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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ все більше набуває глобального ха"

рактеру. Безперечним є той факт, що жодна країна не

залишиться осторонь глобальних інноваційно"інвести"

ційних процесів. Більше того, ступінь інтегрованості

країни в світові інвестиційні та інноваційні процеси все

більше розглядається як важливий чинник глобальної

конкурентоспроможності національної економіки [13,

18]. У випадку України ситуація з інтегрованістю націо"

нальної економічної системи у світовий інноваційно"

інвестиційний процес викликає неоднозначні оцінки.

Статистичні дані свідчать про збільшення притоку ПІІ в

Україну [14], що дозволяє робити висновки про поси"

лення інтегрованості України в глобальний інновацій"

но"інвестиційний простір. Однак, на наш погляд, необх"

ідно чітко усвідомлювати, що важлива не тільки динам"

іка іноземних інвестицій, а ступінь покриття ними потреб

національної економіки в інвестиціях. Ще більш важли"

вим є рівень інтегрованості економіки в глобальний інно"

ваційно"інвестиційний процес на рівні притоку капіталу

в інноваційну сферу. Найменш позитивно, на наш по"

гляд, має оцінюватися інтеграція на рівні інвестицій у
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низько технологічні сектори економіки. Найвищу пози"

тивну оцінку повинна отримувати інтеграція на рівні інве"

стицій у високотехнологічне виробництво, фінансуван"

ня інноваційних проектів, науково"дослідних робіт

тощо.

Метою даної статті є оцінка ступеня інтегрованості

національної економіки в глобальний інноваційно"інве"

стиційний процес на різних рівнях: інвестицій у діючі

підприємства, вкладення коштів іноземних інвесторів у

інноваційну діяльність та фінансування науково"техніч"

них робіт.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Огляд літератури, присвячений проблемі інтегрова"

ності національних економік у світовий економічний

простір [1, 5, 7, 8, 11, 13, 16—18], дозволяє зробити вис"

новок, що інтеграція кожної країни в глобальний інновац"

ійно"інвестиційний процес відбувається за двома моделя"

ми. У рамках інтеграції, за першою моделлю іноземні інве"

стори, (в основному ТНК) намагаються інвестувати в треті

країни у низькотехнологічне, часто екологічно шкідливе

виробництво [5, 7]. Прикладом такої інтегрованості є краї"
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ни Африки, Океанії,

Центральної Америки.

Згідно, з другою

моделлю, іноземні

інвестиції можуть бути

дуже важливим чинни"

ком прискорення інве"

стиційних та інновацій"

них процесів [1, 8, 11,

13, 16—18]. У літера"

турі наводяться при"

клади, коли ТНК від"

кривають свої науково"

дослідні підрозділи в

третіх країнах, щоб от"

римати доступ до знан"

ня, накопиченого міс"

цевими кадрами [2, 4,

6].

Очевидно, що в

кожному конкретному

випадку інтеграція на"

ціональної економіки

в глобальні іннова"

ц ій н о " ін ве с т и ц ій н і

процеси відбувається

під впливом значної

сукупності чинників, в результаті яких встановлюєть"

ся домінуюча тенденція: інтеграція на рівні інвестицій

у низькотехнологічне виробництво, або інтеграція на

рівні інвестицій у інновації та науково"технічні дослід"

ження. Невирішеною проблемою слід вважати те, що,

незважаючи на ряд досліджень, присвячених тим чи

іншим впливам світових інвестиційних процесів на різні

сектори економіки та країни, сучасний стан інтегрова"

ності України у глобальний інноваційно"інвестиційний

процес, виходячи з розподілу іноземних інвестицій за

різними рівнями інвестиційно"інноваційного процесу є

фактично недосліджений.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Незважаючи на позитивну тенденцію до збільшен"

ня суми ннакопичених ПІІ в економіці України, на сучас"

ному етапі доводиться констатувати, що Україна, зали"

шається в основному осторонь основних інвестиційних

потоків на всіх рівнях інноваційно"інвестиційного про"

цесу, особливо на інноваційних [9].

Згідно статистичних даних, іноземні інвестиції кілька

років поспіль демонструють позитивну динаміку. Навіть

в умовах світової фінансово"економічної кризи, яка не

оминула і світовий інноваційно"інвестиційний процес,

динаміка іноземних інвестицій продовжує залишатися

позитивною. (табл. 1).

Як видно з даних, наведених в табл. 1, хоча сума

накопичених іноземних інвестицій у 2008 році зросла,

притік ПІІ становив 6,2 млрд дол.США,

що на 22,11% менше притоку ПІІ у

2007 році. Однак, зважаючи на те, що

за оцінками Світового банку десяти"

річна потреба України у інвестиціях

становить 100 млрд дол. США [15, c.

37], то навіть така позитивна динаміка

притоку ПІІ далека від реальних по"

треб економіки. Адже в середньому,

за оцінками, українська економіка має

залучати близько 10 млрд дол. США

(в 2008 році було залучено 60% від

даної суми ПІІ).

Сума кредитів та позик, отрима"

них підприємствами України від пря"

мих інвесторів, на 1 січня 2009 р. ста"

новила $5 234 млн Найбільше їх над"
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1996 896,9 413,4 85,50  
1997 1438,2 541,3 60,35 30,94 
1998 2063,6 625,4 43,48 15,54 
1999 2810,7 747,1 36,20 19,46 
2000 3281,8 471,1 16,76 -36,94 
2001 3875 593,2 18,08 25,92 
2002 4555,3 680,3 17,56 14,68 
2003 5471,8 916,5 20,12 34,72 
2004 6794,4 1322,6 24,17 44,31 
2005 9047 2252,6 33,15 70,32 
2006 16890 7843 86,69 248,18 
2007 21607,3 4717,3 27,93 -39,85 
2008 29542,7 7935,4 36,73 68,22 
2009 35723,4 6180,7 20,92 -22,11 

 

Таблиця 1. Динаміка ПІІ, вкладених в економіку України за 1996—2008 рр.,
станом на початок року

*Джерело: [14].

** Власні розрахунки.
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Рис. 1. Обсяги іноземних інвестицій, спрямованих
на фінансування інновацій на підприємствах України

в 2000—2008 рр.*
Джерело: [3].
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ійшло з Кіпру — $1 643,4 млн, Нідерландів — $669,7

млн, Франції — $522,5 млн, Німеччини — $387,3 млн,

Російської Федерації — $255,8 млн, Великобританії —

$232,6 млн, Польщі — $206,6 млн, Австрії — $166,4 млн,

Швеції — $133 млн та США — $116,1 млн. Загальний

обсяг ПІІ, враховуючи позичковий капітал, на звітну дату

становив $40 957,4 млн [12]. Це становить 40% від оці"

нки десятирічної потреби України у іноземних інвести"

ціях. Отже, незважаючи на приріст ПІІ на рівні інвестицій

у діючі підприємства, інтенсивність їх потоків є далекою

від потреб економіки.

Крім того, у галузевому розрізі загалом позитив"

на динаміка іноземного інвестування має певний, на

нашу думку, значний негативний аспект. Значний

приріст іноземного капіталу у 2008 році припадав на

вітчизняні підприємства, що здійснюють фінансову

діяльність — на $2 285,7 млн, операції з нерухомим

майном, оренду, інжиніринг та надання послуг

підприємцям — на $901,4 млн, торгівлю, ремонт ав"

томобілів, побутових виробів, предметів особистого

вжитку — на $646,3 млн, будівництво — на $421,1 млн

тощо [12]. Як бачимо, іноземний капітал оминає ви"

сокотехнологічні галузі: станкобуду"

вання, авіаційну промисловість, елект"

роніку та ін.

Якщо розглянути галузевий роз"

поділ накопичених ПІІ, то за станом на

1 січня 2009 р. значні обсяги іноземних

інвестицій було зосереджено на

підприємствах промисловості — $8

056,5 млн (22,6% загального обсягу ПІІ

в Україну), у тому числі переробної —

$6 928 млн та добувної — $1 001,8 млн

[12]. Серед галузей переробної промис"

ловості у виробництво харчових про"

дуктів, напоїв і тютюнових виробів за"

лучено прямих інвестицій на суму $1

655,5 млн, у металургійне виробництво

та виробництво готових металевих ви"

робів — $1 353,7 млн, машинобудуван"

ня — $1 090,4 млн, хімічну та нафтохі"

мічну промисловість — $952,8 млн, ви"

робництво іншої неметалевої мінеральної продукції

— $713,2 млн.

Таким чином, за накопиченими інвестиціями можна

зробити висновок, що вони у минулі роки переважно

надходили у низькотехнологічні галузі.

Специфікою інтеграції України у глобальний інно"

ваційно"інвестиційний процес, на наш погляд, слід вва"

жати суттєву переорієнтацію потоків ПІІ на вітчизняний

фінансовий сектор. У 2008 році частка банківського

сектору галузевому розподілі ПІІ продовжувала зрос"

тати порівняно з іншими секторами: 42,7% від загаль"

ної суми надходжень (за 2007 рік — 37,9%), а самі ПІІ у

даний сектор зросли на 44,9% порівняно з 2007 роком.

В умовах кризи банківський сектор залишився голов"

ним реципієнтом прямих іноземних інвестицій, в основ"

ному через рекапіталізацію банків з іноземним капіта"

лом: у IV кварталі частка вкладень до нього оцінена в

56,6%.

Отже, міжнародні інвестиційні потоки в умовах кри"

зи, як і раніше, спрямовувалися до потенційно найбільш

привабливих у цьому році виробництв: сільського гос"

подарства (149,7%), фінансової діяльності (142,1%),

виробництва коксу та продуктів на"

фтопереробки (123%).

Отже, інтегрованість України у

світовий інноваційно"інвестиційний

процес на рівні інвестицій у діючі

підприємства зростає, однак вона

ще не може вважатися задовільною

з огляду на реальну потребу Украї"

ни в іноземних інвестиціях та нераці"

ональну структуру отриманих ПІІ.

На рівні інноваційних процесів

на підприємствах ситуація з інтегро"

ваністю значно гірша. Згідно даних,

які наводить Державний комітет ста"

тистики України у 2008 році, інозем"

ними інвесторами було зменшено
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Рис. 2. Питома вага іноземних інвестицій у фінансуванні
технологічних інновацій на підприємствах України*

* Побудовано автором згідно таблиці 2.

Таблиця 2. Структура джерел фінансування технологічних
інновацій на підприємства України

 * Розраховано автором згідно: [3].
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обсяги фінансування технологічних інновацій майже

вдвічі в порівнянні з 2007 роком (115,4 млн грн.у 2008

році проти 321,8 млн грн. у 2007 році) (рис.1).

Як бачимо з цього рисунку, після певної тенденції

до збільшення потоку іноземних інвестицій, спрямова"

них в інноваційну сферу підприємств України, в 2008

році, відбулося значне його скорочення. При цьому потік

ПІІ спрямований на даний рівень інноваційно"інвестиц"

ійного процесу в Україні в 2008 році повернувся на

рівень 2004 року.

Зменшується і роль іноземного капіталу у загаль"

ному фінансуванні інноваційної діяльності підприємств.

В табл. 2 наведено структуру джерел фінансування тех"

нологічних інновацій на підприємства промисловості Ук"

раїни.

Як бачимо з даної таблиці, частка від світового по"

току інвестицій, яка спрямовується в Україну на глибинні

рівні інноваційно"інвестиційного процесу є незначною

в порівнянні з вітчизняними джерелами фінансування

(починаючи з 2004 року — менше 3%) і у 2008 році змен"

шилася в три рази (рис. 2).

 Як бачимо з рис. 2, питома вага іноземних інвес"

тицій у фінансування рівнів інновацій на рівні впровад"

ження технологій на підприємствах у 2008 зменшилася

до рівня нижче 1% всіх джерел фінансування.

Ще більш негативні тенденції на рівні інвестицій у

створення нових технологій. На рис. 3 наведено обсяги

фінансування з боку іноземних за"

мовників науково"технічних робіт в

Україні.

 Як бачимо з даного рисунку,

зменшення потоку інвестицій, який

спрямовується зі світового інвестиц"

ійного потоку на даний рівень інно"

ваційно"інвестиційного процесу в Ук"

раїні відбулося уже в 2006 році, та

продовжилося в 2007"му (дані за

2008 рік станом на липень 2009 року

відсутні).

Як наслідок, питома вага інозем"

них інвестицій у загальному фінансу"

ванні науково"технічних робіт скоро"

чується (табл. 3).

Згідно даних, наведених в табл. 3, питома вага іно"

земних інвесторів у фінансуванні науково"технічних

робіт, хоч і є значною в порівнянні з рівнем впрова"

дження технологій, проте в 2006 та 2007 роках зменши"

лася майже на 10%.

В цілому можна зробити висновок, що надходжен"

ня ПІІ в Україну продовжується і в умовах кризи. Але

річний обсяг надходження іноземних інвестицій в 2008

році скоротився. Особливо суттєвим є скорочення час"

тки світового інвестиційного потоку, який спрямовуєть"

ся в Україну на більш глибокі рівні інноваційно"інвести"

ційного процесу. Таким чином, інтеграція України у сві"

товий інноваційно"інвестиційний процес формується за

першою моделлю: значне переважання інвестицій у

низькотехнологічні сектори та скорочення інвестицій у

сферу інновацій та науково"технічних досліджень.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

В умовах світової фінансово"економічної кризи, яка

розпочалася 2007—2008, частка світового потоку іно"

земних інвестицій, яка спрямовується у вітчизняний інно"

ваційно"інвестиційний процес все більше концентруєть"

ся на верхньому рівні — інвестиціях без зміни техно"

логій, що проявляється у злиттях та поглинаннях у фінан"

совому секторі та переробній промисловості з низьким

рівнем технологій. Очевидно, що на даний момент інтег"

рація України в глобальний інно"

ваційно"інвестиційний процес

відбувається за першою модел"

лю: приріст інвестицій у низько"

технологічне виробництво та

фінансовий сектор і значне змен"

шення інвестицій у фінансування

інноваційної діяльності та науко"

во"технічні роботи.

Слід відзначити, що Україна

потребує суттєвого прискорення

та поглиблення інтеграції у світо"

вий інноваційно"інвестиційний

процес на всіх рівнях. На рівні

інвестицій у діючі підприємства,
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Рис. 3. Динаміка потоку іноземних інвестицій спрямованих на
фінансування науково'технічних робіт

* Побудовано автором згідно [10, c. 89].

Таблиця 3. Питома вага джерел у загальному обсязі
фінансування науково'технічних робіт в Україні, %*

* Розраховано автором згідно [10, c. 89]
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де інтегрованість України у світовий інноваційно"інвес"

тиційний процес є найбільшою, щорічні обсяги залуче"

них інвестицій майже наполовину менші існуючих потреб

економіки. Щодо інноваційної сфери та сфери науко"

во"технічних робіт, то вони фактично виключені з гло"

бального інноваційно"інвестиційного процесу. Тому

інтегрованість України в глобальний інноваційно"інвес"

тиційний процес в цілому, на нашу думку, не може бути

оцінена позитивно.

Негативна оцінка грунтується на двох тенденціях:

1) інтегрованість України у глобальний інноваційно"

інвестиційний процес все більше формується за сце"

нарієм збільшення потоків інвестицій у підприємства без

структурних змін виробництва та продукції. Частка іно"

земного капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності

підприємств та науково"технічних робіт скорочується;

2) на рівні інвестицій у діючі підприємства річні обсяги

потоків ПІІ наполовину менші реальних потреб економіки.

Тому позитивні оцінки, щодо тенденцій в потоках ПІІ,

які спрямовуються в Україну [15"16] є некоректними і

не враховують обидві виявлені в даній роботі тенденції.

У реальності тенденціями сучасного світу є вклю"

чення кожної країни в глобальні інноваційно"інвес"

тиційні процеси. Але від того, за якою моделлю відбу"

деться інтеграція національної економіки в такі проце"

си, багато в чому залежатиме весь подальший соціаль"

но"економічний розвиток країни.

Тому державна політика щодо іноземних інвестицій

має бути спрямована не тільки і не стільки на зростання

притоку ПІІ, як на переважне їх залучення в інноваційну

сферу та сферу науково"технічних робіт. Саме на цьо"

му мають, концентруватися зусилля держави. Одним з

важливих напрямків дій державних органів може бути

розбудова відповідного інформаційного середовища.

Адже одним з важливих чинників прийняття позитивно"

го інвестиційного рішення є поінформованість інвесто"

ра про наявні об'єкти інвестицій, проекти, кваліфікацію

науково"технічних кадрів та накопичене ними знання,

про напрями досліджень, які ведуться в наукових уста"

новах та на підприємствах тощо.

 Перспектива подальших розвідок полягає в пошу"

ку шляхів, які дозволять поглибити інтегрованість Ук"

раїни у глобальний інноваційно"інвестиційний процес та

переорієнтувати процес інтеграції на другу модель: з

переважанням притоку ПІІІ у високотехнологічні галузі,

інноваційну сферу підприємств та сферу науково"тех"

нічних досліджень.
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