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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід на ринкові відносини не

викликав появи "ефективного приват!
ного власника" в Україні, через це мож!
на говорити про необхідність проведен!
ня активної державної структурно!
інвестиційної політики, що характери!
зує можливість включення підприємств
до реалізації державних інвестиційних
програм.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізуємо те, як вплинули

процеси роздержавлення і привати!
зації власності на можливості забезпе!
чення умов оптимальної і збалансова!
ної структурно!інвестиційної політики
на прикладі одного з провідних регіонів
України — Дніпропетровської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Криза, що охопила економіку Ук!

раїни, проявилася і в Дніпропетров!
ській області, особливо в структурно!
інвестиційній сфері. Це зумовлено на!
ступною специфікою господарської
спеціалізації області:

1) провідну роль в економіці ві!
діграє розвинутий промисловий комп!
лекс, що володіє значним виробничо!
технічним потенціалом. Водночас про!
мислове виробництво характеризуєть!
ся недосконалою структурою та знач!
ною залежністю від кон'юнктури
зовнішніх ринків. Структура промисло!
вості України проілюстрована на рис.
1.

2) переважання в галузевій струк!
турі промисловості області металургії
(обсяги реалізованої продукції мета!
лургії складають 42,4% від загального
обсягу по області), яка через застосу!
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вання енергоємних застарілих техно!
логій найбільш потерпає від зростання
цін на ринку енергоресурсів;

3) значна частка в промисловості
галузей загальноукраїнської спеціалі!
зації (машинобудування, металургія,
хімічна та нафтохімічна галузі, окремі
виробництва легкої промисловості),
орієнтованих на вітчизняні та іноземні
ринки, міжрегіональну кооперацію,
втрата яких, через незалежні причини,
визначила відповідну пригнічену реак!
цію даних галузей на реформи;

4) надмірна концентрація промис!
лового виробництва (рівень концент!
рації галузі у 2—3 рази перевищує се!
редній по країні), наявністю великих і
надвеликих підприємств з їх потужним
виробничо!технічним потенціалом і
громіздкою соціальною інфраструкту!
рою, зокрема Північний та Інгулецький
гірничо!збагачувальні комбінати,
ВАТ "ДМЗ ім. Петровського", ЗАТ
"Іста!центр", ВАТ "Дніпровський мет!
комбінат ім. Дзержинського", ВО "ПМЗ
ім. О.М. Макарова", ВАТ "Нікопольсь!
кий завод феросплавів", ВАТ "Пав!
лоградвугілля", ВАТ "ДніпроАзот",
ВАТ "НТЗ" та інші великі підприємства;

5) нині на діяльність великих під!
приємств області мають вплив різні
ФПГ. Більшість підприємств гірничо!
рудного комплексу області, а саме:
ВАТ "Суха балка ГЗК", ВАТ "Півден!
ний ГЗК", ВАТ "Марганецький ГЗК",
ВАТ "Інгулецький ГЗК" (частина
акцій), ВАТ "Орджонікідзевський
ГЗК" — перебувають під впливом гру!
пи "Приват". Більшістю трубних за!
водів сьогодні володіє група "Інтер!
пайп", до складу якої входять ВАТ
"Інтерпайп Новомосковський трубний

завод", Нікопольский та Нижньодніп!
ровський трубні заводи, ТОВ "Інтер!
пайп Ніко Т'юб", ВАТ "Нікопольський
феросплавний завод";

6) наявність в структурі паливно!
енергетичного комплексу області пе!
реважаючого сектора вугільної про!
мисловості, що підлягає реструктури!
зації;

7) значна диспропорція між вироб!
ництвом засобів виробництва та вироб!
ництвом споживчих товарів;

8) переважання матеріаломісткого
та енергоємного виробництва;

9) неефективна структура зов!
нішньої торгівлі, що зводиться до сиро!
винної спрямованості експорту;

10) сировинне спрямування еконо!
міки, яке спричиняє руйнування при!
родно!ресурсного потенціалу та по!
гіршення екологічної ситуації в регіоні.

За період (1990—1999 років) в об!
ласті спостерігалось неефективне ви!
користання природного, виробничо!
го та трудового потенціалу, а також
відсутність заходів щодо його кіль!
кісного та якісного відтворення. Як
наслідок — накопичення проблем ви!
робничого, соціального та екологіч!
ного характеру.

У 1993—1994 роках обсяги вироб!
ництва досягли критичного стану в
усіх галузях економіки. В 1995 році
спостерігався катастрофічний занепад
промисловості, обсяг промислового
виробництва скоротився у порівнянні
з 1990 роком на 55%. Через нестачу
коштів підприємства повністю припи!
нили впровадження досягнень НТП у
виробництво. Деяким підприємствам
області всупереч кризі за обсягами ви!
робництва вдалося вийти на рівень
1990 року (ВО "Павлоградвугілля",
"Дніпропетровський тепловозоремон!
тний завод, "Баглійський завод котель!
но!допоміжного устаткування і трубо!
проводів").

З 1996 року почалося уповільнен!
ня темпів спаду виробництва у
більшості підприємств області. Посту!
пове нарощування обсягу виробництва
розпочалося в 1999 році і на кінець року
становило 102,5 %. Реформи остаточ!
но перебудували структуру виробниц!
тва. На початку реформ більше 90%
всієї продукції випускали державні
підприємства, на даний час основні об!
сяги виробництва забезпечують
підприємства недержавного сектора.

З початку 2000 року промислова
політика набуває більш системного
змісту в формуванні ринкових відносин
і створенні ринкового середовища —
впроваджуються ефективні органі!
заційні форми господарювання,
здійснюються заходи з реструктури!
зації, санації і банкрутства збиткових
підприємств, суттєво активізується
інвестиційна діяльність.

Звернувши увагу на галузеву струк!
туру промисловості (табл. 1.), можна
зробити висновок про те, що промис!
ловість області визначають дві основні
галузі — металургійна та добувна, зок!
рема неенергетичних матеріалів.

Збитковими галузями виявилися
виробництво електроенергії, газу та
води, легка промисловість, ЦПП: ви!
давнича справа, виробництво машин та
устаткування.

У 2008 році на динаміку промисло!
вості області найбільше вплинуло ста!
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новище в гірничодобувній, мета!
лургійній, харчовій та хімічній галузі. У
2008 році обсяги промислового вироб!
ництва становили 91,4% відносно 2007
року (по Україні — 96,9%).

У другому півріччі 2008 року
відбувалось поступове скорочення
обсягів промислового виробництва.
Основною причиною уповільнення
виробництва є падіння кон'юнктури
світового ринку металопродукції.
Різке підвищення світових цін на
енергоносії, коксове вугілля, постійне
підвищення залізничних тарифів, по!
слуг на перевезення й ставок портів з
переробки вантажів — усе це викли!
кало падіння обсягів промислового
виробництва в порівнянні з показни!
ками 2007 року.

Не досягнуто рівня минулого року
в хімічній промисловості (97,3%), ви!
робництві коксу (88,0%), на підприєм!
ствах металургійної промисловості
(84,2%).

У металургійній галузі, яка стано!
вить 43% обсягів промисловості об!
ласті, скорочено виробництво чавуну
— на 19,4%, сталі — на 22,3%, прокату
готових чорних металів — на 22,7%,
труб — на 9,5%. На підприємствах
хімічної та нафтохімічної промисло!
вості зменшено виробництво шин — на
9,0%, аміаку — на 9,6%. Деякі підприє!
мства призупинили свою діяльність,
зокрема ВАТ "Марганецький ГЗК",
ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК", ТОВ
"Інтерпайп Ніко Т'юб", ВАТ "Дніпро!
петровський лакофарбовий завод". На
ВАТ "Інгулецький ГЗК" призупинено
виробництво концентрату, на ВАТ
"ДніпроАзот" — виробництво аміаку
та карбаміду. На підприємствах мета!
лургійної галузі призупинено більшу
частину конвертерів та мартенівських
печей. Всі ці вимушені заходи значно
вплинули на обсяги виробництва галу!
зей.

У січні!серпні 2009 року обсяги ви!
робництва добувної промисловості
відновлено до 75% від показника мину!
лого року; переробної — 63,5%. У січні!
серпні 2009 року фінансовим результа!
том від звичайної діяльності суб'єктів
господарювання області стали збитки
на суму 3,3 млрд грн. Прибутково пра!
цювало лише 50% від загальної кіль!
кості підприємств.

Таким чином, намічені деякі зру!
шення в розвитку промисловості й
підвищення ефективності державної
структурно!інвестиційної політики об!
ласті не змогли подолати загальну тен!
денцію падіння обсягу виробництва, її
галузеву спрямованість на скорочення
обсягу виробництва переважно в галу!
зях обробної спеціалізації промисло!
вості.

Також важливою тенденцією роз!
витку промисловості області є "обваж!
нення" її галузевої структури. Дослід!
ження змін галузевої структури про!
мисловості області за 2000—2007 роки
проводилося шляхом виявлення на!
правленості структурних зрушень під
дією двох головних факторів, що виз!
начають розвиток промисловості в пе!
ріод реформування економіки: проце!
су лібералізації цін і тенденції падіння
обсягів виробництва. Наступним важ!
ливим фактором, що визначає спрямо!
ваність структурних зрушень у бік по!
силення державного впливу на діяль!
ність вітчизняних підприємств, є тен!

денція падіння обсягу виробництва, ди!
наміка якого не є однаковою в різних
галузях. Виявлена раніше галузева
спрямованість падіння обсягу вироб!
ництва: мінімальне — в галузях добув!
ної промисловості і металургії, макси!
мальне — в машинобудуванні і легкій

промисловості, здійснює прямий вплив
на структурні зрушення по укрупнених
групах галузей у бік обважнення галу!
зевої структури промисловості.

Однак, вплив тенденції падіння об!
сягу виробництва на зміну структурних
зрушень у промисловості області не

Рис. 1. Структура промисловості Дніпропетровської області в 2009 році

Таблиця 1. Галузева структура промисловості області за 2000—2007 рр.
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такий значний і однозначно негативний
порівняно з відповідним впливом про!
цесу лібералізації, виявленого під час
оцінки оптимальності процесів роздер!
жавлення і приватизації власності як
основи побудови збалансованої струк!
турно!інвестиційної політики в регіоні.

Звідси криза виробництва в про!
мисловості перетворюється на струк!
турно!інвестиційну кризу, викликану
незбалансованістю процесів роздер!
жавлення і приватизації власності в
регіоні. Однак структурний характер
кризи виробництва не є показником
структурно!інвестиційної перебудови в
промисловості. В умовах структурно!
інвестиційної кризи в промисловості
структурно!інвестиційні зрушення
проходять в напрямі, який є протилеж!
ним прогресивному, тобто відриваєть!
ся від потреб населення і конкретних
споживачів.

Переорієнтація промислового ком!
плексу області на сировинну спрямо!
ваність, як ознака периферійної еконо!
міки і наслідок незбалансованості про!
цесів роздержавлення і приватизації
власності, наочно відображається в
зміні структури експорту промислової
продукції Дніпропетровської області.

Найбільшу питому вагу в 2008 році
у загальному обсязі експорту станови!
ли чорні метали — 58,3%, вироби з чор!
них металів — 14,8% (рис. 2). Водночас
частка експорту готових виробів зали!
шається малою.

Вказані приклади свідчать про те,
що в промисловості Дніпропетровської
області спостерігається небезпечна
тенденція деградації галузей і вироб!
ництв, пов'язаних з науково!технічним
прогресом. Значна частина основних
промислово!виробничих фондів
Дніпропетровської області, особливо
старих, традиційних галузей промисло!
вості, сформована дуже давно, що, без!
перечно, впливає на їх вікову структу!
ру в бік "старіння". Загальний рівень
зносу основних виробничих фондів
промисловості області є одним з най!
вищих у країні і становить 61,9%. Знач!
не зношення основних виробничих
фондів у багатьох галузях промисло!
вості потребує постійного інвести!
ційного "живлення" для збереження їх
в працездатному стані. Старіння фондів
і погіршення їх якісного складу — ре!
зультат зниження оновлення основних
виробничих фондів через відсутність
інституту ефективного приватного

власника, орієнтованого сьогодні лише
на отримання короткострокового інве!
стиційного результату.

Слід зауважити, що проблема
"ефективного власника" залишається
актуальною і для колишніх державних
підприємств, особливо великих, страте!
гічно важливих для держави, які перей!
шли до приватних власників. Тут вини!
кає необхідність досить виваженого та
цілеспрямованого підходу з боку цен!
тральних, галузевих і регіональних
органів влади до забезпечення умов для
ефективної роботи великих і надвели!
ких підприємств (будь!якої форми
власності), оскільки саме вони форму!
ють фундамент економіки країни. Роз!
робка стратегії виходу з кризи цих
підприємств, забезпечення збалансова!
ності заходів роздержавлення і прива!
тизації власності залишається важли!
вою проблемою, від вирішення якої в
найближчі роки визначиться добробут
регіону, його мешканців, успіх ринко!
вого реформування і становлення про!
мислового потенціалу області.

Найважливіша особливість здійс!
нення процесів роздержавлення і при!
ватизації власності при побудові зба!
лансованої структурно!інвестиційної
політики — високий рівень концент!
рації промислового виробництва і по!
в'язаний з ним високий ступінь моно!
полізації промисловості області, що
визначає тісну залежність стану еконо!
міки області від функціонування вели!
ких і надвеликих підприємств промис!
ловості, що перебувають під контролем
ФПГ.

Ще однією важливою специфічною
проблемою функціонування промисло!
вого потенціалу і забезпечення опти!
мальності, збалансованості процесів
роздержавлення і приватизації влас!
ності при побудові ефективної струк!
турно!інвестиційної політики є висо!
кий ступінь негативного впливу про!
мисловості на екологічну ситуацію в
регіоні. Екологічна ситуація в Дніп!
ропетровській області є однією з
найбільш напружених. 70% території
області перебуває в тяжкій екологічній
ситуації, особливо потерпають від еко!
логічної кризи наступні міста: Дніпро!
петровськ, Дніпродзержинськ, Кривий
Ріг, Нікополь, Марганець, Павлоград.
За даними Держкомгідромету, область
займає перше місце за обсягом забруд!
неності повітряного та водного ба!
сейнів, за загальною деградацією при!

родного середовища. Значний "внесок"
в екологічне неблагополуччя вносять
промислові підприємства. Це зумовле!
но використанням ними традиційних
механічних технологій, відсутністю су!
часних перспективних ресурсозберіга!
ючих екологічно чистих технологій у
виробництві.

Процеси ринкових перетворень в
економіці (приватизація, розвиток
підприємництва та ін.) здійснюються
без врахування екологічного фактора
діяльності підприємств, не сформована
система економічних інструментів і
підходів до охорони природи. Наявна
система економічних механізмів і ва!
желів оздоровлення природного сере!
довища (принципи формування терито!
ріальних екологічних фондів, система
економічних санкцій і платежів за заб!
руднення навколишнього середовища,
критерії пільгового природокористу!
вання) була розроблена в попередні
роки і з різкою зміною економічних
умов припинила відповідати новим рин!
ковим вимогам.

У сучасних умовах перехідного пе!
ріоду вирішення завдання екологічної
безпеки навколишнього середовища від
техногенного впливу промисловості слід
проводити за наступними напрямами:

— визначення меж екологічної без!
пеки промисловості і прийняття заходів
з їх дотримання, включаючи виведення
екологічно небезпечних підприємств у
промислові зони з одночасною розроб!
кою економічного механізму його реа!
лізації;

— врахування критерію екологіч!
ної безпеки в якості пріоритетного при
розробці й відборі інвестиційних
бізнес!проектів, в процесі здійснення
нового будівництва;

— коректування діючих у промис!
ловості (і розробка нових) економічних
інструментів захисту навколишнього
середовища, адаптація їх до функціо!
нування в умовах інфляції і падіння об!
сягів виробництва (наприклад, створен!
ня системи автоматичного індексуван!
ня платежів за природокористування,
штрафів і санкцій за забруднення нав!
колишнього середовища і т.п.).

ВИСНОВОК
Процеси роздержавлення і прива!

тизації власності, які спрямовані на за!
безпечення оптимальної і збалансова!
ної структурно!інвестиційної політики,
вимагають від державних органів вла!
ди цілеспрямованого підходу до забез!
печення умов для ефективної роботи
приватизованих підприємств з метою
забезпечення ефективності приватно!
го власника.
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Рис. 2. Товарна структура експорту в 2008 році


