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СТИМУЛЮВАННЯПРОМИСЛОВОГО ЕКСПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ
КАРПАТСЬКОГОРЕГІОНУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В умовах післякризового періоду сьогодення загострення економічної ситуації у
світі, зокрема на теренах європростору, викликає напруження та посилення внутрішніх
загроз для розвитку економіки регіонів України. Нестійкість світової кон’юнктури, яка
неабияким чином впливає на формування тенденцій зовнішньоекономічної діяльності
вітчизняних регіонів, в свою чергу, негативно відображається на перспективах розвитку
їх експортоорієнтованих галузей. А це, відповідно, стимулює до пошуків шляхів
модернізації структури національного виробництва у відповідності до потреб та
викликів післякризового світу.

Для виявлення характерних рис загальної структури промислового комплексу
того чи іншого регіону, важливе значення має просторовий аспект. Характерною
особливістю Карпатського регіону з точки зору вивчення перспектив його розвитку є
те, що він належить до регіонів українського прикордоння, а тому й відзначається
значною вагомістю зовнішньоекономічного фактора у формуванні структури його
промислового комплексу. В силу цього, важливим є вивчення особливостей та
перспектив розвитку його експортоорієнтованих галузей, а також оцінка структурних
змін в експорті промислових підприємств регіону під впливом світової кон’юнктури.
Всі ці фактори є необхідними для комплексної оцінки економічної ситуації в регіоні з
метою вироблення стратегічних пріоритетів промислової політики Карпатського
регіону та розробки практичних рекомендацій для реалізації заходів державної
регіональної економічної політики.

Найбільша частка в експорті промислової продукції Карпатського регіону
належить хімічній та легкій промисловості, а також продукції галузей
машинобудування, що разом становлять в середньому 74% експорту всієї промислової
продукції регіону, з них хімічній промисловості належить 23%, легкій – 20%,
машинобудуванню – 31% [1, с. 114]. Загалом структура експорту регіону змінюється з
часом, зокрема експорт продукції хімічної промисловості регіону різко скорочується,
натомість стрімко зростають обсяги експорту продукції галузі машинобудування.
Обсяги експорту продукції легкої промисловості, так само як і інших промислових
галузей регіону, зазнають незначних синусоїдних коливань [1, с.114].

Загалом така картина зміни галузевої структури експорту Карпатського регіону в
сторону зниження частки сировини з одночасним стрімким зростанням частки
технологічно місткої продукції є позитивним результатом і дозволяє прогнозувати
успішність його розвитку при збереженні подібних тенденцій в майбутньому.
Переорієнтація структури експорту свідчить також про те, що Карпатський регіон вже
включився до процесів модернізації виробничо-галузевої структури, яка саме і
передбачає [3] трансформацію здебільшого сировинної економіки в економіку,
орієнтовану, насамперед, на обробку, що забезпечує переважний розвиток
високотехнологічних наукомістких виробництв.

Основну частку у структурі експорту продукції підгалузей машинобудівного
комплексу Карпатського регіону займає електротехнічне машинобудування – 89,2%,
меншу – продукція важкого машинобудування – 8%. Транспортне машинобудування
займає в експорті Карпатського регіону лише 0, 85% [2].

Відродження машинобудівної галузі, забезпечення її випереджаючого розвитку –
одна з найважливіших умов побудови постіндустріального суспільства, що базується на
ефективному використанні наукових знань і високих технологій [4].
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Машинобудування має ключове значення для технологічної модернізації всіх галузей
виробництва, а Карпатський регіон, має науково-технічний та економічний потенціал
для його подальшого розвитку.

Усе вищезазначене засвідчує також необхідність реалізації цілеспрямованих
заходів державної та, зокрема, регіональної економічної політики щодо створення умов
для розширення впливу технологічної модернізації на регіон, найважливішою з яких є
стимулювання технологічного експорту. Цього можна досягти шляхом запровадження
ефективних інструментів державного регулювання, від тарифного захисту ринку і
стимулювання експорту до прямої фінансової підтримки НДДКР та фінансування
технологічного переозброєння засобів виробництва. Зокрема, у сфері підтримки
високотехнологічного експорту потрібна допомога в одержанні великого обсягу
закордонних сертифікатів, у міжнародному патентуванні, у подоланні
протекціоністських заходів [4]. Особлива увага повинна бути спрямована також на
підвищення стандартів якості при стимулюванні технологічного попиту.

До інших умов для стимулювання технологічної модернізації Карпатського
регіону доцільно віднести ряд наступних заходів:

· спрощення процедур митного оформлення експорту технологічно місткої
продукції та застосування механізму повернення ПДВ подібним вітчизняним
експортерам;

· забезпечення доступу до інформації про товарні пропозиції українських
виробників та про попит на їхню продукцію на міжнародних ринках;

· надання інформаційних послуг вітчизняним експортерам стосовно умов
ведення торгівлі на закордонних ринках, забезпечення захисту їхніх інтересів у
конфліктних ситуаціях, сприяння участі українських виробників у спеціалізованих
міжнародних виставках, ярмарках;

· використання переваг прикордонного розміщення, зокрема налагодження
партнерських відносин з сусідами в рамках програм та проектів транскордонного
співробітництва;

· формування можливостей для співпраці у транскордонних технологічних
кластерах (створення відповідного правового поля, виділення земельної ділянки на
пільгових умовах і т.д.);

· розробка та реалізація регіональних цільових програм технологічного
профілю.

Таким чином, впровадження ефективно налагодженої системи заходів, що
сприятимуть поширенню технологічної модернізації в усіх сферах дозволить
підвищити рівень технологічного забезпечення конкурентоспроможних галузей
Карпатського регіону та сприятиме його економічному зростанню й адаптації до
викликів зовнішнього світу.
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