
Скрипко Т.О.
к.е.н., доцент

Львівська комерційна академія

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вітчизняні теоретики і практики вивчають позитивний світовий досвід управління
інвестиційною активністю підприємництва з метою його використання в умовах
багатоукладної національної економіки. Допомогти вирішити проблеми національної
економіки на етапі її адаптації до міжнародних вимог і стандартів управління можливо
шляхом імплементації закордонного досвіду у вітчизняну практику, що дозволить
підвищити конкурентоспроможність продукції та розвивати ділову активність.

Україна ідентифікується як держава з низьким рівнем інвестиційної активності,
тобто без впровадження термінових заходів підвищити рівень інвестування для
повноцінного економічного зростання не вдасться. Варто зазначити, що оцінки
показників для окремих країн та інвесторів можуть мати неоднозначне значення. Так,
наприклад, високі темпи зростання ВВП здатні свідчити не тільки про високий рівень
інвестиційної активності країни, але і про наближення ефекту «перегрівання»
економіки і подальшого підвищення інвестиційних ризиків. За рахунок сприятливого
інвестиційного клімату таким країнам, як Нідерланди, Ірландія, Норвегія вдалося
переламати тенденцію відпливу капіталу, яка спостерігалася в попередні роки, в
результаті ці держави суттєво підвищили свої позиції в рейтингу. В той же час РФ,
Угорщині, Словенії, Словаччині, Вірменії, Туреччині протистояти кризовим явищам не
вдалося, що негативно позначилося на інвестиційній діяльності країн.

У країнах Центральної Європи завдяки демократизації спромоглися запобігти
ослабленню інноваційного розвитку МСП і тим самим змогли зберегти дієздатність і
авторитет державної влади. Тому, попри кризові явища та помилки, вдається
дотримуватися ліберальної парадигми управління і раціонально-прагматичного підходу
в бізнесі, досягненню макроекономічної стабілізації. При цьому науковці стверджують:
поширене уявлення про те, що існує стійкий причинно-наслідковий зв’язок між
скороченням участі держави у перерозподілі національного доходу і збільшенням
темпів економічного зростання, є помилковим [1]. Частка бюджетних асигнувань у
ВВП в «успішних» країнах не зменшилася, а в деяких у період трансформаційного
спаду навіть збільшується [2]. Приміром, у Польщі, Чехії та Словенії частка державних
витрат у ВВП залишалася практично незмінною протягом періоду реформ на рівні 50%.

Значну роль держави у становленні здорової ринкової економіки ілюструє не
тільки факт збереження високих бюджетних витрат, також принципове значення має їх
структура. Позитивна господарська динаміка простежується у країнах із відносно
великими державними витратами на освіту і науку. Наприклад, в Угорщині, Чехії та
Польщі зберігалося співвідношення асигнувань на освіту до ВВП десятки років, у той
час як у Болгарії, Румунії та країнах СНД воно суттєво скорочувалося. Витрати на
НДДКР і спрямованість господарської динаміки також чітко корелюють між собою. У
кризовий період в абсолютному вираженні вони практично скрізь знизилися, але темпи
падіння у країнах Східної Європи виявилися набагато більшими, ніж у розвинених
країнах [3]. Описаний досвід є прийнятним для збалансування ресурсного, наукового і
виробничо-технічного потенціалу національного бізнесу.

Винятково важливе значення для інвестиційного пожвавлення має зарубіжний
досвід створення сприятливих умов для розвитку приватного сектора на власній основі.
З практики найуспішніших у цьому відношенні країн (Угорщина, Польща, Чехія)
випливає, що це завдання вирішується за допомогою цілеспрямованої державної
підтримки малого підприємництва. У цьому напрямі економісти майже одностайно
схвалюють курс на залучення прямих іноземних інвестицій. Простежується прямий
зв’язок між їх обсягами і темпами економічного зростання, а також між накопиченням
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критичної маси прямих іноземних інвестицій і початком подолання тенденції
примітивізації структури економіки [2].

Основним інвестиційним інструментом ЄС традиційно є фінансування наукових
досліджень і розробок, що охоплюють майже всі наукові дисципліни, є рамкові
програми, розраховані на 5 років. Так, діюча у період з 2007 по 2013 рр. Сьома рамкова
програма визначає пріоритети розвитку Європейського наукового простору і включає
програми «Співпраця», «Ідеї», «Люди» і «Можливості». Метою Європейського
дослідницького простору є створення «внутрішнього ринку» в галузі досліджень,
вільного користування результатами наукових досліджень з метою розширення
співробітництва, стимулювання конкуренції та забезпечення більш ефективного
розподілу ресурсів. This could be achieved through a restructuring of the European research
fabric, in particular by improved coordination of national research activities and
policies.Основним інструментом є реструктуризація європейського матеріалу
досліджень, зокрема шляхом поліпшення координації діяльності національних
наукових досліджень і політики для забезпечення економічного та
конкурентоспроможного майбутнього Європи. For more information you can visit the
page cordis.europa.eu/era/

Вважаємо, що світовий досвід інвестиційного розвитку та його інноваційної
компоненти становить для України науково-практичний інтерес. Наприклад, у Великій
Британії програми підтримки бізнесу диференційовані за чотирма категоріями –
консультаційна, фінансова, експортна допомога, а також регіональна узгодженість за
допомогою Європейського регіонального фонду розвитку.

Для зміцнення інвестиційно-інноваційної компоненти національної економіки
доцільно запозичити досвід щодо розбудови відповідної інфраструктури. У багатьох
країнах, зокрема Китаї, США, Чехії, функціонують інформаційно-консультаційні
центри, розташовані на всій території [4]. Видається доцільним використати успішний
досвід Польщі щодо функціонування муніципальних бізнес-інкубаторів, де надаються
різноманітні послуги: оренда приміщень, наукового і технологічного устаткування,
консультації з економічних та юридичних питань, фінансові послуги, науково-технічна,
екологічна, комерційна експертиза проектів і програм, інформаційне та рекламне
забезпечення. Тобто відбувається своєрідний симбіоз фірм-новаторів із іншими
суб’єктами на комерційних засадах. Потреба в бізнес-інкубуванні зумовлена соціально-
економічною природою підприємництва: тоді як протягом трьох років виживає лише
третина новостворених підприємств, у бізнес-інкубаторі ця чисельність досягає 85%.

Напрацювання у сфері інноваційного підприємництва розвинених країн є
основою побудови вітчизняної моделі трансформації регуляторних відносин [5].

Таким чином, імплементація досвіду розвинених країн із управління і
підтримання інноваційно-інвестиційної компоненти економічної безпеки можлива
лише з урахуванням національних особливостей та менталітету і прогнозування
очікуваних наслідків, до яких здатна призвести стратегія запозичень. Успішність
імітаційної стратегії залежить від долучення національних креативних рішень і
механізмів їхньої реалізації.
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