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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умов сьогоднішньої кризи глобальних інвестицій по)

требують розвитку вільні економічні зони і території пріо)
ритетного розвитку. Про це свідчить і практика розвинених
країн. Зокрема, Південна Корея, з початком кризи прого)
лосила про створення двадцяти ВЕЗ. Угорщина вдвічі
збільшила кількість індустріальних парків, які створюються
за рахунок державних коштів, із застосуванням спеціаль)
ного митного режиму [4].Позитивними є результати ство)
рення та функціонування ВЕЗ Китаю: зони забезпечують від
40% загального обсягу експорту, залучається іноземний
капітал [6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми створення ВЕЗ і ТПР в Україні з метою залу)

чення інвестицій до окремих регіонів країни були розгля)
нуті такими вітчизняними вченими, як В. Пила, О. Чмир, О.
Прокопенко. Дослідження цих вчених підтверджують, що
ВЕЗ і ТПР створюють сприятливі умови для економічного
розвитку територій, їх розташування за умови доцільного
їх впровадження. Тому в умовах світової економічної кризи
питання ефективного функціонування ВЕЗ і ТПР набуває
своєї актуальності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є виявлення чинників, які впливають

на залучення інвестицій до ВЕЗ і ТПР України, та пошук за)
ходів щодо збалансування інтересів держави та суб'єктів
ВЕЗ як одного з інструментів подолання наслідків світової
економічної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
Світова економічна криза зумовила розбалансування

фінансової системи, спад виробництва та зростання чисель)
ності безробітних. Тому радикальними заходами її подолан)
ня є стимулювання розвитку продуктивних сил країни шля)
хом залучення тих ринкових механізмів, які здатні посили)
ти зовнішньоекономічні зв'язки і сприяти залученню широ)
комасштабних інвестицій [5].

Одним із поширених шляхів залучення прямих інозем)
них інвестицій у світі на сьогодні є створення вільних еконо)
мічних зон, що сприятиме залученню коштів на розвиток
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окремих територій і галузей.
Вільна економічна зона — це частина національної те)

риторії України, на якій встановлюється спеціальний право)
вий режим економічної діяльності та порядок застосування
законодавства країни, що зорієнтована на посилення зовн)
ішньоекономічних зв'язків, у першу чергу, за рахунок залу)
чення іноземного капіталу.

Основними цілями створення ВЕЗ є стимулювання прито)
ку іноземного капіталу, розширення експортної бази, покра)
щання платіжного балансу країни за рахунок надходжень у
іноземній валюті, ефективне використання місцевих ресурсів,
стимулювання ринкових перетворень, створення нових робо)
чих місць і вирішення таким чином, проблем зайнятості.

Оскільки Україна є індустріально розвиненою держа)
вою, у якій відсутні жорсткі екологічні обмеження та яка
забезпечена об'єктами виробничої, соціальної інфраструк)
тури та розвиненою системою комунікацій, то для неї до)
цільним є створення зовнішньоторгових, виробничих та на)
уково)технічних зон [5].

Територія пріоритетного розвитку — територія, на якій
склалися несприятливі соціально)економічні та екологічні
умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвес)
тиційної діяльності для створення нових робочих місць.

У ВЕЗ та на ТПР діють сприятливі митні умови та режим
митного оподаткування: пільговий режим та рівень оподат)
кування, специфічні валютно)фінансові умови.

Основною відмінністю ВЕЗ від ТПР є те, що ВЕЗ ство)
рюється з конкретною метою та на відносно невеликій, штуч)
но обмеженій території, а ТПР створюється на територіях в
адміністративних межах районів, міст або областей [7].

Згідно з чинним законодавством, станом на 1 січня 2009
року в Україні утворено 11 вільних економічних зон та 72
території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності в Автономній Республіці Крим та
12 областях України.

За даними статистичного обстеження, станом на 1 січня 2009
року в 10 ВЕЗ та на 39 ТПР реалізується 305 проектів. Цими про)
ектами передбачено надходження інвестицій в обсязі 3 986,8
млн дол. США, з них у ВЕЗ — 1 088,4 млн дол.США (27,3 %
загального обсягу), на ТПР — 2 898,4 млн дол.США (72,7%).

За інвестиційними проектами, що реалізуються, залучено
всього 2 927,7 млн дол.США інвестицій, що становить 73,4%
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передбачених обсягів, з них 613,4 млн
дол. США (21,0% обсягу надходжень)
— у ВЕЗ, 2 314,3 млн дол. США (79,0%)
— на ТПР.

Якщо українськими інвесторами
фактично вкладено 2 111,8 млндол.)
США інвестицій (72,1% загального
обсягу), то іноземними — 815,9 млн
дол.США (27,9%). У 2008 році —
відповідно 374,5 млн дол.США
(92,2%) та 31,8 млн дол.CША (7,8%).

У реалізації інвестиційних про)
ектів беруть участь інвестори з 40
країн світу й окремі міжнародні
фінансові організації. Найбільші об)
сяги інвестицій з початку реалізації
проектів надійшли з Німеччини —
238,9 млн дол. США (29,3 % загаль)
ного обсягу інвестицій), Кіпру — 70,0
млн дол.США (8,6%), США — 59,1
млн дол. США (7,2%), Польщі )57,4
млн дол. США (7,0%), Нідерландів —
53,9 млн дол. США (6,6%), Японії —
44,9 млн дол. США (5,5%), Сполуче)
ного Королівства — 40,5 млн дол.
США (5,0%), Франції — 31,0 млн
дол. США (3,8%), Швейцарії — 24,2
млн дол. США (3,0%), Британських
Віргінських островів — 23,9 млн дол.
США (2,9%) [2].

З початку впровадження проектів
надходження платежів до бюджету від
реалізації інвестиційних проектів ста)
ном на 01.01.2009 року склали 6 735,
2 млн грн. (36,2% до обсягу, що пе)
редбачений проектом), у тому числі з
початку 2008 року — 2 181,6 млн грн.
(80,7% до обсягу, що передбачений
на рік). Збори до державних цільових
фондів склали 2 498,8 млн грн. (83,7%
до обсягу, що передбачений проек)
том), у тому числі з початку 2008 року
— 636,9 млн грн. (135,4% до обсягу,
що передбачений на рік). Сума отри)
маних пільг з оподаткування згідно із
законодавством про ВЕЗ та ТПР скла)
ла 1293,6 млн грн. (8,8 % до обсягу,
що передбачений проектом), у тому
числі з початку 2008 року — 7,08 млн
грн. (0,8% до обсягу, що передбаче)
ний на рік).

За даними статистичного щорічни)
ка Донецької області, на 01.01.2008 р.
іноземні інвестиції на 1 особу населен)
ня складають 309 дол. США, питома
вага у загальній сумі іноземних інвес)
тицій до України складає 48,5%. Про)
аналізуємо надходження інвестицій у
ВЕЗ та ТПР у Донецькій області.

 Станом на 01.01.2009 р. з початку реалізації проектів
до ВЕЗ і ТПР Донецької області надійшло 1 721,3 млн дол.
США, шо складає 58,79% у загальному обсязі інвестицій у
СЕЗ і ТПР України.

Загальний обсяг інвестицій у Донецьку область станом
на 01.01.2009 р. склав 8 839,0 млн грн. (79,2% передбаче)
ного проектом), у т.ч. грошові внески склали 5 621,1 млн
грн., внески у вигляді рухомого та нерухомого майна — 2
179,5 млн грн., нематеріальні активи — 2,7 млн грн, реінве)
стиції — 354,7 млн грн., та інші — 681,0 млн грн. [2].

Розглянемо динаміку залучення іноземних інвестицій до
ВЕЗ і ТПР Донецької області у порівнянні з прямими інвестиц)

іями у Донецьку область та загальною сумою надходження
інвестицій за 2000—2007 рр. (рис. 1 та 2).

 Як видно з рис. 1 та 2, надходження іноземних інвес)
тицій до ВЕЗ і ТПР мало позитивну динаміку та їх частка у
прямих іноземних інвестицій протягом 2000)2007 рр.
змінювалася незначно та дорівнювала приблизно половині
суми надходження прямих іноземних інвестицій у Донець)
ку область. Частка іноземних інвестицій до ВЕЗ і ТПР у
загальній сумі інвестицій у Донецьку область протягом пе)
ріоду 2000—2007 рр. зменшилась з 52,8% до 23,3%, що є
негативною тенденцію залучення інвестицій у СЕЗ і ТПР
Донецької області.

Рис. 3. Темпи надходження інвестицій у ВЕЗ і ТПР Донецької
області за період 2002—2007 рр. [2, 3]

Рис. 1. Динаміка іноземних інвестицій у Донецьку область за
період 2000—2007 рр., млн дол. США [2,3]

Рис. 2. Динаміка надходження інвестицій до ВЕЗ і ТПР
Донецької області за період 2000—2007 рр., млн дол.

США [2, 3]
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У зв'язку із впровадженням в дію Закону України "Про
внесення змін в Закон України "Про державний бюджет
України на 2005 рік" (березень 2005 року) було скасовано
пільгові режими оподаткування. Проаналізуємо вплив цьо)
го фактору на залучення інвестицій у ВЕЗ і ТПР Донецької
області.

На рис.3 зображено темпи надходження інвестицій у
ВЕЗ і ТПР Донецької області за період 2002—2007 рр. Як
видно з рисунку, за період 2002—2004 рр. темпи надход)
ження зростали, а з 2005р. темпи надходження інвестицій у
ВЕЗ і ТПР Донецької області зменшились з 48% у 2004 році
до 17% у 2007 році (рис. 3) [2].

Простежимо динаміку надходження іноземних інвес)
тицій до ВЕЗ і ТПР Донецької області та динаміку поповнення
бюджету Донецької області за 2005—2007 рр. на рис. 4.

З рис. 4 видно, що протягом 2005—2007 рр. темпи над)
ходження іноземних інвестицій до ВЕЗ і ТПР та дохід бюджету
Донецької області мали схожу динаміку, що свідчить про мож)
ливість існування залежності між показниками доходної час)
тини бюджету та іноземними інвестиціями у СЕЗ і ТПР.

Станом на 01.01.2008 р. найбільші інвестиції до ВЕЗ і ТПР
Донецької області надійшли у переробну промисловість
(70,4%) та добувну промисловість (15,4%). Простежимо зв'я)
зок між темпами зростання інвестицій до ВЕЗ і ТПР Донецької
області та рентабельністю промислових підприємств на рис. 5.

З рис. 5 видно, що починаючи з 2005 року впали темпи
зростання рентабельності промислових підприємств, на що
вплинуло скасування пільгового режиму оподаткування у
березні 2005 року. Темп надходження іноземних інвестицій
у ВЕЗ і ТПР у 2005 році скоротився до 8%. У 2006 р. темп
надходження іноземних інвестицій збільшився до 69%, ос)
кільки активно інвестували в Україну в 2006 році офшорні
інвестори з Німеччини, Кіпру, США, Британських Віргінських
островів, які стабільно входять в "десятку" найкрупніших

інвесторів України. Але темпи наход)
ження загальної суми інвестицій у ВЕЗ
і ТПР у 2005—2007 рр. скоротилися.
Звідси можна зробити висновок, що
скасування пільгового режиму оподат)
кування у ВЕЗ та ТПР впливає негатив)
но на залучення інвестицій до ВЕЗ і
ТПР.

ВИСНОВКИ
Таким чином, першочерговими за)

ходами щодо збалансування інтересів
держави та суб'єкта ВЕЗ як одного із
шляхів виходу зі світової економічної
кризи є наступні:

— по)перше, відмова від стягування
мита на капітальне обладнання або його
скорочення (оскільки саме завдяки імпор)
ту сучасного устаткування можна впрова)
дити у виробництво прогресивні виробничі
технології, підвищити його ефективність);

— по)друге, впровадити нульове
оподаткування на прибуток, що реінве)
стується у власне виробництво;

— по)третє, врегулювати систему
оподаткування за допомогою податко)
вих канікул, податкових пільг на інвес)
тиції на підприємствах з реалізації інве)
стиційних проектів, що спрямовані на
модернізацію, реконструкцію та техні)
чне переоснащення діючих
підприємств, будівництво нових об'єктів
виробничого призначення, а також на)
цілені на створення нових робочих
місць;

— по)четверте, збалансувати інте)
реси держави й іноземних інвесторів у

забезпеченні прав власності на землю.
Стратегічною задачею України є законодавче впроваджен)

ня чіткого диверсифікованого механізму пільгового режиму
оподаткуванні ВЕЗ і ТПР України з метою збалансування по)
даткових надходжень до доходної частини бюджету України
та створення сприятливих умов залучення іноземних інвесторів.
Тільки за цих умов іноземне інвестування буде сприяти підви)
щенню макроекономічних показників країни та надасть додат)
ковий імпульс для економічного зростання країни з метою ви)
ходу зі світової економічної кризи.
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Рис. 4. Темпи надходження іноземних інвестицій до ВЕЗ і ТПР
та дохід бюджету Донецької області за 2005—2007 рр. [2, 3]

Рис. 5. Темпи зростання інвестицій до ВЕЗ і ТПР
та рентабельності промислових підприємств


