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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ: ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ

ВИРІШЕННЯ

Основними завданнями розвитку Полтавського регіону є створення умов для
підвищення конкурентоспроможності регіону, забезпечення його сталого розвитку на
сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва й зайнятості
населення та підвищення добробуту мешканців Полтавщини. Реалізація зазначеного
потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору
економіки, регіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних
виробництв в пріоритетних галузях господарського комплексу області [1], а саме:
агропромисловому виробництві, машинобудуванні (в т.ч. автомобілебудуванні),
виробництві електротехнічної продукції та виробництві будівельних матеріалів.

Промисловий комплекс Полтавської області – це основа регіональної економіки,
що формує близько 40 % валової доданої вартості та забезпечує 80 % експорту товарів.
На підприємствах промисловості працює майже 30 % або 100 тис. осіб, зайнятих в
економіці області та сконцентрована чверть основних засобів [2, 3, 6]. Отже,
формування та просування позитивного інвестиційного іміджу, усунення перешкод у
здійсненні інвестиційної діяльності на території області та, як наслідок, створення умов
для збільшення притоку іноземних інвестиційних ресурсів у промисловість регіону є
стратегічним завданням виваженого розвитку Полтавщини. Це потребує визначення
єдиного підходу до реалізації регіональної інвестиційної політики, узгодження дій
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій та бізнесових структур, що працюють у сфері інвестиційної діяльності.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених з початку інвестування в економіку
Полтавської області на кінець 2013 р. становив 1065,1 млн. дол. США, з них у
підприємства промисловості внесено 463,1 млн. дол. США, що становить 43,5%
загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. добувної промисловості і з розроблення
кар’єрів – 387,8 млн. дол. США [5]. Разом з тим, обсяги інвестування не задовольняють
потреби регіональної економіки.

Проблемами інвестиційної діяльності в промисловості Полтавської області
залишаються [4]:

1. низька частка зовнішніх інвестицій, в тому числі іноземних в загальному обсязі
інвестування промисловості регіону;

2. громіздка дозвільна система, яка негативно впливає на започаткування
реалізації інвестиційних проектів у промисловості;

3. недостатній рівень використання сучасних засобів поширення інформації щодо
інвестиційного потенціалу промисловості області;

4. відсутність чіткої системи супроводження інвестиційних проектів на всіх
стадіях його реалізації з боку органів місцевої влади;

5. незначна кількість якісно розроблених інфраструктурних інвестиційних
проектів у промисловості, які б могли претендувати на залучення міжнародних
інвестиційних ресурсів.

Основними факторами, що у перспективі зможуть сприяти вирішенню даних
проблем та успішному залученню іноземних інвестицій у промисловість регіону є:

1) доцільність приведення стратегії залучення іноземних інвестицій у
відповідність до потреб промисловості;

2) необхідність диференціації бренду області від інших регіонів в
залежності від визначених сфер інвестування, зокрема, промисловості;



3) забезпечення інвесторів необхідною системною підтримкою, наприклад,
в реєстрації бізнесу, залученні персоналу тощо.

Полтавська область належить до промислово розвинутих регіонів України.
Загальна кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є
промислове виробництво, складає понад 3 тис. одиниць. В добувній промисловості
функціонує 94 підприємства, у переробній - 2920, у галузі розподілення води,
електроенергії та газу – 175 [4]. З урахуваннями значимості соціального фактору,
питомої ваги в обсягах виробництва, бюджетоутворення, ресурсного потенціалу
пріоритетними напрямами розвитку промисловості є: розвиток машинобудування та
харчової промисловості.

В галузі машинобудування виробляється 21 % продукції промислового комплексу
регіону, працює кожний десятий штатний працівник, зайнятий в економіці області.
Галузь, в значній мірі експортоорієнтована. Біля 70 % виробленої продукції
відправляється закордонним споживачам, а питома вага машинобудування навіть в
кризовий 2009 рік складала майже третину в загальному обсязі регіонального експорту.
З урахуванням зазначеного, стратегічно важливим для галузі є збереження існуючих та
освоєння нових ринків збуту продукції. Це обумовлює необхідність кардинального
підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що можливо досягти лише
інноваційно-інвестиційним шляхом розвитку. В довгостроковому періоді промислові
підприємства області прагнуть залучати значні обсяги іноземних капіталовкладень в
технічне переоснащення та освоєння нових видів продукції

Серед пріоритетів розвитку харчової промисловості, одним з головних є
створення експортоорієнтованих кластерів з вирощування і глибокої переробки
сільгосппродукції та виробництво конкурентоспроможних на зовнішньому та
внутрішньому ринках харчових продуктів [4].

Загалом, варто зазначити, що пріоритетними для інвестування повинні бути
напрями, які мають визначальний вплив на функціонування і перспективний розвиток
економіки та соціальної сфери, з урахуванням наявного ресурсного потенціалу регіону.
Промисловий комплекс Полтавської області має досить велику частку у валовій
доданій вартості, забезпеченні зайнятості населення, в значній мірі
експортоорієнтований. Отже, залучення іноземних інвестицій саме у промисловість є
однією із головних складових розвитку Полтавської області.
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