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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сприятливий інвестиційний клімат є важливою умо"

вою залучення інвестицій для впровадження новітніх
технологій, нарощування основних фондів підприємств,
поліпшення життєвого рівня населення, економічного
зростання та структурної перебудови країни. Розвиток
інвестиційного потенціалу, підвищення інвестиційної
активності регіонів та країни в цілому, зниження інвес"
тиційних ризиків створюють необхідні умови для підви"
щення конкурентоспроможності всієї економіки Украї"
ни. Сьогодні спостерігається загострення проблеми ре"
гіональної конкурентоспроможності з позиції здатності
захищати свої конкурентні переваги, тому інвестиційна
привабливість регіонів дедалі частіше опиняється у полі
зору влади та підприємців"інвесторів. Інвестиції в еко"
номіку регіонів виступають одним із основних джерел
економічного розвитку всієї країни, а, отже, активіза"
ція процесу іноземного інвестування в регіональну еко"
номіку вимагає, насамперед, грунтового аналізу інвес"
тиційного клімату та визначення напрямів підвищення
інвестиційної привабливості регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням інвестиційного клімату, процесу інвесту"

вання, реалізації інвестиційної політики держави при"
свячені праці І. Бланка О. Варяниченко, В. Грідасова,
О. Ісаєва, О. Крехівського, С. Кривченко, В. Михайло"
ва, С. Мочерного, І. Павленко, Н. Савчука, А. Сухору"
кова, В. Федорова та ін. Однак, проблема формування
сприятливого інвестиційного клімату та підвищення ін"
вестиційної активності окремих регіонів, зокрема Дніп"
ропетровської області, є недостатньо вивченою, що і зу"
мовлює актуальність обраного напряму дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є дослідження інвестиційного

клімату в Дніпропетровській області, визначення основ"
них переваг з точки зору інвестиційної привабливості
регіону та виокремлення напрямів підвищення інвести"
ційної активності області.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній літературі існують різні підходи до
визначення інвестиційного клімату регіону. Наприклад,
у роботах Грицайчука В. і Попкова В. зазначено, що інве"
стиційний клімат — це середовище, в якому протікають
інвестиційні процеси. Він формується під впливом взає"
мопов'язаного комплексу законодавчо"нормативних,
організаційно"економічних, соціально"політичних і
інших факторів, які визначають умови інвестиційної
діяльності в окремій країні, регіоні, місті [1; 2]. Переса"
да А. під інвестиційним кліматом розуміє сукупність
політичних, правових, економічних та соціальних умов,
що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності
вітчизняних та закордонних інвесторів [3]. Головатюк
В. визначає інвестиційний клімат як сукупність факторів
регіональної дії, що визначають можливості компаній і
формують у них стимули для здійснення продуктивних
інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї
діяльності [4]. Деякі вітчизняні вчені взагалі ототожню"
ють поняття інвестиційного клімату та інвестиційної
привабливості [5; 6]. Отже, можна зазначити, що сис"
тему визначальних чинників, які у кінцевому рахунку
визначають ступінь ризику капіталовкладень та мож"
ливість їх ефективного використання, складають: по"
літико"правове середовище, що характеризується полі"
тичною стабільністю суспільства, наявністю і стабіль"
ністю нормативної бази підприємницької та інвести"
ційної діяльності; економічне середовище; ресурсний
потенціал та інфраструктура; соціально"культурне се"
редовище; екологія.

Багато уваги науковців також приділено визначен"
ню категорії "інвестиційна привабливість регіону". На
нашу думку, інвестиційна привабливість — це система
або поєднання різних об'єктивних ознак, засобів,
можливостей, що обумовлюють у сукупності потенцій"
ний платоспроможний попит на інвестиції в даному ре"
гіоні; відповідність регіону основним цілям інвесторів,
що полягають у прибутковості та безризиковості інвес"
тицій.
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Зауважимо, що на сьогодні Україна не здобула
серйозних досягнень у забезпеченні національної
конкурентоспроможності та інвестиційної привабли"
вості [7, с. 68]. Приймаючи рішення про входження з
інвестиціями на український ринок, потенційні інвес"
тори зважають на об'єктивні та суб'єктивні чинники
наявного і потенційного позитивного і негативного
впливу, існуючі шанси і можливі ризики. Окрім того,
вони враховують рекомендації різноманітних рей"
тингів інвестиційної привабливості країн. За оцінка"
ми Міжнародної фінансової корпорації [8] у 2011 році
Україна за інвестиційною привабливістю значно
відставала від інших країн: за показником легкості
ведення бізнесу вона посідала 152 місце (зі 183 країн),
у той час як, наприклад, Росія займала 120 місце, Ка"
захстан — 47, Молдова — 81, Білорусія — 69, Польща
— 62. У квітні 2012 року компанією Research &
Branding Group за ініціативою ДПС України було про"
ведено дослідження серед керівників американських,
європейських і українських компаній"інвесторів
відносно оцінки якості інвестиційного клімату і рівня
інвестиційної активності в Україні. Так, 8,3% інвес"
торів (із 290 компаній"інвесторів) стверджують, що
інвестиційний клімат в Україні дуже поганій, ще 35,5%
оцінюють його як близький до дуже поганого [9].
Основними перешкодами на шляху поліпшення інве"
стиційного клімату в Україні, на думку керівників
інвестиційних компаній, являються корупція, судова
система, адміністративні бар'єри та податкова систе"
ма [9]. Однак, незважаючи на існуючі перешкоди для
залучення іноземного капіталу в Україну, спостері"
гається збільшення обсягу інвестицій в економіку дер"
жави. Так, у першому півріччі 2012 року з"за кордону
інвестували 3224, 2 млн дол. прямих інвестицій в по"
рівнянні з 2788, 2 млн дол. за аналогічний період 2011
року [10]. До основних країн"інвесторів, на яких при"
падає більше 82% загального обсягу прямих інвес"
тицій, належать: Кіпр — 14521,5 млн дол. , Німеччина
— 7403,9 млн дол., Нідерланди — 4949,3 млн дол., Ро"
сійська Федерація — 3652,5 млн дол. та ін. [10].

Варто також зазначити, що за останні роки спос"
терігається непропорційний розподіл обсягів залучен"
ня інвестицій у регіони України. До восьми регіонів:
Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київсь"
кої, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до
м. Київ надходить найбільше всього інвестицій — 89,2
% всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це ті
регіони, які на сьогодні вже є розвинутими та найбільш
привабливими для іноземних інвесторів у порівнянні з
іншими регіонами [8]. Нагадаємо, що під факторами
інвестиційної привабливості регіону вчені розуміють
процеси, явища, дії, переважно об'єктивного характе"
ру, що впливають на інвестиційну привабливість регі"
ону і визначають його територіальні особливості:
вигідність економіко"географічного положення регі"
ону, його природноресурсний, трудовий, науково"тех"
нічний потенціали, рівень розвитку інфраструктури
тощо.

Так, Дніпропетровська область на сьогодні є еко"
номічно розвиненою та привабливою для іноземного
інвестора. Розглянемо основні характеристики області,
які формують високий потенціал для розвитку бізнесу
та залучення інвестицій в регіон:

— структурні переваги: вигідне економіко"геогра"
фічне розташування, область знаходиться в центрі Ук"
раїни та граничить із 7 областями;

— сформована розвинена інфраструктура: розвине"
на мережа автомобільних доріг, потужна залізнична
система, наявність магістрального газопроводу, на"
явність водної артерії держави;

— сприятливі умови для сільського господарства:
помірно"континентальний клімат, рівнинна місцевість;

— сировинна база: 50% корисних копалин України
зосереджені в області; Дніпропетровщина — це 100%

загальнонаціональних запасів марганцевої і 90% заліз"
ної руди, а також майже половина всіх розвіданих за"
пасів вугілля;

— наявність кваліфікованого трудового і науково"
го потенціалу: в Дніпропетровській області проживає
7,3% населення України; підготовку молодих фахівців
у регіоні здійснюють більше 30 академій, університетів
та інститутів;

— економічні переваги регіону: високі показники
конкурентоспроможності регіону; в глобальному рей"
тингу конкурентоспроможності Дніпропетровська об"
ласть посідала у 2011 році 65 місце і знаходилася між
Російською Федерацією та Румунією; регіон випереджає
такі країни Європейського союзу, як Румунію, Латвію,
Грецію та Болгарію; згідно рейтингу регіональної кон"
курентоспроможності, Дніпропетровська область є
лідером у сегментах "рівень розвитку бізнесу", "інфра"
структура" та "інновації" [11].

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в еко"
номіку області на сьогодні перевищив 8 млрд доларів
США. За цим показником Дніпропетровщина є націо"
нальним лідером. Кожен шостий долар, вкладений іно"
земними інвесторами в Україну, працює в Дніпропет"
ровській області. Тільки за 2010—2011 роки в умовах
світової кризи в економіку області залучено більше 1
млрд дол. [12]. Лідером у залучені інвестицій є гірничо"
металургійний комплекс. Найбільше прямих іноземних
інвестицій залучено з Німеччини (62% всіх інвестицій),
Кіпр, Нідерланди, Великобританія, Австрія, Угорщина.
Трохи менше 1% залучено інвестицій з Російської Фе"
дерації [12].

З 2010 року в області працює один із найбільших в
Європі завод із виробництва насіння, що належить фран"
цузькій компанії Maisadour, а також швейцарський за"
вод GlassTrosh, який випускає склопакети. Загальний
обсяг інвестицій — 39 млн дол. До кінця 2012 року в ек"
сплуатацію буде введена друга черга з обсягом інвес"
тицій 22,5 млн дол., а в 2013 році третя — з обсягом інве"
стицій 39 млн дол. [13]. В області наближається до за"
вершення будівництво заводу з виробництва фурнітури
та медичного обладнання турецькими інвесторами. Інве"
стиційні вливання стали каталізатором для економічно"
го підйому регіону. За останній рік підприємства Дніпро"
петровської області збільшили прибутковість утричі —
до понад 22 млрд грн.

У жовтні 2012 року у Дніпропетровську відбулося
відкриття металургійного заводу "ІНТЕРПАЙП сталь"
— найбільшого інвестиційного проекту, сума реалізації
якого складає 700 млн дол. Електросталеплавильний
комплекс — це не тільки технологічно унікальний про"
ект для Дніпропетровської області, України та СНД у
цілому, але й життєво важливий крок для розвитку віт"
чизняної трубної промисловості. Річний приріст пла"
тежів у бюджетні та позабюджетні фонди складатиме
150 млн грн., а кількість створених нових робочих місць
у регіоні — понад 600.

Результати інвестиційного буму в регіоні оче"
видні. Завдяки налагодженню нових виробництв і
швидкому розвитку місцевої економіки тільки за два
роки в Дніпропетровській області створено 100 тис.
нових робочих місць. За даними Державної служби
зайнятості, минулого року область змогла вийти в
лідери за рівнем зайнятості. За цим показником об"
ласть обганяють тільки Київ, Севастополь та Крим
[14].

У рамках міжнародного форуму "Інвестиційна хви"
ля 2012", який проходив у вересні 2012 року у Дніпро"
петровській області, Дніпропетровське регіональне
інвестиційне агентство (DIA) підписало 5 меморандумів
щодо реалізації в області великих інвестиційних про"
ектів. Перший меморандум підписано з Агентством еко"
номічного співробітництва Нижньосілезького воєвод"
ства (Республіка Польща), що дозволить налагодити
обмін компаніями та проектами, ефективно відповіда"
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ти на зростаючі запити щодо проектів як з одного, так і
з іншого боку. Другий — з компанією "Glas Trоsch" —
найбільшим в Європі виробником високоякісного плос"
кого скла, який має в своєму активі 60 виробничих
підприємств, розташованих у Швейцарії, Німеччині,
Франції, Польщі, Україні та Молдові. У 2012 році дочі"
рньою компанією "Glas Trоsch" Україна на Дніпропет"
ровщині в експлуатацію запущена перша лінія по зби"
ранню пластикових склопакетів компанії "Glas Trоsch".
Вартість інвестиційного проекту більше 5,5 млн доларів
США. У 2013 році запланований запуск другої черги по
збірці склопакетів (вартість 5,5 млн доларів США) в
Дніпродзержинську [15].

Третій меморандум підписано з компанією "ETVie
Energy Transfer", яка розглядає питання будівництва
заводу з переробки твердих побутових відходів, що є
стратегічним пріоритетом для Дніпропетровської об"
ласті. Четвертий меморандум підписано із "Global
International Holdings S. A." — глобальним холдингом,
який включає в себе різні підрозділи, розташовані по
всьому світу та які ведуть діяльність у промисловій
сфері, забезпеченні професійного менеджменту і мар"
кетингу послуг і поставок, експлуатації та монтажу об"
ладнання в галузі освіти, безпеки та зв'язку. Компанія
також має підприємства в різних галузях: виробництві
будівельних матеріалів, продуктів харчування, спортив"
них і розважальних товарів, веде діяльність із проекту"
вання, будівництва та фінансування проектів будівниц"
тва житлових і комерційних об'єктів, шкіл, супермар"
кетів. Останній п'ятий меморандум підписано з компа"
нією "Вест Інжиніринг"Україна", яка почала розробку
проекту з будівництва на Дніпропетровщині комплексу
повного циклу переробки індичого м'яса. Очікуваний
розмір інвестицій в проект на рівні 40 млн доларів США,
а його реалізація дозволить створити понад 800 робо"
чих місць [15].

Отже, можна відзначити, що навіть в умовах по"
гіршення економічної ситуації в світі та зниження по"
казників інвестиційної привабливості України за останні
роки, провідні іноземні компанії виявляють значну
цікавість до Дніпропетровського регіону. Як виявлено
в дослідженні, найпривабливішими для інвесторів є
гірничо"металургійний комплекс, агропромисловий
комплекс та промислова сфера. Але, незважаючи на
зростання інвестиційної активності в області сьогодні,
потрібно продовжувати підвищувати привабливість
Дніпропетровського регіону з метою збільшення іно"
земних залучень у майбутньому. Для цього діяльність в
області повинна бути спрямована на:

— розширення поінформованості іноземних інвес"
торів щодо можливостей вкладення коштів у привабливі
галузі економіки регіону;

— здійснення постійного моніторингу та аналізу
інвестиційного клімату в регіоні;

— підвищення обізнаності міжнародних ділових кіл
про соціально"економічний потенціал та інвестиційні
можливості підприємств регіону з визначенням пріо"
ритетних заходів, спрямованих на досягнення цієї
мети;

— координацію діяльності органів місцевого само"
врядування, підприємств, установ та організацій області
щодо підвищення рівня економічного розвитку і поши"
рення інформації про інвестиційний імідж Дніпропет"
ровського регіону у світі [16].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, хотілося б відзначи"

ти, що в іноземного капіталу в Дніпропетровсько"
му регіоні є великі перспективи. Його залучення ма"
тиме істотний синергетичний ефект як для регіону,
так і для місцевого та іноземного бізнесу. Збільшен"
ня обсягів іноземних інвестицій сьогодні — це зро"
стання добробуту населення області в майбутньо"
му. Адже іноземні інвестиці — це розвиток вироб"

ництва, передача передових технологій, створення
нових робочих місць, зростання продуктивності
праці, підвищення конкурентоспроможності про"
дукції на світовому ринку, додаткове джерело фор"
мування прибуткової частини обласного та міського
бюджету.
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