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ВСТУП

Сьогодні чи не найголовнішим питанням у розбудові економіки 
України на основі ринкових відносин постало питання інвестиційної 
діяльності. Держава фактично втратила важелі управління та 
регулювання у виробничій сфері, а для соціальної сфери -  їх просто 
немає. Тому найбільш важкі, довгострокові наслідки має триваючий 
високими темпами спад інвестиційної діяльності. Без кардинального 
перелому в цій галузі ні про яку стабілізацію , а тим більше 
реструктуризацію в народному господарстві не може бути й мови. 
Поточні та довгоітривалі інтереси економічної реформи потребують 
напрацю вання зваж еної та науково обгрунтованої політики в 
господарській системі з різними формами власності. Основна 
перешкода здійсненню інвестиційних програм -  брак власних коштів. 
Тому більшість підприємств прагнуть отримати доступ до інших 
джерел фінансування, виходячи з інвестиційної привабливості власних 
підприємств і проектів. У такій ситуації великим, майже невичерпним, 
ресурсом підвищ ення ефективності функціонування суб'єктів 
господарювання у перехідній економіці є реструктуризація з метою 
прискорення їхньої адаптації до ринкових умов і навіть їхнього 
виживання. Ефективна інвестиційна діяльність підприємств у 
довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку 
та підвищення конкурентоздатності у значній мірі визначається саме 
напрямками і діапазоном їхньої реструктуризації.

На сьогодні, крім правової реструкгуризації, практично нічого 
не було зроблено. Спроби розв’язку проблем управлінської, фінансової 
та фізичної реструкгуризації поки що бажають кращого.

Тому логічно простежується ланцюг: інвестиції реструктуризації 
-  конкурентоспроможність -  прибутки.

Приведення в дію цього ланцюга забезпечить державі стабілізацію 
розвитку з поступальним нарощуванням виробничих потужностей і 
нормальиоприбутковою господарською діяльністю.
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Незважаючи на кризову ситуацію, пов'язану з тим, що більшість 
підприємств не працює, є досить багато різних джерел інвестування, 
як внутрішнього так і зовнішнього походження. Значна частина 
фахівців пов’язує надії на зовнішні фінансові ін’єкції. Мабуть, це не 
випадково, оскільки це характеризує стан справ із внутрішніми 
інвестиціями, реальні можливості яких обмежені. Але залучення 
іноземних кредитних ресурсів постає перед нами як проблема 
подвійного характеру. З одного боку, залучення кредитів необхідно, а 
з другого, -  іноземні кредити формують зовнішній борг країни, і 
нераціональне використання їх приведе країну до поглиблення боргової 
кризи. Тому центральним питанням ефективності іноземних кредитів 
є їхнє цільове призначення. Підвищення ефективності іноземних 
кредитів можна дом огтися, спрям овую чи їх на інвестиц ії в 
імпортнозамінюючі та експортноорієнтовані виробництва, а не на 
закупівлю іноземних продуктів харчування, предметів особистого 
споживання, погашення заборгованості по заробітній платі, виплати 
по соціальному забезпеченню, як це має місце у нас сьогодні. Але, 
виходячи із статистичних даних про надходження в Україну 
інвестиційних коштів, немає ніякої впевненості, що інвестиційний 
клімат зміниться в найближчі роки на краще, бо іхній обсяг в Україну 
в 3 -  7 разів нижчий за обсяг вкладень у країни Східної Європи. Тому, 
зусилля усіх науковців і практиків треба зосередити на пошуках джерел 
інвестування на розвиток виробництва саме коштів внутрішнього 
надходження.

Це надзвичайно багатопланова проблема, і деяким напрямкам її 
розв’язання саме присвячене дане видання. У збірнику викладені 
результати досліджень науковців економічного факультету Черні
вецького державного університету, що займаються проблемами 
інвестиційної діяльності. Не всі матеріали являють собою безперечну 
істину, але редакційна колегія вважає можливим оприлюднити їх з 
метою подальшого розгортання дискусії і напрацювания нових 
підходів, здатних роз’язати цю надзвичайно важливу проблему.

4



ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СТРУКТУРНІЙ 
ПЕРЕБУДОВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сучасній господарській системі нашої держави властиві кризові 
явищ а, які характеризую ться падінням абсолютних обсягів 
виробництва продукції, розпадом споживчого ринку, розривом уже 
наявних господарських зв’язків та іншими диспропорціями. Очікувати 
“економічного дива” тільки від проголошення переходу до ринкової 
економіки, яка нібито сама собою все відрегулює і забезпечить 
необхідне економічне зростання, марно.

Курс на перехід до ринкової економіки передбачає оновлення 
суспільства, оздоровлення та структурну перебудову вітчизняної 
економіки, піднесення виробництва і зменшення соціальної напруги. 
Розв’язання цих проблем вимагає залучення в нашу економіку 
іноземного капіталу, тобто виходу країни на світові ринки.

Процеси структурного та якісного оновлення товаровиробиицтва 
і ринкової інфраструктури відбуваються винятково шляхом і за рахунок 
інвестування. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим 
ш видш е проходить відтворю вальний  процес, тим активніше 
відбуваються ефективні ринкові перетворення. Ніякої економічної 
стабілізації, а тим більше пожвавлення і зростання, не буде, якщо 
інвестиції рік у рік скорочуються.

У наших умовах обмежені фінансові ресурси не дають можливості 
на нинішньому етапі реформування економіки забезпечити структурні 
зміни в галузях народного господарства. Нині, як ніколи, Україна 
поставлена перед об’єктивною необхідністю активізації інвестиційної 
діяльності на створення конкурентноспроможних господарських 
систем, модернізацію і реконструкцію діючих структур, забезпечення 
диверсифікації капіталу в напрямі соціально орієнтованих структурних 
перетворень. Інвестиційна діяльність, на наш погляд, стала тепер 
вирішальною ланкою всієї економічної політики держави. Без неї не 
можливо швидко подолати загальноекономічну кризу і вийти на 
рубежі економічного зростання, забезпечити приріст соціального 
розвитку, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці 
та ринкової платоспроможності. Для цього потрібна висока продук
тивність праці, яка без відповідних інвестицій не може бути досягнута.

Відсутність концепції структурних змін, ставлення в основу 
реформи лібералізації цін, орієнтування керівництва країни не на 
вітчизняні ресурси, а на кредити МВФ і ЕБРР, доларизація економіки 
при спекулятивному курсі іноземних валют всередині країни привели 
до того, що інвестиційна сфера втратила*будь-які орієнтири в своєму

К о м а р н и ц ь к и й  І.Ф ., К о м а р н и ц ь к и й  В.І.
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розвитку. Тому відновлення взаємоузгодження в часі та просторі 
структурної й інвестиційної політики є важливою умовою рефор
мування економіки України. В інвестиційній діяльності утворилося 
своєрідне замкнуте коло: недоінвестування народного господарства 
посилює спад виробництва, а він спричиняє зниження інвестиційних 
можливостей. Мова йде про необхідність розробки структурно- 
інвестиційної політики, відновлення нормативного відтворювальнош 
процесу, побудованого не на умоглядних теоріях, а на існуючих реаліях 
української економіки, її традиціях, природно, з урахуванням того, що 
може дати ринкова система господарства.

Структурну політику можна визначити як комплекс заходів уряду 
у відношенні елементів економічної системи з урахуванням їх 
взаємовпливу і взаємодії, спрямованих на формування соціально- 
орієнтованої і високо ефективної ринкової економіки, кінцевою метою 
якої є забезпечення благополуччя членів суспільства.

Інституційні перетворення, які здійснюються в ході економічних 
реформ в Україні (приватизація, демонополізація, зміна типу гос
подарювання і форм власності, лібералізація цін), поклали початок суттєвим 
структурним зрушенням - зміні галузевої структури виробництва в результаті 
його пристосування до нової структури попиту і виникнення безлічі малих 
підприємств, народжених приватним підприємництвом.

Структурна перебудова економіки - тривалий і капіталоємкий 
процес, спрямований на удосконалення функціональної і терито
ріальної структури виробничого комплексу України, посилення його 
соціально-економічного напрямку, досягнення найістотніших змін у 
галузевих і м іж галузевих пропорціях, пріоритетний розвиток 
перспективних наукоємких та високотехнологічних галузей , 
поширення ринкових методів управління тощо.

Сьогодні в основу концепції структурної політики в Україні 
покладені такі принципи: ф орм ування активних власників;
міжгалузеве переливання капіталів; послідовність цілей структурної 
перебудови для перспективного періоду, необхідність співставлення 
цих цілей з реальними, соціальними, фінансовими обмеженнями, а 
також обмеженнями, пов’язаними зі становищем інфраструктури 
економіки. Умовами структурних змін є: стримування інфляційних 
процесів, проведення інституціональних перетворень, які б сприяли 
координації дій і зближенню стратегії діючих інститутів суспільства; 
підвищенню соціальної стабільності в суспільстві та недопуску росту 
соціальної напруги та гармонійний розвиток економічних і політичних 
відносин з усіма країнами, враховуючи при цьому інтереси України.

Зміна господарської системи вимагає перегляду основ господа
рювання й управління на самому підприємстві, хто відмовляється від 
реформ, той опиняється викинутим з ринку. У такій ситуації великим
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і, по суті, невичерпаним ресурсом підвищення ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання у перехідній економіці є 
реструктуризація і реорганізація з метою прискорення їх адаптації до 
ринкових умов і навіть їх виживання. Реструктуризація - спосіб зняття 
протиріч між вимогами ринку і застарілою логікою поведінки 
підприємств. Щоб адекватно вписатися в нові відносини, потрібні 
кардинальні всебічні зміни.

їх не можна звести до приватизації або надходження іноземних 
інвестицій. Але приватна власність повинна стати основним фактором 
мобілізації власних джерел для інвестицій в економіку. Ефективна 
інвестиційна діяльність підприємств у довготривалій перспективі, 
забезпечення високих темпів їх розвитку та підвищення конку- 
рентноздатності у великій мірі визначається саме напрямами і 
діапазоном їх реструктуризації.

Головний недолік здійснювання в Україні приватизації полягає 
в тому, що питання структурної перебудови і залучення інвестицій у 
бодай-ледь помітному для всієї економіки масштабі розв’язано не 
було, і, як правило, не ставилось. Це визначило різке загострення 
проблем на рівні основної ланки економіки.

З чотирьох основних видів реструктуризації, що виділяється в 
економічній літературі, на практиці було здійснено лише правове, яке 
проявилося у к о м е р ц іа л іза ц ії, корпоратизації, формальній зміні 
власника державних підприємств. Спроби ж вирішення питань 
управлінської, фінансової і фізичної реструктуризації знаходяться в 
початковому стані. Процедура реструктуризації визначається як 
комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, 
економічної та фінансової життєздатності підприємства.

Для сучасної економіки України характерна деформована 
структура виробництва, його низький технічний рівень. Нестабільність 
фінансового стану промислових підприємств обмежує можливість 
впровадження інвестицій у промисловість. У 1996 році понад 80% 
підприємств не виконувало роботи, спрямовані на підвищення 
технічного рівня виробництва та продукції, менше 2 із 100 обстежених 
підприємств займались комплексною механізацією та автоматизацією 
виробничих процесів, тільки кожне п ’ятнадцяте підприємство 
впроваджувало прогресивні процеси, що призвели до зниження всіх 
основних показників інноваційної діяльності. Порівняно з 1995 роком 
більш ніж на 20 % зменшилась кількість введених у дію механізованих 
потоків і автоматизованих ліній, у 3,6 рази металорізальних верстатів 
з числовим програмним управлінням, на третину - впровадження 
прогресивних технологічних процесів , на 14 відсотків - освоєння 
нових видів промислової продукції.
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В умовах інфляції і падіння обсягів виробництва криза у галузевій 
структурі економіки країни загострилась. Тому назріла необхідність 
докорінної зміни структури виробництва, п ідвищ ення його 
ефективності, які повинні здійснюватись на основі активного 
державного, приватного га іноземного інвестування.

Створення інвестиційного ринку - проблема не менш важлива 
ніж створення товарного ринку, оскільки товари - похідний продую' 
від інвестицій, національних (внутрішньодержавних) чи іноземних. 
Структурна переорієнтація економіки і НТП також реалізуються через 
інвестиції. Тому інвестиційний ринок можна назвати ключем до 
швидкого й ефективного економічного та соціального розвитку 
України.

Стабілізація економіки у великій мірі залежить від кардинальної 
зміни інвестиційної політики, модифікації функцій інвесторів та інших 
учасників інвестиційного процесу, принципів їх діяльності. А 
інвестиційна активність може виникнути тільки при стабілізації 
грошової та фінансової системи. Плинні та довгострокові інтереси 
економічних реформ в Україні вимагають вкрай виваженої та 
обгрунтованої інвестиційної політики як у державному, так і в 
приватному секторі.

Зважимо, що структурна перебудова в економіці вже відбувається. 
Інституціональні перетворення, які здійснюються в ході економічних 
реформ (приватизація, демонополізація, зміна типу господарювання і 
форм власності, лібералізація цін і умов зовніш ньоекономічної 
діяльності), поклали початок існуючим структурним зрушенням - зміни 
галузевої структури виробництва в результаті її пристосування до нової 
структури попиту і виникненню великої кількості малих підприємств, 
що сталося завдяки приватному підприємництву. Але все це йде як 
стихійний нерегульований процес . Окремі великі підприємства 
розпадаються на ряд дрібніших, що призводять до розриву єдиного 
технологічного процесу й фактичної зупинки виробництва. Більшість 
підприємств відчуває постійні труднощі щодо матеріально-технічного 
забезпечення й збуту продукції через неплатоспроможність, змушені 
зупинити виробництво, відправляючи працівників у тривалі відпустки.

Ведучи мову про реструктуризацію економіки в Україні, потрібно 
особливо підкреслити, що вона набуває явно вираженого сировинного 
спрямування . У структурі експорту переважаю ть сировинна й 
проміжна продукція, що забезпечує задоволення лише поточних потреб 
виробництва. А говорити про проведення глибоких структурних змін 
немає підстав, оскільки нині не враховую ться потреби навіть 
найближчої перспективи розвитку промислового виробництва країни.

Поряд з цим, невелика частина підприємств усе ж здійснює тех
нологічні перетворення, перепрофільовує виробництво, встановлює



взаємовигідні зв’язки з постачальниками, оновлює асортимент про
дукції, змінює свої позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Однак їх кількість ще невелика, і вони не можуть відігравати помітної 
ролі у формуванні нового економічного середовища в країні. У зв’язкл 
з цим виникає нагальна потреба у наданні структурним змінам 
внутрішньої логіки, цільового спрямування, чіткої регульованості.

В економічній літературі виділяється, щонайменше, два етапи у 
проведенні структурних перетворень.

Перший - подолання економічної кризи і спаду виробництва, 
шляхом підтримання певних сфер економіки або окремих соціально 
напружених регіонів. Пріоритетні сфери державної політики - це 
галузі, які виробляють життєво необхідну продукцію (паливо, 
продовольство, медикаменти), а також галузі соціальної сфери 
(житлове будівництво, охорона здоров'я, освіта).

Другий - створення стимулів і пільг для галузей і виробництва, 
які найбільш перспективні і формують модернізований потенціал 
національної економіки, наприклад, освоєння нових джерел енергії, 
синтетичних матеріалів, виробництво електронної техніки, засобів 
зв’язку тощо.

На наш погляд, структурні зміни мають здійснюватися у напрямі 
збільшення випуску високотехнологічної, науковомісткої продукції при 
зниженні питомої ваги сировинних галузей, матеріаломістких і 
екологічно шкідливих виробництв. Основним завданням структурної 
переорієнтації виробництва повинно стати формування цілої 
індустріальної системи, яка задовільняє різноманітні потреби 
населення. А для цього потрібне державне регулювання структурних 
перетворень на основі підтримки галузей економіки або окремих 
виробництв шляхом створення умов, що стимулюють інноваційні 
процеси на рівні підприємств.

Реформування економіки України, її структурна перебудова та 
сучасна науково-технічна модернізація неможливі без вагомих 
інвестицій. Успішне проведення структурних перетворень значно 
залежить від вибору пріоритетних напрямків розвитку економіки та 
інтенсивності інвестиційних процесів на рівні окремих підприємств, 
галузей, регіонів. Насамперед необхідно забезпечити інвестування у 
виробничу сферу, що дасть значний імпульс економічному по
жвавленню, розв’язуючи цим глобальну проблему виходу з кризи, 
політичної стабілізації та державотворення.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що в Україні є об'єкти, 
які можуть складати значний інтерес для реальних інвесторів, зокрема, 
різні о б ’єкти промислового, будівельного, агропромислового 
комплексів, а також реформованих підприємств паливно-енерге
тичного комплексу
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Останнім часом інвестиційні ресурси в Україні суттєво 
скоротились. Так, обсяги інвестицій за останні п’ять років зменшились 
до однієї че твертої їх попереднього рівня. Частина інвестицій у бюджет
них витратах у 1996 році складала всього 6 відсотків, що практично 
підриває можливості для майбутнього розвитку економіки. Загальний 
обсяг іноземних інвестицій в економіку України в січні - вересні 1997 р. 
склав 328,3 мли. дол. проти 712 млн. дол. за аналогічний період 1996 р. 
З 1992 р. загальний обсяг прямих інвестицій в економіку України на 1 
жовтня 1997 р. склав 1849,6 млн. дол. При цьому 68% інвестицій 
внесено у вигляді майна і товарів, 32% - вигляді грошових засобів [1].

Світовий досвід показує, що для забезпечення економічного 
зростання та структурної перебудови економіки іноземні інвестиції 
повинні доповнювати і закріплювати національні. Та зазначимо, що 
основну частину інвестиційного потоку в економіку України можуть 
вкласти внутрішні інвестори. їх ресурс формується за рахунок 
зростання амортизаційних відрахувань, із заощаджень громадян, 
доходів юридичних та фізичних осіб. Величина цього ресурсу, навіть 
за найбільш песимістичними оцінками, є достатньою для значного 
економічного пожвавлення. Але відсутність достатніх гарантій 
призводить до значного їх відволікання за межі України.

Щоб залучити заощадження населення як внутрішнє джерело для 
інвестування в економіку, необхідно розв’язати ряд проблем: по-перше, 
стимулювати пожвавлення виробництва за рахунок створення спри
ятливих умов для розвитку всіх форм власності; по-друге, створювати 
робочі місця для “прихованої” частини безробітних (і в тому числі - 
для працездатних пенсіонерів); по-третє, довести питому вагу оплати 
(без податків) у ВВП до 50-55 %, при зниженні податкового тиску[2]. 
їх ресурс формується за рахунок зростання амортизаційних відра
хувань, із заощаджень громадян, доходів юридичних та фізичних осіб.

Нам треба раз і назавжди усвідомити ту істину, що ніхто і ніколи 
нам не допоможе, крім власних зусиль, трудових, фінансових і 
матеріальних ресурсів. А приватна власність повинна стати основним 
фактором мобілізації власних джерел для інвестицій в економіку.

На жаль, внутрішні джерела фінансування дуже обмежені 
(дефіцит бюджету, банкрутство багатьох підприємств, низькі доходи 
населення), і вкладаються, в основному, в підтримку життєво важливих 
для суспільства сфер економіки. Тому для фінансування розвитку 
народного господарства необхідне широке залучення інвестиційних і 
кредитних ресурсів розвинутих країн, міжнародних фінансових 
організацій і приватних інвесторів.

З іншого боку, стагнація виробництва та скорочення пропозиції 
вітчизняних товарів на внутрішньому ринку не веде до зростання внутрішніх 
інвестицій, які б спонукали надходження зовнішніх капіталів.
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Та для структурної перебудови цього недостатньо , а внутрішні 
джерела обмежені. Щоб задовольнити свої потреби у інвестиціях, 
Україна повинна знайти зовнішні джерела, а для цього потрібно 
залучати іноземних інвесторів.

На сьогодні більшість підприємств усвідомила необхідність 
виробітку спеціальної інвестиційної політики. На перший план вийшла 
потреба пристосування до обмежень попиту, посилення конкуренції 
Політика короткострокової реструктуризації, що виразилась в 
оперативній зміні господарських зв'язків, зміні асортименту випуску, 
охоплювала і швидкоокупні короткострокові інвестиції: вкладання в 
придбання окремих одиниць обладнання, часткові удосконалення 
технології і т.п. Однак, жорсткі ринкові умови посилили увагу до 
стратегічних аспектів  д іяльності та питань реконструкції і 
кардинальної зміни технології, оновлення номенклатури випуску. Все 
це знайшло своє відображення в розробці підприємствами масштабних 
проектів довгострокового характеру, в пожвавленні їх інвестиційної 
діяльності.

Успішне проведення структурних перетворень значною мірою 
залежить від вибору пріоритетних напрямів інвестиційних процесів на 
макро- та мікрорівнях. За оцінками фахівців, загальний обсяг іноземних 
капіталів у 1996 році складав приблизно 2 млрд. дол. За прогнозами фахівців 
Міністерств економіки, зовнішньоекономічних зв’язків та Агентства 
міжнародного співробітництва, в найближчі роки українські підприємства 
спроможні поглинути іноземні інвестиційні вклади в сумі 7 -8 млрд. дол. 
СІІІА щорічно. За оцінкою експертів Національного банку України потреба 
нашої держави в іноземних капіталовкладеннях становить 40 млрд. дол. 
СШ А . Додаткових коштів потребують насамперед металургія (7 млрд. дол.), 
машинобудівництво (5 млрд. дол.), хімія та нафтохімія (3,3 млрд. дол), 
транспорт (3,7 млрд. дол)[3].

Інвестування потребують практично всі найважливіші галузі 
економіки. Але із загальної кількості іноземних інвесторів, які б хотіли 
вкладати свої капітали, лише незначна доля з ризиком та надією на 
завоювання українського ринку вкладає капітали в економіку України. 
За даними М іністерства статисіики України, найбільші обсяги 
інвестування у 1996 році здійснили нерезиденти - донори із США (245,3 
млн. дол.), Німеччини (182,9 млн. дол.*), Нідерландів (119,2 млн. дол.), 
Росії (114,1 млн. дол.),Великобританії (94,8млн.дол), Кіпру (72,9 млн. 
дол.). Серед галузей вітчизняної економіки за обсягами інвестування 
лідирують внутрішня і зовнішня торгівля (445,1 млн. дол), харчова і 
легка промисловість 198,2 млн. дол), машинобудування і метало
обробка (138,9 млн. дол.)[4].

Крім того, Україна посідає одне з останніх місць серед країн з 
перехідною економікою за обсягом інвестицій у розрахунку на душу
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населення - 28 доларів США, тоді як у Латвії цей показник СтанОБйТь 
227 доларів, Естонії - 240, Чехії - 575, Угорщині - 1107 доларів.

В Україні іноземні інвестиції вкладено у понад 5,5 тисяч 
підприємств і організацій: харчова промисловість - 325000 тисяч 
доларів; підприємства торгівлі - 271800 тисяч; машинобудування та 
металообробка - 145700 тисяч; фінанси, кредит, страхування -141 300 
тисяч; промисловість будівельних матеріалів - 115100 тисяч дол.; 
хімічна та нафтохімічна промисловість - 110000 тисяч доларів.

Проілюстрована вище ситуація з іноземними інвестиціями в 
українську економіку схиляє до невтішних висновків. У державі, 
всупереч оголошеній інвестиційній відкритості, більш чи менш 
прийнятних умов для інвестора немає взагалі, не кажучи вже про 
постійні зміни правил гри на законодавчому полі. Експерти 
Всесвітнього економічного форуму за такими показниками, як 
приховані імпортні бар'єри для інвестицій, відвели Україні останнє 
місце серед обстежених 59 країн.

Ефективність використання західних інвестицій, зростання їх 
обсягу дуже залежить від інвестиційного клімату, чіткості ринкових 
умов інвестування. Як відомо, інвестиційний клімат держави - це 
сукупність політичних, правових, економічних і соціальних умов, що 
забезпечують і сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та 
іноземних інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат має 
забезпечити захист інвестора від інвестиційних ризиків.

Головними економічними парам етрам и, що забезпечую ть 
подолання або зниження ризиків, для інвесторів в Україні є: політична 
та макроекономічна стабільність, економічне зростання, правове поле 
держави (законодавча база), стан ринку інвестицій, науково-технічний 
прогрес, портфельне інвестування, структура економіки, зайнятість, 
експорт, платіжний баланс, статус іноземного інвестора, валютний 
курс, процентні ставки тощо.

Закономірним чинником здійснення зовнішнього інвестування, 
перш за все, є макроекономічна стабільність. Оскільки не варто 
розраховувати на надходження прямих іноземних інвестицій за 
наявності кризи в економіці, існує чіткий взаєм озв 'язок  між 
економічним зростанням і темпами надходження прямих іноземних 
інвестицій. Деякі дослідники вважають зростання в економіці 
приймаючих країн вирішальним фактором для позитивної динаміки 
їхніх потоків. Зокрема, збільшення валового національного продукту 
країн, що розвиваються, в середньому на 1 % стимулює піднесення 
потоків прямих іноземних інвестицій приблизно на 10 млрд. дол. [5].

Поряд з об’єктивними факторами, на розвиток іноземного 
інвестування істотний вплив справляють і фактори суб’єктивного 
порядку, які охоплюють діяльність людей, суспільних груп, політичних
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сил, лайок державного апарату. До них також відноситься чинне 
законодавство у сфері підприємницької діяльності, державні засоби 
регулювання економіки та загальна політична стабільність, тобто 
іноземні інвестиції прокладають собі шлях лише у сприятливих умовах

У цілому вибір місця інвестування в приймаючій країні 
визначається на основі врахування таких параметрів, як розмір ринку, 
забезпеченість факторами виробництва, витрати, ступінь розвинутості 
інфраструктури, торговельна політика, конкуренція, режим в'їзду та 
виїзду, власність, зайнятість тощо. Зазначимо, що для вибору місця 
прикладання інвестицій важливе значення має наявність дешевої 
декваліфікованої та кваліфікованої робочої сили і можливості 
заощадження сплачуваних податків. Інвестор обирає місце здійснення 
капіталовкладень також з урахуванням характеру відповідної 
технології, стратегії фірми та своїх уявлень про ступінь розвитку і 
можливих прибутків. Отже, в основі здійснення зарубіжного 
інвестування лежать, насамперед, прагматичні мотиви.

У цьому плані Україна має декілька позитивних факторів для 
залучення іноземних інвестицій: один з найбільших нових ринків; від
носно низьку вартість ресурсів та відносно низькі витрати на вироб
ництво; порівняно висока кваліфікація робочої сили та її дешевизна; 
сприятливе географічне положення; ненасичений вітчизняний ринок 
і легкий доступ до більш широких російських ринків.

Непересічне значення при здійсненні зарубіжного інвестування 
має наявність стабільної грошової та фінансової системи у країні - 
імпортері капіталу. Зміцнення національної валюти країни базування 
зумовлює наростання її зарубіжного інвестування. Прикладом можуть 
бути Японія, Південна Корея та інші країни, що розвинули свою 
економіку завдяки ефективному заощадженню та використанню 
іноземних інвестицій, дістали можливість одержувати їх після 
приборкання інфляції та встановлення фінансової стабілізації. 
Важливу роль у даному контексті відіграє і наявність зовнішньої 
заборгованості, значна її величина зумовлює низький рівень 
надходження зовнішніх коштів.

Іноземні інвестиції прокладають собі дорогу лише у сприятливих 
умовах, визначниками якого є: лібералізація економіки, впровадження 
та використання інвестиційних проектів, стабільна нормативно- 
правова база та правові інститути регулювання інвестиційних 
процесів, що відповідають міжнародним стандартам, інвестиційні 
гарантії, які максимально нівелюють ризик інвестування.

Ризик втрати своїх капіталів зумовлений насамперед нестабіль
ністю законодавства. До того ж, прийняті нормативні акти, що 
регулюють іноземні інвестиції, автоматично не гарантують збереження 
капіталів інвесторів. На жаль, як відзначив Президент Л.Кучма,
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Україна залишається країною, в якій права інвесторів реалізуються 
переважно на рівні декларації. Навіть судові рішення на користь 
зарубіжних інвесторів дають їм лише право, та, на жаль, не повертають 
гроші. Для іноземного інвестора достатньо одного такого прикладу, 
щоб не ризикувати.

Перепоною для підприємницької діяльності іноземних інвесторів 
в українській економіці є те, що Україна залишається суспільством з 
домінуючою тіньовою економікою та корумпованою ортодоксальною 
елітою. Ці обставини, помножені на цілковитий параліч правової та 
судової системи, повністю затіняють ті потенційні інвестиційні 
можливості, які має українська економіка, і не породжують довіри в 
іноземних інвесторів до прийнятих нормативних актів, що регулюють 
цю сферу економічної діяльності.

Усе це підтверджує той факт, що сама по собі зміна форми 
власності, перетворення її з державної на приватну або колективну 
без відповідних інвестицій, технологічного і структурного оновлення 
товаровиробництва та інфраструктури, їх у справді конкурентноспро- 
можиості системи не забезпечують ні стабілізації, ні, тим більше, 
економічного зростання. Мова йде про необхідність розробки 
структурно-інвестиційної політики, як своєрідної ланки всіх 
економічних реформ в Україні, поновлення нормального відтво- 
рювального процесу, побудованого не на умоглядних теоріях, а на 
існуючих реаліях української економіки, її традиціях, з урахуванням 
того, що може дати ринкова система господарювання.

Водночас, зауважимо, що залучення іноземних інвестицій не може 
бути панацеєю від економічної кризи. Воно повинне оформлюватися 
в ранг самостійною напрямку державної інвестиційної політики і стати 
свідченням фактичного проведення Україною курсу на цілеспрямовану 
відкритість для іноземних ділових кіл.
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Ш кола І.М., Маханепь Л.Л. 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
Інвестиції завжди були домінуючим чинником економічною 

розвитку країни. Адже одним із найважливіших індикаторів стану 
економіки є струкгура та обсяг інвестицій. Тому залучення інвестицій 
-  важливе завдання економіки будь-якої країни, особливо на даний 
момент України.

Для залучення інвестицій країна повинна створити сприятливий 
інвестиційний клімат -  комплекс елементів, які бере до уваги іноземний 
інвестор. Цей клімат формується під впливом політичних, економічних 
і соціальних чинників. Чим він гірший, тим вищий для інвестора 
ризик, тому обсяг інвестицій у країну буде меншим.

При прийнятті рішення інвестор повинен врахувати ризик 
інвестиційних проектів. Його можна розглядати з трьох точок зору.

По-перше, ризик певного проекту можна аналізувати окремо, без 
урахування його зв’язків з рештою активів, що має компанія, для якої 
розробляється проект.

По-друге, ризик проекту можна аналізувати в контексті ризику 
тих засобів, які вже посідає дана фірма, та впливу проекту на ризик 
фірми в цілому, тобто розглядати ефект портфеля в межах активів 
фірми.

По-третє, ризик проекту може бути проаналізованим у контексті 
ризику ринку та можливостей формування окремих пакетів активів 
окремих інвесторів.

Необхідно зробити зауваження, що деякі інвестиційні проекти 
можуть маги досить високий рівень ризику, якщо їх розглядати окремо, 
і водночас вони можуть бути проектами з досить сприятливим рівнем 
ризику при аналізі з погляду ризику фірми та ризику ринку.

Оцінка ризику інвестиційних проектів та їх вплив на ризик фірми 
є одним із найважливіших елемеитівв оцінці окупності даних проектів. 
Аналіз та оцінка ступеня ризику -  це необхідна умова правильного 
розрахунку грош ового потоку доходів і затрат, пов’язаних з 
реалізацією відповідних інвестиційних проектів.

Розробляють три ступені ризику при здійсненні інвестиційних 
проектів: мінімальний рівень ризику, середній та високий.

Дана градація здійснюється відносно середньогалузевого чи 
середньорегіонального рівнів ризику.

В управлінні інвестиційним ризиком особливе місце посідає 
управління інвестиційним портфелем.

Існують два підходи до управління інвестиційним портфелем:
активний та пасивний.
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Основна мета пасивного управління полягає в забезпеченні 
дохідності інвестиційного портфеля на рівні не нижче середньо- 
ринкової, одночасно максимально захистивши інвестиції від різних 
факторів ризику. Його методом служить диверсифікація портфеля.

Хеджування інвестиційного портфеля -  це така стратегія, метою 
якої є забезпечення захисту вартості портфеля від несприятливих 
коливань ринкової дохідності. Навіть добре диверсифікований 
портфель підлягає ринковому ризику. Хеджування, звичайно, 
здійснюється за допомогою ф 'ючерсів та опціонів.

Один з найпростіших прикладів хеджування -  це використання 
захисного опціону на продаж. Якщо прийняти за V0поточну вартість 
диверсифіковаиого портфеля, близько за структурою до індексного 
(ринкового) портфеля, І0-  поточне значення індексу, N=V0/I0 -  кількість 
одиниць індексу в порт фелі, Р -  премія за придбання опціону на продаж 
однієї одиниці індексу, m -  контрактний множник, то при купівлі 
кількості n = N/m контактів, вартість портфеля буде не нижчою за 
величину:

/  D \

V = y 0 - n p  = N h -
р
т у

Величина пр -  це витрати хеджування.
На практиці використання опціонів, зокрема, зустрічається дуже 

рідко. Це пов’язано з:
1) відсутністю  на ринку контрактів з потрібними харак

теристиками і необхідним ступенем ліквідності;
2) значними одночасними затратами, що необхідні для придбання 

опціону.
Але захисний опціон “пут” -  не єдиний засіб хеджування 

інвестиційного портфеля. Існують і інші методи хеджування, що 
базуються на використанні безризикових цінних паперів (державних 
зобов’язань).

Розглянемо інвестиції в безкризові цінні папери, що є одним із 
найефективніших методів хеджування інвестиційного портфеля.

Нехай, як у вищезгаданому прикладі, розглядається портфель, 
близький за структурою до деякого індексу,

У0-  поточна вартість портфеля,
І0-  значення індексу.
Нехай завдання ставиться так, що вартість портфелю на деякий 

майбутній момент часу повинна складати не менше, ніж

У = У0 - п р  = У0( 1 - 1 ^ )
І„ ш
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Р / т -  вартість опціона “пут” в розрахунку на одну одиницю 
індексу.

Припустимо, що г0 -  ставка за безризиковими облігаціями, які 
погашаються до того ж моменту часу, і гащ -  мінімально можливе 
значення індексу (тобто величина, нижче якої індекс не може 
понизитися, за даними експертів).

Для страхування портфеля необхідно продати частину цінних 
паперів, що знаходяться в портфелі і купити безризикові облігації. 
Позначимо через х  частку вартості портфеля, що інвестується в 
безризикові папери. Тоді ( 1 - х )  -  частка загальної вартості, що 
інвестована в індексний портфель. У найбільш несприятливому 
випадку (якщо ціни на ринку понизяться), вартість портфеля складе

(1 -х )У 0 ^ + х У 0(1 +  г0).

Величина х  повинна бути вибрана так, щоб вартість портфеля 
дорівнювала в даному випадку (У 0 -  п р ) , тобто

(У0 - п р )  й і -х)У0 ^  +  хУ0(1 + г0).
Звідси,

Іп -Іш іл  -  Р / т^ _  __у піт________

І о (1 +  Го ) - І т т
Хеджування портфеля можливе і за допомогою портфеля, що 

містить у собі певну, постійно коректовану кількість відкритих 
^У̂ ф’ючерсних позицій за фондовим індексом. Дана стратегія отримала 
Очіазву “динамічного хеджування” .
гуч М етодика динамічного хеджування базується на продажі 
^Уф’ючерсних контрактів за індексом у кількості, що визначається 
-'співвідношенням:

3 “ хт е - г\  V Э РЧ У ч
гП 1ч|г = ------( т 7 У т (1 + д 7 ) - т ) >  д е .!Г} т  І +  Р ш  І

-  кількість ф’ючерсних позицій,
п і — контрактний множник,
V -  поточна вартість портфеля,
] -  значення індексу
р -  варгість опціону на продажу однієї одиниці індексу,
ЭР/Э1 ”  зміна ціни опціону при зміні величини індексу на 

одиницю,



Г -  безризикова ставка, що розрахована з урахуванням  
неперервного складного процента,

( -  плановий момент часу в майбутньому.
Розглянуті вище методи пасивні.
До найбільш відомих активних методів управління портфелем 

відносяться:
1) селекція (відбір) неправильно оцінених цінних паперів;
2) спроба точного визначення ринкових тенденцій.

Іншими інструментами активного управління портфелем є
валютні і відсоткові свопи.

Валютний своп -  це контракт між двома організаціями про обмін 
грошовими потоками, які деноміновані в різних валютах, причому 
цей обмін, як правило, пов’язаний з випуском боргових зобов’язань 
однієї чи двох фірм, що втягнуті в контракт.

Відсотковий своп являє собою обмін між двома сторонами 
відсотковими платежами за зобов’язаннями різного виду. Фактично, 
відсотковий свогі -  це різновид валютного свопу, всі платежі за яким 
проводяться в одній і тій же валюті.

Для ефективного управління необхідно проаналізувати прийняті 
рішення. Оцінка ефективності роботи дозволяє зробити інвестору 
правильний вибір серед наявних можливостей розміщення коштів.

Звичайно, головною мірою ефективності управління є дохідність 
вкладень, що досягнена фінансовим інститутом за проміжок часу, що 
аналізується.

Важливі принципи оцінки ефективності управління інвести
ційним портфелем такі:

1) порівняльний аналіз;
2) врахування ризикованості інвестиційних стратегій, що 

використовуються;
3) оцінка стабільності показників дохідності протягом 

визначеного часового проміжку.
Дохідність портфеля за певний проміжок часу можна визначити

як

г - У* ~ Ун
Р у  ’ 

н
Ун -  ринкова вартість портфеля на початок періоду,
Ук -  ринкова вартість на кінець періоду.
Але дана формула не враховує зміни, що можуть відбутися протягом 

даного проміжку часу і мали вплив на вартість портфеля, а ніяк не на 
ефективність управління портфелем (наприклад, додаткові внески коштів 
чи виплати). Щоб урахувати даний фактор, у розрахунку використовують:
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1) метод зваженої за вартістю дохідності;
2) метод зваженої за часом дохідності.

Зважена за вартістю дохідність портфеля визначається як 
розв’язок відносно х* рівняння

V = ~ у  ^  + —У*—
и ІТ,(1 +  г ) ІІ (1 +  г )‘ ’де

Ун і Ук -  вартість портфеля на початок і кінець періоду 
відповідно,

t -тривалість періоду в роках,
с ; -кош ти, що додатково вносяться в і-й момент часу (при видачі 

коштів величина С{ з ’являється з від’ємним знаком),
X- -  відповідний пр( чіжок часу від початку періоду.
Зважена за часом дохідність визначається як середня величина 

дохідності за кожний проміжок часу між моментами внесення і видачі 
коштів, тобто дохідність за проміжок часу, що оцінюється: 

ґ  п+і \ К
Т= П ( 1 + Г(і) - 1 ,д е

г ( і)  -  дохідність за кожний проміжок часу між внесенням/ 
видачею коштів.

Дохідність портфеля за рік розраховується як геометричне 
середнє дохідності за кожен квартал:

Г = [(1  +  г1)(1 +  гг ) 0  +  г3)(1 +  г4) ] ^ - 1
Н айбільш  простим  показником еф ективності управління 

портфелем є середня дохідність за певний період. Середня дохідність 
^ визначається як 

т
г =  Х г г / Т ,

г=і
де -  дохідність в ї-му періоді (місяці, кварталі, році),
Т -  кількість минулих періодів.
Але середня дохідність не показує ризик і стабільність роботи 

фінансового інституту . Тому, для адекватної оцінки ефективності 
необхідні ті чи інші поправки на ризик.

Одним із найпростіших показників ризику вважають стандартне 
в ідхи лен н я. О тримати його мож на за звичайною  формулою 
вибіркового стандартного відхилення :

8 =  ^ І ( г , - 0 / ( Т - 1 ) ,
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де 8 -  стандартне відхилення дохідності інвестиційного 
портфелю,

г -  середня дохідність.
Крім оцінки ризику, важливо порівняти досягнену середню 

дохідність у  деякою сталою ставкою -  наприклад, дохідністю  
державних цінних паперів. Нехай, г0 -  середня дохідність державних 
облігацій за період, що розглядається. Величина к 8

Б
називається коефіцієнтом Шарпа. Коефіцієнт Шаргга -  один із 

найбільш простих, але в той же час ефективих показників ефективності 
управління портфелем. Вік показує ступінь стійкості перевищення 
портфелем безризикової ставки дохідності.

В якості оцінки ефективності управління портфелем може 
використовуватись показник дохідності деякого ринкового портфеля, 
що виражається тим чи іншим фондовим індексом (якщо такий 
ринковий індекс існує). В якості показника ризику в даному випадку 
використовується величина бета, (3, що розрахована відносно 
вибраного індексу.

Припустимо, що ттХ -  дохідність індексу (ринкового портфеля) 
в період 1:, а гт  -  середня надлишкова дохідність індексу

Гт = Х(ГтІ -Го,)/Т,
1=1

годі коефіцієнт бета розраховується як
т __
X  (г, -  Г01 -  Г +  Г0 )(гт , -  г0, -  Гт  )

_  [=1_______________________________
Т ___

ХОпи - Г0. -Гш)2 
1=1

Коефіцієнт ефективності управління інвестиційним портфелем, 
що базується на показнику бета, називається коефіцієнтом Тейнора, і 
розраховуєтьсяяк

При управлінн і інвестиц ійн им  портф елем  можна також  
застосовувати стохастичні моделі.

Завдача вибору оптимального інвестиційного рішення -  це, 
зокрема, задача розподілу обмежених ресурсів в умовах невиз
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наченості. Загальну постановку подібної задачі можна сформулювати 
як вибір рішення х із деякої допустимої області, який би максимізував 
очікувану корисність результату, тобто:

тахЕ{и(ф(х,0))}

х .е Б ( Є ) ,  0 )
де и ( ) -  функція корисності особи, що приймає рішення, 
ф (х ,0 ) -  результуючий показник, що залежить від рішення х і 

стану природи 0 ,
Е>( 0) -  область допустимих рішень.

Модель (1) є однією із загальних постановок задачі сто- 
хастичного програмування. До подібної узагальненої форми можна 
привести будь-яку задачу по формуванню й управлінню портфеля 
цінних паперів.

Залежно від особливостей задачі, моделі управління портфелем 
поділяються на стратегічні і тактичні.

Стратегічні базуються на виборі узагальнених параметрів і 
обмежень інвестиційної політики. Метою стратегічних моделей є 
визначення на основі пріоритетних цілей базових параметрів портфеля. 
Наприклад, співвіднош ення акцій і облігацій у портфелі, спів
відношення інвестицій по галузях, тощо.

Тактичні -  це безпосередньо задачі вибору обсягів інвестицій у 
ті чи інші види цінних паперів.

По віднош енню  до фактора часу моделі поділяються на 
статистичні і динамічні. Статистичні -  це ті, в яких розглядається 
один інвестиційний період, тобто рішення приймаються на проміжок 
часу до певного моменту і не можуть бути переглянуті з плином часу.

В динамічних моделях плановий момент часу ділиться на певну 
кількість періодів і рішення приймається для кожного з них.

У залеж ності від того , чи є р іш ення, що приймаю ться 
жорсткими, що не піддаю ться коректуванню  при надходженні 
додаткової інформації, чи можлий певний ступінь адаптації, моделі 
поділяються на одноетапні й багатоетапні.

В одноетапних м оделях р іш ення прийм ається в умовах 
невизначеності (ризику), припускаючи, що коректування неможливе. 
Багатоетапна модель припускає, що процес прийняття рішення 
відповідає схемі:

рішення —> спостереження —> ... —> рішення, 
де кожне наступне ріш ення -  це коректування (адаптація) 

початкового рішення на основі додаткової інформації про випадкові 
параметри (виходячи з результатів спостереження).
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Методи розв'язку задач типу (1) в загальному плані можна 
розглядати як прямі та непрямі. Прямі методи передбачаю ть 
безпосереднє рішення з використанням спеціальних процедур 
градієнтною типу.

Непрямі методи базуються на перетворенні вихідної стохасгичної 
задачі чо детермінованого аналога, рішення якого може бути знайдено 
за допомогою детермінованих методів математичного прог рамування.

Моделі пошуку ефективного портфеля Марковіца і Шаргіа можна 
розглядати як найпростіший приклад застосування непрямих методів 
стохастичного програмування, коли задачу гину (1) за допомогою 
спрощень приводять до пошуку портфеля з заданим рівнем очікуваного 
доходу і найменшим ризиком, який трактується як стандартне 
відхилення (чи дисперсія) дохідності портфеля.

У постановці Марковіца модель виглядає так:

де х -  портфель, що шукається,
V -  коваріаційна матриця показників дохідності цінних паперів, 
Ц -  вектор очікуваних дохідностей.
Останнє обмеження моделі відображає всі додаткові умови, які 

необхідно врахувати інвестору: обмеження на короткі продажі, 
обмеження по структурі портфеля, ліквідності тощо.

Задача Шарпа відрізняється лише тим, що дисперсія портфеля 
розраховується за наближеною формулою через коефіцієнт бета, тобто 
критерієм задачі є:

т і п х т Ух
х

(2)

Ах < Ь

ш іп
X

п
де:

Р р = Х Р і * ;
І =  1

(3)
і =1

Рі -  коефіцієнт бета і-го активу,
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а еі -  залишковий ризик і -го активу,
От -  стандартне відхилення дохідності ринкового портфеля 
З точки зору рішення, моделі Марковіца і Шарпа є задачами квадратичного 

програмування, пошук оптимуму в яких ефективно здійснюється стандартними 
оптимізаційними пакетами.

Другим відомим прикладом застосування непрямих методів є методи 
імунізації, де в якості показнику ризику використовується тривалість портфеля. 
Тривалість відображає середньозважений по сумам виплат проміжок часу до 
погашення, і відображає відсотковий ризик фінансового інституту, оскільки 
характеризує мінливість ціни активу в результаті коливань відсоткових ставок. 
Модель у найбільш простому вигляді є такою:

п
ш а х Х г іс!іх ] 

х І=1

х т сі = сі,

х т е = 1,

А х  < Ь,

де х={хі }і=1п -  портфель,

сі= і } _1 “  вектоР показників тривалості активів,

г= {гі }і=іп -  вектор дохідності активів,

^ -  задана тривалість портфеля.
Цільова функція моделі -  це приблизно розрахована дохідність 

портфеля. Модель (4) є задачею нелінійного програмування з лінійним 
обмеженнями і також легко розв ’зується за допомогою розпов
сюджених огітимізаційних пакетів.

Однак також необхідно враховувати випадковий характер 
інформації про дохідність фінансових активів безпосередньо в моделі. 
Жорстка постановка моделі вибору оптимального портфеля може бути
записана так: „  Г ґп  чЛл/\1тах Е ^и Ц І  + с, х)\У)>

Ах < Ь ■ (5)
У моделі м аксимізується очікувана величина корисності 

багатства на кінець періоду. В даній моделі:
\У -  сума інвестицій, 
х -  портфель,
^ -  випадковий вектор показників дохідності активів.
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Припустимо, що бюджетне обмеження також входить у систему
обмежень А х < Ь

Щоб відобразити повну модель (5), треба вибрати функцію
корисності. Функцією корисності може бути функція з постійною
абсолютною несхильністю до ризику:

и(\у)= -е‘ы,
де коефіцієнт к відображає ступінь несхильності до ризику.

Для розв’язку задач типу (5) необхідно застосовувати методи 
стохастичних квазіградієнтів.

Нелінійна задача стохастичного програмування може бути 
приведена до лінійного виду шляхом кусково-лінійної апроксимації 
функції корисності.

Задача (5) з використанням кусково-лінійної функції корисності 
виглядає так: т а х Е { £ ,}

РіО  + ^ Тх)№  + ё х >г,

р 2(1 + ^ т х)\У  + %

Р ш О  + ^ Х ) ^ ’ + Н т  ^ 2

А х < Ь (6)
Ту г Р р ^  -  коефіцієнти рівнянь прямих, що утворюють кусково- 

лінійну апроксимацію функції и:

и (\у ) =  т і п { р ^  +  § | }.

У двоетапній постановці задачі вибору оптимального портфеля 
можна в деякій мірі врахувати випадковий характер показників дохід
ності і параметрів обмежень, що не робить одноетапиа модель (6).

Двоетапну модель можна спрощено записати так:

т а х Е  |и | \ і  + ^ т х ^  + (1 + \|/т Лх)у\у | |

А х  < Ь 

(7) Фх + 4уАх < ф,

Тут Дх -  вектор, що являє собою адаптацію рішення, прийнятого 
на першому етапі. В моделі припускається що коректування 
відбувається після того, як поступила повна інформація про дохідність 
активів та інші випадкові параметри.

Параметр у -  доля інвестицій у загальному обсязі, напрямок яких 
може бути скоректований;
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\|/ -  вектор, що містить показники дохідності кожного 13 способів 
коректування;

ф  -  випадкові матриці обмежень;
ф -  випадковий вектор правих частин імовірних обмежень
Існує два основних підходи до числового розв'язку задачі (7). 

Перший -  сценарний підхід. Він базується на приведенні даної задачі 
до детермінованої за допомогою спрощених припущень відносно 
ймовірних розподілів параметрів.

Другий підхід базується безпосередньо на розв’язанні задачі типу 
(7) за допомогою квазіградієнтних методів.

Розглянемо методи сценаріїв більш детально. Сценарний метод 
базується на припущ енні, що всі йм овірні параметри моделі 
розподілені дискретно і що існує обмежена кількість “станів природи” 
чи сценаріїв.

Нехай, Ф іс У ^ Ч ^ Ф к  (к=1, ">К)-реалізація випадкових векторів 
і матриць \}/,Ф, т  ,ф при здійсненні к-го сценарію;

Д хк -  коректоване рішення при &-м сценарію;
р к -  ймовірність к-го сценарію.
Тоді завдання приводиться до звичайної задачі лінійного 

програмування: К
шах І р ки[(1 + ^ т ^  +(1 + \}/к Дхк )у\У 1
х,Дх к=1 >* -1

А х  < Ь

Фкх + УкДхк < ф к,к = 1,...,К.

Даний метод має такі недоліки:
-  неадекватне відображення впливу випадкових параметрів;

-труднощ і, пов’язані з підготовкою вихідної інформації.
Квазіградієнтні методи найбільш адекватно враховують вплив 

фактору ризику.
До їхніх недоліків відносяться:
-  трудність числової реалізації
-  необхідність значного обсягу роботи.
Отже, враховуючи, що інвестор при формуванні свого портфеля 

кори стується  вищ е розглян ути м и  м оделям и для розрахунку 
інвестиційного ризику, країні для активного залучення інвестицій 
необхідно аналізувати і знижувати негативний вплив описаних 
факторів на портфель інвестора.
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Н ік іф о р о в  ГЇ.О.

ПЕРЕШКОДИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ НА ШЛЯХУ ПРЯМИХ
ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ: СПРОБА 

КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Зовнішнє фінансування та іноземні інвестиції сьогодні виступають 
основним стимулюючим засобом розвитку економіки в багатьох країнах світу. 
Реалії цих процесів нині такі, що коли наданням кредитів, гранів, втіленням 
програм господарського розвитку займаються провідні світові фінансово- 
кредитні інститути, то закордонне інвестування здійснюється і контролюється 
транснаціональними корпораціями, які й визначають стратегію вкладання 
вільних коштів в окремі галузі економіки. Статистика свідчить, що наприклад, 
у 1996 році закордонні інвестиції збільшились на 40% у порівнянні з 
попередніми роками і досягай 300 млрд. доларів СІЛА, більше 60% яких були 
направлені в розвинуті країни.

Більшість економістів вважає, що в умовах спаду виробництва не 
може бути й мови про активізацію інвестиційної діяльності. Світовий 
досвід підказує, що пожвавлення інвестиційного процесу наступає лише 
після досягнення в країні економічної стабільності. Україна в 90-х роках 
не входила в число тих держав, до яких проявляли економічну 
прихильність світові фінансово-промислові гіганти, і ситуація почала 
змінюватись на краще лише у 1996 році.

Об’єктивно Україна може бути сприятливою для іноземних 
інвесторів внаслідок таких важливих факторів, як:

-  великий ринок, населення країни складає більше 50 млн.;
-  високий рівень освіти населення;
-  сприятлива структура кваліфікації робочої сили, в особливості 

інженерно-технічного складу;
-  центральне місцезнаходження в Європі;
-  низький рівень заробітної плати;
-  розвинута інфраструктура, яка в той же час вимагає серйозної 

модернізації.
Для іноземних інвесторів існують значні можливості, наприклад у 

таких галузях як енергозбереження, переобладнання енергетики, сільське 
господарство, харчова промисловість, транспорт і телекомунікації, 
машинобудування, торгівля, а також у цілому в переробці давальницької 
сировини (обробці працемістких реекспортних товарів).

Потенційні переваги прямих закордонних інвестицій (ПЗІ) для 
економік країн, що їх отримують, визначені наукою, відомі і, безумовно, 
зберігають свою силу і для України. У вітчизняному прикладі ПЗІ:

-  створюють додаткові можливості для реструктуризації та 
модернізації виробничого апарату без нової заборгованості (підкреслено
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нами -  ГІ.Н.) і сприяють розвитку приватного підприємства й 
економічного росту в цілому.

-  за їх допомогою передаються сучасні технології, ноу-хау з 
менеджменту і маркетингу, створюються нові і зберігаються існуючі робочі 
місця;

-  іноземний партнер стає суб’єктом економічного життя країни і, на 
відміну від багатьох вітчизняних господарських керівників, чиї погляди 
обмежені “соціалістичною” економікою, він зацікавлений у максимальній 
продуктивності й рентабельності виробництва. Взаємодія старого з новим 
дає важливі стимули розвитку вітчизняної промисловості;

-  створюють чудові умови для розуміння внутрішніх зв'язків 1 

закономірностей ринкової економіки, забезпечують досвід роботи на 
сучасному підприємстві за принципами ринку, чим сприяють 
становленню трудової етики й зацікавленості в якості продукції.

Але у порівнянні з іншими країнами Україна ще не створила у себе 
в значному обсязі клімат, сприятливий для ПЗІ. Економічна криза, 
багаточисельні затримки і протиріччя при проведенні реформи та інші 
фактори стали причиною того, що в міжнародному рейтингу 
кредитоспроможності Україна виглядає дуже слабко. І хоч цей рейтинг, 
перш за все, оцінює надійність країни як боржника по іноземних 
фінансових кредитах, однак, іноземні інвестори, вирішуючи питання про 
свої капіталовкладення, використовують і ці оцінки. Український уряд 
повинен чітко розуміти, що вітчизняна економіка веде жорстку 
конкурентну боротьбу за обмежений, у своєму обсязі, товар, яким є капітал, 
на світових ринках з 200 країнами, а у Східній Європі (включно СЛ ІД) з 
більш ніж 20 країнами.

Вважається, що в деяких сферах Україна має ліберальне інвестиційне 
законодавство. Наприклад, фахівці позитивно оцінюють той факт, що 
обмеження на репатріацію капіталу і прибутків мінімальні. Але до цих 
пір більшим надходженням ПЗІ перешкоджали:

-  в цілому погане враження від ходу реформ;
-зниження темпів і (в цілому) повільна приватизація: за численними 

заявами про її прискорення було дуже мало конкретних заходів;
-  надто високий (особливо до 1996 року) рівень інфляції;
-  неможливість іноземних інвесторів нарівні з українськими (за 

умовами) брати участь у приватизації: переважні права колективів 
підприємств не дають можливості отримання контрольного пакету акцій 
іноземним інвесторам, іноземців часто не допускають до участі в 
аукціонах;

-  непередбаченість українського законодавчого процесу: закони 
змінюються, часто мають обернену силу - згадаймо компанію ліквідації 
пільг для СП. що суттєво понизило імідж України як ділового партнера. 
Неспроможність вищих органів законодавчої і виконавчої влади
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комплексно реформувати податкове законодавство України також є 
гальмом для надходження інвестицій як і в цілому значний податковий
тягар на підприємства;

-  іноземцям не надано право власності на землю, заборона продавати 
територію підприємств, хоча вирішення питання купівлі-продажу землі, 
або створення механізму застави землі може дата гарантії інвестору про 
серйозність намірів українських партнерів, а останнім -  дати додаткові 
ресурси при внесенні своєї долі для створення СП;

-  вітчизняний фінансовий ринок нерозвинутий, як правило, фірми 
можуть отримувати фінансування лише на термін до 3 -  6 місяців, до 
того ж розмір кредиту обмежений обсягом оборотних засобів, що 
виступають як гарантія;

-  стан національної банківської системи викликає побоювання 
західних бізнесменів. Незначна капіталізація банків, вкрай погана 
струкгура їх кредитних портфелів, з одного боку, а з іншого, -  той факт, 
що через банківську систему “пропускається” лише приблизно половина 
грошової маси свідчить проте, що вітчизняні банки не в змозі допомогти 
дешевими кредитами новоствореним СП поповнити свої оборотні кошти;

-  практично неврегульованими залишаються механізми діяльності 
в Україні іноземних банків та інших фінансових структур, що мають 
безпосереднє відношення до інвестицій. З одного боку, декларується 
бажання держави стимулювати в Україні діяльність іноземних банків, 
фінансових компаній та інших установ, з іншого, -  виказуються 
побоювання, іноземні установи в міру своєї високої кваліфікації і більшого 
обсягу фінансових ресурсів “можуть усе скупити”;

-  неефекгивний бюрократичний апарат, необхідність подавати 
заявки і “бігати” по великій кількості різноманітних державних установ, 
недотримання термінів згідно з законом, додаткові, надто високі, на думку 
західних інвесторів, офіційні чи неофіційні збори;

-  відсутність урядових програм підтримки нових і приватизованих 
підприємств, а також державних гарантій іноземним інвесторам, по яких 
можна звернутись до суду з позовом;

-  у суто виробничому аспекгі -  неможливість швидкої і надійної 
доставки вантажів у межах країни внаслідок поганої роботи залізниць і 
автомобільних шляхів, регулярне відмикання електроенергії, яке 
перешкоджає безперервності виробничих процесів тощо.

Крім вищеназваних перешкод, фахівці іноземних фірм, що працюють в 
Україні, західні експерти виділяють ще й такі більш конкретні недоліки, як: 
складні процедури отримання візи, за яку треба багаго платити, й оформлення 
документів на кордоні, труднощі з отриманням дозволу на роботу, необхідність 
купувати за гроші доброзичливість податківців та інших державних службовців 
тощо. Вважається, що вітчизняному бюрократичному апарату надана надто 
велика свобода у тлумаченні інструкцій.
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Що ж хочуть бачити іноземні інвестори в країни що приймає ПЗІ 
Узагальнюючи, виділяють, у першу чергу, такі умови:

-довірадо  уряду, макроекономічна стабільність;
-  надійність, достовірність інформації;
-  простір для приватного підприємництва;
-  співставлення і передбачуване оподаткування;
-  правові гарантії, гарантії виконання договорів;
-  менша роль бюрократичного апарату, спрощення процедури 

отримання різного роду дозволів;
-  ліберальний зовнішньоторговельний режим;
-  спрощення і дешевий доступ до інфраструктури (електроенергія, 

вода, телекомунікації, транспортні шляхи, послуги тощо);
-  відсутність контактів з кримінальними структурами;
Україна здійснює спроби поліпшити свій інвестиційний клімат, що 

витікає з названих умов. Але, як вважають експерти, більша частина 
цих зусиль поки що зосереджена в організаційній сфері. Створено багато 
структур по стимулюванню іноземних інвестицій.

Так, крім Національного агентства України з реконструкції та 
розвитку, створені Консультативна рада при Президентові України з 
питань іноземних інвестицій, Міжвідомча координаційна комісія при 
Кабміні України з питань супроводження інвестиційних проектів, діє 
Палата незалежних експертів при Президентові України з питань 
інвестицій. Планується створення Центру моніторингу інвестиційного 
клімату й Українського агентства сприяння іноземним інвестиціям. 
Визначаються пріоритети, створюються програми та поки що це плани, 
наміри, але не реальні справи.

Крім організаційних заходів, для подолання перешкод для ПЗІ 
фахівці пропонують здійснювати й інші заходи, які в узагальнюючому 
плані можна згрупувати по чотирьох напрямках:

1. Поліпшення політичних та макроекономічних умов:
а) продовження політики стабілізації;
б) подальше зниження рівня інфляції;
в) посилення прогнозування діяльності уряду;
г) створення місцевими органами влади стимулів для залучення

ПЗІ;
д) ясна, зрозуміла, відкрита інформаційна політика міністерств і 

відомств;
є) маркетингова кампанія в національних та міжнародних 

масштабах для поліпшення іміджу України як отримувача ПЗІ.
2. Подолання перешкод, що збільшують ризик інвестицій:
а) заборона практики постійних змін законодавства про інвестиції;
б) реалізація принципу однакового відношення до вітчизняних та 

іноземних інвесторів, захист від можливості втрати прав власності;
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в) неухильне виконання принципів законності на всіх рівнях 
управління, ліквідація існуючої дискримінації (при купівлі землі, 
отриманні банківських ліцензій), можливість звертання до суду при 
порушенні законів органами управління (наприклад, податковими 
інспекгорами);

г) скорочення контролю (наприклад, при в ’їзді, митних процедурах) 
до необхідного мінімуму, подолання нерівноправності в приватизаційних 
процесах;

д) зниження рівня корупції і злочинності;
є) навчання українських менеджерів з метою наближення стилю 

управління в Україні до міжнародних стандартів.
3. Заходи по збільшенню прибутковості інвестицій:
а) спрощення бюрократичних процедур у процесі оформлення 

інвестицій;
б) зменшення податків і зборів з підприємств і фірм, за надання 

дозволів, видачу віз тощо.
в) поліпшення транспортної та телекомунікаційної інфраструктури.
4. Полігшіення умов для досягнення стратегічних цілей фірми:
а) лібералізація зовнішньої торгівлі і доступ на ринок (зменшення 

обмежень на імпорт і акцизів);
б) врахування того, що інвестори розробляю ть плани на 

довгострокові періоди;
в) нова регламентація права користування корисними копалинами, 

прийняття сучасного концесійного законодавства;
г) створення стимулів для ПЗІ місцевим органам влади, поліпшення 

інфраструктури через приватизацію, кредити, міжнародний тендер.
Цілком зрозуміло, що Україні вкрай необхідні кваліфіковані 

структури, які могли б стимулювати інвестиції. У цьому плані 
перспективними напрямками можна вважати створення інвестиційних 
банків, системи інвестиційних фондів, спільних венчурних інвестфондів 
і компаній, створення мережі лізінгових компаній і спеціалізованих 
лізінгових фондів тощо.

Отже, в Україні ще багато треба зробити у сфері ГІЗІ. Іноземні 
інвестори знають, що необхідні роки для створення інвестиційного клімату 
зі стабільними, постійними, прозорими рамками. Однак, можна очікувати, 
що багато потенційних інвесторів будуть готові посилити свою діяльність 
в Україні, якщо процес реформ буде активно продовжуватись і стане 
зрозумілим, що уряд швидко і цілеспрямовано працює над подоланням 
основних перешкод для ІІЗІ. В усякому разі думається, що розв’язання 
цієї проблеми повинно розглядатись урядом і парламентом як 
першочергове завдання
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Губатюк І.В.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В 

ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

За останні роки економічна реформа гостро поставила питання 
про найбільш оптимальне узгодження економічних інтересів як по 
“ вер ти кал і” -  лю дина, п ідприєм ство , сусп ільство , так і по 
“горизонталі” -  між однопорядковими ланками. Життя спонукає 
економістів звернутись до вивчення цієї проблеми, яка сама по собі 
не нова, проте з багатьох причин довгий час знаходилась у межах 
марксистських ілюзій та апологетики.

В умовах докорінних ринкових перетворень насамперед потрібно 
з'ясувати зміст загального економічного інтересу, форми його прояву, 
цілі та засоби реалізації цього інтересу може бути ключем для 
з ’ясування важливих теоретичних і практичних питань механізму 
реалізац ії економічних інтересів в умовах переходу до ринку. 
Виникнення загального економічного інтересу зумовлено такими 
загальними економічними передумовами, як суспільний характер 
виробництва, суспільний поділ праці, взаємозалежність індивідів, що 
беруть учать у виробництві матеріальних і духовних благ, необхідність 
економічного зростання у зв ’язку зі зростанням  населення та 
розвитком особистих і загальних потреб.

Загальний інтерес існує не тільки в уяві, як “всезагальне”, а 
насамперед, він існує в якості взаємозалежності індивідів, між якими 
поділений труд. Цей взаємний зв’язок і взаємозалежність соціальних 
суб’єктів врешті-решт проявляється в розвитку продуктивних сил. 
В ідповідно, загальний економічний інтерес повинен виражати 
в ідн оси н и  між усім а госп одарськи м и  су б ’єктам и з приводу 
необхідності розвитку продуктивних сил, прогресу матеріального і 
духовного життя суспільства. Саме в цьому зацікавлені усі соціальні 
верстви і групи, незалежно від їх особистих намагань. Сучасна 
н ауково-техн ічн а р еволю ц ія , яка в ідкриває перед людством 
безпрецедентні можливості оновлення природи, створення величезних 
творчих можливостей людини, відбувається під прямим впливом 
загального економічного інтересу. Проте в умовах планування 
монополій в окремих галузях економіки, значного майнового 
розшарування населення виникає суперечність між безмежними 
м ож ливостям и , що в ідкри ває науково-технічна револю ція, і 
перешкодами, які висовують наші економічні проблеми на шляху їх 
використання в інтересах усього суспільства.
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Загальний економічний інтерес разом з тим має свої відмінності в 
трьох конкретних формах інтересу особистості: інтересу підприємства, 
інтересу всього суспільства. Ці форми інтересів можна розглядати як 
форми відособлення загального економічного інтересу. Досить розпов
сюдженої концепцією було твердження, що головною формою виразу 
єдності економічних інтересів є інтерес суспільства, який тлумачився в 
якості суми колективних і особистих інтересів. Якщо інтерес підприємства 
і інтерес особистості включаються в якості складових компонентів інтересу 
суспільства, то виникає питання: в чому тоді сутність узгодження 
інтересів? І не потрібні тоді економічні інструменти і стимули як зв’язуючі 
ланки між інтересами для практичного забезпечення їх єдності. Якщо 
сама єдність інтересів представляється вже в готовому вигляді?

Досить зрозуміло, якщо інтерес суспільства тлумачиться як сума 
усіх інших видів інтересів, то він не може бути самостійною формою, 
відповідно, різних видів інтересів, розв’язання суперечностей між ними 
позбавлена рації. Тому загальний економічний інтерес варто вважати 
загальним фоном, тенденцією, в межах якої відбувається дія механізму 
узгодження інших економічних інтересів. У цій системі економічних 
інтересів центральне місце належить особистому інтересу. Інтерес 
суспільства залежить від інтересу особи. Без задоволення інтересу 
особи не можуть бути реалізовані й інтереси суспільства.

Тут ми зустрічаємося з суперечністю перехідної економіки усіх 
постсоціалістичних країн. З одного боку, економічні реформи 
здійснюються зверху -  шляхом впровадження економіко-правових 
заходів, що спрямовані на роздержавлення та лібералізацію економіки. 
Це робиться владою, насамперед, враховуючи інтереси суспільства. З 
іншого боку, швидкість і ефективність проведення цих реформ 
залежить від того, наскільки особистий економічний інтерес буде 
пересовуватися в центр системи економічних інтересів. Наявність такої 
суперечності залишає без очікування результату багато державних 
закладів у ході ринкових реформ. Особливо це стосується такої 
глобальної проблеми перехідної економіки як реструктуризація 
економіки країни. Саме відсутність реальної структурної перебудови 
економіки України не дозволяє реалізуватись такій формі прояву 
загального економічного інтересу, як економічне зростання.

Здійснюючи широкомасштабні ринкові перетворення, Україна, 
як і, до речі, більшість країн постсоціалістичного розвитку, зустрілася 
з необхідністю розв’язання трьох основних проблем. По-перше, це 
зміна економічної системи, її лібералізація, що передбачає цілу низку 
законодавчих, адміністративних, фінансових, політичних та загальних 
змін, необхідних для переходу від централізованої командної економіки 
до приватної власності і ринкової економічної системи.

32



У цьому напрямку повинні відбуватися процеси, які характе
ризують відмову від централізованого директивного планування, 
законодавче становлення майнових прав (насамперед, приватних)! 
створення умов для ефективного функціонування ринку і розвитку 
внутрішньої та міжнародної торгівлі. Практика ринкових реформ 
України вже свідчить про певний прогрес у розв'язанні проблеми 
законодавчих змін, які дозволяли б функціонувати ринку.

По-друге, фінансова стабілізація на макрорівні. Вона передбачає 
насамперед, стабільну раціональну валюту, бо важливий тут не стільки 
її абсолютний рівень по відношенню до твердих валют, а динаміка 
зміни. І в цьому напрямку в Україні вже є позитивні зрушення 
(спадання темпів інфляції, штучний дефіцит гривні, стійкість 
готівкового і безготівкового курсу гривні).

Проте інфляція збивається переважно невиплатою зарплати, що 
робить інфляцію відкладною. Крім цього, дефіцит гривні породжений 
кризою неплатежів. Нарешті, гривня вийшла на рівень курсу при 
своєму народженні на тлі тривалого спадання виробництва.

На наш погляд, суперечливість розв'язання двох вищезгаданих 
проблем пов'язана із фактично повним ігноруванням присутності 
третьої сторони “ринкового бермудського трикутника”, а саме: 
структурних зм ін, які передбачаю ть інвестиційн і, соціальні, 
регіональні, фіскальні та інші зміни.

На практиці це означає, що багато людей вимушені будуть 
втратити роботу, що є неминучим економічним процесом при переході 
до ринкової економіки. Особливість централізованого планування в 
радянській  економ іц і, окрім  нееф ективного  функціонування 
економічної системи, розвивалося в специфічних напрямках, які не 
збігалися із запитами і бажаннями споживачів, покупців та інвесторів. 
Тому при радянській системі бувають багато підприємств важкої 
промисловості на шкоду будівництву установ соціального напряму. 
Цей дисбаланс між двома заданими вище сферами Україна отримала 
в спадок від “від соціальної Помпеї” . В умовах великої кількості 
робітників на підприємствах індустрії, з одного боку, та невиливної 
частки зайнятих у сфері обслуговування, з іншого, при впровадженні 
ринкових відносин наступить колапс першої групи галузей. їх 
продукція не потрібна в такій кількості на ринку, що означає непотріб 
такої кількості відповідних підприємств і зайнятих на них. Будь у якій 
країні державі нелегко йти на цей крок, бо мова йде про хребет 
ностальгічної економіки, який залишився монстром.

Саме цей процес у всьому світі називають структурними змінами, 
що супроводжуються спаданням виробництва в усіх індустріальних 
галузях, при цьому вивільнюються всі виробничі ресурси, з являються
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нові сектори економік, які задовольняю ть інші потреби. Так, 
структурна криза у к р а їн ськ о ї економ іки  в ід р ізн я ється  від 
американської рецесії кінця 20-х -  початку 30-х років, коли спадало 
виробництво одночасно в усіх галузях економіки. В той час як більша 
частина економіки України руйнується, друга її частина швидко 
зростає (торгівля, сфера послуг). Ця ситуація спостерігається також 
і в інших перехідних економіках: ми бачимо значне зростання в 
“новій економіці” -  секторі послуг, виробництві товарів народного 
споживання, виготовленні продуктів харчування і одягу, і значне 
падіння важкої промисловості. Ця ситуація дещо відрізняється від 
традиційного економічного циклу змішаної економіки. І однієї з 
особливостей ринкової економіки є те, що ці процеси відбуваються 
регулярно, щорічно, щоденно. В розвинутих країнах, особливо в 
ліберальній економіці США, щороку зникають певні сфери, певні 
сектори економіки переживають рецесію, припиняють діяльність 
металургійні та інші підприємства. Щ ороку в економіці США 
відбувається біля 10-15 тис. банкрутств і майже така ж кількість 
нових фірм з ’являється.

Логічність і закономірність вступу підприємства в стадію 
банкрутства зумовлюється об’єктивно обмеженими термінами його 
існування. Підприємство, як будь-який живий, функціонуючий 
організм, проходить у своєму розвитку стадії виникнення, становлення 
підйому, піку, спаду, і, банкрутства, виходом з якого може бути або 
реорганізація, або санація, або ліквідація. В конкретному середовищі 
середня тривалість циклів спаду для фірм малого і середнього бізнесу 
складає 2,8 років (від 2 до 12); фаза підйому триває у середньому три 
роки (1,1 до 7,7).

У цьому зв’язку цікаво придивитись до спадщини командної 
економіки, коли протягом десятиліть виробництва, що були юридично 
застраховані від банкрутства, висмоктали з країни людські та 
матеріальні ресурси. При цьому їх керівники не міркували ані про 
кардинальне поліпшення продукції, ані про перепрофілю вания 
виробництва, ані -  тим більше -  про можливість самоліквідації.

По суті, багато минулих радянських підприємств, з якими ми 
маємо сьогодні справу, вже протягом багатьох років знаходяться у стані 
глибокого, але прихованого банкрутства. І, власне, ті негативні 
тенденції, які прийнято вважати винятково наслідком реформ -  падіння 
виробництва, мала зарплата, великий рівень прихованого безробіття, 
є проявом саме цього банкрутства по-радянськи. Проте загальна 
економічна передумова, в якій опинилися тисячі наших підприємств, 
зовсім не означає фатального результату для кожного конкретного 
підприємства, а тим більше для економіки в цілому.
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У радянському господарстві змін в економічній структурі не 
відбувалося зовсім з 1951 року, тобто протягом 40 років, коли ж 
необхідно було чітко розрахувати потреби, відбувалося просте 
механічне нарощувакня виробництва. Наприклад, у розвинутих 
країнах припинили нарощування виробництво сталі ще в 60-х роках, 
а СРСР продовжували збільшувати виробництво сталі до 80-х років. 
Саме тут знаходяться причини кризи в структурних змінах.

Тому, перед українським урядом постійно постають і політичні 
питання: чи та рятувати старі сектори, чи то створювати нові? На наш 
погляд, заслуговує більшої уваги ідея створення та інвестиційної 
підтримки нових секторів, а не розвиток ідеї збереження старих. По- 
перше, ці старі сфери в будь-якому випадку неможливо врятувати, бо 
вони неефективні та, крім цього, їх занадто багато. По-друге, дотації 
на рятування старої сфери не спрацьовують, їх вливання не призводить 
до очікування результатів. Крім цього, з одного боку дарма витрачені 
кошти, з іншого, затримка розвитку нових сфер та нової економічної 
системи.

Для України, на відміну від країн Центральної Європи, завдання 
структурних змін в економіці укладається жорстко-прив’язаним 
характером її важкої промисловості до економічної структури 
радянської системи. Економіка України мала бути частиною радянської 
економіки, зокрема військово-промислового комплексу. Присутність 
багатьох‘виробничих підприємств економічно недоцільно навіть за 
географічним розташуванням.

Так же глибокі диспропорції економічної структури, що склалися 
в нашій країні протягом тривалого періоду, показали свій руйнівний 
господарського кругообігу характер уже на перших кроках переходу 
до ринкової економіки. Б езперечно, що в подальшому, коли 
змінюватимуться координуючі функції ринкового механізму, існуючі 
сьогодні диспропорції в розвитку галузевої структури територіального 
розміщення продуктивних сил будуть не тільки демонструвати свій 
негативний для економіки характер, але і зростатимуть.

Світовий досвід показує, що навіть у країнах розвинутої ринкової 
економіки вилучення глибоких диспропорцій у структурі економіки 
не відбувається автоматично під впливом ринкових механізмів, а 
потребує втручання держави. У післявоєнній Західній Європі таке 
втручання оформлювалося в кінці 60-х років у специфічний напрямок 
державного регулювання -  структурну політику

П роте д о св ід  ф орм ування такого напрям ку держ авного 
регулювання, як структурна політика, показує, що в ньому закладений 
механізм зростаючого одужання економіки. Окремі нескоординовані 
акції по підтримці певних сфер економіки і регіонів, по-перше,
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неефективні; по-друге, здатні вносити дезорганізацію в ринковий 
механізм (деформування умови ринку). Найбільш ий ефект від 
використання держаою могутнього інструментарію  може бути 
досягнутий лише тоді, коли буде можливість спрогнозувати об’єктивні 
тенденції усуспільнення виробництва і зрушення в розподілі гіраці, 
сформувати комплексну програму руху до певних цілей і зорієнтувати 
увесь арсенал засобів на їх реалізацію.

Тобто на структурну політику накладається функція координації 
усіх інструментів впливу на економіку, що використовує держава. До 
того ж є дуже велика спокуса в інтересах того ж. підвищ ення 
ефективності досягнення певних цілей переносу центру ваги з 
непрямих методів регулювання на пряме безпосереднє втручання 
держави у власне процес виробництва (приклад Білорусі 1996-97рр. -  
яскрава тому ілюстрація) Отже, можна визнати стосовно інструментів 
політики чотири випадки їх узгодження (або неузгодження) з ринковим 
господарством. 1) вони сумісні як з цілями економічної політики, що 
проводиться в межах ринкового господарства, так і з самою його 
системою; 2) вони не сумісні з цілями, але сумісні з системою; 3) сумісні 
з цілями, але не сумісні з системою і, нарешті, 4) несумісні ані з цілями, 
ані з системою.

У зв ’язку з вищевикладеним потрібен реальний перехід від 
реалізованого інвестування кризових галузей економіки шляхом 
надання субсидій та цілої низки пільг до зваженої інвестиційного 
політики, яка б створювала умови для зростання внутрішнього і 
зовнішнього інвестування, на кінець 1996 року, наприклад, кумулятивні 
іноземні прямі інвестиції на душу населення в економіку України 
складали 20 доларів (в Угорщині -  1186 дол; Естонії -  460 дол; Чехії -  
619 дол; Словенії -  323 дол; Латвії -  280 дол; Росії -  42 дол.). Серед 
країн постсоціалістичного розвитку цей показник менший лише у 
Білорусі -  5 дол. Навіть у Болгарії, яка з кінця 1996 року переживає 
важку кризу, цей показник удвічі вищий.

З 1996 року український уряд шукає стратегічних інвесторів для 
3 1 підприємства гірничої металургії, 10 -  хімічної, 4 -  нафтохімічної 
промисловості, 2 -  будматеріалів; 2 -  кораблебудівельної галузі. Все 
це ще раз підтверджує, що найбільш болюча економічна проблема 
України -  нестача інвестицій. Тому головним для нас зараз є створення 
ринку капіталів.

Створення сприятливих умов для процесу інвестування пов’язане 
з переорієнтацією податкової системи в напрямі оподаткування рівня 
споживання, а не виробничих прибутків. У країнах з ринковою 
економікою переважають податки на фізичні особи, що спонукає фірми 
не “проїдати” прибутки, а здійснювати ефективні інвестиції (на їх
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частку припадає від 3/4 до 4/5 усіх податкових надходжень; в Україні 
практично зворотна пропорція). Крім цього, на наш погляд, на декілька 
років варто оголосити податкові канікули на інвестиції, а згодом 
здійснювати пільгове оподаткування. Необхідним заходом виступає 
також перехід від податку на додану вартість до податку з продажу 
Щодо загальних податкових вилучень з прибутку підприємств то це 
співвідношення треба привести до норми -  1/3.

Поряд із цим необхідно мати на увазі, що жодній країні іноземні 
інвестиції серйозної ролі не грають, навіть у Гонконзі, де вважається 
найліберальніша економічна система, і де податок на зарплату дорівнює 
нулю, нема взагалі податку на додану вартість. Нема в світі жодної країни, 
де б більше 10% власності знаходитись в руках іноземців. Тому запроданські 
жахи представників лівих партій в Україні позбавлені рації.

А для дійсного залучення стратегічних іноземних інвесторів 
потрібна реалізація реального механізму іноземного інвестування, 
насамперед, зокрема вирівняння можливостей внутрішнього і 
зовнішнього інвесторів, бо в зворотному випадку незабаром не 
лишиться чого захищати протекціоністськими заходами. Одна з 
головних перешкод іноземного інвестування в економіку України -  
непередбаченість законодавчих економічних умов повинна бути 
подолана, бо іноземців лякає не стільки протекціоністський характер 
законодавства, скільки його часті зміни. Тому на декілька років у цій 
сфері законодавства необхідно оголосити мораторій на зміни.

Але проте головним інвестором повинен бути внутрішній, а 
сучасні економічні реалії України свідчать про 1) сприятливий 
інвестицйний клімат та несприятливу інвестиційну погоду; 2) 
повторний процес доларизації збережень населення внаслідок майже 
повної втрати довіри до банківських фінансово-кредитних установ. 
Крім цього, інвестиційна політика повинна спонукати банки 
кредитувати споживачів, тобто здійснювати роздрібне кредитування, 
бо, по-перше, більшість підприємств не в змозі сплачувати банківські 
кредити, і, по-друге, зростатиме сукупний попит, який потягне за собою 
і сукупну пропозицію. Ще одну інвестиційну проблему створив уряд, 
конфіскувавши збереження. Щодо кредитування фірм, то доцільно 
використати певний контроль за обсягом кредитів фірмам, щоб 
здійснювалось рефінансування прибутку.

Важливою проблемою сучасної економіки України залишається 
довгострокове інвестування. Бо гроші в економіці існують, тільки не 
потрібно їх під тиском промислових лоббі закопувати на рахунках 
промислових підприємств, де вони безслідно зникають, а створивши 
систему розрахунків, де перш за все повинні відбуватись виплати 
людям. Банкам важко займатись довгостроковими інвестиціями, бо з

37



1992 по 1996 рік вони втратили біля 40% своїх капіталів, а кредити 
видаються в кращому випадку на 3 - 4  місяці. Крім цього тільки при 
стимулюванні інфляції можуть з ’явитися “середні”, а потім і “довгі” 
гроші. Тобто загальна закономірність має такий вигляд: яка 
стабілізація, такої “довжини” і бувають гроші в економіці.

Отже, інвестиційний аспект структурної перебудови економіки 
стає переважним у сучасних економічних умовах України, як і форми 
та методи інвестиційної політики визначають напрямок, інтенсивність 
та сфери економічної реструктуризації.

Внутрішнім двигуном інвестиційного процесу може виступати 
тільки економічний інтерес господарських одиниць. Завданням 
економічної реформи виступає специфікація економічних інтересів 
підприємств та людини, визначення їх економічних прав і обов’язків. 
Економічні інтереси господарських одиниць стануть мотивацією їх 
економічної поведінки тільки у випадку реалізації їх права економічної 
власності.

Серед них можна відзначити право володіння, тобто право 
виняткового фізичного контролю над благами. Важливим моментом 
цієї форми прояву економічного інтересу виступає їх винятковий 
характер. Це треба розуміти як систему винятків із доступу до 
матеріальних і нематеріальних ресурсів.

Право використання характеризує право застосування корисних 
властивостей благ для себе. Останнє розповсюджується як на фактори, 
так і на результати виробництва та обміну. Крім того, щоб це право 
було, потрібно не дозволяючий, а реєструючий характер ліцензування, 
реальний механізм економічної свободи (особливо для трудових 
ресурсів).

Право управління визначає право вирішування, хто і як буде 
забезпечувати використання благ. Реальне наповнення цього права 
актуальне для процесу акціонування підприємств у перехідній 
економіці України. Практика цих перетворень свідчить, що акціонери 
практично позбавлені реальних можливостей брати участь в управлінні 
вищезгаданими підприємствами.

Право на дохід складає квінтесенцію реалізації економічного 
інтересу і представляє право володіти результатами від використання 
благ. Сучасна фіскальна політика українського уряду, якщо не позволяє 
економічних суб’єктів цього права, то прийняті явно дискредитується. 
Монетарна політика уряду призводить до девальвації права доходу.

Право суверена характеризує право на відродження, споживання, 
зміну або знищення блага. Це право не дозволяє економічному інтересу 
рухатися внаслідок великого обсягу обмежень у господарській 
діяльності, які не дають можливості п ідприємствам  повністю
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розпорядж атись ресурсами. Яскравим прикладом української 
економіки в цьому розумінні є земельні ресурси.

Право на безпеку передбачає право на захист від експропріації 
благ і від шкоди з боку зовнішнього середовища. Наше економічне 
минуле та сучасна політична нестабільність в Україні не дозволяє 
економічним суб’єктам повністю відчувати право на безпеку. А це 
гальмує інвестиційний процес, бо переважна більшість наших 
економічних резидентів перетворює свої доходи не в інвестиції, а в 
споживчі товари. Нерозвинута страхова система не забезпечує захисту 
від шкоди з боку зовнішнього середовища.

Право на передачу благ - спадщину - повинно забезпечити 
економічну наступність діяльності господарських одиниць, що 
особливо важливо в ході радикальних економічних реформ. Існуюча 
система економічної спадковості перешкоджає ефективній реалізації 
цього права.

Право на безстроковість повинна забезпечити стабільність 
економічної системи, постійний характер ‘'правил гри” в економіці. 
Реалізація цього права сприятиме затвердженню в економічній 
діяльності суб’єктів впевненості та відповідальності.

Заборона на використання благ способом, що завдає збитків 
зовнішньому середовищу, одночасно означає право інших викорис
товувати якісні блага. Це право дозволяє найбільш якісно реалізувати 
економічні інтереси.

Право на відповідальність у вигляді стягнення характеризує 
можливість стягнення блага у сплату боргу. Це право забезпечує 
відтворювальну рівновагу в економічному процесі, гарантує, баланс 
економічної відповідальності. Для дії механізму цього права необхідне 
запровадження інституту банкрутства в українській економіці. 
Особливо важливим виступає швидке реальне впровадження цього 
права в сучасних умовах неплатежів в економіці України.

Право на залишковий характер права на існування процедур та 
інститутів, дозволяючих відновлення порушених повноважень. Це 
право виступає страхувальною  гарантією усіх попередніх прав 
економічного інтересу. Відповідно, таким гарантом повинна стати 
держава, за що фізичні та юридичні особи й сплачують податки.

Тож, як бачимо зміст і тема специфікації економічного інтересу 
полягає в тому, щоб створити умови для придбання власності тими, 
хто цінує їх вище (для яких альтернативна вартість вища), хто здатний 
отримати від них більш у користь. Це становитиме економічне 
підгрунтя для інвестиційного процесу, який за допомогою ринкового 
механізму узгодження економічних інтересів дозволить здійснити 
реструктуризацію економіки України.
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Лошенюк В.Є.

ІНОЗЕМНІ ШВЕСТИЦГЇ ЯК ПЕРЕБУДОВА РОЗБУДОВИ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Необхідною умовою розвитку економіки є висока інвестиційна 
активність. Вона досягається шляхом росту обсягів реалізуємих 
ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних 
секторах матеріального виробництва і соціальної сфери. Інвестиції 
формують позиції країн на світових ринках. При цьому далеко не 
останню роль для багатьох держав, особливо тих, які вириваються з 
економічного і соціального неблагополуччя, відіграє залучення 
капіталу у вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій 
та інших активів. Якщо проаналізувати етапи економічного підйому 
таких промислово розвинутих країн, як США, ФРН, Японія, Франція, 
Великобританія і ін., неважко помітити, що в останнє десятиріччя 
практично в усіх випадках періодам найбільш ої інвестиційної 
активності в цих країнах відповідали періоди найвищих темпів підйому 
економіки. Це яскраво проявилось у 60-ті роки, коли висока 
інвестиційна активність у цих країнах супроводжувалась особливо 
значними темпами росту такого інтегрального показника економічного 
розвитку, як валовий національний продукт. Наприклад, в Японії при 
подвоєнні об’єму капітальних вкладень за 1966-1970 рр. валовий 
національний продукт виріс у порівнянні з попереднім п ’ятиріччям 
більш ніж на 70%. У ті ж роки в США, ФРН, Франції досягались 
приросту валового національного продукту на 25 -  30%.

ГІри таких високих темпах економічного росту багато розвинутих 
країн отримали можливість створити уже в 60-ті роки виробничий 
потенціал, забезпечуючий матеріально-технічну основу для стійкого і 
стабільного розвитку в наступні періоди, для формування економіки 
постіндустріального суспільства і нової якості росту, створювались 
умови, при яких можна не тільки стабілізувати норму виробничого 
нагромадження, але і зменшувати її тоді, коли і при такій умові 
забезпечується швидка заміна фізично і морально застарілих засобів 
праці на основі безперервно прогресуючої техніки.

З підвищеною інвестиційною активністю пов’язаний і відомий 
економічний феномен останнього періоду -  поява індустріальних країн 
Азії: Південної Кореї, Тайваню, Сінгапура, Гонконгу. В тому ж 
контексті тепер можна говорити вже і про Таїланд. У цих країнах у 
відносно короткий строк створені стабільні економічні структури з 
достатньо крупним і динамічним експортним потенціалом, здатним 
швидко адаптуватися до змін кон’юктури світового ринку, здійснений
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перехід до широкофронтного розвитку сучасних науко містких галузей 
економіки. в

Що стосується СРСР, то і тут дана закономірність чітко 
спостерігалась: періодам відносно високої інвестиційної активності 
(наприклад, друга половина 60-х років) відповідав прискорений 
економічний ріст. Так, у 1966-1970 рр. при збільшенні об’ємів 
капітальних вкладень більше ніж в 1,4 рази, середньорічний приріст 
валового національного продукту в країні досяг досить значної 
величини: 7,6%. У наступні п ’ятиріччя в міру зменшення приростів 
об єму капітальних вкладень у народне господарство і зменшення 
якості їх використання в умовах екстенсивного типу економічного 
розвитку стійко падали темпи середньорічних приростів валового 
національного продукту. В кінцевому результаті це закономірно 
призвело до глибокого фізичного і морального старіння виробничого 
потенц іалу  країн и , інтенсивн ого  зб ільш ення незаверш еного 
будівництва і багатьом іншим негативним економічним і соціальним 
наслідком, які також важко проявляються зараз. Безумовно, зв’язок 
інвестиційної активності і економічного росту не односторонній, тут 
чітко виражена взаємозумовленість. Економічний ріст, що залежить 
від інвестиційної активності, визначає реальні можливості країни в 
інвестуванні на кожному етапі розвитку. Інакше кажучи: чим вищі 
темпи приростів валового національного продукту і національного 
доходу, тим, більш і м ож ливості для розш ирення відтворення 
інвестиційних ресурсів і формування на цій основі найбільш 
раціональної інвестиційної політики.

У принципі, цей взаєм озум овлений зв ’язок узагальнених 
показників економічного розвитку досить очевидний. Важче знайти 
відповідь на питання: як створити вихідний імпульс’зростаючої 

в інвестиційної активності й економічного росту? В кожній країні ця 
.проблема вирішувалась і вирішується по-своєму в залежності від 
реальних внутрішніх умов розвитку. Але при цьому є і багато спільного.

При сучасному постійно прогресуючому рівні інтеграції світової 
господарської діяльності інвестиційна активність і, відповідно, 
економічний ріст у багатьох країнах, причому не тільки тих, що 
розвиваються, але і розвинутих, підтримується і посилюється завдяки 
участі іноземного капіталу. Наприклад, у США накопичений об’єм 
прямих іноземних інвестицій, що складав у 1976 р. ЗО млрд. дол., 
виріс до кінця 80-х років більш, ніж у 10 разів, загальний же об’єм 
іноземних активів в економіці перевищував до цього часу 1,5 трил. 
дол. При наявності в СШ А розвинутої системи законодавчого 
регулю вання інвестиційної діяльності такий могутній приплив 
іноземного капіталу у більшій мірі сприяв подальшому підйому
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економіки країни на основі, перш за все, підвищення продуктивності 
праці і розвитку конкурентоздатного експортного потенціалу

Досить активна роль іноземного капіталу в підйомі економіки 
чітко виражена і в нових індустріальних країнах Південно-Східної 
Азії. При його безпосередній участі (загальний об’єм прямих іноземних 
інвестицій у ці відносно невеликі країни до кінця 80-х років перевищив 
20 млрд. дол.), ВОНИ прискорено пройшли етапи сучасної індус
тріалізації, що стали вже класичними: розвиток імпорто-заміняючих 
галузей (60-ті роки), створення експортного потенціалу (70-ті роки) і 
розвиток наукомістких галузей (80-ті роки і початок 90-х). У результаті, 
по виробництву деяких видів продукції, включаючи наукомісткі, нові 
індустріальні країни вийш ли на передові рубежі в світовому 
господарстві.

Рекордної величини в останній час досягай іноземні інвестиції в 
Індонезії. В 1990 роки вони склали 8,7 млрд. дол., тобто стали майже 
вдвоє більше, ніж в 1980 р. На долю іноземних вкладень приходиться 
біля 22% всіх інвестицій в Індонезійську економіку.

Іноземному капіталу багато в чому зобов’язана в своєму розвитку 
Бразилія. Тут до початку 1990 р. сума прямих інвестицій склала ЗО 
млрд. дол., причому на долю спільних і іноземних підприємств 
припадало біля 30% промислового виробництва і, головним чином, у 
важливих його галузях -  маш инобудуванні, м еталургії, хім ії, 
нафтохімії.

Із залученням іноземних інвестицій у Бразилії, як і в нових 
індустріальних країнах Азії, в першу чергу розв’язувалися проблеми 
розвитку імпортозамінюючих виробництв і послідовного поліпшення 
експортного потенціалу. При цьом у н айкрупн іш а п ів д ен н о 
американська держава прагнула не до отримання іноземних кредитів 
і позик, які звичайно стають кабальними для країн, що розвиваються, 
а до залучення прямих іноземних інвестицій для створення сучасних 
промислових виробництв на взаємовигідних умовах. Одночасно 
економічна співдружність із зарубіжними корпораціями органі
зовувалась по можливості так, щоб використовувати фірмові канали і 
ринки збуту бразильської продукції, що вже склались.

Внаслідок цього, залучення іноземного капіталу дозволило 
Бразилії модернізувати багато діючих виробництв, а також створити 
такі сучасні галузі, як електроніка, робототехніка, біотехнологія, 
аерокосмічна промисловість, отримати додатковий потік у країну 
іноземної валюти для задоволення внутрішніх потреб і обслуговування 
зовнішнього боргу.

Як видно з наведених прикладів, різні країни, при всій їх 
диференціації за можливостями й умовами економічного розвитку у
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відносинах з іноземним капіталом дійсно знаходять багато спільного.
І головне тут у тому, що іноземні інвестиції в економіку ТІЄЇ чи іншої 
держави стають свого роду каталізатором прискореного економічного 
і соціального розвитку. При цьому було б невиправдано зводити всю 
справу до створення на основі іноземних інвестицій якогось нового 
виробництва, хоча це, розуміється, також дуже важливо. Але ще 
важливіша роль таких інвестицій як фактора, активізуючого залучення 
до господарського процесу раніш е погано використовуваного 
природного, виробничого, трудового потенціалу. Іноземний капітал, 
органічно поєднуючись з національними зусиллями і ресурсами, 
генерує за принципом ланцюгової реакції високий інтегральний ефект 
на основі застосування більш прогресивних засобів праці, підвищення 
кваліфікації працівників і поліпшення використання виробничих 
ресурсів.

Непослідовність реформ, що проводяться в Україні, різко знизили 
їх економічний потенціал, поглибили кризові процеси адміні
стративного управління народним господарством. Це призвело до 
обмеження можливостей інвестиційного процесу. В останні роки в 
умовах економічного спаду спроби хоч якось утримати рівень життя 
населення від ще-більш різкого зниження в кінцевому розрахунку 
зводились до того, що доля фонду накопичення у використовуваному 
національному доході постійно зменшувалась на користь фонду 
споживання. Ця тенденція стійко зберігається, визначає наперед 
подальше згасання інвестиційної активності економіки.

Зменшення фонду накопичення, звичайно, супроводжується 
зниженням рівнів вибуття (ліквідації) й оновлення засобів праці 
практично у всьому народногосподарському комплексі країни. В 
особливо кризовому стані знаходиться активна частина основних 
виробничих фондів пром исловості. Ф актичний строк служби 
виробничого обладнання в промисловості складає ЗО років, що в 2,5 
рази перевищує нормативний.

Згасання інвестиційної активності на фоні великої кількості 
раніше початих у країні відбудов ‘.супроводжувалась розпиленням 
інвестицій по багаточисельних об’єктах, не зважаючи на постійне 
декларування, намагання всіляко перешкодити розвитку цього 
негативного процесу. Крім цього, при відокремленні економіки уряд 
України зіткнеться з проблемою створення (розвитку) власних 
стратегічних для народного господарства галузей. Результатом цього 
став великий обсяг незавершеного будівництва. В цілому, в такій 
ситуації висновок досить очевидний: економіка України потребує 
крупних цілеспрямованих інвестицій, нової техніки і сучасної 
технології. Настільки ж очевидно і друге: Україна не тільки не володіє
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такими можливостями, але й стоїть перед необхідністю скорочувати 
інвестиції.

Виходом із становища, що склалося , може бути: по-перше, якщо 
не можна уникнути скорочення обсягу інвестицій, воно хоча б повинно 
бути не стихійно зрівняним, а глибоко свідомим і селективним за 
сферами інвестування. По-друге, втрата інвестиційної активності в 
результаті зменшення внутрішніх інвестиційних ресурсів повинна 
бути, по можливості, компенсована залученням іноземного капіталу і, 
перш за все, в ті сфери і напрямки економічного розвитку, де в 
сполученні з національними ресурсами він надійно дасть максимальну 
віддачу, забезпечуючи взаємовигідне економічне співробітництво.

У зв’язку з цим проблеми іноземних інвестицій нині виходять на 
перший план в економічній політиці країни. 13 березня 1992 року 
парламентом України прийнятий і вступив у силу закон “Про іноземні 
інвестиції”. До цього часу потрібні закони були прийняті у більшості 
країн СНД, тому його розробники могли врахувати хай не багатий, 
але все ж корисний досвід інвестиційного законодавства в інших 
державах. Закон України “Про іноземні інвестиції” став, мабуть, одним 
з найліберальніших серед такого роду законодавчих актів, однак 
наступні дії уряду і парламенту практично звели нанівець приваб
ливість закону для іноземних інвесторів, а також ввели в оману тих з 
них, хто зробив спробу розмістити свої капітали в Україні. Як результат, 
більшість створених у перші роки існування незалежної України 
спільних підприємств або припинили своє існування, або призупинили 
свою діяльність в очікуванні кращих часів. Можливо, праві ті зарубіжні 
інвестори і законодавці, які заявляють, що такий закон взагалі 
непотрібно було приймати, оскільки, наприклад, у США, Англії, 
Франції та інших промислово розвинутих країнах іноземні інвестиції 
є, а ніякого закону немає, і регулюються вони на загальних засадах. У 
цьому є своя логіка, оскільки введення строгого режиму в сфері допуску 
іноземних інвестицій у країну, як правило, не дозволяє простежити 
часті і різкі зміни кон’юктури ринку і призводить до втрати інтересу зі 
сторони зарубіжних інвестиційних інститутів до ринку України. В 
результаті Україна залучила в 1994 році в свою економіку лише 200 
млн. дол., тоді як Угорщина і Чехія, що поступаються Україні по 
території і населенню більше ніж у 5 разів, залучили 1,4 млрд. дол. і 
750 млн. дол. відповідно.

Більш логічним було б прийняття, наприклад, основ законодавства 
про іноземні інвестиції. Особливо важливо, з метою усунення безладдя 
в порядку іноземного інвестування, уникнути невиправданого 
посилення регіонального реформування в сфері залучення іноземних
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інвесторів, що дозволить не допустити переваги приватних інтересів 
в інвестиційній діяльності.

Необхідно зауважити, що проблеми залучення іноземних 
інвестицій актуальні для всіх країн Центрально-Східної Європи. 
Відповідно, всі країни цього регіону по суті конкурують між собою в 
цій сфері. Обсяги іноземних'капіталів у ЦСЄ знаходяться в прямій 
залежності від інвестиційного клімату. Треба визнати, що єдиній із 
східноєвропейських країн, якій вдалось досягти відчутливих 
результатів у залученні іноземного капіталу через створення спільних 
підприємств, стала Угорщина. В даний час на неї припадає біля 60% 
всього іноземного капіталу, інвестованого в країни ЦСЄ.

Аналіз досвіду залучення іноземних інвестицій у країнах ЦСЄ 
свідчить про те, що країнам належить зробити велику роботу для 
створення більш сприятливого інвестиційного клімату. Адже до цих 
пір представники іноземного капіталу все ще відносять країни ЦСЄ 
до зони підвищеного ризику для крупних капіталовкладень. Вони 
вважають, що головними причинами постійного ризику для України 
в значно більшій мірі є нестабільна політика і соціально-економічна 
ситуація в країнах регіону, а також незавершеність організаційно- 
правових і економічних перетворень. Для України досвід країн ЦСЄ є 
ключовим у справі власної моделі залучення іноземних інвестицій, 
без чого підйом економіки України неможливий. На сьогодні Україна 
ще поступається не тільки країнам ЦСЄ, але і багатьом країнам СНД 
і Балтії в створенні сприятливого інвестиційного клімату. На жаль, 
доводиться констатувати, що спостерігаються навіть тенденції у 
відставанні в цій сфері і від центральноазіатських країн колишнього 
Союзу, в тому числі Казахстану, Узбекистану.

Вкрай важливо якнайшвидше перебороти в Україні консерватизм 
у створенні ліберального реж иму для приватного іноземного 
підприємництва. В першу чергу необхідне відновлення для СП 
податкових привілеїв, диференціації податкових пільгу галузевому 
розрізі. Актуальним для України є вирішення питання подвійного 
оподаткування прибутку, отримуваного іноземним учасником СП. 
Покращення інвестиційного клімату для іноземних підприємств 
пов’язується з формуванням системи страхування від політичних і 
економічних ризиків.



К а за ч е к  А.Т ., Ш и л е п н и ц ь к и й  П .І.

ДЕ ЯКІ АСПЕКТИ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
(

Рівень витрат на інвестиції визначають два основних фактори: 
очікувана норма прибутку та ставка процента.

Прибуток є головним стимулом здійснення витрат на інвестиції. 
Якщо очікувана норма прибутку перевищує ставку відсотка, то 
інвестування буде прибутковим, а якщо перевищує ставка відсотка, то 
інвестування буде невигідним. Наразі потрібно відзначити, що мається 
на увазі реальна ставка відсотка, а не номінальна, тобто ставка, яка 
повинна бути скорегована з урахуванням інфляції. Тому інвестиції будуть 
здійснюватися у тому випадку, коли норма очікуваного прибутку 
перевищує реальну ставку відсотка.

Залежність між попитом на інвестиції, очікуваною нормою чистого 
прибутку і стакою відсотка відображає крива попиту на інвестиції, а саме: 
обернена залежність між ставкою відсотку і величиною витрат на 
інвестиційні товари.

На розміщення кривої попиту на інвестиції впливають ряд фак
торів. Це, перш за все, витрати на придбання, експлуатацію й обслу
говування устаткування. Зрозуміло, що з ростом цих витрат норма очі
куваного прибутку від інвестицій буде знижуватись, а крива попиту на 
інвестиції зміститься вліво, а якщо ці витрати знижуватимуться, то 
очікувана норма прибутку зростатиме і крива попиту зміститься вправо.

Наступним важливим фактором є рівень науково-технічного, 
прогресу, технологічні зміни. Розробка більш продуктивного устаткування 
знижує витрати виробництва або підвищує якість продукції, впливаючи 
цим на очікувану норму прибутку в бік підвищення. Висока рен
табельність нових видів продукції викликає значне збільшення інвестицій. 
Тому прискорення науково-технічного прогресу зміщує криву попиту на 
інвестиції вправо і навпаки.

‘Крива попиту на інвестиції залежить від наявності основного 
капіталу. Якщо та чи інша галузь насичена або перенасичена елемен
тами основного капіталу, тобто має в наявності достатні або навіть 
надлишкові виробничі потужності, то природно, що інвестиції будуть 
незначними -  крива попиту на інвестиції зміститься вліво. Нестача 
цих потужностей обумовить зростання обсягу інвестицій, норми 
очікуваного прибутку -  крива попиту на інвестиції зміститься вправо.

Але інвестиційний попит -  це тільки одна сторона рівноваги ринків. 
Друга -  це пропозиція заощаджень. Заощадження залежать від доходу. 
Одержаний дохід, що залишається після податків та платежів, ділиться 
на дві частини: поточний попит (поточне споживання) і заощадження.
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Отже, частка заощаджень, що буде спрямовуватись на інвестиції, залежить 
як від доходу, так і від поточного попиту.

Але ринковий механізм не може забезпечити сталої, тривалої 
відповідності між інвестиційним попитом і пропозицією заощаджень. 
Потрібна регулююча участь держави. Таке регулювання інвестиційної 
діяльності в нашій державі починається введенням у 1991 році Основ 
Законодавства про інвестиційну діяльність на ринковій основі і 
прийняттям ряду наступйих документів. У цих документах, по-перше, 
дається дещо розширене трактування інвестиційної діяльності, як 
діяльності, в результаті якої утворюється прибуток, або досягається 
соціальний ефект, тобто інвестиційна діяльність розглядається і як 
необхідна умова, і як різновид підприємництва; по-друге, -  легалізується 
сфера недержавного інвестування, що функціонує в умовах ринку на 
основі договорів між будь-якими суб’єктами інвестиційної діяльності; 
по-третє, формування основних понять, які характеризують інвестиційну 
сферу, що створює єдину термінологічну основу, інструментарій для 
вивчення функціонування й управління інвестиційним процесом; по- 
четверте, широкий перелік заходів державного регулювання умов 
інвестиційної діяльності; нарешті, захисні заходи та гарантії держави в 
галузі інвестування, в тому числі і для іноземних інвесторів.

Важлива роль у регулюванні інвестиційної діяльності належить 
кредитно-грошовій системі. Ця система охоплює банки, страхові компанії, 
різного роду фонди, які можуть мобілізувати тимчасово вільні грошові 
кошти, перетворити їх у кредити і капіталовкладення.

Ядром кредитно-грош ової системи є банки, і перш за все, 
Національний банк. Національний банк володіє монопольним правом 
емісії грошей, а значить -  регулюванням їх кількості. Цим держава через 
Національний банк має можливість регулювати інвестиційний попит та 
пропозицію заощаджень.

Відзначимо три основні засоби такого регулювання.
1. Операції на відкритому ринку, тобто купівля Національним банком 

державних облігацій у комерційних банків та у населення, або продаж 
цих облігацій тим же суб’єктам. П ри купівлі облігацій кредитні 
можливості комерційних банків зростають, а отже, є можливість 
активізації інвестиційної діяльності. Продаючи облігації, тим самим банк 
зменшує грошову масу й обмежує можливість інвестицій.

Але постає питання: що ж змушує комерційні банки і населення 
купувати чи продавати державні цінні папери? Справа в тому, що ціни і 
відсоткові ставки облігацій визначаються попитом і пропозицією і 
знаходяться в оберненій залежності: коли зростає пропозиція облігацій у 
результаті випуску їх державою на відкритий ринок, ціни на них впадуть, 
а. відсоткова ставка зросте, що спонукає комерційні банки і населення
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купувати облігації; коли ж держава (НБ) скуповує облігації, ціни на них 
зростають, а їх відсоткові ставки впадуть, що спонукає комерційні банки 
і населення їх продавати.

2.Ставка міжбанківського кредиту, зміна цієї ставки. Якщо 
починається прискорення інфляційною процесу, НБ може підняти ставку, 
щоб протидіяти цьому процесу. В цьому випадку, по-перше, не кожен 
комерційний банк буде в змозі взяти кредити під таку ставку. Якщо ж 
усе-таки комерційні банки будуть брати кредити, то й вони піднімуть 
відсоткові ставки.

Але чим вищі кредитні ставки, чим дорожчий кредит, тим нижча 
схильність до інвестування, тим більші труднощі фінансування 
капіталовкладень. Подавляючи інфляційні процеси шляхом підвищення 
ставок кредиту, можна подавати також інвестиційний процес. Тому 
держава в такому випадку повинна своєчасно вжити певних заходів. Це 
може бути регулювання ставки податку на прибуток. З підвищенням 
ставки кредиту податкова ставка повинна знижуватися, що дозволить 
підприємствам використовувати більшу частку прибутку на інвестиції.

3. Зміна норми обов’язкових резервів. Комерційні банки зобов’язані 
тримати певну суму грошей на своєму рахунку в НБ. Цей банк, в 
залежності від економічної ситуації, може підвищити або знизити норму 
обов’язкових резервів. Якщо норма резервів знижена, то зрозуміло, що 
комерційні банки можуть перетворити частину коштів у кредити, що буде 
стимулювати інвестиційний процес, і навпаки.

Важливе значення у здійсненні інвестиційної діяльності мають 
джерела фінансування.

Фінансування здійснюється за рахунок внутрішніх джерел, тобто 
власних фінансових ресурсів підприємств і зовнішніх джерел. До власних 
фінансових ресурсів відносяться амортизаційні відрахування і чистий 
прибуток.

Прибуток -  важливе джерело розширення виробництва, формування 
фінансових ресурсів держави і господарських органів. Після виплати 
податків та інших платежів з прибутку до бюджету у підприємства 
залишається чистий прибуток. Частину його можна спрямувати на 
капітальні вкладення виробничого і соціального характеру.

Другим важливим джерелом фінансування інвестицій на підпри
ємствах є амортизаційні відрахування, що накопичуються у вигляді амор
тизаційного фонду і використовуються на відшкодування спожитого у 
виробництві основною капіталу. Відшкодування основного капіталу під
приємств відбувається в умовах постійного розвитку науково-технічного 
прогресу, тому активні основні фонди, що впроваджуються в експлу
атацію, володіють більш високою продуктивністю. Тому амортизаційні 
відрахування дозволяють одержувати більш високу потужність і продук
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тивність обладнання, ніж та, яка могла бути досягнута на ці ж могти в 
період нарахування зносу цієї частиш (активної) основних фондів.

Крім названих двох основних джерел, до складу внутрішніх 
фінансових ресурсів підприємств, які використовуються для фінансування 
інвестиційної діяльності, зараховуються: прибуток з будівельно- 
монтажних робіт, викопаних господарським способом; надходження від 
ліквідації основних фондів та інші.

До зовнішніх джерел фінансування капіталовкладень відносяться 
позичені кошти (банківські кредити, облігаційні позики) та залучений 
капітал, утворений у результаті емісії акцій.

Важливу роль в оновленні і технічному вдосконаленні підприємств 
покликані зіграти іноземні інвестиції. Іноземний капітал міг би відіграти 
важливу роль у модернізації економіки, її струкгурній перебудові. Водно
час, завдяки іноземним капіталовкладенням у країну буде надходити необ
хідна передова техніка, інтелектуальний погенціал і управлінський досвід.

В Srкpaïнi є досить великі можливості для розвитку іноземного 
бізнесу та інвестицій. Найбільш привабливими для західних інвесторів 
є такі галузі: агрохімія, машинобудування та виробництво сільськогос
подарської техніки, виробництво продуктів харчування та упаковки, 
фармацевтика, виробництво медичної техніки, обладнання для нафтових 
і г азових свердловин, створення принципово нових джерел енергії, 
виробництво обладнання для вугільної промисловості, виробництво 
комп'ютерів та периферійних пристроїв, програмних продуктів, 
телекомунікаційне обладнання, виробництво промислових хімікатів, 
обладнання для контролю за забрудненням навколишнього середовища, 
будівельного обладнання.

Галузева структура виробничих капіталовкладень уже кілька 
десятиріч не змінюється: більше половини інвестицій направляється у 
промисловість, третина -  в агропромисловий комплекс, п'ята частина -  
в транспорте господарство, зв'язок, будівництво і сферу обслуговування. 
Із загальної суми промислових інвестицій дві третини направляються в 
машинобудування, паливну та металургійну галузі і лише 10% (у 1992 
році 12%) у харчову і легку промисловість. Отже, залишається попередня 
орієнтація на розвиток традиційних галузей важкої індустрії при слабкому 
інвестуванні споживчого сектора економіки.

Україна має декілька позитивних факторів для залучення іноземних 
інвестицій:

один з найбільших нових ринків;
відносно низька вартість ресурсів та відносно низькі витрати на 

виробництво;
сприятливе географічне положення;.... 
висока якість га дешевизна робочої сили;
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иенасичений вітчизняний рийок та лег кий достун до більш широких 
російських ринків;

наявність відносно розвинутої ринкової інфраструктури.
Наша держава має два різних джерела інвестування проектів -  цс 

приватні комерційні банки та страхові компанії. Як ті, так і другі 
займаються інвестиційним бізнесом. Хоча кожен має свої переваги.

Через ряд причин досить привабливими для інвесторів є малі 
приватні підприємства. Інвестиції такого типу вкладаються в невеликих 
кількостях, але дають більші результати. Інвестиції в розмірі 100 тис. 
американських доларів достатні, щоб піднести такі малі підприємства 
на високий рівень. Такий рівень може дати значний поштовх до росіу та 
розширення підприємств через порівняно низькі витрати на робочу силу 
та дешеве майно. Адже значення малою бізнесу важко переоцінити. Так, 
малі та середні підприємства представляють 95% всіх компаній в Європі, 
і близько 2/3 її робочої сили. В сьогоднішньому світі вони не тільки 
складають основу економік більшості країн, але й служать як моделі для 
більших фірм. Зазначимо, що на сьогодні прямі іноземні інвестиції в 
українську економіку є значно нижчими, ніж в інших країнах з перехідною 
економікою. Проте вже є і перші позитивні паростки. Наприклад, кількість 
СП з українськими та зарубіжними партнерами зросла з 1612 у 1993 
році до 4669 на середину 1996 року. Простежується тенденція на поступове 
збільшення обсягів іноземних приватних капіталовкладень. Обсяг прямих 
іноземних інвестицій станом на 1.07.96 склав 1082,9 млн. дол. США 
(проти 483,5 млн. дол. США на 1.01.95). Основна частина інвестицій -  
це інвестиції у вигляді нерухомого майна (60,5%) та грошові внески 
(18,8%).

Найбільшими інвесторами є резиденти з США (19%), Німеччини (16%), 
Великобританії (6,2%), Нідерландів (6%), Кіпру (5,1%), Росії (5%), Швейцарії 
(4,7%). За даними Мінстату' України, капіталовкладення нерезидентів в 
економіку України за 1995 рік зросли більше ніж на 35%, а за перше півріччя 
1996 року ріст капіталовкладень нерезидентів склав 18%.

Великий інтерес у інвесторів щодо вкладання свого капіталу 
викликають такі галузі народного господарства, як внутрішня торгівля 
(22,4% до загального обсягу), харчова промисловість (14,5% ), 
машинобудування і металообробка (12,8), чорна та кольорова металургія 
(5%), зовнішня торгівля (4,4%), транспорт і зв ’язок (4,1%), легка 
промисловість (4%), хімічна промисловість (3,9%), будівництво (3,7%).

Інвестиції з України станом на 1.01.96 склали 29,5 млн. дол. США. 
Найбільші обсяги інвестицій в економіку Швейцарії (27%), Угорщини 
(25%), Росії (13%), Кіпру (8%). Основними українськими інвесторами 
стали підприємства хімічної та паливної промисловості, машино
будування, металообробки, торгівлі. Діяльність іноземних інвесторів на
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території України донедавна регулювалась Декретом Кабінету Міністра 
України “Про режим іноземного інвестування”. Для подальшого 
поліпшення роботи по залученню іноземних інвестицій Верховною Радою 
України 19 березня 1996 року був прийнятий Закон України “Про режим 
іноземного інвестування . Основною метою цього Закону є усунення 
дискримінації українських підприємств по відношенню до підприємств 
з іноземними інвестиціями і встановлення державних гарантій захисту' 
іноземних інвестицій. Україна, як і більшіегь країн Центральної та Східної 
Європи, відмовилась від “податкових канікул” для іноземних інвесторів 
через їх неефективність та неспроможність залучити довгострокові 
інвестиції.

З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку 
міжнародного економічного співробітництва, взаємодії з міжнародними 
фінансовими організаціями, відповідними міждержавними і регіональ
ними організаціями, організаціями іноземних держав, координації 
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері 
залучення та використання зовнішніх фінансових ресурсів створено 
Національне Агентство України з Реконструкції та Розвитку. Націонал ьне 
агентство бере участь у формуванні та реалізації державної політики у 
сфері взаємодії з м іж народними фінансовими організаціями, 
відповідними міждержавними і регіональними організаціями, в т. ч. 
кредитно-фінансовими установами іноземних держав, їх групують з 
метою залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної 
допомоги, іноземних інвестицій, здійснює контроль за ефективністю їх 
використання.

Крім того, для залучення внутрішніх і зовнішніх кредитних ресурсів 
та інвестицій у пріоритетні галузі економіки України та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері створена Українська державна 
кредитно-інвестиційна компанія, одним із завдань якої є співробітництво 
з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями 
іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку 
України.

Відповідно до указу Президента України при Міністерстві Зовнішніх 
Економічних зв ’язків і Торгівлі України створено державний 
Інформаційно-Аналітичний Центр Моніторингу зовнішніх товарних 
ринків, одним із основних завдань якого буде надання допомоги в 
організації проведення міжнародних торгів, тендерів з метою залучення 
іноземних інвестицій.

На думку спеціалістів, основною перешкодою на шляху залучення 
іноземних інвестицій стає не стільки відсутність необхідних законодавчих 
чи підзаконних актів, скільки їх нестабільність, існування нестандартного 
порядку реєстрацій інвестицій, неуніфіковйність ліцензій, квот, мига,
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податків тощо, крім того, невиправдано складна, забюрократизована, 
позбавлена чіткої відповідальності система просування інвестиційних 
проектів. Недостатня лібералізація проходження інвестиційного проекту 
значно знижує активність потенційних інвесторів, довіру до господарсь
ких суб’єктів, впевненість в успіху. Часто такий механізм насичений 
корумпованими елементами. Відсутність узгодженої за міжнародними 
стандартами системи параметрів оцінки технічних, економічних, 
екологічних та інших характерне'гик інвестиційного проекту, об’єктивності 
визначення стану і перспектив у його реалізації також відіграють свою 
негативну роль у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Тому для активізації підприємницької діяльності та ефективного 
використання інвестицій необхідно:

По-перше, ознайомити потенційних іноземних інвесторів з 
можливостями нашої економіки. Це завдання можна вирішити: через 
систему заходів зі створення іміджу інвестиційних можливостей (реклама 
в засобах масової інформації, участь в інвестиційних виставках, проведення 
загальних поїздок інвестиційних місій, інформаційних семінарів з 
інвестиційних можливостей); шляхом застосування до потенційних 
інвесторів дієвих спонукальних мотивів активізації інвестиційної діяльності 
(пряма поштова розсипка, телемаркетинг, поїздки інвестиційних місій по 
конкретних галузях і таке інше); через реалізацію заходів з надання 
інвестиційних послуг (інвестиційне консультування, прискорення обробки 
заявок та видач дозволів, надання постінвестиційних послуг);

по-друге важливо якісно готувати інвестиційні проекти, в які можна 
було би вкласти кошти. Приваблива бізнес-ідея може не отримати розвитку 
через невміння керівництва фірми розробити бізнес-план за міжнарод
ними стандартами. Причому це стосується менеджерів як державних, 
так, і недержавних підприємств. До цього часу вітчизняні менеджери 
остерігаються використання багатьох загальновизнаних показників 
ефективності інвестиційного проекту, хоча їх розраховувати набагато 
простіше, ніж, наприклад, економічний ефект від впровадження нової 
техніки;

по-третє, остаточно з ’ясувати питання про форму власності на 
землю, створиш систему страхових гарантій для інвесторів від можливих 
політичних та економічних ризиків (відсутність гарантій недоторканості 
приватної власності і самих інвестицій, можливість експроприації урядом 
матеріально-технічних, сировинних ресурсів та готової продукції, 
введення жорстких митних тариф ів, л іцензій , квот, податків, 
неможливість конвертації та перерахування виручки за кордон, 
невизначеність у функціональній діяльності законодавчої та виконавчої 
влади, ймовірність політичних заворух, страйків).
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Л о п а т и н с ь к и й  Ю .М .

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ІНВЕСТИЦІЙ

Дія економічної та фінансової кризи в Україні закономірно 
проявляється в інвестиційній сфері. Зменшується загальний обсяг 
капіталовкладень, уповільнюється оновлення основних фондів, 
катастрофічно зростає їх знос. Ті незначні вкладання коштів, що 
зд ійсню ю ться  в нац іон альн ій  економ іці, не мають яскраво 
в и раж ен о ї ін в ес ти ц ій н о ї сп рям ован ості. Більш ість коштів 
використовується на покриття поточних погреб. Спостерігається падіння 
питомої ваги валового нагромадження основного капіталу (основних 
фондів та нематеріальних активів), що виражає згасання інвестиційної 
активності в національному господарстві України.

Така ситуація, в першу чергу, пов'язана з відсутністю зваженої 
фінансової політики в Україні, зокрема в галузі інвестицій. І хоча 
фінансова та інвестиційна політики мають різне спрямування, 
основи формування та форми прояву, розгляд їх відокремлено 
звужує діапазон розгляду питання, оскільки точок дотику у них 
більше, ніж розбіжностей. На сьогодні інвестиції у вітчизняну 
економіку -  один з вагомих факторів послідовного виходу з кризи і 
подальшого зростання національної економіки.

Основою здійснення реформ служить економічна політика 
держави, одним з основних елементів якої є фінансова політика. 
Вагомим елементом фінансової є інвестиційна політика, спрямована 
перш за все на розвиток виробництва. Звісно, при умові, що 
п ол іти ка  в гал у зі екон ом іки  не обм еж ується  політичним и 
деклараціями, а підкріплюється економічними регуляторами та 
важелями.

Х арактерн о , що ін вести ц ій н а  політика та інвестиц ійн а 
д ія л ь н іс т ь  п о ви н н і бути т існ о  п о в ’язан і з ін н овац ій н ою : 
впровадженням та виробництвом нових видів техніки, реалізацією 
науково-технічних програм, розробкою і впровадженням нових 
техн ологій  та ін. Р еал ізац ія  інноваційних інвестицій  харак
тер и зу ється  створенням  нових виробничих потуж ностей та 
підвищ енням еф ективності використання діючих, створенням 
додаткових робочих місць і зростанням продуктивності праці, 
збільшенням виробництва продукції та .надходжень до бюджету, 
врешті решт можливістю зрушення з місця економічних реформ.

Що ж до зв ’язку політики з економікою, то це питання завжди 
хвилю вало вчених і політиків. На нашу думку, саме політика
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повинна визначити хід економічних реформ, але не повинна бути 
політика заради самої політики і превалювати над економікою. Не 
потрібно і применшувати роль політики, державної зокрема. Ніякий 
ринок не може бути абсолютно саморегулюючим, тим більше, що в 
Україні перехід до ринку ще не завершений, ринкові регулятори не 
діють на повну силу. Маятник державного регулювання, перебуваючи 
в точці максимального всеохоплюючого регулювання, з початком 
реформ рушив у бік зменшення державного впливу, але проминув 
оптимальний варіант, “золоту середину”, і змістився в сторону 
державної “пасивності”. В таких умовах, на нашу думку, потрібно 
проводити активну державну економічну та фінансову політику, в 
тому числі інвестиційну.

Крім того, вважаємо, що інвестиційну політику не потрібно 
зміщувати з державною інвестиційною діяльністю. В Україні в умовах 
дефіциту бюджету державні кошти обмежені, але й досі залишається 
високий рівень централізац ії коштів і ресурсів, вагома частка 
централізованих коштів у загальному обсязі капітальних вкладень. 
Але з подальшим впровадженням ринкових відносин і з врахуванням 
обмеженості та дефіцитності ресурсів, зокрема Державного бюджету, 
частка централізованих вкладень може зменшуватись.

Економіці з фінансовим дефіцитом властиве превалювання 
попиту на капіталовкладення над їх пропозицією. Бюджетні ресурси 
в інвестиційних цілях повинні спрямовуватись на фінансування 
проектів національного значення з найшвидшою віддачею, завдяки 
яким потім з ’явиться можливість підтримувати інші напрямки. Роль 
держави обмежується регулюванням процесів руху капіталів і має 
бути зосереджена, на нашу думку, в першу чергу на розробці і 
впровадженні державної фінансової та, зокрема, інвестиційної 
політики.

Інвестиційна політика складається з багатьох складових: 
державної, галузевої чи секторної, регіональної політики, політики 
іиституціональних, підприємницьких одиниць. Зрозуміло, що ці 
напрямки політики повинні бути узгоджені, мати спільну стратегічну 
спрямованість. Безумовна пріоритетність державної політики. Як би 
ми не прагнули здійсню вати, скажемо, незалеж но регіональну 
політику, все одно вона йде в контексті державної.

Вагома роль у складі інвестиційної політики належить політиці 
суб’єктів підприємницької діяльності. У ринкових умовах важливе 
місце займають внутрішні джерела інвестування підприємств. До 
таких джерел відносяться, зокрема, прибуток та амортизаційні 
відрахування. Амортизаційний фонд, що не залежить від результатів
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господарювання і формується пропорційно кругообігу основних 
фондів, повинен відігравати вагомішу роль, ніж прибуток. Однак 
можливості використання амортизаційних відрахувань майже 
відсутні в умовах інфляції, тому суттєве зниження інфляції позитивно 
впливає на рівень самофінансування підприємств і знаходяться в 
контексті як загальноекономічної, так і інвестиційної політики.

З переходом до ринку у суб'єктів підприємницької діяльності 
з'являються нові можливості залучення додаткових коштів: продаж 
цінних паперів, пайові внески ф ізичних і юридичних осіб. У 
розвинутій ринковій економіці такі зовнішні кошти мобілізуються 
на фінансових ринках, як первинному, так і вторинному. Тому 
розвиток ф інансових (ф ондових) ринків як шлях залучення 
додаткових кош тів до економіки України -  один із напрямків 
і н ве сти ці й ної п ол і ти ки.

Нестача інвестиційних коштів підприємств може бути подолана 
за допомогою нової для нас форми -  лізингу. Особливо привабливими 
видається ф інансовий лізинг. В провадж ення л ізингу вимагає 
політичного (законодавчого) рішення.

Державною економічною політикою передбачено зменшення 
обсягу вилучення з підприємств коштів, нова амортизаційна політика. 
Насамперед це послаблення податкового тягаря; податкові пільги 
стосовно коштів, що спрямовуються на інвестування; використання 
методів прискореної амортизації; перегляд строків служби основних 
фондів. Такі політичні нововведення повинні сприяти економічному 
пожвавленню, переходу підприємств на принципи справжнього 
самофінансування, стимулюванню їх інвестиційної діяльності.

Потребує політичного рішення проблема переходу підприємств 
на принципи реального самофінансування, яка полягає в тому, що 
основу економіки складають старі, деформовані структури, які важко 
піддаються реформуванню. Політика повинна бути спрямована на 
струкгурігу перебудову економіки в цілому, галузей і реструктуризацію 
кожної окремої інституційної одиниці, що забезпечить у подальшому 
переливання капіталу у виробництва з найвищою ефективністю і 
формування на цій основі макро- та мікроекономічної стабілізації, 
п ослідовний  розви ток інш их виробництв . Але тут закладено 
протиріччя: без інвестиц ій  не провести  реструктуризац ії, без 
реструктуризації не залучити інвестиції. І це протиріччя, перш за 
все, політичне.

Важливим напрямком економічної політики є спрямованість на 
збільшення виробництва за рахунок розвитку малого та середнього 
бізнесу, що не вимагає значних капіталовкладень.
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Залучення додаткових коштів в економіку з допом огою  
кредитуванля за рахунок вітчизняних джерел гакож потребує 
політичного рішення. У зв 'язку  з нестабільністю  банківської 
системи та кризою в економіці в цілому в Україні практично 
припинилося середньо- та довгострокове кредитування, неефек
тивно використовуються і короткострокові кредити. Питома вага 
довгострокових кредитів, наданих комерційними банками суб'єктам 
господарювання в національній валюті в 1997 р. становть 10% 
загального обсягу . Банківська система не спроможна в достатній 
мірі кредитувати власного виробника, майже немає інвестиційних 
кредитів. Відсутність зваженої кредитної політики суттєво погіршує 
фінансування національної економіки.

Обгрунтованого політичного рішення вимагає і той факт, що 
більш е половини грош ових кош тів о б ер тається  за м еж ами 
банківської системи. Досить висока і частка готівки.

Остаточно не визначена можливість о б ’єднання крупних 
виробництв з банківським капіталом і створення промислово- 
фінансових груп.

При обмеженні бюджетних і кредитних ресурсів , нестачі 
власних коштів підприємств потрібно шукати інші внутріш ні 
резерви. Додатковим джерелом фінансування економіки можуть 
бути кошти населення як приватного інвестора. В Україні значна 
частина населення перебуває на межі і за межею бідності, але певну 
частину кош тів можна залучити . В публікаціях та виступах 
зустрічаються досить значні суми, цілком співмірні з валовим 
внутрішнім продуктом України.

На нашу думку, політику залучення кош тів населення до 
національної економіки потрібно розділити на дві складові частини: 
це -  залучення коштів заможних людей; і, залучення тимчасово 
вільних, відкладених на “чорний день”, коштів решти громадян. І 
політика стосовно цих складових повинна бути різною.

“Великі гроші” бояться оприлюднення і можливого варіанту, в 
подальшому, пошуку джерел походження цих коштів. Наприклад, час тина 
цієї категорії - “човники” вищої ієрархії, які вже самі не “човнику ють”, а 
наймають підсобних “човникарів” та “реалізаторів”.

У більшості громадян довіра підірвана свого часу знеціненням 
коштів, що зберігаються в ощадкасах, а потім втратою їх в трастах 
та довірчих товарис твах, частина яких будувались за пірамідальним 
принципом, частина вкладала кошти нераціонально і неефективно 
або витрачала не за призначенням.
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Інвестиційна політика повинна охоплювати обидві категорії 
і заможних людей -  як крупних інвесторів, іншу частину несення - 
І як масових вкладників. Потрібно відновити довіру населення як 
І до д ер ж ав и , гак і до ф ін ан со ви х  ін сти ту т ів . Д ії д о ц іл ьн о  
[ спрямовувати на розробку механізмів залучення коштів населення.
І де основним и напрям кам и м ож уть бути як загальновизнан і 

(грошова приватизація, акціонування), так і вужчі, але більш 
конкретні програми, аж до індивідуальних проектів.

Якщо спрямувати фінансову політику на створення умов для 
залучення коштів населення до економіки, тоді в сукупності дрібні 
інвестори могли б відіграти вагому роль. У розвинених країнах 
заощ адж ення населення -  головне ін вести ц ій н е дж ерело. А 
використовувати погрібно кожне джерело.

Зокрем а д ер ж авн а  п о л іти ка  м ала б сп рям овувати сь  на 
зростання доходів населення, і в першу чергу -  заробітної плаги. 
що п ри звело  б до зб іл ьш ен н я  ін в ести ц ій н и х  м ож ли востей  
населення. Ріст інвестицій проявиться і опосередковано -  зростання 
доходів підвищить платоспроможний попит населення як основу 
стабілізації виробництва, що забезпечить стабільні інвестиційні 
джерела.

Для залучення кош тів населення потрібно переходити до 
грош ового етапу іп вести ц ій н о-ор ієн тован о ї приватизації дер
жавного майна. Але використання коштів, отриманих у результаті 
приватизації, навряд чи можна назвати оптимальним та еф ек
тивним. Надбання декількох поколінь іде на покриття поточних 
потреб, витрачання коштів не має інвестиційного спрямування.

Державна інвестиційна політика повинна бути спрямована на 
розвиток та певну підтримку ф інансових посередників (хоча б 
законодавчо). Посередники акумулюють заощадження для крупних 
інвестицій, диверсифікують ризик, мають інші переваги. Потрібно 
створити інвестиц ійну  інф раструктуру: інвестиційні компанії, 
систему незалежних реєстраторів, депозитарії, консалтингові фірми 
та ін. При цьому економіка отримує так потрібні додаткові кошти, 
а населення зберігає заощ адж ення від знецінення і має змогу 
одержати певні доходи.

Нарешті вимагає політичного рішення питання перебування 
значної частини коштів і ресурсів у “тіньовому” секторі національ
ної економіки. Потрібно розробити політичний механізм легалізації 
та залучення в економіку “тіньового” капіталу некримінального 
походження і впровадити цей механізм у життя.
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Політичний та економічний фактори відсутності інвестиційної І 
альтернативи в Україні призводить до відтоку капіталів за її межі. І 
Необхідно створити умови для зупинення вивозу і повернення в І 
Україну вивезених з неї капіталів. Причому цс мають бути політичні І 
й економічні умови. За різними оцінками, називаються різні, але І 
достатньо вагомі суми. Якщо поставити “тіньові" та вивезені І 
капітали на службу національній економіці, це дасть значний поштовх І 
як економічним, так і політичним зрушенням.

Ставку у впровадженні в життя інвестиційної політики, на нашу І 
думку, потрібно робити па внутрішнього інвестора, в першу чергу за І 
рахунок фінансової стабілізації всіх ланок національної економіки. * 
Одне з основних завдань -  підвищення ефективності використання І 
існуючого потенціалу. Але, якщо опиратись тільки на внутрішні 
капітали, здійснення реформ може затягнутись у часі.

Чи є ще політичні або економічні варіанти залучення коштів до І 
національної економіки? В умовах обмеж ених м ож ливостей 
Державного бюджету доводиться відмовлятися від централізованих 
капітальних вкладень, дотацій і шукати нові форми фінансування 
економіки. Зменшення власних нагромаджень підприємств, нестача 
ресурсів для довгострокових кредитів вітчизняних банків, обмеження 
коштів населення скорочують можливості використання внутрішніх 
ресурсів. У такій ситуації залучення зовнішніх ресурсів розглядається 
як один із шляхів підтримки національної економіки. А потреба 
економіки України в залученні зовніш ніх коштів для власного 
існування постійно зростає.

Політичне та економічне питання отримання й використання 
закордонних кредитів характеризується протидією позитивних і 
негативних факторів. Значна частина іноземних коштів спрямовується 
на покриття поточних витрат, дефіциту Державного бюджету, а не на 
інвестування виробництва, його технологічне оновлення. Безперечно, 
задоволення соціальних потреб необхідне, однак, таке витрачання 
отриманих кредитів асоціюється з їх проїданням, оскільки економічної 
віддачі від такого використання очікувати важко.

П ринципово іншою формою  покриття потреб У країни в 
фінансових та матеріальних ресурсах є іноземні інвестиції, які, на 
нашу думку, потрібно розглядати  в ідокрем лено від процесу 
іноземного кредитування, в т. ч. інвестиційного. О б 'єктивною  
умовою залучення зовнішніх інвестицій в Україну є невідповідність 
потреби з наявністю фінансових та матеріальних ресурсів (у зв'язку 
з їх обмеженістю). Як правило, інвестиційні потреби мають одні 
суб’єкти, а кошти та засоби -  інші.
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Для суспільства мають значення виробництво нової техніки, 
задоволення потреб населення в предметах споживання, збільшення 
зайнятості працівників, відрахувань до бюджету та позабюджетних 
фондів, екологічна безпека. В такому випадку інвестиції сприяють 
розв'язанню економічних і соціальних проблем, а інвестор може 
отримати певні пільги.

Що ж стосується обсягів отримання іноземних інвестицій, то вони 
незначні і суттєво менші, ніж обсяги іноземних кредитів. За роки 
незалежності Україна отримала лише близько двох мільярдів доларів 
США інвестицій, що значно менше, ніж в інших країнах з перехідною 
економікою і в абсолютному значенні, і на душу населення.

По Чернівецькій області обсяг іноземних інвестицій у розрахунку 
на одного жителя області значно менший, ніж по Україні в цілому, що 
свідчить, по-перше, про мізерний обсяг інвестицій, а по-друге, про 
нерівномірність їх територіального розміщення. Основна частина 
іноземних інвестицій надходить у вигляді рухомого та нерухомого 
майна, решта -  грошові внески. Практично весь обсяг іноземних 
інвестицій вкладено у спільні підприємства.

Щодо напрямків іноземного інвестування в Чернівецькій області, 
то найпривабливіш ими галузями були лісова та деревообробна 
промисловість, зовнішня торгівля.

Аграрний сектор національної економіки визначений Урядом 
України як приорп гетний, але сільське господарство області отримало 
3% загального обсягу іноземних інвестицій. Інвестиції вкладаються 
переважно в галузі зі швидким оборотом і високою віддачею. Тому 
недостатньо проголосити пріоритети, потрібно створити умови, 
стимули для залучення інвестицій у ті сектори, як держава вважає 
ключовими, пріоритетними. Умови, а не тільки пільги в порівнянні з 
вітчизняним інвестором чи виробником.

З чим пов’язаний цей незначний обсяг іноземних інвестицій в 
Україну, який інвестиційний імідж наш ої країни? Україна роз
глядається зарубіжними аналітиками як країна з високим ризиком для 
інвестицій, непривабливим інвестиційним кліматом, недосконалим 
законодавством, відсутністю належної банківської системи та ринкової 
інфраструктури, недосконалою структурою економіки, незавершеною 
приватизацією, відсутністю розробленої системи страхування ризиків, 
зловживаннями та корупцією тощо.

Які ж фактори зумовлюють інвестиційну привабливість країни 
для іноземних інвесторів? Це, по-перш е; загальнодержавні, які 
асоціюються з інвестиційним кліматом -  політична і фінансова 
стаб іл ь н ість , п равові гар а н т ії захи сту  ін весто р ів , розвиток 
інвестиційної інфраструктури, розвиток ринкових відносин, частка
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державного сектора, рівень ризиків, страхування та ін.; по-друге, 
галузеві (за видами економічної діяльності) -  рівень капіталомісткості, 
оборотності та віддачі коштів, вкладених у той чи інший вид діяльності; 
по-третє, територіальні -  наявність сировини, робочої сили, мережі 
транспортного сполучення, ринку збуту, клімат; по-четверте, 
індивідуальні -  рейтингова оцінка, місце розташування, земельна 
ділянка, наявність виробничих потужностей чи площ, показники 
балансу суб 'єкта підприємницької діяльності (прибутковості, 
ліквідності, стабільності), оцінка ризиків та інші фактори. Недостатньо 
ще відпрацьовані в Україні нові критерії оцінки -  рейтингова, ризиків, 
вартості (ціни) підприємств та ін.

Досить вагоме значення у розміщенні іноземних інвестицій має 
територіально-регіональний аспект. Зокрема 40% іноземних інвестицій 
вкладено у м. Київ, що приблизно в 100 разів більш е, ніж у 
Чернівецькій області. Певну роль відіграє нерівномірність економіч
ного розвитку регіонів, але є й інші фактори.

Мотивація інвестиційної діяльності -  окреме питання. Конкретні 
інвестиційн і проекти доцільно аналізувати  на в ідп овідн ість  
національним інтересам. Цьому повинно сприяти впровадження 
Державної реєстрації іноземних інвестицій.

Викликають певний сумнів і заявлені потреби України в іноземних 
інвестиціях (35-40 млрд. дол. США). Адже такий обсяг потрібно 
освоїти!

Відсутність політичної цілеспрямованості, половинчасті заходи 
та н еп осл ідовн ість  реф орм  призводить до того, що світове 
співтовариство ще не має остаточної впевненості у безповоротності 
поступу і не наважується допомагати Україні грішми, інвестиціями, 
новими технологіями. Україна поки що перебуває поза міжнародними 
потоками капіталу, незважаючи на спроби знайти там своє місце. Це 
підтвердила і ж овтнева 1997р. Гонконзька бірж ова криза* що 
сколихнула фінансовий світ, але практично не вплинула на Україну.

Політичне розв’язання проблеми залучення інвестицій в економіку 
України можливе при комплексному, системному підході до подолання 
існуючих на цьому шляху труднощів. М обілізацію  внутріш ніх 
ф інансових дж ерел п отрібно , на наш у думку, розглядати  як 
пріоритетний напрямок залучення коштів до національної економіки. 
Але тільки внутрішнього інвестиційного потенціалу недостатньо для 
виходу з кризи. Україна зацікавлена і в іноземних інвестиціях, зокрема 
-  технологічних. Питання інвестиційної привабливості має значення 
не тільки для інвесторів, а й може виступати критерієм, індикатором 
стану економіки.
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Для характеристики політики доцільно використати критерії 
стратегії і практики. Стратегія характеризує довгострокову перспективу 
але, на жаль, в Україні важко простежити наявність визначеної стратег ії 
інвестиційної, та і взагалі фінансової політики. Хоча окремі елементи 
стратегії, наприклад, нова податкова й амортизаційна політика, поволі 
пробивають собі дорогу.

У більшості випадків дії уряду можна віднести, на нашу думку, 
до тактики, а не до стратегії. Скажемо, пріоритетність залучення на 
даному етапі зовніш ніх інвестицій  може бути визнана тільки 
тактичним кроком. Тактична політика фінансової стабілізації в Україні 
не дає бажаних результатів, не призводить до стабілізації виробництва 
і розвитку економіки. Тому потрібно розробити стратегічну політику, 
а вже тактичні і практичні кроки узгоджувати з стратегічними 
напрямками.

Також важливо мати реалізацію  практичних рішень, щоб 
нескінченні розмови, наприклад, про податкову реформу і зниження 
податкового тягаря (як один з елементів інвестиційної політики), 
нарешті знайшли реальне відображення в національній економіці 
України.

Сьогодні ми практично тільки реагуємо на ситуацію (як в 
економіці, так і політиці), а не визначаємо її. Реформи повинні 
зд ій сню вати сь  одночасно в багатьох  напрям ках . Розробка і 
впровадження в комплексі економічної, фінансової, інвестиційної 
політики -  один з фундаментальних напрямків реформ.



Терлецька Н.ІМ.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИГІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Стабілізація розвитку вітчизняної економіки значно залежить від 
кардинальної зміни інвестиційної політики держави, яка, насамперед, 
покликана сприяти поліпшенню клімату для залучення іноземних 
інвестицій.

Питання оцінки інвестиційного клімату, сприятливості умов для 
вкладання капіталу, визначення показника інвестиційного ризику 
сьогодні досить складне. Саме тому ця проблема і зацікавила нас.

Аналіз економічної літератури свідчить, що досить часто поняття 
“інвестування” та “фінансування” вживаються як ідентичні терміни. 
Однак між ними, на думку автора, існують певні відмінності.

Під інвестицією  треба розуміти використання грош ового 
капіталу для підприємницьких цілей, тобто використання грошей 
для одержання прибутку. При конкретному розгляді поняття 
інвестицій розрізняють інвестиції у матеріальні цінності (земельні 
ділянки, споруди, обладнання, системи управління, автомобілі, 
закупівля всіх видів сировини та матеріалів), а також фінансові 
інвестиції (придбання дольової участі в інших підприємствах чи 
боргових ц інних п ап ер ів , що надаю ть о б о в ’язкові п рава). 
Відзначимо, що різні види інвестицій  можуть здійсню ватись 
одночасно, а фінансові інвестиції можуть проводитись замість 
інвестицій у матеріальні цінності. В якості прикладу можна навести 
підприємство, яке замість розширення власних потужностей придбає 
дольову участь в іншому, уже існуючому підприємстві.

Під фінансуванням розуміють заходи, пов’язані з одержанням та 
поверненням грошового капіталу. Це, перш за все, стосується:

-  одержання капіталу (від осіб, що надають капітал, або в 
результаті власної підприємницької діяльності);

-  повернення капіталу (перш за все, виплати заборгованості по 
позиковому капіталу, а також виплати власним вкладникам);

-  перетворення иегрошового майна в (необхідне для ф іна
нсування) грошове майно;

-  перерозподіл в активі балансу (наприклад, перетворення 
позикового капіталу у власний та навпаки).

Інвестиції та фінансування тісно взаємопов’язані. Проведення 
інвестицій (використання капіталу) неможливе без відповідного 
фінансування (одержання капіталу), і навпаки; одержання капіталу 
(ф інансування) не має змісту без наступного вигідного його
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застосування (інвестування). Однак відомі випадки, коли вищеназвані 
терміни не можна вважати ідентичними. Наприклад:

-  гіри перефінансуванні, коли відбуваються зміни в галузі 
попереднього фінансування;

-  шляхом зміни існуючого кредитною фінансування залученням 
новою власного капіталу;

-  при змінах в інвестиційній програмі, коли фінансові засоби, 
передбачені для ф інансування проекту А, переводяться для 
фінансування проекту Б.

Як стверджують вітчизняні експерти, економіка України здатна 
“перетравити” 40 млрд. доларів лише у вигляді іноземних інвестицій 
Частка американських інвестицій становить 17,8%, німецьких -  14,4. 
російських -  9,4. Інвестиції у грошових формах безпосередньо в 
економіку країни становлять не більше 30%.

У зв’язку з викладеним вище виникає закономірне питання: чому 
Україна при колосальному потенціалі досі не стала не лише “центром 
притягання” іноземного капіталу, а й просто реальним користувачем 
міжнародних фінансових потоків?

Існує чимало причин, які можуть бути відповіддю  на це 
запитання. По-перше, на рівні вітчизняного законодавства права 
інвестора захищені швидше у декларативній, ніж у правовій формі. 
По-друге, низький рівень розвитку української інфраструктури в 
аспекті інвестування і відсутність реальних інструментів страхування 
як через державні інститути, так і через комерційні фірми. По-третє, 
це слабкість інф орм аційних послуг. І, звичайно, вузькість та 
недорозвиненість вітчизняного ринку цінних паперів. Це відомо давно, 
як і те, що несприятлива для вітчизняного власника і потенційного 
інвестора інвестиційна ситуація призводить до неослабного потоку 
експорту капіталу з України.

Сьогодні у державі практично немає структур, які здатні на 
реальне інвестування вітчизняної економіки. Міжнародні фінансові 
інститути хоч і визнають, що Україна потребує зовнішньоекономічної 
підтримки для проведення реформ, проте не поспішають її надавати.

Отже, необхідно знайти інвестора. Головним фактором в оцінці 
можливостей іноземного інвестування має бути категорія ефективності 
їх використання. Іноземні інвестиції не можуть бути використані в 
якості розрахунку за енергоресурси, на погашення заборгованості по 
заробітній платі, пенсіях та інші виплати. Серйозний інвестор є поки 
що досить обережним -  вийти на ринок, наприклад, цінних паперів в 
Україні для нього приблизно дорівнює виходу на мінне поле. Зате 
безумовний пріорите т мають цільові кредитні лінії, коли гроші одержує 
(і відповідає за них, а потім повертає) не довільне підприємство, а
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конкретний підприємець. Стратегія банку цс фінансування 
передусім тих проектів, які сприяють розвитку ринкової економіки 
Пріоритетними на сьогодні є проекти у паливно-енергетичному 
комплексі, що сприяють розвитку інфраструктури та промисловості 

Перші проекти ЄБРР в Україні були невеликими. Але тепер 
намітились деякі позитивні тенденції. По-перше, збільш илась 
кількість бізнес-планів, які подаються на одержання кредитів 
Ці проекти стали більш вагомими, тобто такими, що вичерпують 
майже максимальний розмір одного кредиту -  понад 2 мли. дол 
Кредит по лінії ЄБРР надається на умовах 15% річних, у той час 
як українське підприємство може одержати кредит у вітчизняних 
банках у кращ ому випадку на 90 днів і під 60-80%  річних : 
Б езу м о вн о , п о сл у ги  ЄБРР л іп ш і, але , з ін ш ого  боку, по 
зичальникам  він висуває досить ж орсткі стандарти , а саме 
підприємство, що претендує на кредит, повинно мати не меншої 
51% приватного капіталу, на ньому мають працювати не більше 
500 працівників, тощо.

На жаль, сьогодні існує чимало ф акторів, що гальмують! 
інвестиційні процеси в Україні. До них належить і визначення (зі 
високим рівнем достовірності) вигідності інвестицій.

Розрахунок інвестицій -  це плановий розрахунок майбутніх І 
доходів і витрат, який повинен відповісти на такі запитання:

-  Чи буде окремо дана інвестиція вигідною  з точки зору І 
економіки підприємства?

-  Які з кількох можливих альтернативних вигідних інвестицій І 
повинні бути реалізовані?

-  Коли попередньо здійснена інвестиція повинна бути замінена 
новою? (Питання про час заміни).

-  Після якого часу буде повернено (з відсотками) використаний 
капітал? (Питання про термін покриття витрат).

Для такого розрахунку інвестицій необхідно дотримуватись 
таких умов:

-  витрати та доходи повинні бути приписані інвестиційному 
о б ’єкту (що нерідко  є д о си ть  складн о  у ви п адку  частково 
відновлюваних капіталовкладень);

-  кількісні та часові характеристики окремих платежів повинні 
піддаватись оцінці;

-  мати уяву про бажаний мінімальний рівень відсотка;
-  мати уяву про використання або реінвестувания тимчасових 

надлишків надходжень і досягнутий у таких випадках рівень 
відсотка;
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— оскільки інвестиції пов язані з елементом невизначеності 
майбутніх періо/дів, то повинні використовуватись адекватні методи 
прогнозу.

Розрахунок вигідності інвестицій можна здійснювати з допомогою 
таких методик.

1. Статистичні розрахунки (розрахунки середніх величин).
Вихідною точкою таких методів є можливість відображення

майбутніх витрат і надходжень у середньорічних показниках, які є 
основою  подальш их розрахунків. У даному випадку доцільно 
застосувати такі методики:

1.1. Розрахунок на основі порівняння витрат. При такому 
розрахунку порівнюють щорічний рівень витрат за альтернативними 
інвестиційними проектами. Це можливе лише стосовно інвестицій, 
показники дохідності яких ідентичні. При цьому показники мають 
лише відносний характер.

1.2. Розрахунок на основі порівняння прибутку. В даному випадку 
в якості критерію використовується середній щорічний показник рівня 
прибутку. Розрахунку підлягає як абсолютна, так і відносна дохідність.

1.3. Розрахунок на основі порівняння рентабельності. В принципі 
даний метод подібний до попереднього, однак, в якості критерію у 
ньому використовується не абсолютний прибуток, а співвіднесений з 
інвестованим капіталом відносний прибуток (рентабельність). При 
інвестиціях, що передбачають використання різної кількості капіталу, 
доцільно застосовувати саме цей метод.

2. Динамічні (фінансово-математичні) методики.
У дан ій  груп і м етодів  визначен ня вигідності інвестицій  

розрізняють:
2.1 Методику вартості капіталу.
2.2 Методику внутрішньої відсоткової ставки.
2.3 Методику щорічних платежів.
Що ж до методики 2.1, то відзначимо, що вартість капіталу являє 

собою  фактичну вартість усіх майбутніх надходжень і витрат, 
включаючи можливу залишкову ліквідаційну вартість (яка може бути 
і в ід’ємною величиною). Вартість капіталу можна розглядати як 
фактичну вартість прибутку, що перевищ ує мінімальний рівень 
відсотків. Інвестиція вважається доцільною, коли вартість капіталу є 
додатковою величиною.

2.2. Методика внутрішньої відсоткової ставки дає можливість 
розрахувати попередньо даний показник стосовно початкового 
капіталу, що використовується для інвестицій. Для цього визначається 
так звана внутрішня відсоткова ставка, яку згодом порівнюють із
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калькуляційною. З економічної точки зору внутрішня ставка являє 
собою перетворення вартості капіталу в додаткову відсоткову ставку, 
що служить для корегування калькуляційної. Тому сумою каль
куляційної відсоткової ставки та кореляційної відсоткової ставки є 
внутрішня відсоткова ставка.

2.3 Методика щорічних платежів являє собою різновид методики 
вартості капіталу, а саме: перерахунок вартості капіталу в щорічну 
плату, що залишається однаковою протягом року. Щорічна плата являє 
собою (з економічної точки зору; прибуток після виплати мінімального 
відсотка, що визначається з допомогою фінансово-математичних 
методів. Отже, тут ідеться про середній розмір щорічного додаткового 
прибутку, що приблизно відповідає різниці між внутріш ньою  
відсотковою ставкою та калькуляційною відсотковою ставкою.

Досить часто висновок про вигідність інвестиції можна зробити 
лише тоді, коли враховуються і платіжні потоки, що мають місце при 
фінансуванні (особливо у зв’язку з одержанням кредитів). На це є свої 
причини.

Перша з них -  це те, що при фінансуванні з використанням 
позикового капіталу складаються зовсім інші умови оподаткування, 
ніж при фінансуванні за рахунок власного капіталу. Особливо слід 
враховувати можливість вирахування відсотків з позикового капіталу 
при нарахуванні податку на прибуток.

Друга -  фінансування з допомогою позикового капіталу може в 
ряді випадків привести до п ідвищ ення реального відсотка на 
використаний власний капітал, тому що погашення кредиту та виплата 
відсотків інфляції здійснюються з допомогою знецінених грошей.

Третя -  лише розгляд у загальному контексті платіжних потоків, 
пов’язаних з самою інвестицією та її фінансуванням (приплив власного 
та позикового капіталу, сплата відсотків і виплата дивідендів, сплата 
податків, погашення кредитів, вилучення власного капіталу), дозволяє 
одержати точну картину майбутнього розвитку подій у фінансовій 
сфері. Він показує, де можливе виникнення труднощів з ліквідацією 
або, навпаки, -  ліквідних надлишків, які можна буде використати в 
іншому місці.

Саме з огляду на цю причину необхідно постійно проводити 
одночасний розрахунок інвестицій та фінансування, визначаючи 
параметри загального потоку платежів і перераховуючи його у вартість 
капіталу або внутрішню відсоткову ставку

І, нарешті, зупинимось на оцінці інвестицій в умовах невиз
наченості. Розрахунок інвестицій, як правило, зорієнтований на 
майбутнє і тому пов язаний з певною невизначеністю. Саме тому гіри
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І
| складанні прогнозу на майбутнє оцінка даних робиться дуже обережно. 

Наприклад, витрати дешо завищуються, а надходження занижу ються. 
Цей популярний серед практиків метод має той недолік, що у процесі 

і планування, який носить з організаційної точки зору багатоступеневий 
І характер, усі йою учасники незалежно один від одною створюють 

власні “резерви”, що нерідко просто неможливо виявити. В результаті 
виникає ситуація, при якій яайпривабливіша інвестиція може здатись 
невигідною.

Інший шлях полягає в тому, щоб спробувати визначити імовірність 
появи у майбутньому певних факторів, щоби взяти їх до уваги при 
розрахунку інвестицій. Існує два варіанти такої методики.

Використовуючи перш ий варіант, описують альтернативні 
ситуації розвитку подій у майбутньому (у формі сценаріїв), та 
визначають імовірність їх виникнення. Згодом для кожної інвестиційної 
альтернативи на основі характеристик імовірності визначають 
показник м атематичного очікування (показник математичного 
очікування = сума платежів -і- імовірність) та його розсіювання 
(стандартне відхилення). Дані показники є основою для прийняття 
рішення (з врахуванням мінімального стандарту в якості додаткової 
умови). Слабким місцем цієї методики є складність формулювання 
альтернативних сценаріїв та оцінки їх імовірності, оскільки мова йде 
про надзвичайно складні ситуації.

Застосовуючи другий варіант, визначають імовірність досягнення 
певних показників по певних виробничих факторах (наприклад, по 
майбутніх надходженнях, витратах, відсоткових ставках тощо). 
Ш ляхом моделю вання процесів встановлю ю ть характеристики 
математичного очікування щодо важливих для конкретних ситуацій 
показників, таких як вартість капіталу або внутрішня відсоткова ставка, 
і розраховують дані, що характеризують їх розсіювання.

Розглянуті у статті методики здаються на перший погляд досить 
трудомісткими. Спірними, можливо, є і показники, для розрахунку в 
якості аналітичних. Однак кількісна оцінка вигідності інвестицій є 
поняттям конкретним, що підлягає обліку та аналізу. А це, на думку 
автора, -  важливий аргумент на користь даних методик.
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К р у ш н и ц ь к а  Г.Б.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ

Успішний розвиток будь-якої держави енможливий без широких 
зовнішньоекономічних зв’язків, які постійно стимулюють підвищен
ня ефективності виробництва шляхом розширення конкурентного 
середовища. Стан економічних зв’язків з іншими державами в значній 
мірі відображає рівень економічного розвитку даної країни. Якщо 
держава торгує природними ресурсами, то рівень її економіки, 
низький, а вона є сировинним  придатком розвинутих країн . 
Досягнути вершин економічного процвітання таким шляхом можна 
хіба що при наявності надзвичайно великих запасів природних 
ресурсів і умов для ринкової системи господарювання. Позитивні 
приклади такого шляху в світовій практиці досить відомі (країни 
Перської затоки, Канада, Австралія). До негативних прикладів цього 
розряду можна віднести економіку колишнього Радянського Союзу, 
розвиток якої багато в чому забезпечувався “проїданням” ресурсів 
майбутніх поколінь, а жорстка централізована система управління 
робила її низькоефективною і відсталою.

Другому, вищому рівню міжнародних економічних зв ’язків 
відповідатиме обмін продуктами пром ислового виробництва, 
одержаних з використанням  високопродуктивних технологій . 
Економіка країн, які беруть участь у такому обміні, достатньо 
розвинена за рахунок ефективної організації виробничих процесів та 
використання прогресивних технологій.

Третім, найвищим, рівнем економічного обміну можна вважати 
такий обмін, при якому, стан економіки країни, що пропонує продукцію 
на світовий ринок, дозволяє торгувати не тільки продуктам и 
промислового виробництва, сучасним обладнанням і передовою 
технікою, а й технологією та “ноу-хау” .

Незважаючи на сучасний кризовий стан, а оцінюючи позитивне, 
що залишилось з минулих років і досягнуто останнім часом, економіка 
України в загальному, звичайно, третього названого рівня не досягає, 
хіба що по відношенню до слаборозвинутих країн і в деякий окремих 
галузях добувної та переробної промисловості.

До першого рівня участі в міжнародних економічних зв ’язках 
Україна також не належить, оскільки не є вже такою відсталою та й 
природні ресурси наші не безмежні. Отже, залишається досягнути 
другого рівня. Хоча розвинутою країною нас не вважають, але і до
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третіх країн не відносять. Виникає питання: що ми на даний час 
маємо, що необхідно зробити, щоб розвинути зовнішньоекономічну 
діяльність на названому рівні? Насамперед, це формування такої 
економічної політики, яка сприяла б забезпеченню конкурентного 
економічного порядку.

Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема експорту, надзвичайно 
важливий елемент процвітання національної економіки. Разом з тим, 
о ск ільки  для св ітово ї економ іки  характерна постійна зміна 
кон’юнктури, проблема розробки та здійснення програми заходів 
щодо підтримки експорту країни на світовому ринку, збільшення або, 
принаймі, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі завжди 
актуальна для будь-якої країни світу. Для України ця проблема -  
вкрай актуальна.

Аналіз динаміки зовнішньої торгівлі багатьох країн світу та її 
вплив на стан економіки країн в цілому дозволяє зробити висновок 
про те, що зовнішньоекономічний порядок, який грунтується на 
принципі лібералізації, -  це найбільш ефективна на сучасному етапі 
форма організації зовнішньоекономічних зв ’язків. Саме за цих умов 
виникає можливість дедалі більше інтегруватися у світову економічну 
си стем у  і в таки й  сп о с іб  к о р и сту в ати ся  всім а перевагам и  
міжнародного економічного співробітництва.

Економічна політика держави в цілому (в тому числі та її 
частина, що має на меті просування торгівлі країни на світовому 
ринку має) бути спрямована на створення загального економічного 
порядку, який би забезпечував урівноважене економічне зростання і 
постійне підвищ ення рівня життя населення. Що ж стосується 
діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною політикою, то до 
прийняття її конкретних заходів повинна бути повна ясність щодо 
того, яке економічне констатування в цілому необхідно здійснювати 
(цей принцип надзвичайно важливий тепер для України). Всі акти 
зовнішньоекономічної політики треба проводити з урахуванням цього 
констатування, зорієнтованого на створення певного вільного 
порядку.

Виходячи з цієї теоретичної концепції, ліберальна ідея повинна 
р о згл яд ати ся , н асам п ер ед , як осн ова для ф орм ування такої 
економічної політики, що сприяла б забезпеченню конкурентного 
економічного порядку, бо лише за умов конкурентної боротьби існує 
необхідність постійного удосконалення і підвищення ефективності 
ви р о б н и ц тва  вс іх  видів  п р о д у к ц ії т а 'п о с л у г , що є основою  
економічного розвитку. У зв’язку з цим економічна політика, метою 
якої є поліпшення позицій держави на світовому ринку, має бути
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спрямована на підвищ ення конкурентоспром ож ності країни, 
формування національних конкурентних переваг. При цьому 
необхідно розрізняти нестабільні короткотермінові конкурентні 
переваги, які базуються головним чином на цінових перевагах та 
дуже підвладні різноманітним протекціоністським заходом з боку 
інших держав і ціновим зрушенням на світовому ринку, і конкурентні 
переваги вищого порядку, що базуються на високій якості, яка 
досягається завдяки підвищенню продуктивності та використанню 
провідних технологій. Дана економічна політика також повинна 
сприяти їх реалізації на світовому ринку шляхом створення вільного 
зовнішньоекономічного порядку. В цьому полягає головний принцип 
стратегії просування країни, що торгує, у світову економіку.

Відомий сучасний американський економіст Майкл Портер у 
фундаментальній праці ‘"Міжнародна конкуренція. Конкурентні 
переваги к р а їн ” ви д іляє  п ’ять ф актор ів , що впли ваю ть на 
конкурентоспроможність країни: 1) наука і технологія; 2) капітал; 3) 
робоча сила 4) інфраструктура; 5) інформація. Ми поділяємо думку 
автора й про т е , що головною детермінантою, відносно якої повинен 
розглядатися вплив цих факторів на конкурентоспромож ність, 
виступає ефективність виробництва (реальна продуктивність з 
урахуванням інфляції) -  якісні характеристики товарів [1]. Звідси 
дійсно випливає визначення продуктивності на рівні країни, як 
ступеня ефективного використання наявних ресурсів та досягнення 
водночас максимально можливої якості продукції.

Зі свого боку наголосимо, що уряд має великий арсенал засобів 
економічної політики, які прямо або опосередковано можуть впливати 
на підвищення продуктивності, створення і поліпшення конкурентних 
переваг та їх реалізацію на світовому ринку. Це зовнішньоторгівельна, 
валютна, грошово-кредитна, фіскальна політика, поілтика в галузі 
науки і техніки, освіти тощо.

У цілому стратегія просування національного експорту повинна 
полягати не у безглуздому нарощуванні його обсягів, а у сприянні 
створенню довгострокових конкурентних переваг і стабільному 
розширенні та якісному поліпшенні на основі цих переваг позицій 
країни на світовому ринку. Для цього необхідно мати чітку концепцію, 
економічної політики, яка б сприяла розширенню експорту лише у 
поєднанні із загальними цілями макроекономічної політики.

Зрозуміло, що без певних теоретичних принципів розробити таку 
концепцію неможливо, як без останньої неможливо забезпечити 
повноцінну і рівноправну інтеграцію України у світове господарство, 
ефективну реалізацію її великого експортного потенціалу.
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Загальновідомо, що Україна має великий експортний потенціал, 
а це дає підстави стверджувати, що вона має шанси на поліпшення 
своїх позицій на світовому ринку. Однак досягти цього можна лише 
за умови проведення правильної експоргорозширюючої політики, коли 
поряд з розвитком традиційного експорту розвиватимуться і потенційні 
експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому ринку. Йдеться, 
зокрема, про сприяння у структурній політиці виробництву товарів 
високого ступеня переробки шляхом використання провідних 
технологій; розвиток ресурсо- і, насамперед, енергозберігаючих 
технологій, які дозволяють ефективніше використовувати наявні 
ресурси.

На жаль, поки що за зовні непоганими кількісними показниками 
експортного потенціалу та зростання експорту ховаються якісні 
показники, які аж ніяк неможна вважати навіть задовільними. 
Насамперед, ідеться про невідповідність структури зовнішньої торгівлі 
України з сучасним тенденціям на світовому ринку та низький якісний 
рівень конкурентних переваг у багатьох традиційних і потенційних 
експортних галузях.

Так, про вкрай незадовільну структурну політику свідчать такі 
дані, товарна структура експорту України у 1996 році порівняно з 1995 
роком практично не змінилася. Майже 1/3 в ній займають чорні метали 
та вироби з них, більше 15% -  хімічні продукти, 1/10 -  продукція 
харчової промисловості (в основному цукор). Хоча в структурі 
товарообороту питома вага бартерних операцій останнім часом 
зменшується, їх частка по експорту та імпорту в 1996 році становила, 
відповідно 22,4% та 15,2%, тобто залишається високою [2].

Крім того, в Україні існує також багато проблем факторного та 
політико-правового характеру, які стримують розширення експортного 
виробництва та просування його продукції на світовому ринку.

Розглянемо ці проблеми відповідаю до запропонованої М. Портером 
класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність 
країни.

Наука і технологія. В цілому науково-технологічну політику в 
різних країнах характеризують такі інструменти, як розмір асигнування 
НДДКР, їх частка в національному бюджеті і порядок розподілу.

У зв’язку з цим створюється система функціонування науково- 
технологічного механізму, де визначаю ться основні напрямки 
технологічної політики, система пріоритетів, рівень планування, 
правове.забезпечення, державні науково-технічні програми, участь у 
науково-технологічній міжнародній іитегрдції.

У повільнення, а в деяких сф ерах практичне припинення 
інвестиційного та інноваційного процесів паралізує виробничий 
потенціал. Аналіз даних свідчить про те, що незважаючи на те, що в
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Україні протягом 1996 року здійснювалося впровадження нових 
технологічних процесів, освоєння нових видів машин, обладнання, 
апаратів, приладів, нових матеріалів, виробів, продуктів, в економіці 
відбувається уповільнення інноваційної діяльності. Так, у 1,34 рази 
зменшилась кількість нових технологічних процесів, у 1,41 рази -  
нових машин, обладнання, апаратів і приладів. Лідерами нововведень 
на підприємствах України виступають схильні до монополізму 
Мінмашпром, Мінпром, Мінсільгоспрод, де зростання нововведень 
все ж таки спостерігається. В той же час інноваційна діяльність 
акціонерних підприємств, міжгалузевих об’єднань не мають приросту 
в жодному напрямку.

Уповільнення науково-технічної діяльності в економіці України 
випливає із суттєвого скорочення витрат на науково-дослідницькі і 
конструкторські розробки; нерівномірного розподілу фінансових 
ресурсів на розвиток нової' техніки і технологій; збереження 
монопольно-центристських тенденцій в управлінні науково-технічною 
діяльністю; недостатнього врахування специфіки розвитку конкретних 
регіонів та інше.

Аналізуючи вплив цього фактора на конкурентоспроможність 
країни, звернемо увагу на такі два його аспекти щодо України:

- з одного боку, Україна має певні наукові й технологічні розробки в 
аерокосмічній галузі, ракето- і суднобудування, виробництві нових 
матеріалів, біотехнологіях, регулюванні хімічних, біохімічних та 
біофізичних процесів і в деяких інших галузях. З іншого боку -  існує досить 
велике технологічне відставання у харчовій промисловості, ряді галузей 
машинобудування, виробництві інформаційно-обчислювальних систем.

Звичайно, ніяка країна не може бути лідером у всіх галузях. Однак 
така галузь, як, наприклад, харчова промисловість (при збереженні 
високої продуктивності сільськогосподарського виробництва та 
наявності провідних технологій, устаткування підприємств з переробки 
сільськогосподарської продукції) могла б успішно просуватися на 
міжнародному ринку. Проте, за даними Міністерства статистики 
України [3], у 1996 році понад 80% підприємств не виконали роботи, 
спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва. Лише 2 із 
100 підприємств займалися комплексною механізацією та автомати
зацією виробництва, і тільки кожне п'ятнадцяте підприємство 
впроваджувало прогресивні технологічні процеси.

Але без поліпшення галузевих технологій до сучасного рівня ніколи 
не вдасться досягти справжньої конкурентоспроможності високою 
порядку на будь-яких світових ринках, у тому числі і на ринку харчових 
продуктів, де цінова конкуренція не є вирішальним фактором успіху. 
Тому для подолання існуючого стану виробництва потрібні інвестиції.
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Проте високий рівень інфляції спричинився до відтягування 
коштів у сфері швидкого обігу. Внаслідок цього за 1991-1996 роки 
обсяг інвестицій скоротився майже на 63% і склав лише біля 15% 
надзвичайно низького для нашої держави ВВП. Високий рівень 
відсоткової ставки, невизначеність перспектив у багатьох важливих 
сферах і, відповідно, значний ризик та інші причини зумовили падіння 
довготермінових кредитів до рівня 10% від загальної їх величини. 
Причому частка капіталовкладень, які використовуються на технічне 
оснащення, складає менше третини (решта використовується на 
будівельно-монтажні роботи).

В Україні відбувається гострий фінансовий дефіцит. У поточному 
році очікується кредитування економіки за рахунок банківських 
кредитів на рівні двох мільярдів доларів. Якщо ж врахувати, що 
загальний обсяг потреб національної економіки на доведення її до 
належного рівня складає більше сорока мільярдів доларів, то стане 
зрозуміло, що без кардинальних зрушень у цій сфері не можна 
розраховувати на швидкий вихід з економічної кризи. Тому 
надзвичайно актуальним завданням є пошук реальних інвесторів для 
оновлення національного виробництва. На більш тривалий період 
необхідно орієнтуватися на внутрішні інвестиції, база для яких буде 
зростати в міру нарощування виробництва та зростання доходів 
населення. Проте сьогодні вони дуже обмежені, зокрема у легально 
працюючих підприємств, які тепер занадто зайняті проблемою 
власного виживання, щоб звернути увагу на виробничі інвестиції та 
нововведення, цикл яких виходить за межі короткотермінових інтересів. 
Певні резерви є у населення, але їх залучення у виробництво через 
банківську систему пов’язане із зміцненням довіри та вигодою. 
Інвестиційний потенціал населення (заощадження та придбання 
цінних паперів) у 1990-1995 роках залишався досить високим і 
становив по відношенню до інвестицій 30% у 1990 і 1995 роках. Ці 
позиції постійно коливались: у 1992р. -  52,8%, у 1994р. -  15,4%. А 
якщо врахувати залишки коштів населення, тобто перевищення доходів 
над витратами, то скажімо, у 1994 році інвестиційний потенціал 
становив 43,4%, а у 1995 -  52,9%. Повноцінне використання коштів 
населення дозволило б не лише нейтралізувати падіння капітальних 
вкладень у 1995 р.(35%), а й у 1,5 рцзи перекрити його. Однак 
необхідного механізму залучення вільних грошей населення до 
інвестиційної діяльності створено не було. Розв’язання проблеми 
захисту прав інвесторів пов’язане з регулюванням відносин, як між 
емітантами та інвесторами, так і між інвестиційними інститутами та 
їх клієнтами. В цьому ж аспекті потребує розв'язання проблема
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легалізації тіньового капіталу, прибутки від якого, перебуваючи в “тіні1' 
також використовуються неефективно.

Особливу увагу вимагає проблема залучення іноземних інвестицій 
Без них не забезпечити модернізації виробництва, його конкуренто
спроможності. Тому важливим є використання іноземних інвестицій саме 
в цьому напрямку. На жаль, кредити МВФ направляються, як правило, 
на інші цілі, не пов’язані з розвитком національного виробництва 
Виходячи з цього, доцільним буде залучення приватного виробництва 
Але для цього потрібно створити необхідні умови -  чітка визначеність 
державної політики у визначальних сферах її життєдіяльності, 
макроекономічна стабільність, урядові гарантії.

У цьому відношенні в останній період є певні позитивні зрушення, 
зокрема, в подоланні інфляції. Потрібно надати іноземним інвесторам 
широку інформацію про підприємства, в ж і є можливість вкласти 
капітал і які можуть бути прибутковими. Зменшення ризику і більша 
їх зацікавленість може бути досягнути за рахунок участі в управлінні 
виробництвом. Виграш національного виробника безсумнівний: це не 
тільки притік інвестицій, більш досконала техніка і технологія, але й 
краща організація праці та вихід на світовий ринок. І, звичайно, ліпше 
дольова участь іноземного інвестора, ніж банкрутство підприємства. 
Держава повинна здійснювати контроль за надходженням та 
ефективним використанням іноземних інвестицій, не допускаючи 
таких ситуацій, коли НБУ змушений розраховуватись за неповернені 
іноземним кредиторам кошти суб’єктами господарської діяльності.

Важливим є вплив держави на зосередження інвестицій в 
пріоритетних сферах національного виробництва, де можна 
забезпечити високу конкурентоспроможність на світовому ринку і, 
відповідно, швидку віддачу від інвестицій.

Другим важливим фактором, що впливає на конкуренто
спроможність і який пов’язаний з першим, є капітал. Для мобілізації 
економічного росту країні необхідний, перш за все, капітал. Існують 
багато видів створення капіталу:

1 .Добровільне заощадження власних засобів і передача 
накопиченого грошового капіталу підприємцям через посередництво 
ринку капіталів. Цей шлях передбачає наявність відносно високого 
рівня доходів і відповідну здатність до заощадження. Але питома вага 
номінальних грошових доходів населення скорочується, а приріст 
власних заощаджень майже нульовий.

2. Створення капіталу через самофінансування підприємств. При 
нинішній податковій системі питання про накопичення капіталу 
підприємствам залишається відкритим.
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3. Залучення іноземного капіталу, однак, зарубіжних інвесторів 
відлякує несприятливе інвестиційне поле України.

Створення конкурентоспроможної, високоефективної економіки 
потребує великої кількості неординарних заходів по стимулюванню 
капіталовкладень. За розрахунками науково-дослідного інституту 
Мінекономіки України, потреби в інвестиціях для структурної 
перебудови і модернізації лише комплексу чорної металургії України 
сягають приблизно 40 млрд. дол. З іншого боку, відповідно до оцінки 
фахівців, 1996 рік Україна розпочала з менш як 1 млрд. дол. сукупних 
іноземних інвестицій [4]. Тобто фактичні обсяги та питома вага 
іноземних інвестицій у реальну економіку України залишаються 
мізерними по відношенню до масштабів економіки, що не сприяє 
початку процесів економічного пожвавлення. Внутрішній ринок 
позичкового капіталу України з його неймовірними відсотковими 
ставками за довгостроковими кредитами (які насамперед, необхідні 
для модернізації виробництва) також є фактично недоступним для 
виробників джерелом кредитування, що, у свою чергу, заморожує весь 
процес виробництва, не кажучи вже про зростання продуктивності. 
Підприємства в такій ситуації змушені чекати від уряду дотацій, які 
йдуть, зрештою, не на підвищення продуктивності, а просто 
“проїдаються’'. З іншого боку, недосконалість валютного законодавства, 
відсутність гарантій та свободи використання валютних надходжень 
(та інші валютні обмеження) призводять до постійного відпливу 
капіталу за кордон. За оцінками експертів МВФ, лише за 1993 р. в 
Україну не повернулося 1,3 млрд. дол., що становить приблизно 10% 
від запланованих на 1996 р. доходів державного бюджету[5].

Поряд з перозвинутістю ринку капіталів і банківської системи, 
рівню наявності готового до інвестування капіталу, як і самому 
інвестиційному процесу, перешкоджає також існуюча податкова 
система України.

Ці обставини, помножені на цілковтиий параліч правової та 
судової системи, повністю затіняють ті потенційні інвестиційні 
можливості, які має українська економіка, і не породжують довіри в 
іноземних інвесторів до прийнятих нормативних актів, що регулюють 
цю сферу економічної діяльності.

Інфраструктура та інформація. Підвищення рівня економіки 
неможливе без інвестицій в інфраструктуру (які останнім часом в 
Україні постійно знижувались) та забезпечення консультаційно- 
інформаційної підтримки. На сьогодні рівень розвитку цих двох 
факторів у нашій країні дуже недостатній. Низький рівень кваліфікації 
експортерів, що зумовлюється (не в останню чергу) відсутністю
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системи консультацій, надання інформаційної й організаційно і 
технічної допомоги при Міністерстві зовнішньоекономічних зв’язків І 
і торгівлі України призводить дуже часто до невиправданого зниження І 
цін і проведення демпінгових торгівельпих операцій на світовому І 
ринку, що веде до відповідної реакції з боку інших держав і створює І 
для наших експортерів імідж “нечесних конкурентів”. Так, у кінці І 
травня 1992 р. Міністерство торгівлі США прийняло рішення про І 
демпінг урану з України (як із Росії, Казахстану, Киргизстану і І 
Таджикистану). Тому на ввезення цього металу до США із зазначених І 
країн був введений тариф розміром у 115, 82%. Багато експортерів не І 
усвідомлюють той факт, що масовий експорт за демпінговими цінами І 
призводить до зниження цін світового ринку, внаслідок чого І 
зменшується частка ринку і валютних надходжень.

Як наслідок рівня цих факторів в Україні, варто також згадати І 
рівень розвитку систем зв’язку, транспортної інфраструктури І 
(автошляхи, інфраструктура залізниці). Ця проблема дуже актуальна, 
оскільки географічне положення України робить транспорті послуги 
одним з напрямків міжнародної спеціалізації в торгівлі послугами. За 
даними Мінстату України, надання транспортних послуг займає 89% 
у загальному обсязі експорту послуг з нашої країни ( в основному це 
морський транспорт, що зумовлено також низьким рівнем розвитку 
інфраструктури автошляхів та залізниць). Ще однією проблемою є 
неефективна система міжвідомчої статистики в Україні, дані, якої і 
досить часто дають лише загальне (іноді не зовсім точне) уявлення 
про певні процеси і не дозволяють зробити надійні висновки. З іншого і 
боку, створення інфраструктури і забезпечення вільного та ефективного І 
доступу до необхідної, з точки зору діяльності вітчизняних підприємств 
на світових ринках, інформації завжди були завданням держави. Тому 
набагато доцільніше при плануванні державних витрат направляти їх І 
не на субсидіювання підприємства, а на інвестиції в інфраструктуру 
та на розвиток інформаційної системи.

Що стосується фактора робоча сила, то за ним Україна має | 
порівняні переваги через досить великий науково-технічний пот енціал ’ 
та велику кількість дешевої робочої сили. Проте, в Україні на тлі 
загальної економічної кризи зберігається тенденція залишкового 
принципу фінансування освіти та зменшення бюджетних коштів на ; 
розвиток освіти. В майбутньому це може негативно позначитись на 
якості робочої сили, а потім -  на динаміці економіки країни.

Уже сьогодні Україна за середнім рівнем освіти значно відстає 
від розвинутих країн світу.
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Отже, в значній мірі недооцінюється роль освіти в здійсненні 
економічних реформ, підвищенні ефективності виробництва. 
Інвестиційна політика повинна змінитися в бік забезпечення росту 
Продуктивної сили людини. Тобто необхідна така інвестиційна 
політика, гіри якій усі фактори економічного росту, зумовлені 
інвестиціями, будуть досягатися шляхом збільшення продуктивної сили 
людини. Тому людина, як виробник і споживач, повинна наділятися 
інвестиціями в різних формах, які б забезпечили відтворення та якісне 
поліпшення її продуктивної сили.

Тож, як бачимо, вихід національної економіки з глибокої 
економічної кризи в значній мірі залежить від форм\вання в нашій 
країні конкурентоспроможного виробництва. А це можна забезпечити 
тільки шляхом змін структури всього національного господарства, а 
також шляхом реконструкції виробництва, докорінного оновлення 
засобів виробництва, впровадження найсучасніших високих 
технологій, підготовки висококваліфікованих працівників, які могли 
б справлятися з тими новітніми засобами і технологіями. Цілком 
природно, що всі вказані вище заходи вимагають значних коштів для 
свого здійснення.
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Петрушко Л. Г.

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ 
ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Проводячи активне реформування економіки, Україна суттєво 
просунулась уперед у сфері лібералізації господарських відносин, 
приватизації та роздержавлення власності, макроекономічної 
стабілізації.

Розв'язання проблем структурної перебудови економіки та 
проведення економічних реформ з допомогою залучення іноземних 
інвестицій залежить від створення необхідних умов для діяльності 
закордонних партнерів па території країни-реципієита.

Активізація інвестиційної діяльності, зростання прямих 
капітальних вкладень в економіку -  один із головних факторів 
успішного проведення економічних реформ в Україні, але іноземні 
інвестиції не є панацеєю від усіх хвороб нашої економіки. 
Використання іноземного капіталу проявляється через складну 
взаємодію комплексу позитивних і негативних тенденцій на макро-. 
мезо- та мікрорівнях і потребує корекцій комплексу відповідних 
стратегій, концепцій, програм. І, в першу чергу, це стосується 
законодавства країни -одержувача, яке потребує коригування з огляду 
на особливості залучення й ефективного використання іноземних 
інвестицій. На сьогодні настав час значних внесків в економіку 
України, незважаючи на те, що інфраструктура українського ринку 
скоріше стримує, ніж сприяє розвитку підприємницької ініціативи. 
На порозі очікують великі інвестиційні компанії, але, на жаль, 
приватизація не закінчена, і це в основному стримує всі інвесткомгіанії.

Аналіз та використання досвіду інших країн допомогло б 
законодавцям України створити максимально сприятливі умови для 
розвитку економіки. Запропонований аналіз може пригодитись для 
розробки і реалізації певних концепцій, підтверджуючи народну 
мудрість: сім раз відмір -  один відріж.

Практика ведення досить жорстких законодавчих обмежень у 
відношенні діяльності закордонних компаній в країнах “3-го світу”, 
яка характерна для України 90-х років, мала широке розповсюдження 
в так званих нових індустріальних країнах в кінці 60-х -  на початку 
70-х років.Обмеження в основному були спрямовані на те, щоб не 
допустити необгрунтовано високу оцінку закордонними компаніями 
послуг і технологій, які вони надають, зменшити число зловживань 
ціноутворення та посилити позиції місцевих товаровиробників. 
Наприклад, в Індії, Мексиці, Бразилії, Південній Кореї та іц. була
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введена обов'язкова реєстрація всіх ліцензійних угод і встановлено 
максимально допустимий розмір роялті (його межа в Бразилії, Індії. 
Малайзії складала 5%, а в Мексиці -  3%). У країнах Андського пакту 
була введена заборона на капіталізацію “неосяжних” активів (гудвіла), 
які ввозились із-за кордону, оскільки багато фірм використовували 
амортизаційні відрахування на нематеріальні активи для заниження 
оподаткованого прибутку. Більшість країн використовували в своїй 
економічній політиці жорсткі обмеження в сфері договірних відносин.

Наприклад, Мексика, Бразилія, Індія та ін. країни забороняли 
контракти, в яких були передбачені суттєві обмеження в комерційній 
діяльності для місцевих підприємств-ліцензіатів (на експорт, вибір 
компонентів і матеріалів, а також на право використання технологій по 
закінченню строку договору). Були встановлені мінімальні строки 
ліцензійних угод (у більшості нових індустріальних країн -  10 років). 
На певному етапі державне регулювання інвестиційної політики зіграло 
свою позитивну роль. Підвищилась активність місцевих підприємців, 
вони почали з успіхом оволодівати новими наукомісткими технологіями. 
Впали в ціні “роялті” за технології, які імпортуються, та “гудвіл”, а 
ефективність їх використання місцевими фірмами підвищилась. Тим 
не менш, початок 80-років відкрив і негативні наслідки такої жорсткої 
політики в відношенні до іноземних інвестицій. Особливо сильно 
відчули тиск місцеві виробники-експортери, які потребували сучасної 
технологічної бази для успішної конкурентоспроможності своїх товарів 
на світовому ринку. Тому більшість нових індустріальних країн 
розробило більш гнучкі заходи регулювання, які були спрямовані на 
підвищення зацікавленості компаній-інвесторів у експорті технологій, 
а також створили умови, при яких вплив цього фактору на національну 
економіку був би максимально ефекгивним.

ГІерш за все, були законодавчо встановлені пріоритетні галузі 
економіки, в яких діяльність іноземних компаній особливо 
заохочувалась. У таких країнах як Бразилія, Єгипет, Малайзія, 
Мексика, Сінгапур та інші були встановлені критерії функціонального 
підходу -  сучасна технологічна база, підготовка місцевого персоналу, 
використання вторинної сировици та інші, які б дозволяли кожному 
підприємцю-імпортеру технології та гудвіла віднести (або відхилити) 
будь-який комерційний проект інвестора до пріоритетної групи.

Розглядаючи інвестиційну політику нових індустріальних країн 
з галузевим підходом до економіки, можна відзначити, що останні 
вказують у рамках пріоритетних програм заохочення підприємницької 
діяльності іноземного капіталу в країні (або в окремих її регіонах) 
конкретні галузі промисловості чи категорії товарів, у яких 
стимулюються вкладення закордонних інвесторів. Така практика
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знайшла своє застосування, наприклад, па Філіппінах та в Україні (див І 
Закон України “Про державну програму підтримки іноземних інвестицій! 
в Україні” від 17.12.1993 р.).

У багатьох країнах були створені спеціальні держструкіури, які 
займались розглядом ліцензійних та інших угод. ГІри аналізі! 
інвестиційних проектів “держрегулювальники” можуть збільшувати 
перелік пріоритетних напрямків і надавати пільги підприємствам, які 
на їх поптід розробляють важливу для країни продукцію або послуги, 
але з якихось причин не введені в пільгову групу.

Перелік інвестиційних та технологічних пріоритетів носить досить 
орієнтований характер. Це дуже корисно як для державної регулюючої 
структури, так і для самої країни-реципієнта. Щодо України, то вона) 
тільки приступила до переорієнтації, модернізації економіки і, звичайно, 
не може за короткий термін часу провести необхідний аналіз по розробці 
чітких довгострокових пріоритетів.

Але, незважаючи на гнучкість держгюлітики пріоритетів у галузі 
інвестування, головну роль відіграє фіскальна політика держави- 
реципієнта (пільговий режим оподаткування та забезпечення стабільного 
політичного становища).

Гнучка державна політика регулювання діяльності компаній - 
інвесторів поряд з законодавчими гарантіями по захисту інвестицій (на 
жаль, Україну ще не можна віднести до таких держав) і досить висока 
політична стабільність в країнах, що розвиваються, дала свої позитивні 
результати. Підвищився рівень законодавчого, технологічного й 
управлінського досвіду, що саме й зміцнило індустріальну базу та 
професійну підготовку кадрів країн, в які вкладаються інвестиції. Крім 
того, посилення конкуренції з боку підприємств, в які вкладено інвестиції 
ззовні, примусило місцеві підприємства активізувати власні розробки 
(особливо це відноситься до підприємств Південної Кореї, Бразилії, Індії). 
В азіатських країнах практично нема галузей економіки, де не було б 
іноземних капіталовкладень. У 70-ті роки на 20 азіатських країн, що 
розвиваються, припало 2/3 прямих іноземних капіталовкладень, а в 1980- 
1985 роки на 18 нових індустріальних країн придало 86% усіх іноземних 
інвестицій транснаціональних корпорацій. Серед них - Гонконг, Малайзія, 
Сінгапур і Тайвань. Причому Сінгапур та Малайзія отримали 
підприємницьких інвестицій більше, ніж усі країни Африки разом взяті

В 1981-1984 рр. в Сінгапурі на приватні іноземні інвестиції 
припадало 25% загальної суми капіталовкладень в економіку країни, а 
в Малайзії 13%.

Щодо України, то обсяги іноземних кредитів значно перевищують 
обсяги іноземних інвестицій в її економіку. В середньому Україна 
отримала 27 доларів США на одного громадянина (або всього 1,4 млрд. 
дол. США), що значно менше, ніж в інших країнах з перехідною 
економікою.
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Іноземне інвестування супроводжується зростанням відкритості 
економік країн для зарубіжних інвесторів. Тільки у країни Центральної 
та Східної Європи світові потоки прямих іноземних інвестицій за 1985- 
1995 рр. збільшились у 604 рази -  з 0,02 млрд. до 12, 08млрд.дол.. а в 
країни, шо розвиваються в 7,3 рази -  з 13, 7 млрд. дол. до 99,7 
млрд. дол.

На сучасному етапі розвитку світових зв'язків відбувається 
інтернаціоналізація господарських процесів, що вимагає лібералізації 
іноземного інвестування.

Привабливість будь-якої країни, або її регіону для іноземних 
інвесторів зумовлена багатьма факторами. В першу чергу важливу роль 
відіграють такі показники, як політична стабільність, тенденції 
соціально-економічного розвитку, індекс інфляції, бюджетна політика 
Уряду України (податки і витрати, їх співвідношення на вплив та 
заощадження інвестицій), кредитно-фінансова політика з точки зору 
стабілізації цін і валютних курсів. Особливий вплив на прийняття 
рішення має розвиток інфраструктури, рівень кваліфікації необхідної 
робочої сили, рівень злочинності. Привабливість азіатсько-тихо
океанського регіону для компаній-інвесторів полягає в тому, що цим 
країнам вдалося створити інтегроване угрупування (АСЕАН), яке 
знизило обмежуючі бар’єри між країнами-реципієнтами, що дозволлило 
іноземному капіталу діяти без обмежень на всьому економічному 
просторі, максимально використовувати переваги неосяжного ринку. 
Крім того, азіатсько-тихоокеанська модель господарювання відкрила 
для країн-інвесторів можливість ввійти в місцеве виробництво, яке 
задовільняє як внутрішній попит, гак і дозволяє використовувати значні 
переваги країн-імпортерів інвестиційного капіталу для експортної 
експансії. Наприклад, в Сінгапурі, Гонконзі, які є офф-шорними зонами, 
зареєстровані філіали, відділення і представництва найбільших 
транснаціональних банків. їх позикова підтримка сприяє проникненню 
в сусідні країни, забезпечуючи для компаній-інвесторів необхідний 
капітал. Банки які зареєстровані в даних зонах, можуть вільно 
здійснювати свою діяльність і мати ділові відношення з клієнтами, що 
проживають в інших країнах.

Проникнення іноземного капіталу в азіатських країнах 
здійснюється як приватно, так і на державному рівні у вигляді 
двосторонніх та багатосторонніх угод (при наявності пільг або на 
комерційній основі), у вигляді позик окремих держав або Міжнарод
ного Валютного Фонду, прямих приватних і підприємницьких 
інвестицій, передачі технологій. Поява нової специфічної форми 
реекспорту капіталу обумовлена перевтіленням науки в безпосередньо 
продуктивну силу. Найбільшими вкладниками для країн, що
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розвиваються є Японія та CLUA. За 60-80 pp. загальний вклад США А 
нові індустріальні країни становив 28,9 млрд. дол. В них 5 1 J 
сконцентровано в Південній Кореї і 23% на Тайвані. В азіатських 
країнах знаходиться 85% всіх кредитів Японії. Найбільшими країнами 
оформувачами капіталу є Південна Корея, Таїланд, Малайзія.

З даних національних статистик країн, що розвиваюгься, зрозуміло, 
що загальний обсяг кредитів окремих держав і міжнародних організацій 
значно перевищує розмір прямих інвестицій транснаціональних компаній 
хоч на розвиток економіки країн-одержувачів останні вплинули більше

Важливу роль при залученні іноземних інвесторів відіграє 
фіскальна політика нових промислових країн. Країни-одержувамі 
капіталу застосовують два підходи при визначенні державною! 
регулювання інвестицій. Перші з них створюють загальний 
сприятливий режим інвестування незалежно від належності капіталу. 
Другі вважають за необхідне прийняти спеціальне законодавство про 
іноземне інвестування, тобто систему заходів, яка містить цілий 
комплекс обмежень на певні види діяльності, форму, обсяги і галузі 
капіталовкладень і набір податкових, митних та ін. пільг для 
визначення напрямків капіталовкладень іноземних інвестицій.

Перший принцип широко застосовується в офшорних зонах - 
Гонконзі та Сінгапурі. В Гонконзі не обмежується частка у часі 
іноземного капіталу в спільних підприємствах, забезпечується охорона 
товарних знаків і вільне привласнення нерухомості, землі. Вільний 
митний режим (за винятком автомобілів, зброї і наркотиків) при 
відсутності податку з обігу відчутно впливає на ціноутворення в регіоні 
і надає змогу наблизити місцеві ціни до світових.

Щодо Сінгапуру, то його політика залучення іноземного капіталу 
сприяла тому, що по основних категоріях ризику (операційному, 
політичному і репатріацій капіталу) він випереджає Швейцарію. 
Японію, Німеччину. Податкове законодавство країни не розділяє 
національні та іноземні компанії. Пільги передбачені тільки для тих 
компаній, які діють у “піонерських” галузях. Але Сінгапур не єдина 
країна, де не даються гарантії від націоналізації іноземної власності.

Цей же принцип застосовують деякі нові країни Свропн. 
Наприклад, розглядаючи економічну політику Чеської Республіки в 
галузі державного регулювання іноземних інвестицій, можна 
відзначити, що вона базується на принципі рівності умов чеських та 
іноземних інвесторів і не робить розподілу податкових та інших 
важелів. Хоча варто нагадати про виняток, зумовлений певними 
фінансовими та соціальними проблемами: надання податкового 
звільнення на 4 роки фірмі “Volkswagen” для придбання більшої 
частини компанії “Skoda Mlada Bolesla”.



Характерною для чеської економіки була розробка певних 
системних умов для стимуляції припливу іноземних капіталовкладень 
До них відносяться: прискорена розбудова інфраструктури, створення 
вигідних умов, отримання прибутків, наявність дешевої і кваліфікованої 
робочої сили, утворення інформаційної бази даних про чеські фірми, 
введення нових форм фінансових звітів зі збільшенням обсягу даних, 
що підлягають обов’язковому опублікуванню, створення Національного 
інформаційного центру, де збираються детальні щорічні звіти та інша 
інформація, розроблено розширений перелік документів, які зберігаються 
в комерційних судах за дорученнями комерційних компаній. Особливу 
увагу чеський уряд і фінансові кола звернули на забезпечення кращого 
захисту акціонерів. З цією метою створено комісію з цінних паперів для 
посилення контролю за операціями біржі, введено нове ліцензування 
об’єктів ринку капіталу, надано можливість переведення інвестиційних 
фондів у відкриті фонди акцій, знято майновий зв’язок між 
інвестиційними компаніями, фондами та виробничими чи комерційними 
підприємствами. Поступово зменшується рівень податків для резидентів 
та нерезидентів. Податок на прибуток юридичних осіб був знижений з 
55% у 1992 р. до запропонованих 35% у 1998 р.

Введено знижені податкові ставки на прибуток фізичних осіб. 
Збільшено рівень суми, що не підлягає оподаткуванню (відповідно до 
інфляційних процесів).

Прийняття угод щодо захисту інвестицій та попередження 
подвійного оподаткування значно поліпшило умови діяльності 
іноземних інвесторів.

Другий підхід знайшов своє застосування в діяльності уряду 
Тайваню, де рівень оподаткування прибутків іноземних компаній 
досить високий (25% до звичайного податку на прибуток корпорації), 
а 5-ти річні податкові пільги, прискорена амортизація і повне 
вивільнення від імпортного мита передбачені тільки для іноземних 
інвестицій в науковомїсткі галузі промисловості з новітньою 
технологією. Цей підхід використовувала і Україна в 90-х роках. В 
з’язку з цим буде цікаво розглянути досвід Південної Кореї з її 
поступовою зміною законодавства у сфері іноземних інвестицій.

Основні положення Південнокорейського законодавства, яке 
регулювало режим іноземного інвестування з 1966 р., переглядались 5 раз.

Спершу іноземні інвестори були звільнені від ввізного мита, мали 
Право на 5-річні “пільгові канікули” від прибуткового податку, 
корпоративних податків на прибуток і власність юридичних осіб, а також 
право на 50% обкладання податком на протязі 3-х років після “пільгових 
канікул”. В наступному були встановлені більш чіткі критерії
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використання іноземного капіталу. Виділені пріоритетні проекти в 
машинобудуванні і електронній промисловості; ті, що орієнтовані на 
експорт; ті, що сприяють використанню місцевих ресурсів; ті, щ0 
спрямовані на імпортозамінність. Також були зняті обмеження на частку 
власпості в статутному фонді спільних підприємств, які виготовляють 
експортну продукцію; надані пільги для іпвесторів-корейців, які 
проживають за кордоном. Були введені додаткові стимули для іноземних 
інвесторів: вивільнення від прямого податку на доходи з вкладених 
капіталів, непрямого податку на товарообіг, від мита на імпорт 
обладнання; зняті обмеження на репатріацію прибутку та інвестиційного 
капіталу за кордон у випадку ліквідації підприємства. Подібні обставини 
в Україні згідно з ст.31 Декрету Кабінету Міністрів України “Про режим 
іноземного інвестування” призводять до зворотного: відміні пільг по 
оподаткуванню та накладанню штрафних санкцій.

Була зменшена мінімальна сума кваліфікованої іноземної інвестиції. 
Її межа чітко обговорювалась для кожної галузі промисловості.

Але проведені заходи і жорстке регулювання вкладень іноземних 
інвестицій не принесло жаданого ефекту, і в 1983 р. була проголошена 
нова інвестиційна політика. В першу чергу було відкрию інформаційний 
центр по іноземних інвестиціях, було дозволено іноземному капіталу 
входити в місцеві кредитно-фінансові заклади, дозволено підприємствам 
з іноземними інвестиціями займатись експортно-імпортними операціями. 
Якщо закордонному партнеру по СП належало 50% акцій, то СП 
дозволялось експортувати майже всі види продукції, яка виробляється в 
Південній Кореї, а також імпортувати продукцію, яку виробляє іноземний 
засновник за кордоном. Набагато зменшилась процедура реєстрації СП. 
У 65-ти сферах з 521, які існували на той момент, іноземним інвесторам 
дозволялось мати 100% акцій СП. А додаткові зміни в законодавстві Кореї 
відбулися в 1968 році, за якими іноземним інвесторам було дозволено, 
незалежно від їх частки в акціонерному капіталі СП, здійснювати торгові 
операції, а також були зняті всі обмеження на імпорт закордонних 
інвестицій у галузі гуртової торгівлі, а з 1992 року -  і в галузі роздрібної. 
Це вивело Південну Корею в лідери азіатських країн по вкладенню 
іноземного капіталу в усіх його видах.

Рівень розвитку господарства П.Кореї і добробут народу дозволив 
уряду країни в 1990 р. застосувати національний режим оподаткування, 
тобто до СП застосовувався той же режим оподаткування, що й до місцевих 
підприємств, також частково або повністю були зняті податкові пільги 
для підприємств з іноземними інвестиціями за винятком тих, що 
розробляють нові технології. Щось подібне передбачалось і для СП в 
Україні в 1995 р., коли приймався п.7.2. ст. 7 Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств”, але на жаль ці дії не принесли 
бажаних результатів.
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г 1
Дослідження умов здійснення іноземного інвесгування на початку 

90-х років дає можливість зазначити, що більша частка іноземних 
вкладень припала та ті країни, які краще регулювали його залучення. 
Це в першу чергу стосується тих країн, що розвиваються, які вели 
стабільну макроекономічну політику і в яких були у наявності 
найнеобхідніші умови: відсутність підвищення процентних ставок, 
високий рівень національних заощаджень, значене інвестування в 
промисловість, відносно помірний бюджетний дефіцит, високі темпи 
зростання експорту, здійснення внутрішніх структурних перетворень. 
У першу чергу це проведення приватизації, лібералізації законодавства, 
відкриття ринків цінних паперів для іноземних інвесторів, послаблення 
валютного контролю, скорочення зовнішньої заборгованості країни.

Аналізуючи стан розвитку економіки України, можна зробити 
висновок, що в нас ще не створено інвестиційно-підприємницького 
клімату для залучення ефективних зовнішніх коштів у розвиток 
промисловості країни. За оцінками експертів Європейського центру 
досліджень, ризикованість інвестування в Україні становить 80%.

Неузгодженість та значна невідпрацьованість законодавчих актів, 
постійна заміна попереднього закону новим, часткове їх дублювання, 
постійне внесення коректив до законодавства призводять до 
дестабілізацій в економіці та фінансах і зумовлюють збитки 
підприємств. Але неорганізованості і прагнення до втілення у практику 
господарювання особистих інтересів цивілізований ринок не визнає. 
Таке положення веде до керівництва листів та інструкцій, а не самих 
законів. Тільки в 1996 році діяльність іноземних інвесторів 
регламентувалася понад 100 нормативно-законодавчими актами.

Додайте до цього слабку конвертованість національної грошової 
одиниці, низьку платоспроможність підприємств і практикування ними 
бартеру, повільні темпи приватизації та величезний перелік об'єктів, 
які не підлягають приватизації, нерозвинутість фондового ринку, 
низька купівельна спроможність населення, зростання корупції та 
злочинності в економіці, намагання українських підприємців 
розмістити свої кошти за кордоном, візові складності. Тому іноземні 
інвестори не зовсім уявляють собі можливості та механізми одержання 
прибутку в Україні.

Підсумовуючи, зазначимо, що в Україні ще не створено 
сприятливий інвестиційно-підприємницький клімат, і тому досвід, 
помилки та невдачі інших країн можна було б використати у 
подальшому економічному розвитку, хоча іноземні інвестиції не є 
панацеєю від усіх проблем. Політика сприяння залученню іноземних 
коштів повинна стати окремим напрямком діяльності Уряду України і 
бути спрямована на підвищення добробуту населення країни.
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Вербівська Л.В.

ФОРМИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ 

УКРАЇНИ

Економічна діяльність окремих господарських суб'єктів і країни 
в цілому значно характеризується об'ємом та формами інвестиційних 
потоків. При цьому приріст капіталу має бути достатнім, щоб 
компенсувати інвестору відмову від використання власних коштів на 
споживання на поточному періоді, винагородити його за ризик, 
відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.

Джерелом приросту капіталу та рушійним мотивом здійснення 
інвестицій є прибуток від руху даних інвестиційних потоків.

У деяких визначеннях інвестицій відзначається, що вони є 
вкладеннями у грошовій формі. З таким визначенням погодитись не 
можна. Інвестування капіталу може здійснюватися не тільки в 
грошовій, але й у таких формах як:

-  рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та 
інші матеріальні цінності);

-різноманітні фінансові інструменти (цільові банківські вклади, 
паї, акції та інші цінні папери);

-  майнові права, що випливають з авторського права;
-досвід та інші інтелектуальні цінності;
-  сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань, оформлення у вигляді технічної документації, навиків та 
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого 
виробництва;

-  права користування землею, водою, ресурсами, а також інші 
майнові права.

Інвестиційні потоки в об’єкти підприємницької діяльності 
здійснюються в різноманітних формах. Як відомо, з метою обліку, 
аналізу та планування форми інвестиційних потоків класифікуються 
за окремими ознаками.

1. За об’єктами вкладання коштів виділяють реальні та фінансові 
інвестиції.

Українське законодавство, зокрема податкове, його нестабільність 
стримує інвестиційну діяльність. Адже чисельні податки дуже 
обмежують інвестиційні можливості підприємств. Обмежені також 
інвестиційні можливості банків і населення. Виробництво стикається 
з нестачею не тільки інвестиційних ресурсів, а й низькою їх
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мобільністю, що в свою чергу є наслідком незрілості ринку капіталів, 
відсутності їх вільного переливу залежно від змін ринкового попиту’

Є підстави вважати, що за рахунок нагромадження фінансових 
ресурсів підприємств, банків і населення можна було б подвоїти обсяг 
інвестиційних потоків.

2. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі та 
непрямі інвестиції.

На Україні вже створено понад 50 інвестиційних фондів, 
інвестиційних і трастових компаній у вигляді акціонерних товариств. 
Але всім відомі результативність на наслідки їхньої діяльності. Ще й 
досі відповідні правові органи розбираються з цим “феноменом”.

Але головний результат їхнього функціонування -  дискредитація 
ідеї використання інвестицій для нагромадження інвестиційних 
коштів, втрата довіри до цих форм діяльності з боку населення країни. 
Цей потенціальний важіль концепції інвестиційних ресурсів на 
сьогодні практично втрачений і невідомо скільки часу і за допомогою 
яких факторів він може бути відновлений.

3. За період інвестування розрізняють короткострокові та 
довгострокові інвестиції.

4. За формами власності інвестиційних ресурсів можна виділити 
приватні, державні, іноземні та сумісні інвестиції.

5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни 
та за кордоном.

Наведена класифікація інвестиційних потоків відображає 
найбільш суттєві їхні ознаки і при необхідності може бути поглиблена 
в залежності від підприємницьких чи дослідницьких цілей.

В умовах переходу України до ринкових відносин внесені 
принципові зміни в порядок і виділення джерел інвестиційних потоків 
та встановлено їхній поділ на централізовані (державні) та нецентралі- 
зовані (недержавні) інвестиції. За рахунок централізованих інвестицій 
здійснюються розвиток міжгалузевих га міжрегіональних виробництв, 
будівництво нових підприємств та розв'язання інших особливо 
важливих проблем у відповідності з переліком підприємств та об’єктів, 
що введені до програм економічного та соціального розвитку країни.

За рахунок нецентралізованих інвестицій здійснюється технічне 
переозброєння, реконструкція підприємств, розширення діючих 
виробництв, будівництво об’єктів соціального та природоохоронного 
призначення на діючих підприємствах. Об’єми та напрямки 
використання даних інвестиційних потоків підприємства визначають 
самостійно в межах наявних коштів та матеріальних ресурсів.

Крім класифікації форм також може розглядатися класифікація 
джерел формування інвестиційних ресурсів.
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І Іри всій надії на активізацію інвестиційної діяльності в умовах, 
коли централізований розподіл інвестиційних потоків практично 
відсутній, досі не створено центральний інвестиційний банк, власні 
кошти підприємств залишаються відносно на довгий період основним 
джерелом фінансування інвестицій. Типовий досвід країн Західної 
Європи свідчить, що при кризі, спаді та депресивному стані економіки, 
яке супроводжується хронічним бюджетним дефіцитом, високим 
рівнем оподаткування та інфляції, частка власних коштів підприємств 
у структурі інвестування може складати майже 100%. Підприємство 
може здійснювати свою діяльність в основному на власних 
нагромаджених коштах. За даними 1996 року в Україні найбільшу 
питому вагу становили капітальні вкладення за рахунок власних коштів 
підприємств -  77% від загального обсягу. Серед внутрішніх (власних) 
джерел фінансування інвестицій головну роль безумовно відіграє чистий 
прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після виплати 
податків та інших обов’язкових платежів з прибутку в бюджет. Частину 
прибутку можна спрямовувати на капітальні вклади виробничого та 
соціального характеру. Ця частина прибутку може використовуватись 
на інвестиції в складі фонду нагромадження чи іншого фонду 
аналогічного призначення, що створюється на підприємстві.

Іншим вагомим джерелом фінансування інвестицій на під
приємствах є амортизаційні відрахування, що нагромаджуються у 
вигляді амортизаційного фонду. Нагромадження вартісного зносу на 
підприємствах проходить систематично, в той час коли виробничі 
фонди не потребують оновлення в натуральній формі після кожного 
циклу відтворення. В результаті формуються вільні грошові кошти 
(шляхом внесення амортизаційних відрахувань у витрати вироб
ництва), які можуть бути спрямовані для розширення та відтворення 
основного капіталу підприємств. Вони дозволяють отримати більш 
високу потужність і продуктивність обладнання ніж та, яка могла б 
бути досягнута на ці ж кошти в період нарахування зносу активної 
частини основних фондів. Прискорена амортизація як економічний 
стимул інвестування здійснюється декількома способами.

Крім названих основних джерел, до складу внутрішніх 
фінансових ресурсів підприємств, які використовуються для 
фінансування інвестиційної діяльності зараховуються: прибуток від 
будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом, 
надходження від ліквідації основних фондів та ін.

Власні кошти у вигляді нерозподіленого прибутку та амортизації 
є класичною формою самофінансування в розвинутих країнах Заходу 
Вони також доповнюються певною часткою емісії цінних паперів та



і  кредиту, отриманого з ринку позичкового капіталу. На Україні ще досі 
не сформулювався повноцінний ринок цінних паперів, а інвестиційний 
процес характеризується головним чином розширеним відтворенням 
основних фондів. Даний процес передбачає відмежування значної 
частини сукупного суспільного продукту від поточного та власного 
споживання на цілі нагромадження. Інвестиційні ресурси вик
лючаються з розширеного відтворення на весь період до вводу та 
освоєння виробничих потужностей та об’єктів. В майбутньому вони 
поступово повертаються інвестору в процесі експлуатації об'єктів 
будівництва, випуску та реалізації продукції. Велика тривалість 
інвестиційного циклу та висока вартість об’єктів вимагають виділення 
спеціальних матеріальних ресурсів, економічний оборот яких 
опосередковує грошові кошти. Специфіка кругообіїу вартості основних 
виробничих фондів передбачає особливі джерела їхнього авансування, 
форми акомуляції інвестиційних ресурсів та методи контролю за їхнім 
використанням з боку конкретних інвесторів, державних органів та 
комерційних банків.

Отже відзначимо, що поряд з традиційними джерелами 
відтворення основних фондів -  прибутком і амортизацією -  у 
підприємств у зв'язку з падінням частки централізованих інвес
тиційних потоків на сучасному етапі з’явилася не тільки можливість, 
а й необхідність залучення коштів сторонніх недержавних інвесторів. 
У сучасних умовах підприємства різноманітних форм власності 
(державні, колективні та приватні) повинні самостійно розробляти 
інвестиційні програми та забезпечувати їхню реалізацію відповідними 
фінансовими ресурсами.

У нашій країні до цінних паперів належать: акції, облігації, 
векселі, казначейські зобов'язання держави та ін. Оборот цінних 
паперів і складає власне фінансовий ринок. Нині ми не можемо 
розраховувати на серйозні надходження від фондового та фінансового 
ринків, оскільки вони поки що є лише структурою, що прискорюють 
приватизацію і дають можливість ефективного функціонування ринку 
цінних паперів держави, банків і великих інвестиційних компаній. 
Фінансовий ринок істотньо-розширює можливості залучення 
тимчасово вільних грошових коштів підприємств та громадян для 
інвестування на виробничі та соціальні заходи. Випуск цінних паперів 
в сучасних умовах повинен спонукати до мобілізації коштів 
підприємств для здійснення крупних інвестицій та пом'якшити 
наслідки зменшення об’ємів бюджетного та ліквідації відомчого 
фінансування. Економічною основою становлення ринку цінних 
паперів є також кошти населення. В структурі джерел фінансування 
інвестицій знижується частка довгострокових кредитів банків. Тому
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методом зовнішнього фінансування інвестиційних програм підприємств 
стає емісія цінних паперів, тобто використовується таке джерело 
інвестування як акціонування. Цей процес полягає в заміні банківського 
кредиту ринковими борговими зобов’язаннями (акціями та облігаціями).

Для рівномірного та постійного розподілу приватних і централі
зованих інвестицій в усі регіони країни потрібна розвинута 
інвестиційна інфраструктура. Крім комерційних банків та інвес
тиційних фондів, вона має включати і недержавні пенсійні фонди, 
комерційні страхові товариства, консорціум недержавних інвесторів, 
іпотечні банки. Поки що роль перелічених структур в акумуляції 
необхідних для інвестиційного процесу коштів нікчемна через певну 
неуважність до цього аспекту соціально-економічного реформування 
з боку виконавчої та законодавчої гілок влади.

Потужним джерелом поновлення інвестиційних ресурсів регіонів 
потрібно назвати розвиток іпотечних відносин, які є дуже привабливими 
для більшості інвесторів, що дає змогу сконцентрувати на регіональному 
рівні немалі інвестиційні ресурси.

Іншими джерелами інвестицій на регіональному рівні є муніципальні 
позики, продаж об’єктів незавершеного будівництва і цілеспрямоване 
інвестиційне використання коштів від приватизації державного майна.

Не можна залишити без уваги і таке важливе джерело формування 
інвестиційних потоків як залучення іноземних інвестицій. Треба 
сказати, що іноземні інвестори вносять в економіку України позитивні 
тенденції. Вони пов’язані з тим, що процес міжнародною руху капіталу 
тягне за собою поширення досягнень у галузі техніки та технології. 
Останнє сприяє реструктуризації на більш високому рівні. Іноземні 
інвестори мають великий досвід роботи на міжнародних ринках. Це 
дасть можливість із їхньою допомогою ефективніше реалізовувати 
український товар на зовнішніх ринках. Крім того, з допомогою 
іноземних інвесторів створюються стратегічні альянси між 
українськими та зарубіжними підприємствами в різних країнах світу. 
Проте на сьогодні обсяг іноземних інвестицій в економіку України ще 
дуже незначний і слід відзначити, що іноземні інвестиції в українську 
економіку значно менші, ніж в інші країни з перехідною економікою. 
Питання тут упираються в проблему забезпечення реальних гарантій 
для іноземних інвесторів. Залучення іноземних інвестиційних потоків 
на взаємовигідних умовах є важливою складовою входження України 
до системи світових господарських зв’язків. Проте не варто покладати 
великі надії на іноземних інвесторів. Навіть за умови сприятливої 
політичної та економічної ситуації в Україні, коли обсяги цих 
інвестицій можуть збільшитися в декілька разів, вирішальне значення 
матимуть внутрішні інвестиційні ресурси.
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Центральні капіталовкладення це, в більшості, беззворотнє 
фінансування, кошти із держбюджету на дотації збиткових і 
малорентабельних виробництв, завершення будівництв об’єктів 
соціальної сфери.

Незначну частку в складі джерел формування інвестиційних 
потоків займають довгострокові банківські кредити та кошти іноземних 
інвесторів. Відсутні такі важливі джерела інвестицій як доходи від 
обертання цінних паперів (державних та кооперативних), кошти, 
отримані внаслідок приватизації державних підприємств.

На сьогодні склалася ситуація, коли підприємства та інші 
інвестори не зацікавлені в нагромадженні інвестиційних ресурсів та 
вкладанні їх в інвестиційну сферу внаслідок інфляційних очікувань 
та відсутності стимулюючої політики з боку держави. Сьогодні ще 
існує стара система розподілу капітальних вкладень, яка заснована 
на державних контрактах, що контролюються міністерствами та 
відомствами, державними корпораціями та холдінгами. Фінансуються 
ці контракти за рахунок центральних капіталовкладень з незначною 

І часткою довгострокового кредиту. Тільки акціонерні товариства 
закритого типу знаходять власні інвестиційні ресурси для розвитку 
виробництва, що отримуються під високий процент.

Отже, головна проблема перехідного періоду -  це утворення 
діючих джерел фінансування інвестиційної сфери та їхня ефективна 
струкгуризація. Адже активізація інвестиційної діяльності, зростання 
чистих капітальних вкладень в економіку України є одним з головних 
інструментів успішного проведення економічних реформ в Україні. У 
всіх цивілізованих країнах існують різні моделі фінансового 
забезпечення інвестиційних процесів. Ніде немає чітко вироблених 
інструкцій відносно ролі окремих джерел фінансування в загальному 
обсязі інвестицій. Інвестори при формуванні структури джерел 
фінансування керуються тільки “золотим правилом інвестування” -  
інвестиції мають бути довгостроковими і приносити найбільший дохід.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА 
ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Стабілізація економіки України дуже залежить від кардинальних 
зрушень у напрямку її структурних перетворень та забезпеченості 
інвестиційними засобами. Такі перетворення розпочалися у нашій 
країні кілька років тому. Приватизація державного майна, зміна форм 
власності і типів господарювання, лібералізація зовнішньоекономічної 
діяльності та ін., -  все це поклало початок глибоким економічним 
перетворенням та змінам галузевої структури виробництва. Але, як 
не прикро, реформування вітчизняної економіки відбувається поки що 
дуже повільно і протікає як стихійний, нерегульоваиий процес. Тому 
сьогодні вкрай необхідно прискорити темпи і підвищити якість цих 
перетворень, посилити законодавчу дію, відповідний контроль і 
підтримку на всіх рівнях державного управління. В центрі уваги 
спеціалістів і урядовців має завжди знаходитися питання реструк
туризації виробництва та її забезпеченість інвестиційними засобами.

Успішне здійснення структурної перебудови можливе лише за 
умов стабільної роботи підприємств та наявності переміщуваних 
капіталовкладень. Але сьогодні більшість з наших підприємств 
знаходяться у великій скруті, або, інакше кажучи, перебувають у стані 
“виживання”. Головною проблемою для них стала необхідність 
пристосування до обмежень попиту, забезпеченості енергоресурсами, 
можливість платежів та протистояння конкуренції, яка стає все більш 
жорсткою. Політика короткострокової реструктуризації, яка виявилася 
в оперативній зміні господарських зв'язків, зміні асортименту 
продукції, вкладання коштів у придбання окремих одиниць 
обладнання, часткового удосконалення технологій та інше, -  себе вже 
вичерпала. У таких умовах вагомим і, по суті, невичерпним ресурсом 
підвищення ефективності функціонування суб'єктів господарювання 
у перехідній економіці, є повномірна і глибока реструктуризація та 
реорганізація виробництва з метою прискорення його адаптації до 
ринкових умов. Ефективна інвестиційна діяльність підприємств у 
довготерміновій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку 
та підвищення конкурентноспроможності, у значній мірі визначається 
саме напрямками і діапазоном їх реструктуризації.

З чотирьох основних видів реструктуризації, визнаних нашою 
економічною наукою, на практиці в Україні більш-менш здійснюється 
лише правова реструктуризація. Вона виявилася у комерціалізації,

Б окл ач  Б.І.
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корпоратизації та формальній зміні власника деяких державних 
підприємств. Спроби розв’язання проблем управлінської, фінансової 
та фізичної реструктуризації, знаходяться, на жаль, тільки в тимчасовій 
стадії. Дорсчі, процедура реструктуризації визначається як комплекс 
заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної 
та фінансової життєдіяльності підприємств. Щоб вважати технічно 
життєздатним, кожне підприємство має володіти відповідними 
виробничими потужностями, технологією, ноу-хау, управлінськими 
навичками, трудовими ресурсами, мати своїх постачальників, щоб 
виробляти і виходити на ринок з ефективно конкурентноздатною 
продукцією. У фінансовому плані підприємства мають таку структуру 
балансу, коли показники ліквідності і платоспроможності задоволь
няють вимоги ринку і у нього (підприємства) не існує проблем з 
виплатою відсотків за кредит, погашення боргових зобов’язань. Щодо 
економічної життєздатності підприємства, то вона вважається тоді, 
коли його продукція, капітальні і поточні витрати, рівень продаж і 
цінова політика такі, що забезпечують йому рентабельність не нижчі 
від середньо галузевого рівня. Береться до уваги і те, що реструк
туризація не буде мати успіху, якщо вона не буде зорієнтованою на 
конкурентноспроможне функціонування, зміни на рівні підприємства 
в менеджменті, організації, технології маркетингу тощо.

Успішне проведення реструктуризації тісно пов’язане з 
демонополізацією економіки та розвитком конкуренції. У зв’язку з цим 
в Україні була прийнята Програма демонополізації економіки і 
розвитку конкуренції, у якій визначено заходи реалізації антимонопол- 
ьної політики держави. У цій програмі визначено розв’язання таких 
першочергових завдань:

-  зниження рівня монополізації та розвиток конкуренції на ринках 
(товарних);

-  захист інтересів підприємств і споживачів від монопольної 
діяльності, запобігання монопольної діяльності та обмеження її;

-  створення структури горизонтальних ринкових зв’яків між 
господарчими суб’єктами для забезпечення саморегулюючих 
механізмів розвитку економіки;

-зменшення залежності господарюючих суб’єктів від державних 
управлінських структур;

-  адаптація управлінських кадрів державних підприємств та 
об’єднань до роботи в умовах ринкової економіки.

Державну політику щодо обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції, реалізує Антимонопольний комітет 
України та його територіальні відділення. Основні положення 
антимонопольної політики здійснюються на оспові:
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-  комплексного запровадження заходів у взаємозв'язку з іншими 
напрямками економічної реформи;

-  диференційованого підходу в питаннях реструктуризації 
економіки України до об'єктів демонополізації з урахуванням їхньою 
економічного становища, ролі в народному господарстві ти 
національних інтересів держави;

-  виділення етапів реалізації проміжних цілей і пріоритетних 
завдань;

-  координації з відповідними заходами у зовнішньоекономічній 
сфері;

-додержання чинного законодавства України.
Усі заходи щодо реструктуризації, демонополізації економіки та 

розвитку конкуренції доцільно здійснювати поетапно. На першому 
етапі проводяться заходи стабілізованого характеру, які покликані 
посилити державне управління в державному секторі економіки, із 
заходами, спрямованими на здійснення ринкових реформ. Частину 
завдань щодо демонополізації економіки та розвитку конкуренції на 
цьому етапі необхідно роз’язати в ході приватизації майна державних 
підприємств, конверсії підприємств військо-промислового комплексу 
розвитку підприємництва і конкуренції та залучення іноземних 
інвестицій. На другому етапі реструктуризації та демонополізації 
економіки проводяться заходи щодо значного обмеження втручання 
держави в господарську діяльність підприємців, реорганізації 
державних організаційних структур монопольного типу і зменшення 
кількості галузей економіки, міністерств і відомств.

Реформування економіки України, її структурної перебудови та 
сучасна науково-технічна модернізація неможлива без вагомих 
постійних інвестицій. Успішне проведення структурних перетворень 
значно залежить від вибору пріоритетних напрямків розвитку економіки 
та інтенсивності інвестиційних процесів на рівні окремих підприємств, 
галузей, регіонів. Насамперед необхідно забезпечити інвестування у 
виробничу сферу (зокрема, на її реструктуризацію), що дасть значний 
імпульс економічного пожвавлення (розв’язуючи цим глобальну 
проблему виходу з кризи), політичної стабілізації та державотворення

В останні роки інвестиційні процеси в Україні дещо загальмува
лися. Притоку в інвестиційну сферу національного та іноземного 
капіталу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість 
законодавства, інфляційні процеси, нерозвинутість виробничої та 
соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення та 
інше. Взаємозв’язок цих проблем лише підсилює їх негативний вплив 
на інвестиційну ситуацію, а отже, і на інноваційні процеси в країні. 
Тому сьогодні на перший план випливають завдання акгивізації в
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Україні інвестиційно-інноваційного процесу, створення відповідних 
умов привабливості як внутрішніх (вітчизняних), гак і зовнішніх 
(іноземних) інвестицій.

Інвестиційна та інноваційна діяльність стала сьогодні вирішальною 
ланкою економічної політики держави. Без неї неможливо буде подолати 
загальноекономічну кризу і вийти на рубежі економічного зростання, 
забезпечити приріст соціального ефекту, збалансованість макро- і 
мікроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання її 
високої продуктивності та ринкової платоспроможності. Враховуючи 
внутрішні та зовнішні (як негативні, так і позитивні) реалії, Україна має 
в першу чергу надіятися на власні сили, тобто внутрішні джерела 
інвестування. ГІо-перше, використовувати кошти амортизаційного фонду, 
який має формуватися на економічно обгрунтованій основі і виконувати 
функцію відтворення. По-друге, це внутрішньогосподарські підприєм
ницькі нагромадження з прибутку і рентних доходів. Не менше третини 
їх треба використовувати на інновації та розвиток конкурентно- 
спроможного товаровиробництва. По-третє, грошові нагромадження 
державного і місцевого бюджетів, частина яких завжди спрямовувалася і 
спрямовується на реалізацію загальнодержавних і регіональних 
економічних, науково-технічних і соціальних програм, а також на 
фінансування деяких інших життєво важливих проектів. По-четверте, 
цілеспрямована акумуляція і використання кредитних ресурсів банків, 
функціонування всієї банківсько-фінансової системи в інтересах 
відтворення і зростання національного товаровиробництва.

У стратегії інвестиційної діяльності важливу роль відіграє 
обгрунтований вибір напрямків інвестування -  настільки вони 
відповідають майбутнім національним інтересам української держави. 
Реалізація довгострокових інвестиційних проектів, як відомо, формує 
перспективу макроекономічігу структуру країни, зміни у внутрішньому 
(регіональному і галузевому) та зовнішньому поділі праці, визначення 
відповідального місця України у світовій ринковій структурі. Тому 
майбутній розвиток економіки, України треба розглядати в контекст і 
тенденцій розвитку світової економіки. Інакше кажучи, щоб зайняги гідне 
місце в європейському і світовому співтоваристві України має постійно й 
активно розвивати всебічні економічні зв’язки з усіма суб'єкгами світовою 
господарства. Одним із напрямків такого зв’язку є міжнародна 
інвестиційна діяльність.

Особливого значення набуває в сучасних умовах проблема 
залучення іноземних інвестицій для країн з так званою перехідною 
економікою. У таких країнах (в тому числі й на Україні) серед 
потенційних джерел ресурсів, необхідних для проведення радикальних 
економічних реформ, ефективне використання іноземних інвестицій
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має важливе значення, оскільки цс дає можливості забезпечити 
масштаби і темпи структурної перебудови, створити ринкове 
середовище для діяльності як іноземних, так і вітчизняних підприємців 
Згідно з діючим Законодавством, іноземні інвестиції в економіку 
України можуть здійснюватись у таких формах:

-  часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з 
українськими та фізичними особами;

-  створення підприємств, що повністю належать іноземним 
інвесторам, філій та інших підрозділів іноземних юридичних осіб, або 
придбання у власність діючих підприємств повністю;

-  придбання нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, 
приміщення, обладнання, транспортні засоби безпосередньо або у І 
вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

-  придбання самостійно або участю українських юридичних осіб 
прав на користування землею чи природними ресурсами України.

Підприємством з різними інвестиціями вважаються таке, у І 
статутному фонді якого закордонні вкладення становлять не менш 10 і 
відсотків. Для іноземних інвесторів встановлюється національний 
режим інвестиційної та господарської діяльності, інвестиції не 
підлягають націоналізації та не обкладаються митом.

Важливою проблемою є також дотримання принципу тісного 
взаємозв’язку інвестиційної та інноваційної діяльності. Капітало
вкладення без інновацій не мають ніякого змісту, адже немає потреби І 
відновлювати застаріле обладнання, яке не користується попитом, та І 
ще й до того “з’їдає” занадто багато ресурсів. Але й інновації без І 
капіталовкладень є нереальними.

Особливість інновацій -  їх ризиковий характер. Американські 
спеціалісти підрахували, що тільки 10% інноваційних проектів 
закінчуються успіхом. З іншого боку, високо технологічні підприємства 
дають найбільшу частину прибутку та визначають провідне місце тих 
чи інших країн у світі. Світовий досвід у галузі створення науково- 
технічних парків, технополісів та інших організацій може бути успішно 
використаний для створення бази аналогічних вітчизняних 
технопарків, для пошуку джерел їх фінансування, адже саме 
впровадження технологічних змін та забезпечення умов для 
прискорення інноваційно-інвестиційного процесу (а на цій основі 
глибокої реструктуризації виробництва), дозволить Україні досягти 
вагомих успіхів у соціально-економічному розвитку.



Ксьондз С.В.

ІНВЕСТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Україна, що постала на політичній карті світу як нова незалежна 
держава, намагається зробити все необхідне, щоб досягнути рівня 
розвинутих країн світу, а також увійти в Європейський дім 
цивілізованою та економічно могутньою. Цього можна досягти тільки 
за умови побудови ринкової орієнтованої економіки. На шляху до цієї 
мети вже зроблено чимало. Можна констатувати фінансову 
стабілізацію економіки країни, хоча й з певними умовностями. Адже 
цього досягнути чисто монетарис гськими засобами, що лежать в основі 
політики Національного банку України.

На сьогодні економіка України й досі знаходиться у кризовому 
стані, що характеризують певні ознаки, а саме:

-  продовжується зменшення обсягів виробництва в усіх галузях 
народного господарства;

-  скорочується фінансування як у виробничій, так і невиробничій 
сферах;

-  скорочуються робочі місця;
-  зростає чисельність безробітних;
-  зростає імпорт товарів і послуг;
-  затримується виплата заробітної плати;
-  не відбулось істотних зрушень у структурній перебудові 

економіки.
Орієнтуючись на побудову ринкової економіки, усім нам необхідно 

усвідомити, перш за все, саме поняття “ринкова економіка”.
Під ринковою економікою на Заході розуміють таку економіку, в 

якій економічні рішення приймаються децентралізованим шляхом і, 
головним чином, через ринок. Існує багато визначень ринку, однак усі 
вони зводяться до того, що він є формою взаємовідносин між окремими 
господарюючими суб’єктами. Для функціонування ринкової економіки 
необхідні такі умови:

-  регулярний попит;
-  необмежена кількість учасників господарської діяльності;
-  мобільність факторів виробництва;
-  конкуренція серед покупців і продавців;
-  наявність необхідного обсягу інформації в учасників 

конкуренції;
-  функціонування підприємств різноманітних форм власності;
-  створення ринкової інфраструктури.
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На думку автора, вищеназвані умови в економіці нашої країнЛ 
ще не сформовані. Загальновідомо, що основою будь-якої економічн у | 
системи є виробництво. Постає питання, як закрутити економічнії 1  
механізм, щоб вітчизняне виробництво запрацювало. Майже усі, хтд 
так чи інакше причетні до економіки, схиляються до думки, що| 
необхідні інвестиції. Але питання стоїть у тому, куди їх спрямовують! 
З одного боку, зрозуміло, що необхідно інвестувати виробництво длЛ 
збільшення кількості товарів і послуг, але закономірно виникне! 
питання, хто і за які гроші їх купуватиме. Адже усім відомо, що уі 
населення катастрофічно бракує коштів. З іншого боку, інвестиційнії 
кошти можна спрямувати на заробітну плату та соціальні виплати! 
Але і те, й інше є, на думку автора, неприйнятне. Інвестиції необхідної 
спрямовувати у розвиток підприємства. Підприємство слугує! 
своєрідним пусковим механізмом і провідником структурних змін в | 
економіці та суспільстві. Вони виступають як каталізатор економічного! 
зростання, сприяючи росту валового випуску продукції.

Ключова роль у процесі структурних змін та економічного! 
розвитку належить інноваціям, завдяки яким не тільки створюються! 
нові товари та послуги, але й стимулюються інвестиції в новостворені І 
компанії. У рівнянні економічного зростання нові інвестиції! 
відбиваються як на боці попиту, так і на боці пропозиції: новостворений 1 
капітал розширює можливості випуску (збільшення продукції), а І 
виникаючий приріст витрат використовує цінові можливості таї 
збільшений випуск продукції (збільшення попиту).

Підприємницька діяльність суттєво впливає на місцеву] 
економічну ситуацію, оскільки вона зміцнює економічну базу та І 
створює нові робочі місця за рахунок нових робочих місць на дрібних ] 
підприємствах зайнятість збільшилась на 20 млн. чоловіків, тоді, як ] 
компанії що увійшли у 500 найсильніших, за інформацією журналу І 
“Форчун”, за той же період показали нульовий приріст зайнятості.

Деякі штати в США проводять власну інноваційну промислову І 
політику для заохочення підприємницької діяльності й технічного І 
прогресу. Результати цієї політики наочно простежуються у динаміці І 
фондів венчурного капіталу, який завжди чутливо реагує на заходи 
державного регулювання. Сьогоднішніх масштабів венчурний капітал 
у США досягнув у результаті зниження податку на збільшення 
ринкової вартості капіталу з 49% до 28% у 1978 році, а також у 
результаті зняття ряду обмежень на інвестиційну діяльність пенсійних 
фондів, що на сьогодні слугують джерелом приблизно 30% щорічно 
інвестованого венчурного капіталу.

^Суспільна підтримка підприємництва також збережеться і у 
майоутньому — це надзвичайно важливо, оскільки підприємцю



необхідне відчутгя навколо себе сприятливого клімату та поваги 
співгромадян. Треба зауважити, що засоби масової інформації не тільки 
створюють позитивний образ підприємця, але й популярно пояснюють, 
який внесок вкладає підприємство в економіку країни. Суспільна 
атмосфера стимулює та спонукає звичайних людей випробувати себе 
у бізнесі. У розвинутих країнах у середньому на ЗО осіб населення 
припадає одне мале підприємство, а в Італії, наприклад, при 
чисельності населення 57 млн. мешканців зареєстровано 4 млн. фірм 
усіх видів, а в СШ А -  приблизно 19 млн. тільки дрібних фірм.

Шлях підприємства досить непростий. У иовоспечених під
приємців здебільшо немає ні необхідних ділових навичок, ні досвіду 
маркетингу, ні грошей, та й ідеї їх часто-густо нереалістичні і 
потребують серйозного доопрацювання. На додаток, новачки часто не 
вміють вести ділові переговори, не кажучи про те, щоб знайти свій 
підхід до банкірів, постачальників, споживачів, венчурних капіталістів, 
гуртовиків і представників рекламних агентств.

Тому, важливим завданням сучасного етапу становлення ринкової 
економіки в Україні є інвестування капіталу у створення сприятливих 
умов для масового зародження та розвитку малого бізнесу. Формою 
підтримки малого бізнесу можуть бути так звані “інкубатори”. У наших 
умовах складається така ситуація, за якої є потенційний контингент 
бажаючих розгорнути власну справу. Однак дається взнаки відсутність 
сприятливого середовища, до якого входять:

-  фінансова компонента (пільгові та безоплатні кредити, позики 
гарантії, пільги при оподаткуванні, гарантовані замовлення та 
контракти);

-  матеріально-майнове забезпечення приміщення, обладнання, 
оргтехніка);

-  спеціалізовані послуги для малого бізнесу (інформація, 
консультації, навчання, аудит) та інше.

Для багатьох дрібних фірм проблемою номер один залишається 
добування коштів. На сьогодні вже існують випробувані способи та 
джерела малого бізнесу з розвинутою ринковою економікою. Завдання 
полягає у вивченні цього досвіду та у можливостях його використання. 
Існує два типи фінансування: внутрішні та зовнішні. Найбільш 
уживаним типом фінансування є той, що генерується в середині фірми. 
У цьому випадку кошти можуть надходити з декількох джерел: 
прибуток, продаж активів, скорочення облікового капіталу, дебіторська 
заборгованість. Інші джерела коштів є зовнішніми для фірми. 
Альтернативні джерела фінансування зовні потрібно оцінювати, 
виходячи з часу можливого користування ними, пов’язаних з ними 
видатками та мірою втрати контролю над компанією. Підприємець



змушений згуртувати у своїх руках якомога більшим контроль зді 
власністю, особливо на етані створення підприємства. В ході 
подальшого розвитку може знадобитися залучення додаткових кошті Л 
і деякою часткою контролю необхідно буде поступатися. Та все ж, ні>Л 
іти на такі поступки, необхідно переконатися у тому, ідо решта! 
можливостей уже вичерпано. Необхідно вивчити перелік потенційнії;! 
інвесторів, розвідати їх запити та бажання. Зрозумівши, що складає] 
їх головний інтерес, можна прийти до такої згоди, за якої підприємець] 
може отримати бажані ресурси з мінімальними видатками та] 
мінімальною втратою контролю над діяльністю власного підприємства.

Кожен вид зовнішнього фінансування попадає в одну з двох 
категорій: фінансування шляхом отримання позик та фінансування 
шляхом випуску звичайних і привілейованих акцій. Фінансування за 
допомогою позик вимагає, щоб у наявності був якийсь майновий актив 
(авто, будинок, устаткування, земля) під забезпечення боргу. Разом з 
тим фінансування за допомогою випуску акцій, звичайно, не потребує 
забезпечення та дає інвестору певний титул власності у підприємстві. 
Інвестор бере участь у прибутках підприємства, а також у будь-якому 
розпорядженні активами на пропорційній основі. Найбільш вживаним 
джерелом короткострокового зовнішнього фінансування, що 
отримується на кредитній основі, є позика комерційного банку. Цс 
джерело вимагає забезпечення, для якого використовуються активи 
(дебіторська заборгованість, запаси, обладнання, нерухомість), або 
набуває форми фінансування руху грошової готівки (це звичайно 
банківські позики, які охоплюють максимальні величини кредиту, що 
позичальники можуть отримати на даний момент; позики в розстрочку; 
прямі комерційні позики; довгострокові та ризикові позики). У тому 
та іншому випадку банки схильні проявити обережність у наданні 
позик, особливо якщо їм випадало приймати помилкові рішення по 
позиках у недалекому минулому. Вони зважують п'ять пунктів 
кредитування: Особистість, Здібності, Капітал, Забезпечення, Умови. 
Не кожен підприємець відповідає суворим вимогам банку.

Альтернативою для підприємця є позика, що гарантується 
Адміністрацією малого бізнесу (АМБ). АМБ гарантує байку 80% 
позики, даючи йому таким чином можливість фінансувати під
приємства, яким він у іншому випадку відмовив би.

Особливим методом залучення капіталу для високо технологічних 
фірм є товариство з обмеженою відповідальністю для наукових дослідів 
та розробок (НДР). Між компанією-розробником і товариством з 
обмеженою відповідальністю укладається контракт'. Товариство бере 
на себе ризик що пов’язаний з проведенням дослідів, отримуючи деякі 
податкові переваги та частку в майбутніх прибутках, включаючи плату
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за право використання дослідів в розробці іншої продукції 
Підприємець користується тією перевагою, що отримує необхідні 
кошти з мінімальним поділом капіталу та в гой же час зменшує власний 
ризик у підприємстві. Однак створення товариства з метою НДР коштує 
дорого, а факгор часу (мінімальний термін створення складає 6 місяців) 
може бути надто великий для деяких підприємств. Обмеження, що 
накладаються на використання технології, як і труднощі виходу 
товариства, потребують ретельної оцінки.

Іншою альтернативою для малих підприємств є державні субсидії 
по лінії програм -  інноваційні дослідження Малою Бізнесу (ІДМБ). 
Підприємство може звертатися за субсидіями в її агенції. Субсидія 
першого етапу проекту -  стипендія до 50 тис. дол.. що видається на 
початкові дослідження терміном у 6 місяців. Найбільш багатообіцяючі 
проекти першого етапу можуть претендувати на підтримку другою 
етапу в розмірі 500 тис. дол., що видаються на 24 місяці для проведення 
досліджень. На решті підприємець може шукати приватне фінан
сування. Індивідуальні інвестори часто вимагають для себе статус 
акціонера в компанії та деякої участі в управлінні.

Цікавою для підприємців може бути інформація про фінансово- 
кредитні установи, приватні та державні іноземні фонди і програми, 
які надають фінансову підтримку підприємствам України, а саме:

-  Європейський банк Реконструкції та розвитку;
-  Градобанк-Кредити ЄБРР розвитку малого та середньою бізнесу;
-  Банк-Аваль Кредити ЄБРР розвитку малого та середнього 

бізнесу;
-  Український Інноваційний банк -  Кредити ЄБРР розвитку 

малого та середнього бізнесу;
-  ГІриватбанк-Кредитна лінія ЄБРР для малих та середніх 

підприємств;
-  Банк Аваль-фонд Євразія -  Програма кредитів малим 

підприємствам;
-  Інвестиційний банк “Україна”;
-  Фонд підтримки підприємств у нових західних незалежних 

країнах;
-  Фонд Малих Кредитів;
-  ОПІК.
Важливим, на нашу думку, є залучення іноземного капіталу. Для 

цього необхідно, спираючись на існуючу вже сьогодні законодавчу базу, 
розробити певну стратегію дій, яка дозволила би сприяти надходженню 
коштів з-за кордону залучення їх до внутрішніх господарських 
процесів. Існує багато країн, які успішно працюють у напрямку 
залучення іноземних інвестицій для розбудови власної національної
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економіки. О дн ією  з таких є (  ирійська А р абськ а  Р ес п у б л ік а  (САР)
І Іісля прийняття цією країною у квітні 1991 року закону про інвестиції 
було створено сприятливі умови для іноземних капіталовкладень в 11

економіку, а саме:
1. Безмитне та безподаткове ввезення необхідного для економіки 

країни устаткування, сировини, матеріалів.
2. До 7 років не оподатковується прибуток. До речі, цей термін 

може бути продовжений урядом додатково ще на 2 роки за умови, що 
50% виробів реалізується за вільноконвертовану валюту (ВКВ), тобто 
експортується.

3. Іноземний інвестор має право відкрити рахунок у ВКВ і 
використовувати його на свій розсуд у будь-який час.

4. У випадку зберігання ВКВ у Сірійському банку дивіденди 
встановлюються на рівні провідних світових банків.

5. Дозволяється щорічно перераховувати прибуток за кордон у 
будь-який світовий банк.

6. Інвестування державної гарантії на вклади іноземних інвесторів 
та ін.

Розглядаючи досвід САР в процесі створення сприятливих умов 
по залученню іноземних інвестицій слід зауважити і про можливість 
плідної співпраці з цією країною у напрямку залучення сирійських 
інвестицій в економіку нашої країни і зокрема у Чернівецьку область. 
Сирія за класифікацію ООН належить до країн нафтоекспортерів із 
середнім рівнем доходу на душу населення, а по рівню соціально- 
економічного розвитку займає місце в сьомій десятці, доступаючись 
країнам Заходу, Азії, Латинської Америки і випереджає майже всі 
країни Африки. Разом з тим, домінуючими галузями економіки є нафто
добувна, сільське господарство, легка промисловість. Основними 
статтями експорту є нафта, бавовняні волокно та пряжа, швейні та 
трикотажні вироби, тканини, овочі та фрукти. Основними статтями 
імпорту є продовольчі товари, устаткування та запасні частими, прокат 
чорних металів, промислова сировина.

З огляду на це перспективним може бути співпраця по залученню 
інвестиційного капіталу шляхом створення спільних підприємств га 
теремі України з сирійськими приватними фірмами по виробництву 
товарів народного споживання (тканини, килими, одяг, меблі, парфуми, 
ліки тощо).

На сьогодні у Чернівецькій області діють 3 спільних українсько- 
сирійських підприємства: СП “Алчер1 СП “Аль-Ісса”; СП “Хані”. 
Загальний обсяг сирійських інвестицій на початок 1997 року становив 
132.0 тис. дол. СІНА, що становить близько 2,28 відсотка від загального 
обсягу інвестицій у Чернівецьку область.
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1
Загалом обсяг інвестицій у економіку області на 01.01 97 року 

становить: 5782,2 тис. дол. СШ А. У порівнянні з минулим 1996 роком 
обсяг інвестицій в область збільшився на 39,26 відсотків. За даними, 
станом на 01.01.97 року найбільшими інвесторами є такі країни:

1. Італія -  1521,2 тис.дол.США, що складає 26,3% від загального 
обсягу.

2. Великобританія -  1169,3 тис. дол. США, що складає 20,2% від 
загального обсягу.

3. Німеччина -  1074,0 тис. дол. -  18,6%.
4. Ізраїль -  303,3 тис. дол США -  5,3%.
5. Інші країни -  29,6% від загального обсягу.
За галузями народного господарства інвестиції розподіляються

так:
1. Лісова, деревообробна, целюлозно-паперова
промисловість -  18,2%;
2. Зовнішня торгівля -  15,0%
3. Харчова промисловість -  13,8%
4. Внутрішня торгівля -  12,3%
5. Легка промисловість -  10,9%
6. Невиробничі види побутового
обслуговування населення -  10,3%;
7. Інші галузі -  19,5%.

Незважаючи на те, що обсяги інвестицій у нашій області 
зростають, мусимо визнати, що існує багато проблем і невиконаних 
завдань по розширенню процесу інвестування в економіку як 
Чернівецької області, так і України, ефективному їх використанню 
для добробуту і процвітання громадян нашої країни.
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Зибарева О.В., Лрхінов Є.М.

РОЛЬ МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У 
ІНВЕСТУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Однією з основних проблем розвитку української економіки 
сьогодні є залучення інвестицій. Це питання д>оке важливе, оскільки 
поряд з іншими ресурсами(земля, робоча сила, підприємницький хист) 
такий ресурс як капітал -  дефіцитний.

Існування цієї проблеми вимагає пошуку джерел даного ресурсу, 
які б відповідали інтересам народного господарства країни. Зв’язок 
питання пошуку джерел з негативними і позитивними результатами 
інвестування привертає особливу увагу до даної проблеми.

Як відомо, одне з найважливіших джерел капіталу -  це діяльність 
великих мультинаціональних корпорацій (МНК). Розгляд даного 
аспекту вимагає вивчення факторів діяльності цих компаній.

Вплив МНК на національні економіки величезний. Вони служать 
гігантськими каналами розподілу прибутку і переливання капіталів 
по всій світовій економіці. Важливий вплив МНК і на зовнішньо
торговельний оборот країни.

З питаннями необхідності інвестування національної економіки 
України постають разом і негативні сторони цього процесу. В 
основному в ракурсі діяльності МНК, такими є:

-  конкуренція МНК з національним виробництвом;
-  вивіз прибутків;
-  підвищення імпорту;
-  політичні питання;
-  екологічний аспект;
-  залежність економічного клімату в країні від умов діяльності 

MJIK та їх економічного стану.
Тому вибір джерел інвестування -  це складний процес, який 

вимагає відповідного ставлення і політики уряду.
Суть і види МНК: класичні погляди
На сьогодні існує дві основні теорії діяльності МНК:
-теорія продуктивного циклу, розроблена Раймондом Верноном 

(“Product cycle theory” by Raymond Vernon”);
-  теорія вертикальної інтеграції виробничих структур (“Industrial 

organization theory of vertikal integration” by Krugman) [1,235]
Перша теорія розробила концепцію “горизонтальної інтеграції 

інвестицій” (“horizontally integrated investment”), коли фірма, яка 
створює нову ланку в іншій країні, копіює материнську фірму і 
виробляє таку ж продукцію в кожній країні. Така концепція діяльності 
оула притаманна американським корпораціям в 50 -  60-х роках[8,22]
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Друга теорія пропонує застосувати концепцію •‘вертикальної 
інтеграції” (“vertical integrated investment”), коли кінцева продукція 
однієї ланки є напівфабрикатом для іншої. Вибір країн зумовлений 
специфікою економічних умов -  заробітної плати, фінансових, 
валютних відносин, природних, правових тощо. Дана концепція 
сьогодні найпоширеніша в світі, але першими її застосували японці. 
Яскравим прикладок застосування такої концепції є Східно-Азіатська 
МНК “Cera” (“Sega”), де виробництво ігрових комп'ютерів проходить 
через багато різних країн -  Південну Корею, Китай (Гонконг), Тайвань, 
Таїланд, Сінгапур [9,12].

Дані дві концепції можуть поєднуватись і застосовуватись разом 
з акцентом на одну із них.

У наш час в Україні МНК застосовують частіше першу концепцію, 
що по'язано з нерозвинутістю ринку збуту. Економічна ситуація в 
Україні не дозволяє вільно входити нашим підприємствам у структуру 
МНК, оскільки їх продукція не відповідає стандартам, і нормам на 
світовому ринку і вони (підприємства) вимагають значних інвестицій 
в основні фонди.

Отже, МНК застосовують горизонтальну інтеграцію у формі 
філіалів і СП, які пристосовані саме до нашого ринку і не вимагають 
значних інвестицій, досягаючи мети товарами нижчої якості.

У зв’язку з цими концепціями існують три основні типи МНК у 
світі, що різняться за своєю структурою:

-  макропірамідальна структура;
-  парасолькова структура;
-  інтергломерат[2, 272].
М акропірамідальна структура характеризується чітким 

підпорядкуванням нижчої ланки вищій. Цю структуру застосовують 
МНК, які спираються на вертикальну інтеграцію. Всі стратегічні 
рішення приймаються в центрі, а оперативне управління здійснюється 
на місцях. Фірми орієнтуються на кінцеві цілі.

Парасолькова структура властива фірмам, які акцентують свою 
увагу на місцеві ринки, де розміщені філії або дочірні компанії, тобто 
застосовують “горизонтальну інтеграцію”. Однак існують служби, 
притаманні лише штаб-квартирі, в основному вони носять 
інформаційний характер.

Інтергломерат поєднує в собі слова міжнародний і конгломерат і 
характеризується тим, що головною метою материнської компанії є 
прибуток. Така компанія представляє собою своєрідну холдінгову 
компанію, що тримає пакети акцій дочірніх компаній і цікавиться 
їхньою діяльність лише з точки зору прибутковості і ризику, що 
пов’язані з тим чи іншим проектом. Яскравим прикладом такої компанії 
є МНК Ай Ті енд Ті Корпорейшн (International Telefon & Telegraf
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Corporation), яка займається різними видами діяльності: від 
виробництва шин і оренди автомобілів до виробництва електронного 
обладнання й обслуговування при його експлуатації. [2, 280].

Різні структури мають свої певні переваги і недоліки. Макро- 
пірамідальна структура є найбільш цілеспрямованою і використовуг 
багато ефективних елементів у глобальному плануванні та оцінці по 
всіх ланках виробництва і ринках збуту. З іншого боку, ця структури 
погано реагує на зовнішнє середовище. Так, заводи фірми “Форд’\ 
які, крім своєї основної продукції, виробляли комплектуючі, під час JI 
світової війни у Франції були знищені при бомбардуванні [10, 585]; і 
вся вертикальна ланка, пов’язана із Францією була виведена з ладу 
(що однак завдало всій фірмі невеликих проблем, оскільки “Форд” 
застосовував в основному “горизонтальну інтеграцію”).

Парасолькова структура дуже гнучка в ринкових умовах, але не 
підлягає централізованому плануванню, і можуть траплятися випадки 
зіткненпя різних ланок однієї і тієї ж МНК.

Інтергломерат взагалі не може контролювати діяльність своїх 
ланок стратегічно, характерним для материнської компанії є діяльність 
на фондових ринках, і тому при великих прибутках і малих ризиках 
багато втрачає на “внутрішній” конкуренції (між різними ланками) і 
пескоординованості дій.

Для нашої економіки співпраця з різними структурами повинна 
зумовлюватись тієї чи іншої ситуації. Для входження на світові ринки 
українські підприємства (старі, а тим більше нові) можуть вибрати 
найкоротший шлях через макропірамідальиу структуру, яка готова 
давати великі інвестиції і вводити наші підприємства в світове 
виробництво (якщо це вигідно), але при значних гарантіях стабільності 
і централізованому підпорядкуванні материнській компанії. При цьому 
підвищення експорту зможе покривати імпорт і відплив прибутків. 
Більшої незалежності можна одержати українським виробникам, 
працюючим з двома іншими типами МНК. Однак такі фірми 
перекладають величезну частину ризику на національні ланки і 
намагаються максимізувати свої прибутки за рахунок прибутків 
лінійних ланок.

Незважаючи на різноманітність таких струкгур і мошви, якими вони 
керуються, можна сміливо стверджувати, що розмах інтернаціоналізації 
виробництва (який випливає з необхідності розширюватись МНК) для 
задоволення своїх потреб ставить ці МНК в умови, коли вони перестають 
бути національними фірмами з розгалуженням на інші країни.

Специфіка МНК сучасного світу
Взагалі під терміном МНК ми розуміємо всю багаторівневу 

структуру, виражену у володінні материнськими компаніями паями 
дочірніх. Окремі ланки МНК самі по собі є транс-націоналами і,
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наприклад, застосовують макропірамідальну структуру, в той час, як 
п материнська компанія застосовує інтергломєративну структур\\ Так. 
компанія “Форд”, яка застосовує горизонтальну інтеграцію! купила 
контрольний пакет акцій компанії “Мазда”, що надає перевагу 
концепції вертикальної інтеграції”[9,13]. На сьогодні поняття філії'і 
дочірньої компанії зливаються в єдине поняття. Навіть не маючи 
контролю через акціонерний капітал, МНК інвестують гроші в ті ланки, 
які забезпечують їм досягнення певної мети, широко застосовуючи 
“франшизинг” (френчайзинг”) і ліцензування. Так, компанія 
“Макдоналс” успішно почала освоювати ринок СРСР у Москві, хоча 
її московська філія на 51% належала Мосраді [10, 522]. Також варто 
зауважити, що сьогодні майже не існує материнської корпорації, яка б 
повністю належала акціонерам окремої країни. Так, уряд Британії 
вимагав від багатьох корпорацій при створенні своїх ланок у цій країні 
пакет акцій саме материнської компанії. Тому левова частка пакету 
акцій “Дженерал моторз” належить британському приватному капіталу 
і 1% належить британському уряду [10, 607]. Такі тенденції призвели 
до того, що сьогодні всі великі корпорації із значними закордонними 
інвестиціями можна об’єднувати під назвою Багатонаціональні 
компанії (Мультинаціональні компанії).

Як уже зазначалось вище, сьогодні склалася ситуація, коли 
мультинаціоналізація корпорацій не є процесом розширення компаній 
на іноземні ринки з вивозом прибутків з цих ринків. Взаємне 
проникнення компаній з різних країн світу створило свою особливу 
структуру виробництва, розподілу, обміну і споживання в світовому 
господарстві. Виробнича кооперація і спеціалізація в ракурсі МНК 
поступово відбирає позиції у міжнародної торгівлі. Темпи росту 
закордонних інвестицій з 1983 року перевищують в 5 разів темпи росту 
торгівлі, частково перетворюючи торгівлю між країнами у свій 
внутрішній говарорух -  від ланки до ланки [1, 241].

Така ситуація призвела до систематичного розподілу ринків збуту 
і ресурсного забезпечення та його розвитку. Але крах соціалістичного 
світу призвів до порушення балансу, що, з одного боку, відкрило для 
МНК нові горизонти, пов'язані з неосвоєнними ринками збуту і 
ресурсів, а з іншого -  поставило багато корпорацій, особливо 
пов’язаних із передовими технологіями, перед великою кількістю 
проблем, основними з яких є:

-  скорочення держзамовлень на виробництво продукції, 
пов’язаної з обороною;

-  від надходження коштів для інвестування в нові потенціали;
-  зустрічна конкуренція — особливо в моментах, пов’язаних з 

новими технологіями;
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-  регулю вання вал ю тн их, ф ін а н со в и х  в ід н о с и н , п о в ’я за н и х  з 
розм іщ енням  св о їх  п отуж н ос гей.

Результатом цього стало ге, що деякі американські МІЖ зазнали 
значних збитків. Так, “Дженерал моторз” (General Motors) у 1991 рощ 
зазнала збитків на суму 4.5 млрд дол.; ІБМ (IBM) -  2.8 млрд. дол. [5. 
242]; у 1992 -  “Дженерал моторз" уже втратила 23,5 млрд. дол., а 
компанія IBM -  8 млрд. дол. [2, 2]. Багато втратили такі компанії, як 
Boeing, Du Pont, Day-Hudson, Xerox, Salomon Brothers. Деякі кризові 
явища спостерігалися на фінансовому ринку -  Сітікорп (Citicort) - 
найбільший міжнародний банк у СШ А втратив майже півмільярда 
доларів[2, 3].

Наслідком цієї ситуації стало те, що наприкінці 80-х років МІ Ж 
значно урізноманітнили як свої загальні структури, так і структури 
своїх ланок. Сьогодні досить часто можна зустріти корпорації, які 
застосовують концепції горизонтальної інтеграції з макропірамідаль- 
ною структурою, що особливо стосується компаній, які не повинні 
вкладати великі кошти і характеризуються подібною маркетинговою 
політикою на різних ринках збуту. Тому різниця в організаціях МІЖ 
сьогодні не така, як вона в класичному розумінні.

Нині майже всі ланки автономні, тому можна говорити лише про 
відносно більшу автономність або меншу, але загальний розвиток 
світової економіки, інтеграція національних господарств призвели до 
спільності цілей різних суб’єктів діяльності міжнародною бізнесу і 
легкості в прийнятті рішень.

Така ситуація дає змогу Україні застосовувати успішно свою 
зовнішньоекономічну політику, узгоджену з політикою інших країн.

Складена система має багато нюансів співпраці й організації 
виробництва, основна характеристика яких -  інтернаціональність. 
Переплетення ринків збу ту і розміщення продуктивних сил виділяє 5 
можливостей маркетингового характеру виробництва і продажу 
кінцевої продукції:

-  реекспорт;
-реімпорт;
-  виробництво кінцевої продукції у себе для певної країни;
-  виробництво кінцевої продукції в країні продажу;
-  виробництво в третій країні [10, 627].
Перші дві можливості по'язані з міжнародною торгівлею, однак, 

вони нерозривні з сутгю міжнаціональної МИК. 1 все таки інші три 
відповідають процесу міжнародного виробничого співробітництва. 
Найбільш цікавий останній пункт. Яскравим прикладом застосування 
цієї можливості є “Форд , який у Франції продає те, що виробляє у 
Німеччині, а в Німеччині -  що виробляє у Франції [1,271].
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Цікавою формою виробництва горизонтальної інтеграції є 3000 
прикордонних мексиканських заводів. Продукція навіть суто 
національних фірм СШ А проходить у вигляді напівфабрикатів, 
перетинаючи кордон декілька десятків разів, що має певні 
характеристики реімпорту [10, 632]. Можливості фірми “Форд” 
призвели до того, що було розроблено дві марки автомобіля “Escort’’ -  
у СШ А і за кордоном, відповідно націлені на один і той же ринок, 
успішно виробляючи продукцію у двох різних місцях [2,4].

Характерне для японських фірм застосування реекспорту. 
Компанія “ІІіссьо” жорстко контролювала продаж продукції, 
виробленої за межами Японії із застосуванням повного розрахунку зі 
своїми філіями. Ця продукція була внесена японським урядом у статті 
експорту, що надало певних переваг “Ніссьо” , але продукція сама по 
собі не попала в Японію взагалі [10, 567].

Важливіш для МІІК є питання збуту продукції. Торгові 
представництва сьогодні не вважаються філіями, оскільки вони 
займаються лише збутом продукції. Частіше такі представництва 
створюють МНК у країнах, які не мають виробничих потужностей. 
Створення представництва веде за собою утворення збутової мережі з 
дилерів і дистриб'юторів із застосуванням фрапшизингу і ліцен
зування. Дослідження корпорації “Нестле” показали, що в ряді країн 
80% населення не знають смаку чистого шоколаду. Ця обставина дає 
нові обрії для збуту, але вимагає надмірних маркетингових 
зусиль[10,595]. Проблеми збуту визначають маркетинг сьогодні, як 
найголовнішу функцію управління в МНК.

Отже, маркетингові інвестиції набувають важливого значення 
разом з виробничими інвестиціями. На відміну від виробничих, вони 
можуть бутл лише цілеспрямованими. Основними видами 
маркетингових витрат є:

-створення інформаційного забезпечення;
-  маркетингові заходи переконання;
-  витрати, пов'язані з конкурентами.
На сьогодні виділяються 4 основні види товаропросуваїпгя:
-  реклама;
-  стимулювання збуту;
-  пропаганда;
-  персональний продаж [4, 238‘]
Усі вони характерні для МНК, окрім останньої, яка притаманна 

дилерським мережам.
Найголовніший з цих видів реклама. Вона вимагає значних 

вкладень, оскільки рекламний простір досить дорогий.
Стимулювання збуту вимагає додаткових витрат на сервіс.
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Пропаганда служить засобом, що спонукає фірми витрачати 
кошти на неекономічні потреби, хоча благодійна діяльність сьогодні в 
середньому складає 1 -2%  від прибутків корпорацій [6, 15].

Важливе і планування маркетингу на кожному національному 
рівні та побудови маркетингової політики.

Сукупність цих факторів спонукає МНК надавати більше влади 
саме їхнім національним партнерам, для створення своїх ланок, які 
ззовні мають вигляд ефекту національних компаній. Саме на ньому 
зосередило увагу в 1994 р керівництво “Деу” при плануванні освоєння 
ринку пост-соціалістичиих країн.

Маркетингові витрати складають також певні інвестиції в 
національні економіки, а, відповідно, і в народне господарство України

Нових форм набуло за останні роки і явище переливання капіталів 
через МНК. Багато мультинаціоналів залишають свої прибутки у своїх 
ланках. Японська політика стабільності дає змогу народним 
господарствам розглядати внутрішній продукт, що виробляється 
лапками японських МНК національним продуктом, оскільки 
неотримання материнською компанією прибутків означає їх заниження 
в країні. Так, компанія “Мазда” проявила своє занепокоєння з приводу 
того, що її прибутки перевищили 6% рубіж.

Великих проблем завдає МНК піратство. Епідемія піратства 
привела до того, що МНК не є власниками своїх ідей, бо піратський 
франшизинг доведений сьогодні майже до досконалості. Застосування 
таких товарних марок, як “Panasonud” (“Panasonik”), “Sonik” (“Sony”). 
“Nuss” (“Nuts”) тощо із відповідним забарвленням і демпінговою 
ціновою політикою дозволяє успішно забирати частину прибутків на 
себе і.обходити законодавство національних економік.

Така політика піратів підриває не тільки економіку МНК, але й 
економіку народних господарств, доставляючи на ринки неякісну 
продукцію і відлякуючи МНК від інвестування в національні 
економіки.

Проблемою сьогодні став для МНК також націоналізм. Велика 
кількість службовців у ланках самих МНК настроєні вороже до цих 
МНК, зокрема, великі проблеми виникли у французької компанії 
“Reno” при закритті бельгійської філії.

Нового сенсу для МНК сьогодні набула стандартизація продукції, 
яка веде до подвійного тиску: покупці, що слідкують за модою, 
вимагають модні товари, що з’являються скрізь одночасно і стають 
масовими.

Мультикультура і мультикультуралізм у діяльності МНК.
У 90-х роках у світі стало популярним явище мультикультури. 

Зміст мультикультуралізм” полягає в більшій різноманітності 
залучення кваліфікованих кадрів управління з різних культур [6, 14].
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Багато мультинаціоналів вибирають сьогодні своїх провідних 
менеджерів по всьому світу. “L'oreal” -  французька косметична 
корпорація -  має свого головного менеджера валійця Ліндсея Оуена- 
Джонса [8, 20]. Heinz — американська харчова компанія знаходиться 
під управлінням ірландця Тоні О'Рсйлі, “Форд” -  під керівництвом 
шотландця Алекса Тротнсена, “Schering” -  провідна німецька компанія 
очолена італійцем Джузеппе Віта, босом “Несгле” став німець Гельмут 
Маухер і взагалі майже половина її керівництва -  вихідці зі Швейцарії 
[6, 14].

Повертаючись до питання розповсюдження акцій, можна 
зауважити, що 10 найбільших корпорацій продають свої акції в 70-ти 
країнах світу [6, 18].

За своєю природою МНК -  є вже основною складовою 
міжнародного бізнесу. Менеджери читають міжнародні книжки і 
відвідують міжнародні конференції. Багато компаній, зокрема, в 
банківському і хімічному бізнесі змушені приймати “Мультикультуру” 
через їх життя. Зокрема, Персі Барневик прогнозує, що до кінця 
сторіччя 30% європейських великих корпорацій або зіллються, або 
припинять своє існування. Американці також вимушені розширювати 
програми залучення інтернаціональних робітників. “Aven” -  
косметична компанія заснувала “Раду залучення мультикультур”, 
заохочуючи робітників різних національностей. “Діджитал Інквіпмент” 
(Digital Equipment) -  комп'ютерна корпорація спонсорує тижні 
іспаномовних культур. [8, 22].

Різними МНК у різних країнах здійснюється тиск на бізнесові 
школи в напрямку їхнього інтернаціоналізації із залученням студентів з 
якомога більшої кількості країн, викладанням іноземними мовами, що 
дає можливість використовувати спеціалістів іноземного походження з 
поєднанням грунтового знання бізнесу і відповідної культури.

Більшість відомих компаній намагаються мати привабливий імідж 
в усіх країнах світу. Вони підписують міжнародні угоди, такі як 
комерційний статут безперервного розвитку.

Західні хімічні компанії зрозуміли, що економічні скандали 
завдають їм великих збитків, і тепер проводять різні програми по 
захисту екології.

Комп’ютерні компанії “Digital company” та “IBM” спонсорують 
заходи спрямовані на захист навколишнього середовища. Бухгалтерські 
фірми, як “Price Waterhouse”, допомагають вводити в посткомуністич
них країнах сучасні бухгалтерські системи.

Нафтові компанії “British Petrolium” та “Агсо’ гарантують, що 
вони будуть будувати школи та аеропорти за дозвіл буріння і пошуків 
нафти в Сибіру і на Алясці.
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МІЖ вводять у країнах -господарях більш передові міжнародні 
стандарти і пристосовуються до різних наборів правил, що спонукає 
конкурентів керуватись тими ж правилами і стандартами 0011, яка 
раніше намагалась контролювати МНК, тепер розглядає їх приклад 
ефективної практичної діяльності та лідерів світової інтеграції.

Проблеми і перспективи діяльності МНК в Україні
Існування великої кількості МНК, їхніх галузей діяльності, форм, 

типів структур, політик дає змогу Україні вибирати з великої кількос і і 
варіантів. Використовуючи досвід сусідніх країн і власний, ^чсраїнський 
уряд може застосовувати різні важелі політики залучення інвестицій. 
Гарним прикладом застосування такої політики є створення СП “Деу- 
Авто ЗАЗ”, ще одна із значних ролей відводиться уряду.

Україна стоїть перед багатьма питаннями вибору партнерів. 
Специфіка кожної ТНК дозволяє застосовувати иайвигідніші проекти. 
Вибір полягає в детальній оцінці різних проектів, які різняться за 
обсягом інвестицій, умовами проектів тощо.

Американські компанії вимагають від партнера високих 
результатів, однак, готові вкладати великі за обсягом кошти. Японські 
фірми і фірми АТР готові працювати над довготривалими, стабільними 
проектами з поступовим захопленням ринків і постійними 
реінвестиціями прибутків у ті ж проекти.

Важливим для України є вихід українського товаровиробника 
на світові ринки, створення конкурентоспроможної продукції. 
Можливими шляхами тут є вихід з виробництвом вузлів та деталей, 
а також з виробництвом кінцевої продукції. Більш швидким і 
надійним шляхом стане входження українських підприємств у 
“вертикальну інтеграцію” МНК, що дасть швидкі, але не досить 
значні результати. Вихід на світові ринки через МНК і горизонтальну 
інтеграцію у світове господарство потребує порівняно невеликих 
прямих інвестицій, а здебільшого портфельних.

Сьогодні однією з характерних проблем для України, на якій треба 
зауважити, є проблема піратства. Це призводить до того, що МНК не 
є власником-моиополістом навіть власних ідей. Великою проблемою 
є достатнє для МНК законодавство, політична ситуація. До прийнята 
Конституції Україна займала за привабливістю розміщення інвестицій 
одне з останніх місць серед постсоціалістичних країн Європи. 
Показники України були в середньому втричі менші від чеських. Однак 
після прийнята Конституції ситуація майже не змінилася. Тому 
Україна втрачає від зволікання, імпортуючи товари з Польщі, які б 
могли вироблятися в нашій країні. Щодо політичного впливу МНК на 
державу можна зауважити на тому, що другою країною після США по 
величині інвестицій є Китай, який є однією з останніх країн 
соціалістичного табору.
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Вибір між формами інвестування також важливий. Портфельні 
інвестиції означають незначний вплив МНК на свої ланки з одночасною 
швидкою віддачею. Прямі інвестиції більш довгострокові. але з 
проникненням на наш ринок МНК.

Важливим є вибір форми співробітництва: спільне підприємство, 
дочірня компанія, франшизингз залученням незначних інвестицій.

Гарним прикладом використання інвестицій в народне господарство 
стали спільні проекти СРСР з “Фордом” і “Фіатом”, коли після 
інвестування і певної експлуатації ГАЗ і Тольятинський завод перейшли 
в повну власність колишнього Радянського Союзу.

Важливий і вплив МНК на зовнішньоторговельний оборот для 
України. Так, вертикальна інтеграція могла б збільшили чистий експорт 
країни. Створення філій МНК в Україні зумовило б різницю ВВП і ВІ1П, 
тобто створило б ситуацію “внутрішнього імпорту”, з іншого боку, такі 
проекти, як “Деу-АвтоЗАЗ” планують збільшення експорту на країни СНД.

Перехоплення ініціативи створення таких проектів в СНД, і в першу 
чергу у Росії, означало б для України значне розширення експорту і 
покриття “внутрішнього імпорту”, тому що дуже часто створення кількох 
центрів виробництва в одному регіоні (СНД) недоцільне. Тому Україна 
виїрала б у розподілі прибутків і створення робочих місць.

Поступове входження в світову структуру, політика “мультикуль- 
туралізму” зіграла б вирішальну роль у підвищенні технологічного та 
економічного рівнів виробництва в Україні.

Але, на жаль, сьогодні народне господарство України не таке 
привабливе для МНК, бо майже немає, великих виробничих ланок 
мультинаціоналів. Негативне й те, що в країні незавершений процес 
приватизації, що не дає змоги іноземним партнерам інвестувати кошти в 
нашу економіку. Для МНК залишаються можливими лише великі прямі 
інвестиції в будівництво нових підприємств.

Показовий тут досвід Чехії, яка провела швидку приватизацію і, хоча 
колишня державна власність майже повністю залежить приватному 
іноземному капіталу, проте зрушення в рівні життя досить помітні.

Інвестиції МНК і входження в цю структуру також означають 
посилення позицій України в Європейській інтеграції, дена прикладі тієї 
ж Чехії ми бачимо, що сьогодні серйозно постає питання про прийняття 
її в Європейський Союз [8, 22].

Сьогодні Україна знаходиться на рівні торговельних предста
вництв у відношеннях із МНК. Такі стосунки дають змогу отримувати 
лише невеликі інвестиції, що затримує такі процеси, як насичення 
ринку і зменшує навіть маркетингові зусилля МНК.

Резюіие.Класичпо існують дві теорії МНК: теорія продуктивного 
циклу, яка пропонує концепцію горизонтальної інтеграції, тобто 
створення подібних виробничих лайок у кожній країні, і теорія
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вертикальної інтеграції виробничих структур, що пропонуй 
концепцію виробничого співробітництва на базі МҐІГІ, де кінцевЛ 
продукція однієї ланки стає напівфабрикатом для іншої.

Па базі цих концепцій існують види структур у МНК:
-  Макропірамідальна, яка притаманна вертикальній інтеграції І  

але і застосовується в горизонтальній, що характеризується чітким! 
підпорядкуванням і негнучкістю своїх ланок;

-Парасолькова структура притаманна горизонтальній інтеграції І  
і акцентує свою увагу на місцеві ринки, однак не використовує всіх І  
можливостей;

-  Інтершомерант -  це структура, де головною метою компанії є |  
прибуток, а роду діяльності й чіткої стратегічної політики немає.

Різні лапки однієї МІЖ можуть носити різний характер. Паї 
сьоюдні склалася ситуація, коли існування в чистому вигляді різних |  
класичних структур у житті незначне і характеризується лише І 
відносною автономністю одних чи інших ланок у порівнянні з іншими І 
МНК.

Ситуація на світових ринках зумовлена сьогодні двома основними І 
факторами:

-  складністю системи виробництва в світовій економіці;
-  порушенням балансу в зв’язку із крахом соціалістичного табору, І 

який призвів до значних збитків багатьох МНК у світі.
Сьогодні основні проблеми для МНК такі:
-  скорочення держзамовлень;
-  проблема грошей на нові інвестиції;
-  зустрічна конкуренція;
-  р егу л ю в а н н я  в а л ю т н и х , фінансових та  ін ш и х  відносин, що 

п о в ’язан і з ц им  ін в ес т у в а н н я м ;
-  епідемія піратства;
-  н а ц іо н а л ізм .
МНК можуть вибрати такі основні можливості виробництва та 

продажу:
-реекспорт,
-  р е ім п о р т ;
-  в и р о б н и ц т в о  в с в о їй  країн і;
-  в и р о б н и ц т в о  в к раїн і п р о д а ж у ,
-  виробництво в Ш-н країні.
М Н К  м о ж е  за с т о с о в у в а т и  кілька м о ж л и в о с т е й  о д н о ч а с н о .
В а ж л и в и м  д л я  М Н К  є м а р к е т и н г о в е  ін в е с т у в а н н я . О с н о в н і  

м а р к е т н ш о в і за х о д и  М Н К  ц е
-  р еклам а;
-  ст и м у л ю в а н н я  з б у  г \ .
-  п р о п а га н д а .
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Персональний продаж, характерний для торгових предс тавництв 
МНК і дилерських мереж, які також є способом завоювання ринку 
для МНК із застосуванням в основному франшизинга і ліцензування.

В останні роки широкого розповсюдження набула теорія 
“Мультикультури” . Ця теорія говорить про загальну мульти- 
націоналізація виробництва із залученням кадрів з різних країн і 
розповсюдження акцій материнських компаній у різних країнах і 
поступове злиття МНК з різних країн. Важливе створення бізнес-шкіл 
для потреб цих МНК. МНК широко займаються пропагандою або 
просто захистом антипропаганди і повністю відповідають соціально- 
етичній сутності маркетингу.

ООН, яка раніше намагатися контролювати МНК, тепер розглядає 
їх як приклади ефективної практичної діяльності та аспектів 
міжнародної інтеграції.

Для України важливий вибір інвестування закордонними 
фірмами. Знаючи мотиви і політику МНК, українські партнери зможуть 
вибирати найвигідніші з проектів.

Сьогодні Україна не достатньо приваблива для МНК, що 
зумовлено політичними факторами -  нестабільністю ситуації, 
законодавства, економічними -  відсталістю техніки, незавершеністю 
приватизації, тощо; це стави ть Україну в міжнародних рейтингах на 
одне з останніх місць.
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ІНВЕСТИЦІЙНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, 
НАСЛІДКИ, ВИСНОВКИ

Поняті я “перехідна економіка” в сучасній економічній науці, І 
звичай, використовується для характеристики стану господарств І 
посткомуністичних держав і містить у собі суттєву якісну еволюцію І 
економіки, що трансформується. На сьогодні це поняття у більшос і І 
випадків означає сукупність перманентних кризових явищ в,| 
економічному, соціальному, культурному та політичному житті. Сере 11 
інших кризових явищ інвестиційна криза -  один з найважливіших І  
факторів, що істотно впливає на розвиток подій в економічному жити І  
країни.

Інвестиційна криза, в Україні викликана цілим рядом причин. І 
кожпа з яких має певне самостійпе значення, але всі вони пов'язані І 
між собою. Частина цих причин відображає особливості інвестицій- І 
ного процесу в Україпі та негативпі тенденції, які склалися ще у 70 
80-ті роки (інвестиційну сферу криза вразила, починаючи з початку | 
90-х). Інший комплекс причин пов'язаний зі спробами проведення і 
економічної реформи і помилками у державній економічній політиці І 
90-х років, які призвели до практично повної втрати керованості І 
господарством.

Д о  с е р е д и п и  8 0 -х  у  С Р С Р  ф ак ти ч н о  існ у в а в  л и ш е один інвестор 
-  д ер ж а в а , який з д ій с н ю в а в  ц е н т р а л ізо в а н е  п л а н у в а н н я  і розподіл 
к ап іт ал ь п и х  вк л аден ь: в ід  за г а л ь н о д ер ж а в н и х  аж  д о  р івня окремого 
п ід п р и єм ст в а . У  с е р е д и н і 6 0 -х  р ок ів  бул а  зд ій с н е н а  с п р о б а  розширити 
права й ін іц іати ву п ід п р и єм ст в  у  ін в ес т и ц ій н о м у  п р о ц е с і, але масштаби 
ф ак ти ч н и х  зм ін  ви я в и л и ся  н езн а ч н и м и .

П оч атк ови й , і п е р е в а ж н о  с т и х ій н и й  ет а п , ф о р м у в а н н я  нового 
ін в е с т и ц ій н о г о  м е х а н із м у  п о в 'я з а н и й  з п е р е т в о р е н н я м и  другої 
п о л о в и н и  8 0 - х  р о к ів ,  о д е р ж а н н я м  д е р ж п ід п р и є м е г в а м и  права 
в и к о р и с т о в у в а т и  ч а с т и н у  в л а с н и х  к о ш т ів  д л я  капіталовкладень, 
п оя в ою  п ер ш и х  н ед ер ж ав іги х  г о с п о д а р ю ю ч и х  с у б ’єкгів  (кооперативів, 
о р е н д н и х  п ід п р и є м с т в ), та а к т и в іза ц ією  п р и в а т н о го  будівництва. В 
у м о в а х  п о с т ій н о ї н ес т а ч і ц е н т р а л ізо в а н и х  ін в ес т и ц ій  з’явився і став 
н аби р ат и  с и л у  с т и х ій н и й  п р о ц е с  п ер ек л а д а н н я  д е р ж а в о ю  основної 
ч а с т к и  ф ін а н с у в а н н я  к а п іт а л ь н и х  в к л а д е н ь  б е з п о с е р е д н ь о  на  
п ід п р и єм ст в а . О дн ак  д у ж е  ш в и д к о  в и я в и л ося  , щ о  ц ей  процес призвів 
н е  д о  з б іл ь ш е н н я , а д о  з м е н ш е н н я  ін в е с т и ц ій н о г о  потенціалу 
п ід п р и єм ст в , а також  д о  п ер ет ік а н н я  ін в е с т и ц ій н и х  кош тів  до сфери 
сп о ж и в а н н я .

Пильтяґі О.НІ
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У середині 90-х стали помітними суттєві зрушення в структурі 
фінансування капітальних вкладень за джерелами і формами влііснос і 
Характерною рисою стало наближення моделі інвестиційного процесу 
в Україні до тієї, що діє у промислово розвинутих країнах (нагадаємо, 
що йдеться лише про джерела і форму власності).

Тим часом продовжується катастрофічне скорочення обсягів 
капіталовкладень за двома основними напрямками: економічним та 
гуманітарним, як з боку держави, фінансових структур та підприємств, 
так і іноземних інвесторів. За даними Міністерства статистики України 
обсяг інвестицій у основні фонди (капітал) підприємегв усіх форм 
власності в Україні за перше півріччя 1997 року склав приблизно 4 
млрд. гри. (10% від ВВІ! за цей же період) і скоротився в порівнянні (в 
співставлених цінах) з капітальними вкладеннями за перше півріччя 
1996 року на 10,8%. Обсяги інвестування в роки незалежності 
скорочувалися в 4 рази швидше, ніж ВВП. У 1992-97 роках загальний 
обсяг капітальних вкладень в структурі ВВП зменшився з 17.2% до 
15,6%, і це при тому, що для нормального функціонування економіки 
і своєчасного відтворення основних фондів цей показник повинен 
знаходитись в межах 20-25%. В поточному році очікується капітальних 
вкладень у обсязі 13,9% від ВВП [1, с. 12 ].

Платіжна криза в Україні, незважаючи на всі старання уряду, банків 
та самих підприємств продовжується. “На сьогодні кредиторська 
заборгованість перевищила 100 млрд. гри., що рівнозначне колапсу 
української промисловості’' заявив голова Ради підприємців і 
товаровиробників ітри Президентові України Сергій Погорєлов[4, с. 9 ]. 
Її прямими наслідками стала бартернзація економіки і перетікання 
капіталів в тіньовий (неоподатковуваний) сектор. Нестача обігових коштів, 
впаслідок якої більшість вітчизняних виробництв знаходиться у стані 
коми, зумовлена головним чином відмиранням інвестування і 
кредитування капітальних вкладень, які є наслідками інвестиційної кризи.

Отже, інвестиційна криза в Україні продовжується, і щоб з’ясу
вати її причини, необхідно проаналізувати реальну ситуацію по основ
них джерелах інвестицій, як внутрішніх -  власним капіталам під
приємств реально працюючого сектора економіки, коштам банків та 
інших фінансових інститутів, бюджетному фінансуванню інвестицій, 
заощадженням населення, так і зовнішнім -  іноземним інвестиціям.

Перше джерело інвестицій -  власний капітал підприємств не 
працює в умовах хронічно критичного фінансового стану підприємств. 
В економіці України вже зафіксоване скорочення номінального 
сукупного балансового прибутку, не кажучи вже про реальний, з 
урахуванням інфляції, прибуток. У 1996 році в порівнянні з 1995 роком

117



скорочення номінальною сукупного балансовою прибутку склало 
приблизно 23 %, а за перші 7 місяців 1997 року —  37% [1,с. 23 ].

-Умовні величини, 
1991р.=100

Рис. 1. Номінальний сукупний балансовий прибуток 
в Україні за 1991-1997 роки
Скорочення номінального сукупного прибутку зумовлено, 

насамперед, спадом виробництва, що продовжується, а також 
скороченням інфляційної складової прибутку. Суттєвий тиск на цю 
складову справляє також діяльність тіньового сектора економіки 
України, в якому, за різними оцінками, знаходиться в обігу від 30 до 
65% усіх коштів, використання бартеру та інших можливостей 
приховування прибутків.

Крім того має місце деформація вартісної структури виробничого 
потенціалу економіки України: надмірна епсрго-та матеріаломісткість 
виробництва після переходу до світових цін зменшують частку 
зарплати в структурі цін на продукцію. Загостренню проблеми сприяє 
також схильність до споживання і відсутність стимулів інвестування 
для нових власників.

Разом з тим, хоча рівень відсоткової ставки по банківських 
кредитах помітно зменшився за рахунок жорсткої централізованої 
монетарної політики НБУ, але для більшої частини підприємств це 
джерело інвестиційних коштів залишається недоступним, оскільки 
відсоток по кредитах значно перевищує середній рівень рентабельності. 
Крім цього, необхідно врахувати, шо 45% від загальної кількості 
підприємств України -  збиткові.

Для банківського сектору головним стримуючим кредитування 
інвестицій фактором є високий ризик неповернення цих кредитів. 
І Іоки що значно надійніше і у більшості випадків виг ідніше вкладати 
гроші в державні цінні папери. Мають суттєве значення також досить
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довгі терміни повернення кредитів у більшості секторів економіки, в 
той час як довгострокові пасиви складають в кредитних портфелях 
комерційних оанків порівняно малу частку. Ще один важливий аспект, 
пов язаний з банківським кредитуванням — неефективний інвести
ційний менеджмент на підприємствах.

Незважаючи-на широко розрекламовану “перемогу над 
інфляцією”, неухильно скорочується частка довгострокових кредитів 
у загальному обсязі кредитування економіки. Цей показник складав 
відповідно: у 1991 році -  12,8%, у 1994 році -  11,3%, у 1996 році -  
11,1%, а за грудень -  серпень 1997 року -  10,2%. Якщо ж згадати 
наявність підвищених ризиків при наданні таких кредитів і 
перевантаженість кредитних портфелів банків директивними 
кредитами, повернення яких є більш ніж проблематичним (забор
гованість держави перед комерційними банками досягла 800 млп.грн.), 
то стає цілком зрозумілою повна відсутність економічних стимулів до 
кредитування виробничих інвестицій.

Ніхто ліпше за банкірів не знає, які ж саме фактори перешкод
жають розвитку кредитування інвестиційної сфери. На їх думку, 
найбільш впливовими несприятливими факторами виступають:

-  продовження трансформаційної кризи економіки з падінням ВВП;
-  введення недосконалих податкових законів;

-  невизначеність з бюджетами 1997-1998 років;
-збільшення від'ємного зовнішньоторговельного сальдо;
-  зростання залежності економіки і фінансів України від 

іноземних кредитів і міжнародних кредиторів.
Крім того, стан самої банківської системи України явно 

суперечить тим надіям, які на нього покладаються урядом щодо 
інвестицій у виробничий сектор економіки. За словами голови АУБ 
(асоціації українських банків) О.Сугоняко, па сьогодні лише 10% 
українських банків можуть говорити про одержання нормального 
банківського прибутку, 40% банків просто тримаються на плаву і для 
50% банків головним завданням є виживання. В подібному становищі 
інвестування у виробництво з тривалим циклом обігу коштів, яке 
превалює на Україні, було б рівносильне самогубству для більшості 
комерційних банків [5, с. 36 ].

Надії, що покладалися на приватизацію як одне з головних джерел 
інвестицій у промисловість, повністю не виправдалися. Приватиза
ційні сертифікати не стали аналогом російських “ваучерів”, хоча б 
тому, що були іменними. “Фамільність” відразу вбила гри надії: на 
бурхливий розвиток фондового ринку, на швидке скуповування 
промислових підприємств фінансовими структурами, а також на 
формування реальних фінансово-промислових груп. Нинішній еіагі
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приватизації відзначений двома особливостями: виходом па ринок 
великих і стратегічних підприємств (велика приватизація) і початком 
грошового етапу приватизації.

Згадані декларовані урядом особливості сучасного егапу приватизації 
засновані на досвіді Російської Федерації і супроводжуються сподіваннями 
надходжень до позабюджетного фонду приватизації у обсязі 
щонайменше 500 млн.грн. Але не враховується, той факт, що найбільш 
привабливі підприємства Росії -  це або складові природних монополій 
або компанії, які експлуатують найбагатші родовища невідновлюваних 
природних ресурсів (нафта, газ, нікель тощо). В Україні більшість усе ще 
привабливих для інвесторів підприємств-це представники або переробної 
промисловості (у найкращому випадку з середньою глибиною переробки), 
або природні монополії, приватизувати які держава просто не дозволить. 
Тому будь-які аналогії з Росією, де фінансові групи вкладають сотні 
мільйонів доларів у пакета акцій найбільш привабливих підприємс тв на 
аукціонах, некоректні, тому що в Україні не було і немає потужного 
експорту сировини, на якому зростали всі, без винятку, російські 
фінансово-промислові групи.

Тому будь-які спроби використати грошовий етап приватизації в 
якості серйозного і надійного джерела для фінансування інвестицій 
приречені. Настільки ж, наскільки безглузде затягування сертифі- 
катяої приватизації, яке викликане майже повною відсутністю в 
аукціонних списках пропозицій дійсно “цікавих” підприємств. Ця 
обставина викликана низькою якістю українських промислових 
активів, а невелику кількість дійсно цінних підприємств уряду дуже 
хочеться продати за живі іроші.

Зауважимо, що до специфічних особливостей України належить 
парадоксальний збіг кількох економічних і соціальних факторів. За 
рівнем економічного потенціалу вона належить до перших п’яти 
держав Європи, а за ефективністю його використання-замикає першу 
сотню в світі. Технічна озброєність виробництва і рівень технологій, 
за оцінками спеціалістів, відстають від ро ;випутих країн щонайменше 
на 50 років. В цілому 40% основних виробничих фондів функціонують 
понад 20 років, а ще 40% -  від 10 до 20 років. Ступінь їх зносу складає 
43%, а для промисловості і капітального будівництва, відповідно, 48% 
і 61%. Тому інвесторам не подобається українська приватизація через 
високий ризик і низьку якість майна, що приватизується. Це означає, 
що більша частина основних виробничих фондів України погребува
тиме з часом оновлення або заміни. Джерелом цих інвестицій держава 
оголошує знову-таки іноземні інвестиції.

Дані ж свідчать про те, що ні вітчизняні, ні, тим більше закордонні 
банки га інвестори серйозного довір’я до української економіки не 
мають. Переважна більшість кредитів і інвестицій у економіку мають
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короткостроковий, спекулятивний характер і зорієнтовані на 
найшвидше вилучення прибутку. При подібній структурі кредитування 
й інвестування лише дуже необізнані в економіці люди здатні 
сподіватися на зростання виробництва. Іноземний інвестор 
відлякується законодавчими катаклізмами, а внутрішній -  страждає 
від того ж, і, крім того, ще й обмежений у коштах. Як наслідок 
зовнішній інвестор не поспішає, а внутрішній -  лише з великою 
натугою підтримує себе на плаву.

Державні інвестиції -  цс найважливіше джерело пе стільки з 
точки зору їх обсягів, скільки з позиції державних гарантій і орієнтирів 
для приватних інвесторів. Однак в умовах постійної бюджетної кризи 
в Україні бюджетні капітальні вкладення за 1992 по 1996 роки 
скоротилися втричі (з 4,8% до 1,63% ВВП). На 1997 рік видатки по 
цій статті бюджету не передбачені взагалі, причому в якості 
альтернативи планувалося витратити вже згадувані вище 500 
млн.грн. із позабюджетного фонду приватизації держмайна. Але 
протягом 9 місяців надійшло лише 40 млн.грн., і якщо темпи 
надходжень не зростуть, то цих коштів пе вистачить навіть на 
погашення бюджетної заборгованості за роботи, проведені у першому 
півріччі 1997 року в обсязі 111.5 млн.грн [1, с.12 ].

Платоспроможне населення, а це, за різними оцінками, лише 0,5- 
1 % від загальної чисельності населення країни, також не інвестує 
економіку України, надаючи перевагу вкладанню коштів у іноземну 
валюту, нерухомість тощо. Решта населення реального капіталу не 
має і не матиме (приватизаційні папери не слід вважати таким), тому 
що практично усі наявні невеликі і нерегулярні доходи споживає, а 
відповідно не може вважатися реально діючим джерелом інвестицій 
(навіть потенційно).

Іноземні інвестиції залишаються досить обмеженими. Станом 
на 1 липня 1997 року загальний обсяг іноземних інвестицій в Україну 
склав 1 млрд. 657 млн. дол. Але в перерахунку на душу населення 
частка іноземних інвестицій в Україні на порядок менша за середню 
по ряду країн Східної Європи або в Китаї.

В умовах катастрофічної нестачі внутрішніх фінансових ресурсів 
усі надії державною владою покладаються лише на зовнішні джерела 
інвестицій. На думку прем’єр-міністраУкраши В.Пустовойтенка, для 
достатньо динамічного розвитку економіки країни необхідно залучити 
кошти в обсязі від 40 до 50 млрд. дол. за щорічної потреби 7-8
млрд.дол.” [2, с. 9 ]. .

Однак спостерігається пе збільшення, а зменшення оосяі їв 
іноземних інвестицій: за січень-грудень 1997 року зареєсгровано 1 з60 
іноземних інвестицій на загальну суму 328.3 млн. дол. в той час як за
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аналогічний період минулою 1996 року було зареєстровано 1438 
інвестицій на суму 712.7 млн. дол., тобто удвічі більше [1, с. 12 ].

Із 3 млрд. дол. великих інвестицій, реально залучених на сьогодні 
в українську економіку, 100% виділено під гарантії уряду, тобто ця 
стаття мало чим відрізняється від зовнішнього державного борт у.

Для реалізації інвестпроектів у ). 994-1996 роках Кабмін, Світовий 
Банк, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку підписали 
кредитні та гарантійні угоди на 828.14 млн.дол. СБРР планує надати 
на проект ринкових реформ та підтримки приватного сектора 121.2 
млн. дол., із яких 35.5 млн. дол. Україною вже отримано.

У 1992-1996 роках укладені угоди на відкриття кредитних ліній J 
Німеччини, США, Франції та Японії на 2,448 млрд.дол. На початку 
поточного року діяло 7 кредитних ліній на 1,875 млрд.дол. Отримані 
кошти направлені на розвиток АПК (1,2 млрд. дол., або 51,6% від 
загальної суми), на технічне переозброєння металургійних підприємств 
(0,34 млрд.дол. -  16,2%), на виробництво медичних препаратів (0,33 
млрд.дол. -  15,8%), решта -  на закупівлю устаткування та матеріалів 
для машинобудування, легкої, хімічної, деревообробної промисловості 
і зв’язку. Частка проблемних кредитів, виданих під урядові гарантії -  
35-40%. Більша частина з них була видана у 1992-1993 роках [3, с. 22 ].

За даними КМУ, у 1996 році загальна сума компенсації 
держбюджету підприємств-боржників. що отримали іноземні кредити 
під гарантії уряду, склала лише близько 310 тис.дол. З очікуваних у І 
кварталі 230 млн.дол. кредитів МВФ не надійшло нічого[ 3, с.22 ].

За 9 місяців 1997 року зареєстровано іноземних інвестицій на 
328.3 млн.дол.. що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого 
1996 року (712 млн.дол.).

Не краща ситуація і на кредитному ринку. За даними Міністерства 
фінансів України, на 1 січня 1997 року загальна сума іноземних 
кредитів, залучених Урядом, складала 8, 839 млн.дол. США, у тому 
числі за кредитами індустріально розвинутих країн -  1874 млн.дол.
[З, с. 22 ]

У загальному обсязі отриманих у 1997 році кредитів 53,7% 
припадає на АПК. Ці гроші в переважній більшості випадків 
спрямовуються на закупівлю готових товарів (сільгосптехніки, палива, 
міндобрив та засобів захисту рослин), тобто “проїдаються”. Статистика 
використання наданих кредитів прискіпливо вивчається донорами, а 
відповідно, “проїдання” кредитних коштів навряд чи додає 
інвестиційної привабливості Україні в їх очах.

Отже, на залучення капіталів з-за кордону для реалізації подібної 
“інвестиційної політики” розраховувати не варто, хіба що влаштувавши 
розпродаж державної власності за мінімальними цінами.
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Існує декілька причин такою стану в галузі інвестування. По- 
перше це заг альноекономічна криза в економіці України, по-дпуге -  
нестабільне законодавство в галузі інвестицій, по-третє, -  відсутність 
інвестиційної інфраструктури, і, крім вищезгаданого, -  відсутність 
ефективного інвестиційного менеджменту.
І Проблема використання іноземних інвестицій для найбільш 
ефективного проведення структурних перетворень і забезпечення 
збалансованого розвитку економіки на якісно новому рівні вважається 
однією з найважливіших проблем, що виникають перед країнами з 

І перехідною економікою. В усіх цивілізованих країнах іноземному 
І інвестуванню приділяється виняткова увага як з боку держави, так і з 

боку підприємництва. Саме подібне зосередження на проблемах 
інвестицій викликало до життя ряд економічних міфів, зокрема про 
те, що збільшення потоку іноземних інвестицій є запорукою успішного 
проведення ринкових реформ і розв’язання країною-реципієитом 
проблем її стратегічною розвитку. Наприклад, у виступі прем'єр- 
міністра України В.П.Пустовойтенка 3 жовтня 1997 року говориться: 
“Уряд розглядає інвестиції не тільки як джерело капіталу та нових 
технологій. Ми вважаємо, що вони виконують роль каталізатора 
економічних реформ у державі, процесу прискореного інтегрування 
України у міжнародне економічне співтовариство”^, с. 9 ]

Однак іноземні інвестиції -  це досить складний інструмент 
макроекономічиого розвитку, яким треба користуватися обережно та 
вправно, інакше використання залучених коштів буде характеризуватися 

І мізерною ефективністю і супроводжуватиметься різноманітними 
ускладненнями для економіки країни-реципієпга. Тому необхідно чітко 
усвідомлювати, які саме обмеження накладає іноземне інвестування і 
які небезпеки для економіки країни воно створює; в яких саме сферах 
його ефективність максимальна, а в яких воно не може бути 
альтернативою внутрішнім інвестиціям; які важелі державною впливу 
здатні ефективно впливати на наміри і дії іноземних інвесторів. Усі ці 
моменти треба врахувати при розробці державної промислово- 
інвестиційної політики, чіткого усвідомлення про необхідність якої для 
України уряд, вочевидь, ще досі не має. Адже відсутність у країни 
промислової політики теж можна назвати серед найголовніших чинників 
регресу виробництва. Держава, яка залишається найбільшим власником 
в Україні, керує своєю власністю вкрай неефективно.

Розробка власної стратегічно-орієїттованої інвестиційної політики, 
яка передбачає прогнозний аналіз стану вітчизняної та світової 
економіки на довгостроковий період, як у цілому, так і в окремих 
напрямках , визначення порівняльних переваг і місця держави в 

| світовій системі виробництва, створення системи розвитку

123



пріоритетних галузей і механізмів стимулювання цього розвигку, а крім 
усього іншого, реалізація інвестиційної політики вимагає великих 
витрат. Замість цього ми спостерігаємо за “науковим” визначенням 
“пріоритетних галузей”, перелік яких весь час змінюється в залежності 
вія того, чиї інтереси переважають на даний момент у Кабінеті Міністрів.

Отже, залишається розраховувати на внутрішні важелі впливу 
держави. Якщо розглянути усі без виключення прийняті в останній 
час закони і постанови, то стає зрозуміло, що єдиним способом 
“стимулювання” будь-якої пріоритетної галузі державою є скасування 
боргів перед бюджетом. Реальних грошей держава не має, податкові 
пільги підривають і без того слабку дохідну частину бюджету, 
залишається лише дарувати борги... Подібні заходи призводять лише 
до відсутності відповідальності як з боку керівників підприємств 
пріоритетних галузей, так і державних чиновників відповідних 
міністерств.

Єдине доступне джерело фінансування інвестиційних поривів влади 
-емісійне, залишається закритим. Очікуваний рівень інфляції на цей рік 
-  менше 10%, що значно нижче від межі, встановленої МВФ. Тобто 
держава свідомо позбавляє себе в цьому році значних інвестиційних 
ресурсів. Але схоже на тс, що емісійне джерело запрацює не за бажанням 
уряду, а всупереч йому. Криза на світових фондових ринках, 
відобразившись у кривому дзеркалі російського фондовою ринку, із 
запізненням докотилася і до України. Масовий вихід з фондового ринку 
іноземних інвесторів вже призвів до кризових явищ у цьому досить 
слабкому секторі фінансів, мимохідь “зваливши” курс гривні.

Однією з головних проблем реформування економіки є необхідність 
структурних та інституційних змін у податковому законодавстві, 
бухгалтерському обліку, захисті прав інвесторів та акціонерів, 
формуванні сучасного менеджменту, розв’язанні платіжної кризи, 
контролі за монополіями, тобто усьому комплексі питань па мікрорівні. 
Поряд з макроекономічними перетвореннями, лише розв’язавши ці 
питання можна розраховувати па збільшення інвестицій.

Підбиваючи підсумки, відзначимо, що дослідження умов і 
наслідків іноземного інвестування у країни, які здійснюють радикальні 
економічні реформи, дозволяє зробити кілька основних висновків, які 
бажано враховувати для того, щоб залучення значних за обсягом 
іноземних капіталів, на які так розраховує уряд, не стало черговою 
економічною примарою.

1. Іноземні інвестиції найбільш активно і стабільно 
надходять не туди, де нестача капіталу відчувається особливо гостро, 
а гуди, де вже інтенсивно здійснюються капіталовкладення, 
забезпечуючи оільш динамічне зростання економіки і вдосконалення
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економічної структури. Тобто іноземні інвестиції притягуються 
.інвестиціями внутрішніми, перспективами зростання прибутків

~ Іноземні інвестиції надходять, насамперед, не туди, де їх 
збираються використані у якості інструменту економічних реформ... 
іуди, де уряди країн уже практично довели свою здатність здійснювати 
такі реформи переважно за рахунок власних джерел.

3. За допомогою іноземних інвестицій можна досягти 
значних успіхів у модернізації і динамізації окремих підприємств, 
виробництв і навіть галузей економіки країни, у розвитку експортною 
[потенціалу, однак спираючись головним чином на них, неможливо 
'досягти стабільності та якісного зростання економіки в цілому, 
особливо у найбільш сучасних, високотехнологічних секторах.

4. Для успішного залучення іноземних інвестицій важливо 
надати неодноманітні пільги інвесторам, однак значно важливіше 
значення має сприйняття інвесторами країни як стабільної, 
передбачуваної, а її економіки -  як такої, де макроекономічна 
стабільність асоціюється не лише з низькими темпами інфляції, але і 
з послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання 
виробництва, платоспроможний попит, що розширюється, та 
економічну структуру, яка швидко модернізується.

5. Жодна країпа не досягла успіху, якщо підпорядковувала 
власну економічну політику винятково мсті залучення іноземних 
інвестицій за будь-яку ціну. Іноземні інвестиції -  не панацея від 
економічних негараздів, а лише один з необхідних компонентів 
високоефективного розвитку.

Усе це потребує ретельного та неупередженого вивчення світового 
досвіду залучення іноземних інвестицій, сгіівставлення різних за 
змістом і складом економічних моделей розвитку, характерних для 
різних груп держав, виявлення загальних принципів та законо
мірностей іноземного інвестування у країни, які здійснюють перехід 
від централізовано-плапової економіки до ринкової. Саме на цій основі 
стає реальною розробка політики, яка здатна забезпечити оптимальне 
використання іноземних інвестицій з урахуванням економічних, 
соціально-політичних і культурних особливостей України та 
пристосувати її до завдань досягнення довгострокових орієнтирів 
соціально-економічного розвитку.
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Трофімова Т.в.

ІНВЕСТУВАННЯ ВИТРАТ І ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ ВІД | 
ІНВЕСТИЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ |

ДІЯЛЬНІСТЮ

Головним орієнтиром підприємницької діяльності в умова* 
розвитку і становлення ринкових відносин є споживчий попит. Сьогодні І 
в процесі виникнення нових форм організації виробництва та залучення 
національного і зарубіжного капіталу, стає більш актуальною проблема ] 
створення конкуренції і визначення товаровиробниками вигідності ] 
виробництва кожного конкретного виду продукції.

Будь-якому підприємству необхідно постійно контролювати і 
результати своєї діяльності, щоб вчасно встановити правильність ! 
економічної політики, яку вони проводять, а також планів підприємі І 
ницької діяльності. Однією з найважливіших проблем управління! 
підприємницькою діяльністю постає інвестування витрат (у нову 
продукцію, технологію виробництва, збільшення запасів, у нову технікЯ | 
-  для заміни обладнання, в будівництво нового підприємства!І 
реконструкцію і заміну діючого і г.і.) і одержаипя доходів від інвестицій™ 

Для максимізації майбутнього притоку грошової готівки! 
підприємство повинно постійно оцінювати можливі П О З И Т И В Н І  І І 
негативні тенденції в розвитку економічної обстановки і вишукувапЛ 
альтернативні курси дій для прийняття рішень про інвестиції.

Рішення про інвестиції найбільш ризиковані, оскільки вонЛ 
залучають у виробничий процес значну частку ресурсів поточногсИ 
періоду в розрахунку на одержання доходу в майбутньому періодів 
Варіанти управлінських рішень по інвестиціях розраховують з і 
урахуванням впливу часу на величину вкладень і планований дохід. І  

У залежності від обраного напрямку інвестування витрат! 
рішення про інвестиції можуть бути як короткостроковими, так і! 
довгостроковими.

Короткострокові (оперативні) рішення стосуються питань вкладу! 
одиниці продукції в загальний прибуток у результаті управління! 
асортиментом продукції, обсягом замовлень, обсягом попиту і продажу,! 
собівартістю і цінами, а також питань беззбитковості підприємства і |  
збуту та.ін. Для прийняття короткострокових рішень необхідно мати! 
дані про прогнозовані при різних варіантах виробництва витрати.

Прийняття короткострокових рішень про інвестиції іруитується паї 
економічній обстановці та оцінці матеріальних і фінансових ресурсів, якими І 
підприємство володіє на даний момент. А ці ресурси в значній мірі! 
визначаються якістю прийнятих підприємством довгострокових рішень. 1
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Якщо при короткострокових інвестиціях грошові кошти 
обертаються протяюм порівняно корогкого періоду -  до одного рок\ 
то довгострокові рішення розраховані на тривалий період між 
здійсненням інвестиційних витрат і одержанням від них доходу. 
Довгострокові (стратегічні) рішення визначають майбутній стан 
підприємства.

Внаслідок знач його ризику, дії підприємства по інвестуванню 
повинні бути обгрунтовані результатами аналізу, які враховують фактор 
часу та альтернативність вибору рішень.

Основними етапами аналізу проблем інвестування є:
-  визначення проблеми;
-  вибір альтернативних рішень;
-  вимір і оцінка наслідків вибраного рішення;
-  відбір наслідків, які не можуть бути кількісно виміряні, їх 

оцінка по відношенню один до одного та інших наслідків:
-  прийняття рішення.

Для проведення аналізу по кожній конкретній проблемі 
інвестування підбирається певний склад диференційованих втрат, 
тобто тільки тих статей собівартості, які в різних умовах різні. Ці 
витрати відносяться до майбутнього і є в більшій мірі ймовірними.

При розв'язанні проблем альтернативного вибору щодо 
інвестування витрат у розрахунок приймається прибуток, одержаний 
на вкладений капітал. Тому чим більший прибуток буде одержано на 
вкладення, тим вища перспектива у відповідного варіанта рішення. 
Звідси, метою підприємства є максіімізація прибутку на вкладений 
капітал.

Для прийиятгя управлінських рішень про інвестиції інформа
ційним забезпеченням аналізу служить система диференційованого 
управлінського обліку витрат і доходів.

При іін и ггн рішень по інвестиціях грунтується на результатах 
аналізу, проведеного методом дисконтованої й облікової оцінок. 
Основою оцінок служінь визначення і співвідношення витрат і 
результатів від здійснення інвестиційного проекту.

Для сгіівставлення диференційованих витрат і доходів існує 
загальний підхід до цих величин:

-по-перше, повинні бути кошти, призначені для інвестування того 
чи іншого варіанта, що представляються на початку здійснення проекту;

-  по-друге, очікується потік грошових надходжень гіри різних 
варіантах протягом декількох років у майбутньому як результат
ц и х  ін в е с т и ц ій .

Ступінь відповідальності за прийняття того чи іншого 
інвестиційного проекту різна і залежить від розміру та напрямків 
інвестиційної діяльності підприємства.
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Підприємства мають багато варіантів використання своїЛ 
грошових коштів для поліпшення фінансового стану шляхом] 
одержання доходу на вкладений капі гал:

-  інвестування витрат на зниження собівартості продукції;
-  прийняття рішень по виробництву нової продукції;
-  прийнятгя рішень про капіталовкладення;
-  випуск цінних паперів;
-  фінансові вкладення.
Зниження собівартості продукції, що випускає підприємство, 

це одне із управлінських рішень по інвестиціях. Вироблення шляхів 
скорочення витрат і підвищення ефективності відбувається на всіх 
стадіях виробничого процесу - від закупівлі матеріалів, їх переробки, 
до контролю на стадії випуску готової продукції. Зміни можуть 
стосуватись виробництва, обробки, складання, упаковки.

Зниження собівартості продукції грунтується на підходах 
зниження як прямих (основних), так і непрямих (накладних) витрат.

Основні умови зниження основних (прямих)витрат такі:
-  витрати і ціни повніші базуватися на точній інформації про 

обсяг виробництва, вид матеріальних ресурсів;
-  нормативи по робочій силі повинні бути розраховані, виходячи 

із наявно застосовуваної технології, методів обробки, обладнання.
Підприємства повинні розробляти заходи по зниженню основних 

(прямих) витрат:
1. Зниження прямих відхилень витрат (матеріальних і трудових) 

шляхом аналізу відхилень при закупці матеріалів відносно обсягів, 
методів і вартості виробництва, регулювання вартості робочої сили. 
Витрати можуть скорочу вази ся внаслідок поліпшення зберігання, 
переробки сировини, мінімізації втрат при транспортуванні і відходів 
при виробництві;

2. Зниження витрат живої праці шляхом аналізу нормативів 
трудових витрат, встановлених і оптимальних методів виробництва і 
обробки, умов виробництва наявних і стандартних.

3. Зниження вартості продукції шляхом аналізу її загальної 
вартості і конкурентоздатності.

Оцінка вартості може бути використана при виборі альтерна
тивних варіантів по виробництву нових видів продукції. Вартісний 
аналіз дозволяє аналізувати висновки порівняння результатів альтерна
тивних варіантів, орієїлуючись на максимальний прибуток. Метою такого 
аналізу є виявлення факторів, що впливають на політику підприємства 
відносно окремих видів виробів: вибір альтернативних моделей, 
маркетингові дослідження, реклама та ін. Вартісна оцінка дозволяє 
сигналізувагги про скорочення або повне припинення виробництва.
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У виборі виробничої та маркетингової політики підприємств 
велике значення має інформація про прямі (умовно-змінні) витати і 

] дані про їх вплив на прибуток.
Аналіз прибутковості (рентабельності) за змінними витратами 

З є інструментом для оцінки стратегії зміни асортименту продукції, 
і конкурентного положення і співвідношень між цінами і витратами.

Результати аналізу прибутковостіпродукції (за змінними витратами)
| показують вплив кожного сегмента на загальний прибуток 

підприємства, оскільки прибутковість різних видів продукції за 
] змінними витратами відрізняється. Мета керівництва -  збільшувати 
1 в асортименті виробництва і відвантаження продукції частку найбільш 
І прибуткових (за змінними витратами) виробів, які мають кращий 
І коефіцієнт оборотності.

Основними умовами зниження накладних (непрямих витрат) є 
а наступні умови:

-  накладні витрати повинні обгрунтовуватись заздалегідь 
визначеними або плановими стандартами;

-  робота по обслуговуванню і ремонту обладнання, праця 
і допоміжних робітників повинні бути оцінені як жива праця;

-  при зміні мети або перегляду основ розрахунку накладних 
витрат необхідно використовувати методи гнучкого планування;

-  з метою поліпшення контролю за накладними витратами 
необхідний розрахунок регулюючих коефіцієнтів.

Заходи по зниженню накладних (непрямих) витрат включають:
1 .Зниження вторинних відхилень витрат шляхом їх аналізу при 

сприятливих і несприятливих ситуаціях по використанню виробничих 
і потужностей, при використанні нової бази розрахунку нормативів 

накладних витрат.
2.Визначення рівня регульованих і нерегульованих витрат, 

а також ступеня і відповідності розподілених накладних витрат обсягу 
робіт, що виконуються службами підприємства шляхом гнучкого 
планування і аналізу нормативів для служб обслуговування.

3.Вивчення обсягів робіт, складності виконуваних операцій, 
кваліфікації робітників, забезпеченості матеріальними ресурсами з 
метою забезпечення максимальної продуктивності виробництва 
шляхом аналізу нормативів матеріально-технічного обслуговування. 
Дані аналізу дозволяють знижувати загальні і погодинні витрати на 
матеріально - технічне обслуговування і, таким чином, скорочення
накладних витрат.

4 .Обгрунтування розрахунків регулюючих коефіцієнтів 
(співвідношень нормо-годин виробництва і фактичних годин, змінних 
витрат і обсягу реалізації, постійних і змінних витрат, нормативної 
собівартості продукції і фактичної іт.н.) шляхом аналізу ефективності 
існуючих норм.
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5.Дослідження величини накладних витрат по продукції в 
напрямку виділення маржинальїшх її видів і виявлення надлишкових 
накладних витрат шляхом аналізу рентабельності продукції.

Отже, послідовний розгляд собівартості різних видів продукції 
дозволяє підприємству розробляти програму зниження загальних 
витрат, вибирати виробничу та маркетингову політику відносно обсягу! 
виробництва та приймати ефективні управлінські рішення щодо 
інвестування.

Одним із пріоритетних напрямків стратегії підприємства є 
прийняття рішення по інвестиціях на розробку і впровадження нової 
продукції. Вироблення концепції виробництва нової продукції вимагає 
детального аналізу політики підприємства, планів і досвіду роботи, а 
саме виробництво -  інвестицій.

Прийняття рішень про інвестування виробництва нової продукції 
вимагає:

-  аналізу ринків та тенденцій їх розвитку, визначення ступеня і 
розміру ризику, вивчення потенційних можливостей підприємства у! 
розробці та освоєнні нової продукції;

-  виявлення розбіжностей у технології нової і старої продукції;! 
відповідності нової продукції спеціалізації підприємства;

-  аналізу економічної ефективності нової продукції і розробки! 
програми маркетингу: оцінка якості і споживчих властивостей; оцінка! 
попиту і обсягу продажу; визначення витрат, пов’язаних з підготовкою! 
та освоєнням нової продукції; визначення наявності матеріальних,! 
трудових, фінансових ресурсів і засобів праці для виробництва; оцінка І 
прибутковості виробництва нової продукції;

-  організації виробництва нової продукції, проведення технічних! 
досліджень, розробки товарною знака;

-  оцінки впливу впровадження нової продукції на обсяг] 
реалізації підприємства, оцінки часу окупності витрат на розробку,! 
виробництво, збут, рекламу.

-  розрахунків заі альної суми інвестицій у виробництво і збуті 
продукції, джерел фінансування, передбачуваних результатів.

Рішення про капіталовкладення (інвестиції в машини і! 
обладнання, наукові дослідження і дослідні розробки і т.ін.) є найбільші 
важливими рішеннями, оскільки вони залучають значну частку! 
ресурсів підприємства у незворотннй процес. Внаслідок рішень про 
капіталовкладення поточні інвестиційні витрати залучаються в оборот 
для одержання доходів у майбутньому. Для оцінки економічної; 
доцільності спрямування коштів на капітальні вкладення необхідно] 
порівняти витрати на капітальні вкладення з майбутніми доходами,! 
які будуть результатом цих витрат. Таке порівняння вимагає врахування  
великої кількості факторів, найважливіший з яких -  фактор часу.



Прийняття рішення про спрямування коштів на капітальні 
вкладення вимагає враховувати особливості цього напрямку коштів.

1. Воно, як правило, пов'язане з великими початковими 
витратами, які пізніше окупаються додатковими доходами.

2. Вартість коштів, вкладених у проект, знецінюється в 
наступні періоди в результаті інфляції. Те саме відбувається з 
проектованими сумами доходів, які повинні бути одержані в майбутніх 
періодах.

3. Термін окупності капітальних вкладень -  це час, необхідний 
підприємству для відшкодування його початкових інвестицій. Він 
визначається як відношення початкових капітальних вкладень до 
притоків фінансових ресурсів, одержаних в результаті або збільшення 
доходів, або економії на витратах.

Оцінка ефективності спрямування коштів на капітальні 
вкладення може проводитись різними способами в залежності від 
конкретної ситуації. Оцінка ефективності капіталовкладень -  це 
різниця між сумарними доходами і сумарними витратами за весь період 
здійснення капітальних вкладень і одержання доходів від них. Ця 
величина залежить від таких факторів:

-  рівня коефіцієнта дисконтування; чим він вищий, тобто чим у 
меншій мірі знижується вартість вкладених коштів, тим більшим буде 
дохід;

-  розподілу витрат і доходу по періодах. Чим більше витрат 
припадає на останні періоди, а доходу -  на початкові, тим вищий 
сумарний дохід.

Важливим напрямком залучення фінансових ресурсів у обіг 
підприємства є випуск цінних паперів. Ринок цінних паперів, з точки 
зору державної фінансової політики, -  це забезпечення можливості 
переливання капіталу з однієї галузі (підприємства) в іншу 
(підприємство). З точки зору підприємства -  це залучення додаткових 
грошових коштів у оборот.

Для поповнення фінансових ресурсів підприємства випускають 
цінні папери з метою їх продажу. Та, необхідною умовою їх попиту 
на ринку є задовільний фінансовий стан підприємства -  висока 
платоспроможність, фінансова стійкість, рентабельність капіталу і т.ін.

Сьогодні, в умовах розвитку економіки продаж цінних паперів 
у багатьох випадках, виявляється, вигідніший, ніж одержання кредиту, 
оскільки дозволяє залучати грошові кошти, які значно перевищують 
ті, що можна одержати у виїляді банківського кредиту.

Проте переваги емісії цінних паперів мають суттєве обмеження: 
вони повинні бути куплені, а це можливо лише за умови, що 
підприємство інвестиційно привабливе для потенційних акціонерів.
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Інвестиційну привабливість підприємства підвищує високий курс 
акцій, що випускаються в обіг підприємствами -  акціонерним! 
товариствами і який сприяє поліпшенню його фінансового стану.

Вирішальними факторами, що впливають на формування попиті 
та пропозиції цінних паперів і ринкову їх вартість є:

-дохідність;
-  ступінь ризику вкладень;
-  співвідношення з альтернативними сферами вкладенні 

капіталу.
Цінність для інвестора, тобто спроможність задовольняти йог! 

певні потреби, полягає в тому, що цінні папері приносять певний дохід! 
Цей дохід може реалізовуватись як при виплаті відсотків і дивідендів] 
так і в результаті зростання курсу па біржі.

Отже, попит на цінні папери з боку інвестора формується] 
виходячи із прибутковості, ризикованості та ліквідності вкладення щ 
них коштів у порівнянні з іншими видами інвестицій.

Крім емісії власних цінних паперів, підприємства з метою 
одержання прибутку можуть здійснювати фінансові вкладення, тобто 
інвестиції в державні цінні папери, цінні папери і статутні капітали 
інших підприємств і організацій.

Після реалізації високо ліквідних цінних паперів курсова різниця 
збільшує або зменшує прибуток підприємства, гіриносячи емісійний 
дохід або збиток.

Дохід від операцій з цінними паперами може розглядатися як 
додатковий фінансовий ресурс і відображатися в дохідній частині 
фінансового плану.

Найбільше контролюються інвестором довгострокові фінансові 
вкладення. Ці інвестиції викликані, як правило, виробничою 
необхідністю і дозволяють вирішувати комерційні питання, 
розширювати сфери підприємницької діяльності.

Розглянувши напрямки інвестиційної діяльності підприємств, 
необхідно підкреслити, що основною умовою підвищення інвестиційної 
активності є мінімізація витрат і одержання максимального прибутку.

Підвищення інвестиційної активності стане можливим тільки в 
тому випадку, коли всі зацікавлені сторони будуть знаходитись в одному 
фінансово-технологічному зв’язку для задоволення загального інтересу 
-  одержання прибутку: виробники, підприємці -  від створення 
високотехнологічних виробництв і конкурентоздатної продукції; 
вітчизняні та зарубіжні інвестори -  від вкладення грошових коштів, 
які дозволяють стабільно і довготривало одержувати доходи на вкладені 
капітали.
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ПЛАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФІРМИ: 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

У плановій організації діяльності фірми особливе місце займає 
перспективне, стратегічне планування, яке являє собою процес визначення 
цілей організації, атакож шляхів їх досягнення. Стратегія формує основні 
цілі фірми і шляхи їх досягнення так, щоб забезпечити єдину 
спрямованість функціонування фірми.

У рамках стратегічного планування вирішується широке коло питань 
розвитку фірми, в тому числі: розробка загальнофірмової стратегії; 
підготовка стратегічних рішень в окремих господарських галузях; аналіз 
конкурентного середовища; формування загальної концепції розвитку 
підприємств; виявлення стратегічних перспектив фінансування 
капітальних вкладень і т.д.

Можна виділити такі особливості стратегічного планування:
1) воно орієнтується на довготермінову перспективу;
2) стратегічні плани визнають основні напрямки розвитку фірми;
3) визначені певні “ніші” господарської діяльності підлягають 

“заповненню” шляхом оперативного планування;
4) основна мета стратегічного планування полягає в забезпеченні 

майбутньої успішності фірми, точності передбачення змін у зовнішньому 
середовищі та мінімізації періоду адаптації до цих змін для досягнення 
максимального ефекту.

Процес стратегічного планування може бути представлений у вигляді 
послідовного розв'язання стратегічних проблем. При цьому етапи їх 
розв'язання розмежовуються так, щоб на кожному мопти бути використані 
свої специфічні методи.

На першому етапі встановлюються стратегічно важливі сфери 
діяльності підприємств. При розмежуванні стратегічних господарських 
галузей враховується наступне:

а) для кожної стратегічної галузі повинно бути визначене самостійне 
ринкове завдання, зорієнтоване на зовнішній по відношенню до 
підприємства ринок, чітко визначений за характером потреб клієнтури;

б) стратегічна галузь господарської діяльності підприємства повніша 
бути самостійно керованою, щоб у випадку необхідності фірма могла 
відмовитись від певної стратегії, не завдавши шкоди іншим;

в) у рамках стратегічної галузі фірма повинна добитися певних 
конкурентних переваг;

г) стратегічні галузі повинні бути стабільними протягом тривалого 
періоду, оскільки все стратегічне планування орієнтується на 
довготермінову перспективу.

Запухляк В.М.
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Другий етап стратегічного планування характеризується аналізом 
окремих стратегічних галузей. При аналізі не зачіпаються загал ьнофірмові 
проблеми, окремі стратегічні сфери мають ринкову специфіку і зовнішнє 
оточення,' а їх інфраструктура має свої сильні і слабкі сторони по 
відношенню до конкурентів. Звідси різні сфери господарської діяльност і 
фірми мають свої ризики і різні шанси на успіх. Аналіз зовнішнього 
середовища виявляє стратегічно важливі тенденції розвитку в економіці, 
технології, правовому регулюванні, суспільстві і політиці в цілому.

На третьому етапі опрацьовуються принципово важливі 
документи, в яких визначаються цілі і завдання фірми, розмежовуються 
сфери діяльності, фіксуються довготермінові цільові установки.

На четвертому етапі розробляється загальнофірмова стратегія на 
встановлений відрізок часу. При цьому, якщо підприємство діє в 
декількох стратегічних галузях, то для кожної з них повинні 
передбачатися свої цілі та ресурси. При обмеженні діяльності 
підприємства однією господарською галуззю загальнофірмова 
стратегія визначає фактори успіху, які забезпечують йому переваги у 
боротьбі з конкурентами. Загальнофірмова стратегія містить проекти 
і програми, з допомогою яких ці фактори успіху можуть реалізовані.

На останньому етапі реальність цілей, намічених на попередніх 
етапах планування, обгрунтовується шляхом розробки довготермінових 
фінансових планів. За результатами оцінок фінансової перспективи 
завдання стратегічного плану можуть бути скориговані. В залежності 
від фінансових обставин фірмам доводиться навіть передбачити 
струкгуру галузей господарської діяльності. Це необхідно, наприклад, 
коли стратегічні галузі хоч і можуть забезпечити в найближчі роки 
достатній дохід, але не мають значного потенціалу в більш віддаленій 
перспективі. В цьому випадку вдаються до політики диверсифікації, 
створюючи нові галузі ділової активності.

Фінансова оцінка стратегічного плану базується на порівнянні 
очікуваних майбутніх доходів від його реалізації з майбутніми витратами.

Стратегічні плани з фінансових позицій можна розглядати як 
інвестиційні плани і, отже для їх оцінки можна використовувати 
певним чином модифіковані показники та інструмент оцінки 
ефективності інвестиційних проектів.

Політика капіталовкладень має стратегічний характер, вона, ви
правило, далекосяжна, потребує значних коштів і включає певний 
ризик через незворотність процесу інвестування.

Можна виділити такі типи інвестицій:
1) на заміну амортизованих засобів виробництва;
2) на раціоналізацію виробництва;
3) на розширення виробництва;
4) на модернізацію виробництва.
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Французький економіст Ж.Деан окрім вище названих виділяє ще 
три типи інвестицій:

1) інвестиції, які можуть мати захисний характер (пом'якшувати 
вплив ринку) і наступальний характер (давати підприємству змогу 
запровадити найновіші технології, що існують у галузі);

2) соціальні інвестиції, які мають сприяти соціальному розвитку, 
наприклад, поліпшенню умов праці;

3) інвестиції які мають громадську цінність. Мається на увазі 
фінансування загальних потреб, не пов’язаних безпосередньо з 
діяльністю підприємства.

Практично капіталовкладення можуть належати до декількох 
категорій одночасно. Тому дана класифікація, зрештою, як і будь-яка 
інша, дещо обмежена.

Рішення про інвестування при плануванні капітальних вкладень 
залежить від чинників, які можна поділити на 2 основні групи:

-  необхідність капітальних вкладень;
-  інвестиційні можливості.
1. Необхідність капіталовкладень. Коли можливості виробництва 

не задовільняють більше існуючий імовірний попит, виникає 
необхідність інвестування. Нестача виробничих можливостей за 
стабільного попиту може виявитись результатом використання 
застарілого обладнання, яке треба замінити, або ж є наслідком зрослого 
попиту, коли необхідно нарощувати обсяги виробництва.

Крім того, можлива ситуація, коли підприємство не зможе не 
вкладати кошти, навіть якщо попит не зростає. Це тоді, коли 
підгіриємства-конкуренти вдаються до інвестицій, щоб у майбутньому 
зменшити собівартість своєї продукції.

Вважають, що необхідність інвестування залежить в основному 
від зміни попиту та політики конкурентів. У першому випадку -  це 
проблема кількості, залучаються так звані інвестиції в потужність. У 
другому -  проблема якості, пов’язана з інвестиціями в продуктивність.

2. Інвестиційні можливості. Незалежно від потреби в капітало
вкладеннях, необхідно, щоб підприємство мало змогу їх здійснити, тобто 
його фінансовий стан задовольняв його потреби. Можливі два випадки:

а) підприємство має необхідні кошти для інвестування;
б) підприємство змушене позичати. В такому разі воно бере на 

себе додатковий ризик і в разі виникнення ускладнень, пов’язаних з 
оплатою, може потрапити в залежність до кредиторів.

Різноманітність складових інвестицій значно ускладнює або ж 
робить майже неможливим використання єдиного підходу до рішення 
про капіталовкладення.

Складові інвестиції такі: початкові витрати капіталу, грошові 
надходження протягом усього періоду експлуатації обладнання; 
залишкова вартість інвестицій по завершенні цього періоду.
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Ці три складові є визначальними для методів вибору інвестицій 
при їх плануванні.

Існує багато критеріїв вибору інвестицій. Тим не менше, 
традиційно їх поділяють на дві групи:

А. Критерії вибору за умови визначеності майбутнього (коли 
підприємство може вираховувати очікувані прибутки від інвестицій; 
ризик не враховується).

Б. Критерії вибору за умови невизначеності майбутнього (з 
урахуванням ризику; майбутні прибутки можна оцінити лише приблизно).

Вибір за умови визначеності майбутнього:
1. Період окупності. Дана методика передбачає визначення 

терміну, необхідного для того, щоб сума очікуваних доходів зрівнялась 
із сумою інвестованих коштів, тобто за скільки місяців чи років 
підприємство зможе окупити початкові інвестиції. Головна перевага 
цієї методики -  простота. Попри свою простоту вона може бути 
корисною навіть для великих міжнародних корпорацій. Для таких фірм 
такі політичні події, як, наприклад, націоналізація промисловості в 
інших країнах є основним джерелом ризику. З огляду на можливі 
політичні події, проекти з коротшим періодом окупності менш 
ризиковані.

Однак даний метод має серйозні недоліки:
а) він не враховує зміну вартості грошей з часом;
б) грошові потоки після дати окупності не враховуються.
2. Прибутковість інвестицій. Методика вибору інвестицій на 

основі вирахування їх прибутковості базується на використанні 
коефіцієнта дисконтування. Мета дисконтування грошових 
надходжень полягає у врахуванні двох факторів: зміни реальної 
вартості грошей протягом певного періоду часу і компенсації ризику 
можливих втрат у процесі реалізації плану.

Високий коефіцієнт дисконтування зменшує прогнозований потік 
грошових надходжень швидше, ніж коефіцієнт. Коефіцієнти 
дисконтування, які використовуються організаціями, як правило, 
називають бар'єрними коефіцієнтами.

Ставка дисконтування повинна орієнтуватися на майбутнє, 
оскільки використовується для оцінки майбутніх грошових 
надходжень; ЇЇ вибір залежить від конкретних умов реалізації 
стратегічного плану і його характеристик. Як критерій порівняння 
ефективності використання капіталу можна вибрати вартість залучення 
капіталу або прибутковість альтернативних стратегічних планів.

Вибір дисконту для оцінки грошових надходжень від реалізації 
стратегічних планів пов'язаний з довготерміновим прогнозуванням 
макроекономічннх показників і кон'юнктури ринку. В нестабільних
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умовах (що характерно для України) такі прогнози можуть мати значну 
похибку. Тому для вибору коефіцієнту дисконтування доцільно 
використовувати декілька підходів.

Методи визначення доцільності інвестицій, що використовують 
коефіцієнт дисконтування, можна поділити на дві категорії:

а) чиста теперішня вартість (ЧТВ);
б) внутрішня ставка дохідності (ВСД).
Метод розрахунку ЧТВ базується на співставленні величини 

початкових інвестицій у реалізацію стратегічного плану і загальної 
суми дисконтованих грошових надходжень, які планується отримати 
протягом прогнозованого терміну. Тобто ЧТВ -  це різниця між 
теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків та інвестиціями.

Очевидно, що якщо: ЧТВ > 0, то план треба прийняти;
ЧТВ < 0, то план треба відхилити;

ЧТВ = 0, то план ні прибутковий, ні збитковий.
Перевага методу ЧТВ полягає в тому, що остаточна оцінка 

ефективності реалізації стратегічного плану виражається грошовою 
сумою, завдяки чому значно полегшується його порівняння з іншими 
альтернативними планами.

Метод розрахунку внутрішньої ставки дохідності (ВСД). Даний 
метод передбачає розрахунок такої ставки дисконтування, при якій 
дисконтовані гроші надходження дорівнюють початковим інвестиціям 
у реалізацію стратегічного плану (тобто ЧТВ проекту дорівнює нулю). 
Така ставка дисконтування являє собою процентну ставку, при якій 
початкові вкладення будуть повністю повернуті за час реалізації плану.

Метод ВСД дозволяє визначити прибутковість проекту. Обчислена 
внутрішня ставка дохідності порівнюється з необхідною ставкою 
дохідності і на основі цього порівняння приймається рішення про 
прийнятність стратегічного плану.

Розрахунок ВСД вимагає ітерацій, тобто проводиться методом 
спроб і помилок. Задана ставка дисконтування поступово збільшується 
до тих пір, поки ЧТВ не стане, рівною нулю. Значення ставки 
дисконтування, при якому ЧТВ дорівнює нулю, і є ВСД проекту.

Вибір за умов невизначеності майбутнього.
Оцінка доцільності інвестицій -  це майже завжди оцінка проектів 

з ризиком. Для кожної фірми ризик означає ймовірність настання 
несприятливої події, яка може призвести до втрати частини ресурсів, 
недоотримання доходів або появи додаткових витрат. Тобто ризик -  
це невизначеність в одержанні доходу взагалі або в одержанні того 
розміру доходу від інвестицій, на який розраховує інвестор.

Сучасна ситуація в Україні погано піддається прогнозуванню, 
тому при плануванні інвестицій вкрай важливо врахувати можливі

137



зміни, для чого проводиться якісний і кількісний аналіз ризику. За 
допомогою такого аналізу виявляються фактори ризику і етапи робіт, 
при виконанні яких він виникає. Кількісний аналіз допомагає 
визначити розміри ризику. Для зменшення ризику звичайно 
використовують різноманітні аналітичні методи, які дозволяють 
підвищити надійність інвестицій.

Основні методи оцінки доцільності інвестицій з урахуванням 
ризику такі:

A. Метод еквівалента певності. Суть цього методу полягає в тому, 
щоб розподілити грошовий потік на безпечну та ризиковану частини. 
Грошові потоки переводяться в безпечні, а потім дисконтуються за 
безпечного ставкою.

Б. Аналіз чутливості реагування. Даний аналіз розглядає ЧТВ, 
ВСД та інші показники, пов’язані з прибутком, ризиком, обсягом 
продажу, собівартості і т.п. Мета -  виявити на скільки чутливо реагує 
ЧТВ або ВСД на зміну однієї із змінних величин. Ризикованішим 
вважається той проект, який чутливіший до змін.

B. Моделювання. Головна мета моделювання -  наблизити 
гіпотетичні ситуації до реальних. Імітовані події в оцінці доцільності 
інвестицій використовуються для дослідження ЧТВ і ВСД проектів з 
різними грошовими потоками за різних ставок реінвестицій. Існує 
значна кількість комп’ютерних програм, які дозволяють моделювати 
ситуації для відбору оптимальних інвестиційних проектів.

Г. Поправка на інфляцію. Інфляція (особливо в нашій країні) є 
значним фактором ризику. Із зростанням інфляції реальна вартість 
очікуваних грошових потоків падає. Якщо не враховувати ризик 
інфляції, то ЧТВ або ВСД можуть бути штучно завищені. Інакше 
кажучи, може бути схвалений проект, ЧТВ і ВСД якого не скориговані 
на інфляцію, тоді як реальні ВСД або ЧТВ з урахуванням інфляції 
можуть бути неприйнятні.

Існує два основних методи для врахування інфляції при оцінці 
доцільності інвестицій:

-дисконтування нескоригованих на інфляцію грошових потоків 
на таку ж нескориговану дисконтну ставку;

-дисконтування скоригованих на інфляцію грошових потоків на 
таку ж скориговану ставку дисконта.

Отже, характер і рівень стратегічного планування, зокрема 
планування інвестицій, в значній мірі визначають успіх ринкової 
діяльності підприємства. І хоча стратегічне планування окремо, саме 
по собі ще не гарантує успіху, тим не менше, беззаперечним є той 
факт, що вивчення, аналіз та раціональне використання планових 
методів створює важливі передумови для розвитку фірми.
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Венгренович Н.Р.

РЕЖИМ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СПІЛЬНІ 

ПІДПРИЄМСТВА, ФОНДОВИЙ РИНОК, ІНВЕСТИЦІЇ 
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

На сучасному етапі в Україні проходить процес переорієнтації 
національної економіки в напрямку до ринку. Він вимагає залучення 
значних фінансових коштів у найбільш слабкі в економічному плані 
структури народного господарства країни. Ще несформована 
національна економіка поки що не в змозі справитися з таким значним 

; залученням капіталу, тому економіці України необхідне зовнішнє 
І фінансування. Це зовнішнє залучення капіталу може здійснюватися 
! різними методами: у вигляді створення спільних підприємств (СП),
! участі іноземних інвесторів у приватизаційних процесах нашої країни, 

здійснення іноземними інвесторами портфельних інвестицій, надання 
! зовнішніх інвестицій міжнародними фінансовми організаціями, 

такими як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк (СБ), 
вкладання коштів іноземних інвесторів в облігації внутрішньої 
державної позики (ОВДП).

За словами прем'єр міністра Валерія Пустовойтенка, обсяг 
необхідних інвестицій у металургію України -  57 млрд., у 
машинобудування -  55 млрд., транспорт -  $3,7 млрд., хімічну та 
нафтохімічну галузь -  $3,3 млрд. Наша країна дуже зацікавлена у 
здійсненні цих інвестицій іноземцями і намагається якнайактивніше 
сприяти цьому процесу. Так, нещодавно відбулося засідання 
Консультативної ради з питань іноземних інвестицій. До її складу 
входять представники 21 компанії: “АББ”, “Алкатель”, “Боінг”, “Брітіш 
Петролеум”, “Каргіл”, “Коко-Кола Аматіл”, “Кредіт Свіс Фьорст Бостон 
Свропа”, “Деу”, “Даймлер-Бенц”, “Дойче телеком”,“Ернст енд Янг”, 
Європейського банку реконструкцій та розвитку, “ФАТА Груп”, “Фіат”, 
“ІІуово Піньооие”, “Міцуї”, “ГІомура Сукьюрітіз”, “Нортленд Пауер”, 
“Сіменс”, “Сумігомо”, “Роял Датч Шелл”. Усе це всесвітньо відомі 
фірми, що мають свої інтереси в різних галузях української економіки 
(перш за все, енергетика, телекомунікації, машинобудування, сільське 
господарство, нафтогазодобувна промисловість, фінанси) і через свій 
інвестиційний внесок користуються правом на особливу увагу уряду.

Представники економічного керівництва держави при офіційних 
зустрічах з іноземними інвесторами просять керівників компаній 
абстрагуватися від своїх власних інтересів в Україні і працювати



однією компанією, тоді як інвестори піднімають і асло Наші інвестиції 
-  найважливіші в Україні’", і цілком слушно вимагають “людського’' 
поводження з їхніми грошами. Уряд переконує інвесторів “у рішучості 
вжитих заходів” для покращання інвестиційних умов в Україні 
Найбільше закордонних бізнесменів, судячи з їх висловлень, непокоїть 
недосконале законодавство, особливо у галузі податків. У відповідь 
на це представники держави заспокоюють партнерів: мовляв, уряд 
удосконалюватиме законодавство. Проте так і підтверджують, чи 
вдасться відновити скасовані Верховною Радою пільги для СІІ. Ці 
пільги скасовані Законом “Про внесення змін та доповнень до Закону 
“Про оподаткування прибутку підприємств” для підприємств з 
іноземними інвестиціями, що були зареєстровані станом на 1 січня 
1995 року. Ця пільга мала бути скасована 1 липня 1997 року. Однак 
Президент звернувся до ВР з пропозицією поновити пільговий режим 
оподаткування для таких підприємств. Ця пропозиція не була 
підтримана більшістю парламенту. За деякий час Леонід Кучма 
повторно звернувся до парламенту з проханням відновити пільги, і 
при цьому він запропонував надати їх лише підприємствам виробничої 
сфери.

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями 
здійснюється відповідно до статті 20 Закону України “Про режим 
іноземного інвестування”. Саме в цьому Законі слід шукати відповідь 
на болюче питання щодо “скасування”, чи “збереження” або 
“відновлення” пільг по податку на прибуток для підприємств з 
іноземними інвестиціями. А відповідь на це питання міститься в п.5 
Постанови ВР про порядок введення в дію цього Закону: “Установити 
щодо іноземних інвестицій, які були фактично внесені до набрання 
чинності цим Законом, на вимогу іноземного інвестора застосовуються 
державні гарантії захисту іноземних інвестицій, передбачені 
спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції, яке діяло 
на момент внесення цих інвестицій”. Тобто для підприємств з 
іноземними інвестиціями, які створені в 1992- 1993рр. (до 20.05.93р.) 
і в цей період внесли іноземну інвестицію, мають застосовуватися 
умови оподаткування, передбачені на ст.32 Закону України “Про 
іноземні інвестиції”. Якщо іноземний інвестор не вивозив за межі 
України свою частку прибутку, а реінвестував її в Україні (таких, як 
не дивно, переважна більшість), то на вимогу іноземного інвестора це 
СП має бути звільнене від сплати податку на прибуток до першого 
кварталу 1998 року, а надалі, без обмеження в часі від сплати 50% 
податку на прибуток, при цьому величина прибутку, що підлягає 
оподаткуванню, має бути зменшена на суму реінвестицій, здійснених 
на території України. До того ж товари, роботи, послуги власного
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виробництва цього СП звільнюються від податків на додану вартість 
на період 5-ти років з моменту офіційної реєстрації підприємства. А 
отже, пільги для іноземних СИ практично збережені, але не беруться 
до уваги податковими інспекціями.

Умови здійснення інвестиційної діяльності для іноземних 
інвесторів включають умови здійснення підприємницької діяльності, 
умови валютного регулювання, реінвестування та репатріації прибутку, 
правила відкриггя рахунків у банках, користування цими рахунками і 
коштами на цих рахунках, правила ввезення на митну територію 
України і вивезення товарів для внесків у статутний фонд, для власних 
потреб, виробничих потреб, спільною виробництва та виробничої 
кооперації і т.ін. Усі ці умови докорінно змінилися і продовжують 
змінюватися, незважаючи на задекларовані гарантії. З 31.03.1992 р. 
Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької 
діяльності та про порядок реєстрації представництв іноземних 
суб'єктів господарської діяльності в Україні змінювалися щонайменше 
п’ять разів, майже щорічно. Звичайні зміни установчих документів 
(збільшення статутного фонду, зміна адреси, видів діяльності, складу 
учасників, зміни повноважень керівних органів) перетворюються на 
проблему, тому що місцеві чиновники вимагають подання нової пакету 
установчих документів і повної перереєстрації.

Замість вільної зовнішньоекономічної діяльності, проголошеної 
Законом “Про зовнішньоекономічну діяльності” з обмеженим 
ліцензуванням і квотуванням та обмеженою забороною окремих видів 
експорту й імпорту, введена майже суцільна реєстрація зовнішньо
економічних договорів. А це ж знову подання пакета установчих 
документів та безлічі інших документів і необмежене втручання в 
підприємницьку діяльність інвесторів.

І ось тепер таке нововведення: якщо маєш філію, відділення, інші 
відокремлений структурний підрозділ, що діє на території іншої, ніж 
платник податку, “територіальної громади”, повинен вести окремий 
облік своєї діяльності та мати для цього підрозділу банківський 
рахунок. Термін “територіальна громада” в законі про оподаткування 
прибутку підприємства невизначено. Його визначено в Законі України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”: “територіальна громада -  
жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно -  територіальними одиницями, 
або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 
адміністративний центр”. Чому законодавець послався на територіаль
ну громаду, а не на адміністративно-територіальну одиницю, 
відповідно до структури ДПА, -  таємниця авторів законопроекту. Не 
включено, що для того, щоб якесь підприємство, що торгує в різних
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селах одного району, створило структурні підрозділи, а у районних 
ДПА і районних банках замість одного клієнта було три. Натомість 
обласне підприємство, що торгує в різних районах, може позакривати 
свої районні підрозділи, тому що вони розташовані в межах однієї] 
територіальної громади.

Після перегляду всіх перешкод, що стоять на шляху іноземного 
інвестування у формі створення СП, цілком слушно запитати: “Що 
ж робити?” На це запитання може бути лише одна відповідь: 
“Захищатися!5' Законодавство України передбачає, що справи, в яких 
беруть участь іноземні громадяни та іноземні підприємства і 
організації, розглядають загальні суди (а не арбітражні). Отже, 
зацікавлений іноземний інвестор може подати позов про захист своїх 
прав у загальному суді. Другий шлях -  це звернення до Палати 
незалежних експертів з питань іноземних інвестицій при Президен
тові України.

Отже, ми розглянули проблеми, пов'язані зі створенням та 
функціонуванням однієї з форм іноземного інвестування -  СГІ. Існують 
й інші бар'єри, які перешкоджають значному залученню іноземного 
капіталу. Іноземним інвесторам, наприклад, несила самотужки 
вирішити таке складне питання, як приватизація землі. Поки що 
інвестори мають право її довгострокової оренди під промисловими 
об’єктами. Остаточно приватизувати землю “заважає55 Верховна Рада. 
Окрім того, на думку прем'єра, досить важко буде провести через 
парламент розроблений урядом проект закону “Про розподіл 
продукції”, вкрай важливого для відбудованих галузей. А отже 
великими в Україні залишаються політичні ризики: інвестори повинні 
повірити на слово Леоніду Кучмі, що -  незалежно від результатів 
виборів -  ніхто не зможе зупинити Україну на шляху реформ.

За таких умов уряду нічого не залишається, як пропонувати 
іноземним інвесторам укладати спеціальні угоди, за словами Валерія 
Пустовойтенка, в них передбачатимуться пільги та привілеї: податкові 
канікули та кредити, тимчасове звільнення від митних платежів, 
сприяння нефінансового характеру. Україна вже має приклад такої угоди 
з корпорацією “Деу55. Цікаво, що про свої наміри вкласти в спільні з 
українськими компаніями підприємства “Кременчуцький автомобільний 
завод” та “Мотор Січ’5 близько $200 млн. до 2000 року повідомив і “Фіат”. 
1 це лише через кілька тижнів після прийняття Верховною Радою закону 
про надання пільг інвесторам автомобілебудування за умови вкладання 
ними понад $150 млн. інвестицій.

Вагома частка іноземних інвестицій в Україні здійснюється 
шляхом вкладання коштів у портфельні інвестиції. Голова Фонду 
державного майна України (ФДМУ) Володимир Лановий відзначає
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різке зростання темпів грошової приватизації в кінці 1997 року 
великих, державних підприємств. За його словами, протягом трьох 
місяців на продаж буде запропоновано майно вартістю S 4,2 млрд. 
Першою спробою ФДМУ в цій сфері стане приватизація обласних 
енегророзподільних компаній. Уряд уже узгодив плани розміщення 
акцій Обленерго: в 17-ти випадках з 27-ти за державою залишиться 
лише 26% акцій. Іноземні й собі, активізували діяльність у галузі 
портфельних інвестицій. Так, клієнти брокерської компанії “Вуд енд 
Компані” уже вклали в акції українських підприємств S100 млн. 
Обсяг інвестицій “Кредит Свіс Фьорст Бостон Україна” -  $400 млн. 
$90 млн. залучив для інвестицій в Україну спільний фонд, створений 
компаніями “Ладенбург Талманн Інтернешнл” та “Сосєге Женераль 
Імержинг Юрол Асет Менеджмент”. Разом з українським Приват- 
банком компанія “Сектор Капітал” планує керувати фондами прямих 
інвестицій в українські підприємства загальним обсягом $80 млн. 
Президент компанії “Сектор Капітал” Джек Барбанел упевнений у 
майбутньому швидкому зростанні фондового та фінансового ринків 
України, на його думку, незважаючи на всі негаразди, Україна -  це 
не ринок, що розвивається, не Аргентина, Бразилія, В’єтнам або Куба. 
Це вже добре розвинутий національний ринок.

Але й на фондовому ринку існує дуже багато проблем. На думку 
Анатолія Федоренка, віце-президент інвестиційної компанії “Кінго”, 
-  новий прибутковий податок здатний зруйнувати фондовий ринок та 
зупинити потік інвестицій у виробництво України. Учасники 
українського ринку цінних паперів та інвестицій опинитися в 
скрутному становищі. Так, наприклад, інститути спільного 
інвестування (ICI) -  інвестиційні фонди та компанії (ІФ та ІК). На 
ринку таких компаній нараховується кілька сот, і не треба говорити, 
скільки за ними стоїть простих громадян, що віддали їм свої 
приватизаційні сертифікати, та скільки за ними майна, яке на ці 
“ваучери” було придбане. Але належної уваги цим інститутам ніхто в 
законі не приділив. У цивілізованому світі інвестицій виводяться з- 
під оподаткування, щонайменше -  не обкладаються двічі. В Україні -  
все навпаки. Відомо, що ICI кошти шляхом випуску інвестиційних 
сертифікатів. І раніше ці кошти не підлягати оподаткуванню без 
всіляких застережень. Але тепер законодавець “прописав” новий 
механізм: кошти не потрапляють до об’єкта оподаткування лише 
виконання двох умов. Перша -  ніхто із засновників ICI та пов’язаних 
з ним осіб не повинен володіти більш, ніж 10% статутного фонди. 
Але ж ми практично не маємо на ринку жодної компанії, яка б 
відповідала вимозі, що забезпечує право на податкову пільгу. Друга -  
не менш 90% суми річного доходу від інвестиційних операцій
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розподіляються серед акцій (засновників). Але ж в інвестиційних 
ресурсах ІФ частка засновників -  1/16, частка власників інвест
сертифікатів -  15/16. Але як тоді розподілити дохід на 90% серед 
акціонерів? У взаємному фонді взагалі немає акціонерів. Отже, 
виходить, що всі кошти спільного інвестування, які фонд залучить 
завдяки продажу інвестсертифікатів, підлягають оподаткуванню. 
Тому для виживання іивестфоид повинен зупинити розміщення 
інвестсертифікатів.

Новий закон створив бар'єри і на шляху в Україну великих 
інвестицій. Згідно з новим законом зі складу витрат платників податків 
вилучаються прямі інвестиції. Тобто, якщо ви бажаєте вкласти 
інвестиції у виробництво безпосередньо, придбавши акції у емітента, 
то ці кошти не будуть враховані як витрати і оподатковуються 30- 
відсотковим податком. Ситуації штовхає інвестора до купівлі акцій на 
вторинному ринку без податку. Як наслідок -  гине ринок прямих 
інвестицій у виробництво, в тому числі іноземних.

Крім, того, інвестору економічними методами фактично 
заборонено купувати контрольний пакет акцій підприємства. Бо 
придбання на вторинному ринку понад 50% акцій елімента 
розцінюється вже як пряма інвестиція. Обмеження в придбанні 
контрольних пакетів акцій українських підприємств відштовхне від 
ринку іноземних інвесторів: однією з умов вкладання коштів ними є 
контроль за підприємством. Адже тепер такі операції будуть 
обкладатися 30-відсотковим податком, чого немає в цілому світі.

Що стосується професійних учасників фондового ринку, то вони 
купують пакет у 50% та більше для того, щоб контролювати емітента, 
а щоб дорожче перепродати контрольний пакет кінцевому інвестору. І 
таких специфічних особливостей роботи на ринку багато, але ж 
особливого режиму оподаткування при роботі з цінними паперами 
учасників фондового ринку не існує. Для банків і страхових компаній 
такі умови створені для торговців, інвестфондів та компаній -  ні.

Ще один аспект, який непокоїть представників інвестиційного 
бізнесу. Під оподаткуванням потрапили боргові зобов’язання. Якщо 
емітент випустив облігації, то кошти, отримані від їх розміщення, 
потрапляють у доходи. Але ж витрати будуть списуватися лише тоді, 
коли розпочнеться погашення цих облігацій. Тобто якщо ви випустили 
річні облігації, то вже після першого кварталу вся залучена сума стає 
об'єктом оподаткування. Це ж яку треба мати рентабельність операцій, 
щоб за час обігу облігацій повернути не лише відсотки, а й 30% податку! 
Отже, ми приходимо до ситуації, коли діяльність інвестфондів і компаній 
буде обмежена їх існуючими обсягами залучень, а ощадні сертифікати 
та облігації недержавних емітентів підуть з нашого фондового ринку.
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Чи можливість якось виправити ситуацію, що склалася на 
фондовому ринку? Сьогодні і Уряд, і Державна податкова адмініс
трація, і Верховна Рада намагаються усунути деякі алогічні положення 
нового закону і поліпшити правовий простір. Але, на жаль, це не 
стосується вищезазначених проблем фондового ринку. 1 мабуть, тому, 
що законодавець переконаний: так цьому фондовому ринку і треба. 
Адже всім добре відоме ставлення до учасників ринку цінних паперів: 
спекулянти, які заробляють казкові прибутки. ГІереконати Верховну 
Раду, що це не так, поки що не вдається. Можливо, крах інвестиційного 
ринку змінить ставлення, але ж якою ціною!

Що ж стосується інвестицій міжнародних фінансових організацій, 
то тут необхідно відзначити, що вони готові надати Україні солідну 
фінансову підтримку. Підготовлені для впровадження в Україні 
програми оцінюються в 55,2 млрд. Майже 90% з цієї суми буде надано 
за рахунок коштів світового банку. СБ в інвестиційній сфері передбачає 
здійснити шість значних за обсягами фінансування програм. Перш за 
все -  це інвестиції в енергетичну галузь. Також СБ бере на себе активну 
участь у процесах приватизації нашої країни. Окрім СБ інвестиції в 
Україні здійснює і МВФ.

Підсумовуючи все вище викладене, зазначимо, що економіку 
нашої країни треба не тільки стабілізувати, а й переорієнтувати на 
сприяння підприємницькій активності, внутрішньому та іноземному 
інвестуванню. Основними орієнтирами в структурній перебудові тут 
повинні стати дерегуляція, приватизація і демонополізація.
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Третякова О. В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

На сьогодні налагодження в Україні нормального інвестиційного 
процесу -  одне з головних завдань стабілізації економіки. Рівень 
інвестиційної активності залежить від економічного становища в 
державі, якості функціонування фінансово-кредитної системи, 
прибутковості підприємств та організацій, насамперед виробничих, 
дохідної частини бюджетів усіх рівнів та доходів населення.

Одною з нерозв'язаних є проблема надання довгострокових 
кредитів під інвестиційні проекти, що вимагає компетентності та 
професіоналізму. Для того, щоб кредит запрацював на повну 
потужність, необхідні умови, за яких бапки могли би брати участь у 
здоровій комерції та наважуватися на виправданий ризик. Такі умови 
-  це подолання інфляції, зменшення кредитних ставок, послаблення 
податкового тиску, вдосконалення законодавчої бази та концентрація 
капіталу, призначеного для інвестицій.

Одна з причин нерівноваги ринку інвестиційних ресурсів полягає 
в -  недостатній кількості якісних і перспективних інвестиційних 
проектів. При вкладанні коштів у підприємства інвестори насамперед 
хочуть отримати прибуток, тому не виявляють бажання інвестувати 
загальні програми розвитку підприємства (такі, наприклад, як 
реконструкція підприємства). Інвестор прагне до фінансування 
конкретних перспективних програм і розраховує отримати бізнес-план 
інвестиційного проекту, в якому викладено усі розрахунки по проекту 
і доведено його перспективність. Багато перспективних проектів не 
виносять на розгляд тільки через те, що відсутні кошти на складання 
проекту-гірофілю та підготовку ілюстративного матеріалу.

Проведення в життя проектів довгострокового характеру за 
допомогою спеціальної інвестиційної політики повинно вплинути на 
розв’язання проблем фінансової скрути та жорсткої конкуренції. 
Підприємствам необхідно розповсюджувати інформацію про свою 
діяльність, інвестиційні проекти, ідеї. Розв’язання даних проблем у 
регіонах повинно супроводжуватися підвищенням ролі місцевих органів 
влади й управління у вирішенні всіх завдань, пов’язаних з власною 
життєзабезпеченістю, розвитком інвестиційної діяльності , нагромад
женням, розподілом і регулюванням інвестиційних ресурсів, які є в 
наявності, підвищенням результативності їх використання.

Загострення проблем інвестиційного ринку вимагає докорінного 
перегляду іігвестиційної політики держави. В умовах перехідної економіки
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і України така інвестиційна політика повинна мати на мечі не просто 
завдання усунення дефіциту інвестиційних ресурсів, а форм  ̂вання ринку 
інвестиційних ресурсів, як вагомої складової ринкових відносин в 
економіці. Це означає, що інвестиційна політика мусить узюджуватись з 
політикою приватизації, реформуванням відносин власності в суспільстві, 
формуванням оптового ринку засобів виробництва, з податковою 
політикою, з кредитною політикою держави, яка повинна залучити 
комерційні банки до активної роботи з довгостроковими кредитами, а 

І також із зовнішньоекономічною політикою, на яку покладаються завдання 
і по створенню умов для іноземною інвес тування.

Сьогодні по залученню іноземних інвестицій Україна займає 
] передостаннє місце серед країн СНД. Дана ситуація відображає стан 
і справ з проведенням економічних реформ. Якщо інвестор з недовірою 
: відноситься до країни вкладання капіталу, значить, претензії треба 

пред’являти до самих себе.
Кредитна політика Національного банку має бути спрямована на 

і активізацію інвестиційної діяльності, фінансове забезпечення 
еруктурних перетворень та економічне зростання. Крім того, кредитну 
діяльність доцільно переорієнтувати на формування фінансових ресурсів 
для довгострокових інвестицій в економіку шляхом нарощування 
грошової частки власного капіталу та залучення довгострокових 
депозитів, а також спрямування кредитних ресурсів насамперед на 

І кредитування виробництв та підприємств, які мають ефективні 
і програми виходу з кризового стану, здійснюють перепрофілювання і 
І переорієнтацію виробництва на випуск конкурентоспроможної 

продукції, збільшення експортного потенціалу й скорочення імпорту.
Довгострокові кредитні вкладення комерційних банків у народне 

І господарство України й досі залишаються на низькому рівні. Таке 
становище пов'язане з тим, що на структуру кредитного портфеля 
впливає не тільки дохід від проведення кредитних операцій, а й ризики, 
яких зазнають банки в процесі операційної діяльності. Один із таких 
ризиків -  знецінення грошових ресурсів внаслідок падіння курсу 
національної валюти. Крім того, прострочення повернення кредитів 
при погіршенні економічної ситуації можуть раптово поставити банки 
в критичну ситуацію. Реалізація ж. інвестиційних проектів потребує 
вилучення з обороту значних грошових коштів на досить тривалі 
строки. За цей час інфляційні процеси можуть призвести до повного 
знецінення ресурсів комерційних банків.

Україна пережила ледве не найбільшу і найтривалішу економічну 
кризу. Інфляція 10000% у рік та спад промислового виробництва більш 
ніж на 20% мали сумні наслідки. За оцінкою експертів, спад 
виробництва у 1997 році складе 5%. Дефіцит бюджету за 9 місяців 1997 
року складає 5,7% від ВВП, очікуваний показник на 1998 рік -  5,2%.
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Позитивний вплив на інвестиційну активність приводить до 
подолання інфляції, що дає можливість забезпечити функціонування 
довгостровоких інвестиційних кредитів як основи капітального 
будівництва в ринкових умовах. Крім того, зниження інфляції дасть 
можливість нормалізувати фінансове становище підприємств, 
збільшити інвестиції, активізувати виробництво.

Кредитні ресурси 1996 року направлялися переважно на 
поновлення оборотних коштів підприємств, для потреб торгівлі та 
різного роду посередників. Водночас не було коштів для розвитку 
виробничої бази підприємств, впровадження нових технологій. Попит 
підприємств на кредити за високими ставками зменшується, оскільки 
вони призводять до подорожчання продукції, роблять її нерентабель
ною, а інвестиційні проекти -  неокупними. Тому нині практично 
неможливо кредитувати довгострокові програми розвитку під
приємств. Обсяги ж фінансування інвестицій з державного бюджету 
в 1996 року зменшилися на 44% і дорівнювали лише 2,3% від ВВП.

Необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України 
зумовлена неможливістю виходу із кризи без докорінної реструкіуризацїї 
економіки. А це вимагатиме значних капітальних вкладень.

Іноземні інвестори привносять в економіку України позитивні 
тенденції. Вони пов’язані з тим, що процес міжнародного руху капіталу 
тягне за собою поширення досягнень у галузі техніки, технології. 
Останнє сприяє реструктуризації на'більш високому рівні.

Іноземні інвестори мають великий досвід роботи на міжнародних 
ринках. Це дає можливість з їх допомогою ефективніше реалізувати 
український товар на зовнішніх ринках. Крім того, з допомогою 
іноземних інвесторів можуть створювати стратегічні альянси між 
українськими і зарубіжними підприємствами різних країнах світу.

Для збільшення припливу іноземних інвестицій необхідно 
завершити формування законодавчої бази, яка визначає режим 
інвестиційної діяльності в Україні, та забезпечити її стабільність. 
Незважаючи на те, що законодавчу базу з питань іноземного 
інвестування в основному сформовано, це не полегшило орієнтації 
іноземних інвесторів в інвестиційному середовищі України. їхня 
діяльність регулюється понад 60 нормативними актами різного рівня, 
якими іноземному капіталовкладникові досить складно керуватися у 
зв'язку з неоднозначністю їх положень. Крім того, до чинного 
законодавства увесь час вносяться зміни й доповнення, які здебільшого 
погіршують положення та умови діяльності іноземних інвесторів. З 
огляду на, це доцільно було б, з одного боку, прийняти нові законодавчі 
акти або зміни й доповнення до нинішніх, з іншого -  усунення 
протиріччя й неоднозначності в законодавчих та нормативних акгах.
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Крім вітчизняного законодавства державні гарантії іноземним 
інвесторам забезпечуються двосторонніми міждержавними угодами 
про сприяння і взаємний захист інвестицій, що підписані більш ніж із 
30-ма країнами, в тому числі із США, Францією, Великобританією. 
Німеччиною, Канадою га іншими державами. Залучення іноземних 
інвестицій в Україну залишається актуальним завданям. Причому 
останні доцільні для реалізації інвестиційних проектів у різних галузях 
народного господарства.

Вважаємо, що прискоренню залучення інвестицій в економіку 
України сприятиме реформування власності, приватизації державних 
підприємств. Прискорення приватизації передбачає створення 
сприятливих умов для активізації іноземних інвесторів, для 
ефективнішого використання кредитів, які надаються Світовим банком 
та ЄБРР для розвитку приватного сектора економіки, малого і 
середнього бізнесу.

Нині в Україні працюють 15 комерційних банків, створених за 
участю іноземного капіталу. Частка іноземного капіталу в загальному 
банківському капіталі України становить лише 30,2 млн. дол. США, 
або 4,2%.

Інвестиції повинні бути спрямовані насамперд на розвиток тих 
галузей, які мають найважливіше значення і забезпечують економічну 
незалежність нашої країни, галузей і підприємств, які досягли високого 
рівня науково-технічного прогресу і уже в найближчій перспективі 
зможуть збільшити виробництво і вийти зі своєю продукцією на 
світовий ринок та забезпечити значні валютні надходження, поліпшити 
функціонально-територіальну структуру господарського комплексу 
України та модернізацію базових галузей промисловості.

Розв’язання проблем структурної перебудови економіки та 
проведення економічних реформ із допомогою залучення іноземних 
інвестицій нерозривно пов’язані зі створенням необхідних умов для 
діяльності закордонних партнерів на тереторії нашої держави. 
Водночас не слід забувати про інвестиційну привабливість України, 
виходячи з наступних факторів.

Передусім це наявність високого природно-ресурсного потенціалу, 
насиченість та різноманітність якого створює базу для широкої 
інвестиційної діяльності в Україні. Наша держава повністю 
задовольняє свої потреби й має експортний потенціал щодо залізних, 
марганцевих і титанових руд, ртуті, графіту, вогнетривких та 
формовочних глин, каоліну, сірки, сировини для виготовлення скла 
та будівельних матеріалів.

Пріоритет повинен бути наданий паливно-енергетичному 
комплексу, оскільки від нього в найбільшій мірі залежить ефективність
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функціонування всього господарства України. Проекти енерго
збереження, пошуково-розвідувальних робіт, нових розробок корисних 
копалин, нафти, газу і вугілля повинні фінансуватися в першу чергу.

Сьогодні інтенсивно йде розвідка нафти й газу, зокрема на шельфі 
Чорного моря, в західних та центральних регіонах країни. Деякі 
результати дають змогу Україні скорочувати обсяги імпорту паливних 
ресурсів. В перспективі Україна має можливості повністю забезпечити 
власні погреби в рідкому паливі та газі.

Сприятливі кліматичні умови дають можливість розвивати 
інвестиційну діяльність по всій території України. Не менш привабливі 
рекреаційні ресурси, головні серед яких Південний (Крим), 
Карпатський регіони та лісостепова зона (Полтавська область)Тут 
інвестиції можна вкласти у розвиток туризму, відпочинку, в санаторно- 
курортне лікування.

Україна має дуже могутній науковий потенціал. Тільки в системі 
ПАН України 110 інститутів і близько 100 тис. наукових працівників. 
З цілого ряду наукових напрямів Україна займає провідає місце у світі. 
Наша держава має високий рівень освіти населення і не менш високу 
професійну підготовку робітників та інженерно-технічних працівників.

Фінансова підтримка науки зможе прискорити модернізацію 
нашої промисловості та сільського господарства і допоможе одержати 
значні валютні надходження до державного бюджету України.

Неабиякий інтерес інвесторів виявлено до таких галузей, як 
внутрішня торгівля, харчова промисловість, машинобудування і 
металообробка.

На сьогодні іноземні інвестиції в Україну склали 2 млрд. дол. 
Відзначимо, що обсяги іноземних інвестицій залишаються ще 
недостатнім у порівнянні з потребами в них української економіки. За 
розрахунками Міністерства економіки України, потреба в іноземних 
інвестиціях нині становить 40 млрд. дол. США. Вони необхідні для 
впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, розвитку 
інфраструктури агропромислового комплексу, охорони здоров'я літако,- 
судно і ракетобудування.

Надіємось, що у найближчі роки в країні сформується 
інфраструктура ринку, відповідна юридична база, яка дозволить 
захищати інтереси інвесторів, усіх учасників фондового ринку. 
Сьогодні Україна відкриває нові можливості для інвесторів покупців, 
що пов'язано з процесом зміни форм власності. При цьому Україна 
використовує досвід Чехії, Словакії, Угорщини та інших країн Східної 
Європи, що робить можливим прогнозування результатів для 
досвідченого інвестора.
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Гордіца Т.М., Заволічна Т.Р.

ВПЛИВ СУЧАСНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ї 
БАНКІВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ 

ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ

В умовах становлення ринкової економіки України особливого 
значення набуває створення комплексного інвестиційного 
механізму, який як індикатор економіки дозволить покращити клімат 
для залучення іноземних інвестицій, підвищити конкуренгно- 
спроможність галузей промисловості та вивести нашу державу на 
світові ринки як повноцінного інвестора. Правильна інвестиційна 
діяльність є основною умовою стабілізації економіки та переходу 
до відтворювальних процесів. На сьогоднішній день джерела 
фінансування не можуть дати достатнього обсягу інвестицій для 
забезпечення розширення виробництва. Причинами, що стримують 
інвестиційну діяльність є: недосконалість політичних та 
економічних реформ, інфляція, спад виробництва, вивіз капіталу і 
нестабільність законодавства.

Вирішення проблеми зникнення інвестиційних можливостей -  є 
одним із основних завдань, що стоять перед урядовцями і госпо- 
дарювальниками в час переходу до ринкового механізму.

За даними Міністерства економіки України, наша держава 
потребує інвестиційних надходжень у розмірах 38-40 млрд. доларів 
США. Для вирішення проблеми зникнення інвестиційних можли
востей необхідно створити гнучку систему, яка буде складатись з 
наступних елементів:

1. Комплекс правових, організаційних, економічних та 
інформаційних умов для інвестування, мережа інвестиційних фондів, 
банків, аудиторських, страхових та інших фінансово-посередницьких 
установ.

2. Механізм державного регулювання і підтримки інвестиційного 
процесу.

3. Визначення національних пріоритетів приватизації та інтересів 
іноземних інвесторів та їх узгодження.

Роль держави в інвестиційному процесі значна і необхідна. 
Держава не може прямо усунути об Активні негативні причини, але в 
довгостроковому плані здатна через систему проміжних ланок 
вплинути на них в бажаному напрямку. А суб’єктивні причини, які 
підлягають державному впливу можуть бути усунені зваженою 
економічною політикою.
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Політичний ризик у сьогоденні України часто набагато перевищує 
комерційний ризик і ледве не стає його головним замінником. Він має 
характерну і малонривабливу для потенційних інвесторів рису-майже 
повну непрогнозованість. Зненацька змінюються уряди і настрої 
законодавців, заднім числом коригуються закони, вводяться нові 
ставки оподаткування, експортного чи імпортного мита та ін.

Тому держава повинна усунути три найважливіші стереотипи 
перепон для іноземних інвесторів:

а) несприятливе законодавство.
В 1995 році були зняті пільги по податку з прибутку для нових 

підприємств з іноземними інвестиціями, і все ж таки держава 
наполягає на слідуючих інструментах, які надають шанс виробникам 
і банкам для створення каналу надходжень інвестицій у виробництво:

-  зняття ПДВ з експорту товарів українського виробництва;
-  зняття ПДВ та акцизу з імпорту обладнання, комплектуючих та 

матеріалів для власного виробництва;
-  збільшення ставок оподаткування імпорту;
-  підняття ввізного мита на споживчі товари не першої 

необхідності, а також ті, які у великій кількості можуть вироблятися в 
Україні;

-  практична заборона імпорту товарів громадянами;
б) інвестиції не повинні бути завжди західними.
Інвестиції в Україні вмерли не зовсім: будується житло, акти віто 

викуповуються приміщення на приватизаційних аукціонах, 
з'являються нові види вітчизняного обладнання. Вільні кошти є, і вони 
не завжди мають українське і часто досить непрозоре походження, 
але вони належать українським резидентам, які могли б інвестувати 
кошти у виробництво.

в) страх інвесторів перед змінами.
Досвід роботи українських компаній з іноземними інвесторами 

свідчить про те, що сьогодні основними причинами є технологічні. 
Це неналагоджена інфраструктура процесів залучення та управління 
інвестиціями, бракує кваліфікованих кадрів, експертів, аудиторів, 
обмежена інформація про ринки збуту продукції, повна відсутність 
інформаційно-консалтингових структур на периферії, нерозвинутість 
банківської системи.

Інвестиційний проект -  це не гра в рулетку, а детально 
прорахований і перевірений план. Інвестор керується принципом “сім 
раз відмір -  один раз відріж”. Через всі ті негаразди доводиться 
продиратись кожному, хто вирішив інвестувати у виробництво.

Головна ідея нової програми стабілізації становища щодо 
політичних ризиків полягає в тому, щоб надати інвестору сто відсотків
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гарантії повернення його коштів у разі виникнення певних політичних 
форс-мажорних обставин. А саме з таких випадків:

а) неможливості конвертації чи перерахування виручки;
б) анулювання ліцензії (цей вид політичного ризику виникає тоді, 

коли уряд України скасовує чи відмовляється продовжувати ліцензії 
на імпорт чи експорт або вводить не існуючі раніше обмеження на 
ввезення матеріально-технічних ресурсів чи ввезення готової 
продукції);

в) примусовго відчуження продукції покупця;
г) арешту матеріально-технічних ресурсів готової продукції або 

заборони на їх продаж;
д) встановлення нових чи збільшення існуючих експортно- 

імпортних митних зборів;
ж) відхилення від маршруту постачання, якщо це привело до 

збільшення транспортних чи страхових витрат і виявилось наслідком 
подій на території України;

з) виникнення війни чи громадянських заворушень.
Програма покриття ризиків, пов'язаних із діяльністю уряду та

політичними форс-мажорними обставинами, буде спершу впровад
жуватися у вигляді пілотнош проекту у сільському господарстві. Саме 
ця, а не інша ділянка економіки вибрана з декількох причин. По-перше, 
вона у порівнянні з базовими галузями та іншими сферами 
промисловості, функціонує за значно простішими схемами. По-друге, 
складний фінансовий стан аграрною сектора, відсутність обігових 
коштів не дозволяють його суб'єктам оперативно закуповувати валютні 
ресурси для розрахунків із закордонними постачальниками, що надто 
дорого обходиться як самим сільгоспвиробникам (без імпорних 
гербіцидів-пестицидів, деяких добрив та запчастин на високу 
продуктивність праці сьогодні розраховуватиме доводиться), та державі 
в цілому. У взаєминах між аграріями та імпортерами превалювала 
більш бартерна форма розрахунків, яка для держави досить не вигідна, 
а для економіки -  вимушена і доволі переобтяжна, бо вітчизняні 
сільгоспвиробники повністю можуть розраховуватися з іноземними 
партнерами після повної реалізації вирощеної продукції, на що іноземні 
комерційні позичальники не погоджувалися.

Проект фонду підтримки передекспортних гарантій дає 
можливість не тільки отримання комерційних гарантій (від 
Укрексімбанку, наприклад), але і політичних, що зрештою збільшить 
надходження довготривалих інвестиційних кредитів у сферу 
українського сільгоспвиробництва. Оскільки гарантії, видані урядом 
України, не користуються достатньою довірою на міжнародних ринках, 
вони будуть підтримуватися акредитивами чи гарантійними листами
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виданими банком-апентом торговельної палати. Ці акредитиви, у свою 
чергу, підтримуються Світовим банком на основі гарантійної угоди, 
укладеною між баьком-агентом.

За домовленістю між Україною та Світовим банком, група 
Управління Гарантіями має право щорічно подавати гарантію на суму 
170 млн. ІІБО за умови що проект розрахований на п’ять років, 
Світовий банк фактично резервує у себе 850 млн. и80.

Механізм гарантії СБ підтримуватиме зобов’язання України щодо 
оплати у будь-який час претензій по гарантійних контрактах ГУГ на 
суму до ПОмлн.иБО.

У випадках, коли виникатиме якийсь із політичних ризиків, ГУГ 
має ЗО днів для того, щоб або вирішити проблему, або прийняти 
претензію. Якщо Група відхиляє претензію, володар гарантії подає 
позив до арбітражу. У разі, якщо арбітр приймає рішення на користь 
кредитора -  від уряду України вимагатиметься проплата по претензії. 
В іншому разі проплата відбудеться через банк-агепг з використанням 
коштів у рамках Гарантійного меморандуму Світового банку. Тоді СБ 
одразу оформляє дану суму як кредит України, виплата якого (зі 
ставкою ЬІВ(Ж)може бути розтягнута на період до 17 років.

Українська сторона зазначає, що головна мета проекту -  цс 
можливість виключати вірогідність виникнення політичних ризиків 
в принципі. Завдяки введенню в дію нової системи гарантування, 
Україна здатна стати більш прогнозованою для іноземних партнерів, 
буде акуратнішою в дотриманні ділових зобов'язань, а крім усього, 
ще й зможе продаючи свої гарантії, “заробляти” гроші.

Як уже зазначалось, проект є пілотним. Якщо на другому-третьому 
році його втілення стане очевидним, що українська сторона 
дотримується даного слова, то сума щорічних гарантій може сягнути 
далеко за стартові 170 млн. иБО. Крім того, у разі позитивного 
завершення цієї програми, між урядом України та Світовим банком 
будуть укладені угоди про надання перед експортних гарантій у таких 
галузях, як розвиток інфраструктури, промисловості, транспорту.

Світовий банк прийняв за доцільне створити своєрідний 
інвестиційний фонд, де не більше 150 приватизованих підприємств 
зможуть отримати невеликі фінансові вливання, але на основі 
повернення з часом виданих сум. У Світовому банку вважають 
актуальним і підтримку, а то й створення незалежних професійних 
асоціацій, мабуть, що з огляду на їхній вплив на подальшу активізацію 
дій уряду з проведенням економічних перетворень в країні.

Одним із напрямків західного інвестування -  є кредитна лінія 
ЄБРР для розвитку малих та середніх підприємств, ЄБРР висуває
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українським банкам певні вимоги щодо розмірів капіталу, фінансових 
га операційних показників, кредитної політики, виконання вимог НБУ

Сьогодні кредитна лінія ЄБРР доступна кожному комерційномч 
банку, що відповідає вимогам світових фінансових інститутів.

Аваль, Градобанк, Приватбанк, Укрінбанк пройшли спеціальний 
аудит і підписали кредитну угоду з НБУ на кредитування українських 
підприємств “дешевими інвестиційними грошами" по лінії ЄБРР. Цс 
зараз практично “найдешевші7’ інвестиційні гроші на українському 
ринку.

Комерційний банк може також виступати і в ролі інвестора. Так, 
деякі комерційні банки вже переконалися на практиці, що при 
необхідності не завжди можна швидко продати пакет акцій навіть 
перспективного підприємства. Банки ж повинні бути готові до 
самоліквідності, причому навіть у найгіршому випадку, коли банк 
банкрутує, не повинні постраждати його клієнти та акціонери.

Інвестиційна форма не завжди ліквідна, навіть при тому, що вона 
має всі ознаки ліквідності. Особливо ж -  в умовах не досить 
розвинутого фондового ринку.

Фондовий ринок з одного боку можна розілядати як інструмент 
розвитку економіки, а з другого боку, фондовий ринок є відображенням 
стану економіки в цілому. Більшість аналітиків у своїх прогнозах 
використовують динаміку росту ВВП країни з динамікою розвитку 
фондового ринку. Тому неможливо поліпшити економічну ситуацію, 
не створивши сприятливого поля перерозподілу коштів, яким є 
виключно фондовий ринок. На жаль, на сьогоднішній день не існує 
єдиних правил фондової гри.

На сьогоднішній день в Україні взагалі не існує єдиного банку 
даних і по фінансових посередниках, і по емітентах. Інвестору не має 
де взяти цю інформацію. Пропонується створити такий єдиний реєстр, 
куди б надходила інформація з усіх регіональних цепгрів сертифікатних 
аукціонів.

Кінцевий продукт праці на фондовому ринку -  фондові цінності 
(акції, облігації) -  має нематеріальну форму вираження і фактично 
являє собою обіцяння доходу в майбутньому. Внаслідок цього можливі 
зловживання на ринку цінних паперів суттєво вищі ніж, наприклад, 
на товарному ринку. Вже завдано чималої шкоди баг атьом тисячам 
дрібних інвесторів, ошуканих нав’язливою рекламою, які довірили 
свої кошти творцям фінансових пірамід. Дана ситуація показала, що 
не тільки приватизаційні, а й грошові ресурси для інвестицій в країні 
є і що рівень заощаджень населення відносно високий. Тому необхідно 
відпрацьовувати власні нормативи правил гри на фондовому ринку 
для всіх інвесторів, які б відповідали міжнародним стандартам.
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У держави сьогодні немає коштів для розвитку такого фондового 
ринку. Але є світові донорські структури, які готові надати допомогу 
(акції USDID та англійська Know-How). Процес інтернаціоналізації 
господарського життя, розширення та поглиблення спеціалізації і 
кооперації всіх видів виробництв активізували іноземну інвес тиційну 
діяльність. Багато країн, не володіючи необхідним виробничим і 
науково-технічним потенціалом, розраховують не тільки залучити 
іноземний капітал, але й придбати нову техніку, технологію, досвід 
управління, щоб зміцнити суверенітети в економіці і політиці, 
покращити структуру і напрямки використання національного 
капіталу, збільшити обсяги внутрішніх інвестицій. Тобто робиться 
акцент на^інновації, які західноєвропейський економіст початку XX 
століття И.Шумпетер розглядав з точки зору ефективної діяльності 
підприємця в плані використання їм досягнень науки і техніки у 
виробництві, що дає значні переваги у конкурентній боротьбі. Тому 
необхідно втілити в життя проектна базі Financial Markets Intenetional, 
що стосується розбудови в Україні низки взаємних інвестиційних та 
пайових фондів, інвестиційних компаній. Це і правове забезпечення і 
формування інфраструктури, програма просвіти населення, 
національного інвестора.

Цей проект дозволить втілити методику оцінки економічної 
ефекгивності роботи, реальних активів і фінансової стійкості емітента. 
Дозволить визначити можливу курсову .вартість акцій з метою розробки 
пропозиції по оптимальному розміщенню цінних паперів емітента і 
ефективному вкладанню коштів інвестора. Єдині правила гри на 
фондовому ринку, на базі даного проекту /дозволять розробити 
пропозиції щодо розміщення цінних паперів і вкладання коштів 
інвестора по таких етапах:

-  первинне опрацювання вхідної інформації;
-  аналіз фінансових показників емітента;
-  ліквідно-валютна оцінка майна емітента;
-  аналіз цінних паперів, запропонованих до продажу;
-  аналіз очікуваного попиту на цінні папери.
Ці етапи стануть практично можливі, коли введеться бухгалтер

ський облік та звітність за міжнародними стандартами.
Перекоси у дивідендній політиці (невиплата оголошених 

дивідендів або виплата їх тільки частині акціонерів), введення реєстрів 
вкладників залежними від емітента реєстраторами теж посилюють 
недовіру дійсних і потенційних партнерів. Для вирішення проблем 
захисту прав інвесторів необхідно урегулювати відносини поміж 
емітентами та інвесторами, поміж інвестиційними інститутами та їх 
клієнтами. Для ефективної роботи фондового ринку, як акумулятора
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інвестиційних коштів необхідно реалізувати в практику такі 
положення:

-  революціонізувати законодавчу базу, прийняти правові акти 
прямої дії, які регулюють майнові відносини на фондовому ринку;

-  встановити загальні для всіх фінансових посередників, 
відкритих акціонерних товариств, банків, фондових бірж правила 
роботи на фондовому ринку (розкриття інформації емітентом про себе 
га про свої цінні папери не тільки в момент їх випуску і закінчення 
емісії, а й протягом наступного обігу, розкриття інформації для клієнтів 
про можливі форс-мажорні обставини, особа яка видала цінні папери 
і та що індексувала їх, відповідає перед його законним інвестором);

-  ввести нормативи ліквідності цінних паперів, збільшити 
існуючий мінімум відрахувань до страхових резервів емітенту;

-  обмежити скупку емітентом власних цінних паперів у період їх 
емісії з метою попередження надмірно ризикових оперцій з 
інвестиціями;

-  ввести обов'язкове державне страхування приватизаційних 
вкладів населення;

-  створити інститут незалежних реєстраторів;
-ввести соціальні обмеження на поєднання певних видів 

професійної діяльності на фондовому ринку (брокер або дилер не може 
бути одночасно володарем реєстру);

-  необхідно розробити і законодавчо закріпити злиття і 
поглинання комерційних структур, в активах яких присутні фондові 
нагромадження;

-  посилати контроль за рівнем підготовки працівників 
інвестиційних інститутів;

-  ввес ти положення про те, що повним гарантом прав інвесторів 
(акціонерів) може виступати спостережна рада акціонерного 
товариства.

Адже від масштабів мобілізації ресурсів на фондовому ринку та 
від пожвавлення інвестеційних процесів багато в чому залежить 
фінансова стабілізація економіки в цілому.
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