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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тяжка економічна ситуація України, спричинена бой!

овими діями на сході країни та небажанням інвесторів

вкладати свої ресурси в країну з тяжкою політичною си!

туацією, стали причиною необхідності пошуку невідклад!

них реанімаційних заходів підняття рівня економіки дер!

жави. Одним із таких заходів є досвід провідних країн

світу в частині запровадження спеціальних (вільних) еко!

номічних зон та територій пріоритетного розвитку. Вільні

економічні зони називають вікнами світової економіки,

через які в ряд регіонів і країн проникають іноземні інве!

стиції, технології, досвід управління. Крім того, багато

економістів вважають спеціальні економічні зони прото!

типом нової політики "відкритих" дверей для економіч!

ного розвитку держави. Тому на разі є необхідність ана!

лізу побудови вільних економічних зон, аналізу їх струк!
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У статті описується сутність понять спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріо�

ритетного розвитку. Детально розглянуто характерні ознаки вільних економічних зон, мету їх

створення, позитивні і негативні сторони та роль у світовій економіці. Розкрито їх класифіка�

цію, враховуючи функціональні ознаки. Визначено основні критерії, що впливають на функціо�

нування спеціальних (вільних) економічних зон. Охарактеризовано поняття територій пріори�

тетного розвитку та визначено основні ознаки їх відмінності від спеціальних (вільних) економі�

чних зон. Визначено критерії депресивності регіонів, на підставі яких формуються необхідність

створення спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку регіонів.

The article describes the essence of the concepts of special (free) economic zones and priority

development areas. It details the characteristic features of free economic zones, the purpose of

their creation, their positive and negative aspects as well as their role in the global economy. Given

their functional characteristics, the article proposes a detailed approach for their classification. The

entire criteria that affect the functioning of special (free) economic zones have been identified. The

concept of priority development areas and their basic differences from the special (free) economic

zones have been revealed. The criteria that designate the areas as economically depressed regions

by establishing the needs of special (free) economic zones and the areas of priority development

regions are defined.
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тури, позитивних і негативних сторін а також доцільність

їх запровадження за конкретного стану економіки дер!

жави і політичної ситуації, яка склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика суті і цілей створення спеціальних

(вільних) економічних зон та територій пріоритетного

розвитку досить досліджена в світовій науковій літера!

турі. Розгляду діяльності таких утворень присвячені ро!

боти таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як А. Куз!

нєцов, Є. Федоренко, С. Єврастов [4], В. Соколлов [6] та

ін. Вивчення світового досвіду спеціальних економічних

зон та територій пріоритетного розвитку дозволяє кон!

статувати неоднорідність форм, цілей, механізмів, стра!

тегій розвитку та результатів зонування. Але це розмаїт!
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тя може й має бути ідентифіковане, зведене в загальну

схему, теоретично усвідомлене.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз розвитку та формування віль!

них економічних зон та аналіз їх діяльності. Відповідно

до поставленої мети у статті вирішуються наступні задачі:

проаналізувати сутність спеціальних (вільних) економіч!

них зон їх основні ознаки та класифікацію; дослідити

позитивні та негативні сторони вільних економічних зон;

визначити фактори, що впливають на функціонування

вільних економічних зон та територій пріоритетного роз!

витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Один із перших термінів, що визначали суть вільної

зони, — "вільна гавань" (porto franko). У міру поширен!

ня механізму зон, модифікації цільової та функціональ!

ної спрямованості цей понятійний ряд збільшувався, у

тому числі й під впливом мовних особливостей деpжав!

засновниць. У результаті утворення, що має внутрішню

цілісність, отримало значну кількість назв. Мається на

увазі багатозначність понять, адже, за нашими підрахун!

ками, існує близько 60 дефініцій, або лексем, на позна!

чення цього утворення.

Найбільш поширені терміни "вільна економічна зона"

(free economic zone) (ВЕЗ/FEZ) та "експоpтно!виpобнича

зона" (export processing zone) (ЕВЗ/EPZ). Перший термін

найбільш точно передає той ключовий момент, що харак!

теризує зону як економічне, а не політичне, соціальне чи

інше утворення з вільним (спрощеним та пільговим

відносно норм господарського й митного законодавства

приймаючої економіки) режимом підприємницької діяль!

ності.

Другий термін — ЕВЗ — досить широко було попу!

ляризовано економічною наукою. Він найбільш активно

використовується в практиці країн, що розвиваються.

Крім того, термін ЕВЗ офіційно визнаний рядом міжна!

родних організацій, зокрема Міжнародною Організацією

Праці, Центром ООН з Транснаціональних Корпорацій,

Всесвітньою Асоціацією ЕВЗ (World export processing

zone association), Світовим банком.

В Україні найбільшої популярності набув досвід Ки!

таю в галузі проведення економічних реформ. І, хоча він

не був реалізований у нашій державі, між тим залишив

свій відбиток у вітчизняному законодавстві, у якому зас!

тосовано термін "спеціальна економічна зона" (special

economic zone) (CЕЗ/SEZ). У результаті офіційно узако!

неним в Україні є подвійний термін — "спеціальна (вільна)

економічна зона" (СЕЗ/ВЕЗ).

Існує багатоваріантність підходів щодо визначення

самого утворення СЕЗ. Власні трактування дає законо!

давство країн, що беруть участь у процесі зонування;

містять їх також міжнародні угоди, наукові досліджен!

ня, документи міжнародних організацій, асоціацій тощо.

Серед найбільш відомих визначень назвемо лише ті, що

були сформульовані в постанові Ради Спільного Ринку

від 04.03.1969 p., у VII додатку до Конвенції в Кіото від

18.03.1973 p., документах UNCTAD від 1975 p., Ради

Спільного Ринку від 1988 p., у матеріалах Міжнародної

організації праці, Центру ООН з ТНК, Всесвітньої Асо!

ціації ЕВЗ. Усі вони, поділяючи єдину думку щодо най!

важливіших суттєвих pис вільних зон, пропонують влас!

не, оригінальне трактування.

Приміром, Центр ООН з ТНК трактує поняття експор!

тної виробничої зони як "чітко визначеної промислової

зони, де сформовано анклав безмитної торгівлі в митно!

му та торговому режимі приймаючої країни і в якій іно!

земні підприємства, що виробляють в основному продук!

цію на експорт, отримують вигоду з наданих фіскальних

пільг".

У VII додатку до Кіотської конвенції 1973 р. вільну

зону (зону франко) визначено як "частину території краї!

ни, на якій товари розглядаються як об'єкти, що знахо!

дяться за межами національної митної території, завдя!

ки чому не підлягають звичайному митному контролю та

оподаткуванню".

Фахівці Світового банку вважають: спеціальна еко!

номічна зона — це територія з чітко визначеними ме!

жами, що, як правило, має кордони, один адміністра!

тивний центр та податкові пільги, що надаються підприє!

мствам, які фізично розташовані на території зони [1].

Також вони вирізняють, як різновид СЕЗ експортно!про!

мислові зони, що являють собою огороджену ділянку,

яка створюється з метою розвитку промисловості, ви!

робництва й експорту та має більш ліберальні, ніж усе!

редині країни, податкову й економічну політику та за!

конодавство [2].

 Економічна література містить і таке визначення:

"Вільна економічна зона — це складова частина госпо!

дарського комплексу країни, спеціально визначена на да!

ному етапі із загального економічного контексту як пріо!

ритетна, що забезпечує розподіл і виробництво суспіль!

ного продукту, включаючи іноземний продукт, для до!

сягнення при цьому конкретної мети в соціально!еконо!

мічному розвитку держави".

Існують й інші тлумачення СЕЗ:

— територія із чітко визначеними кордонами та особ!

ливими економічними умовами, які сприяють залученню

прямих іноземних інвестицій, де компанії отримують по!

даткові й митні пільги;

— територія, створена з метою стимулювання еко!

номічного розвитку країни за рахунок залучення інвес!

тицій та розвитку торговельної системи;

— географічний регіон, у якому діють економічні за!

кони, що відрізняються від загальноприйнятих усередині

країни, запроваджені з метою залучення прямих інозем!

них інвестицій [3].

Що стосується суттєвих ознак СЕЗ, то в науковій літе!

ратурі теж немає єдиної думки щодо цього. Залежно від

того, які риси досліджуваних територіально!господарсь!

ких утворень визнаються основними, формуються й різні

погляди на поняття та класифікацію СЕЗ. Зокрема, у пуб!

лікаціях "Центру ООН по Транснаціональним корпораці!

ям" наголошується на існуванні 5 суттєвих ознак, що виз!

начають СЕЗ, а саме:

— інтеграція у світове господарство та підпорядко!

вані їй цілі — нарощування експорту товарів та імпорту

капіталів, залучення передових високих технологій, підго!

товка кадрів тощо;

— стимулювання розвитку місцевих факторів вироб!

ництва й забезпечення зміни існуючих на момент ство!

рення зони продуктивних сил та економічного потенціа!

лу;

— формування особливих економічних відносин ви!

робництва та розподілу продукту;

— здатність до дифузного розширення та розпов!

сюдження власних меж (кордонів) на інші, пов'язані з нею

безпосередньо або опосередковано господарські сфе!

ри, галузі, території;

— наявність чітко визначеного кордону.

Як вихідні критерії, що визначають віднесення тих або

інших структур до вільних економічних зон, ми викорис!

товуємо:
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— умовну екстериторіальність щодо митних кордонів

та індиферентність до торгового режиму приймаючої

держави;

— спрямованість на активізацію підприємницької та

зовнішньоекономічної діяльності;

— використання для власного розвитку зовнішніх

фінансових ресурсів;

— особливий ( відрізняється від загального, існую!

чого на території держави розташування) організаційно!

правовий режим.

Фактор активізації зовнішньоекономічних зв'язків є

суттєвим, адже окрім СЕЗ можуть існувати особливі те!

риторіальні утворення зі спеціальним режимом сприян!

ня окремим видам підприємницької діяльності (так звані

підприємницькі зони, зони розвитку тощо) на депресив!

них або інших територіях для безпосереднього заохо!

чення національних виробників.

Підприємницькі та подібні до них зони, як правило,

фізично не відокремлені від навколишніх територій, мо!

жуть розташовуватися в районах невеликих міст або на

більш значних за площею "проблемних" територіях. Зап!

ровадження підприємницьких зон в основному пов'яза!

не з політикою держави щодо підтримки співтовариств

(sociоspaces), спрямованою на використання внутрішніх

ресурсів саморозвитку шляхом підвищення порівняльних

переваг територій.

Як підтверджує практика, особливі територіальні ут!

ворення є важливою та ефективною формою сприяння

економічному пожвавленню у пріоритетних галузях або

сферах діяльності, засобом відновлення депресивних

районів. Але, незважаючи на переважання внутрішніх ре!

сурсів розвитку підприємницьких зон, вони об'єктивно

будуть поступово підключатися до системи міжнародно!

го поділу праці, науково!технічного обміну, процесів

міжнародного руху капіталів.

Виходячи з вищевикладеного, спеціальну (вільну)

економічну зону можна визначити як просторово обме!

жену частину території держави, у межах якої встанов!

люється особливий режим підприємницької діяльності

для забезпечення цілеспрямованого економічного роз!

витку території шляхом активізації зовнішньоекономіч!

них зв'язків.

Підсумовуючи перелік цілей, що висуваються при зас!

нуванні СЕЗ, зазначимо, що до них належать такі, як:

— вирішення проблем зайнятості та формування но!

вих робочих місць;

— активізація зовнішніх економічних зв'язків (зок!

рема, у формі зовнішньої торгівлі, міжнародної вироб!

ничої кооперації, міжнародного руху капіталів, науково!

технічного обміну);

— сприяння економічному розвитку території та

структурним змінам;

— досягнення нової інноваційної якості економіки;

— розширення експортної бази або розвиток імпор!

тозаміщення;

— ефективне використання місцевих ресурсів вироб!

ництва.

Багатоваріантність підходів, притаманна трактуван!

ню СЕЗ, властива також і підходам до їх класифікації.

Так, А.П. Кузнєцов вважає за необхідне розрізняти

зони вільної торгівлі, підприємницькі, технологічні парки,

зони експортного виробництва, спеціальні економічні

зони. Американські вчені та спеціалісти із зонування по!

силаються на три основних типи зон: складські та тран!

зитні, вільні промислові, комплексні зони вільного підприє!

мництва (у тому числі інтегровані виробничі, фінансові,

туристичні зони, зони обробки інформації тощо).

Є.І. Федоpенко та О.В. Мудpагель виділяють три типи

зон: зовнішньоторговельні (у складі вільних митних зон і

портів, зон експортного виробництва, транзитних зон);

функціональні, або галузеві (технологічні парки, техно!

поліси, туристичні, страхові, банківські тощо) та комп!

лексні спеціальні економічні зони виробничого характе!

ру.

С.Ю. Євpастов, Н.Б. Козлов та А.І. Кузнєцов спира!

ються у своїх дослідженнях на такі типи СЕЗ: вільні тор!

гові зони, чи porto franko, неторгові зони (банківські,

страхові, підприємницькі, технологічні) та експортні ви!

робничі зони [4; с. 113—114].

В.В. Васильєв надає більш детальну класифікацію з

виокремленням п'яти типів СЕЗ — вільних торгових, екс!

портних промислових, банківсько!страхових, технологі!

чних та комплексних [5; с. 317].

Т. Данько та З. Окрут розрізняють чотири типи СЕЗ:

торгово!складські зони (зони зовнішньої торгівлі, вільні

митні зони, вільні безмитні зони та вільні порти), експор!

тно!виробничі (промислові та експортно!промислові,

зони спільного підприємництва, зони вільного підприєм!

ництва, підприємницькі та спеціальні економічні зони), на!

уково!технічні зони (інноваційні центри, наукові парки,

дослідницькі парки) та комплексні зони.

Ми пропонуємо вільні економічні зони поділяти на

типи залежно від: розташування відносно державного

кордону, характеру об'єкта зонування, принципу орга!

нізації, характеру взаємодії із позазональною економі!

кою, від національної належності, масштабу та значу!

щості вирішуваних завдань, функціональної спрямова!

ності (рис. 1).

За критерієм місцезнаходження СЕЗ відносно дер!

жавних кордонів вони поділяються на внутрішні (розта!

шовані у внутрішніх районах країни) та зовнішні (розта!

шовані безпосередньо на кордоні). Необхідно зауважи!

ти, що СЕЗ, розташовані поблизу державного кордону

(морського, річкового або навіть сухопутного), мають

переваги, що полягають у транспортній доступності.

Особливо це впливає на розташування зон, призначених

для обслуговування зовнішньої торгівлі, але такі СЕЗ та!

кож можуть розташовуватись і у внутрішніх районах краї!

ни.

За характером об'єкта зонування розрізняють ло!

кальні (точкові) та комплексні СЕЗ. Локальною (точко!

вою) визнається та вільна економічна зона, яка розмі!

щується в межах спеціально визначеної незаселеної

теpитоpії площею до 500 га та має лише об'єкти забезпе!

чення життєдіяльності зони. Розмір території локалізації

зони залежить від місця розташування, обраного типу

СЕЗ, заявлених цілей її діяльності тощо.

У світовій практиці відомі вільні економічні зони, ство!

рені на базі окремих підприємств, транспортних вузлів,

промислових зон, а також на значних площах (у тому

числі в межах адміністративно!територіальних одиниць).

Це пов'язано з об'єктивною неоднорідністю різних

об'єктів зонування, а також поставлених перед СЕЗ зав!

дань.

За характером організації зони можна розподілити

на сформовані за територіальним або організаційним

принципом. СЕЗ може охоплювати певну визначену те!

риторію, де на всіх суб'єктів підприємництва поширюєть!

ся спеціальний режим (територіальний підхід), або певну

сукупність суб'єктів підприємництва, які мають спільні

ознаки, що не залежать від місця їхнього розташування

(організаційний підхід).

За характером взаємодії з економікою приймаючої

держави слід розрізняти зони інтеграційного (до меха!
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нізму зони закладено принцип тісної взаємодії із су!

б'єктами підприємництва поза межами зони) та анклав!

ного типу (зона функціонує у просторі, що є "замкненим"

відносно позазональної господарської системи й відкри!

тим для зовнішніх зв'язків). Зони анклавного типу є ан!

типодом інтеграційних, створюються переважно для мак!

симізації зовнішнього притоку товарних і фінансових

ресурсів, локалізуються на невеликій за розміром тери!

торії, у процесі діяльності мінімально взаємодіють із реш!

тою суб'єктів підприємництва приймаючої держави.

Залежно від того, охоплює зона визначену терито!

рію однієї або кількох суміжних держав, можна розпод!

ілити зони на однонаціональні та багатонаціональні

(міждержавні). Тут важливо не ототожнювати категорію

"мононаціональний" із національною належністю капі!

талів та суб'єктів підприємництва, які працюють у СЕЗ.

Відповідно до значущості вирішуваних завдяки СЕЗ

проблем, а також рівня наданих суб'єктам зони пільг (по

видаткам державного чи місцевого бюджету) слід роз!

різняти СЕЗ загальнодержавного та регіонального

(місцевого значення).

Згідно із функціональною спрямованістю розрізня!

ють такі типи СЕЗ: зовнішньоторговельні, торговельно!

виробничі, науково!технічні, туристично!рекреаційні,

офшорні зони (рис. 2).

Зовнішньоторговельні зони — це один із найпоши!

реніших і, без сумніву, найдавніших типів СЕЗ. Йому вла!

стивий сталий режим діяльності, він дозволяє викорис!

товувати наявні транспортно!географічні та геополітичні

переваги країни розташування, потребує відносно неве!

ликих коштів на заснування, а за умови достатньої відпра!

цьованості проекту має швидку окупність.

Торговельно!виробничі зони є найбільш ефективни!

ми, оскільки не лише стимулюють "точкове" зростання

виробництва в регіоні розташування, а й сприяють ре!

структуризації та модернізації приймаючого господар!

ства, активізують науково!технічний обмін, позитивно

впливають на зовнішньоторговельний баланс, дозволя!

ють вирішувати проблеми зайнятості та доходів населен!

ня і т.ін.

Науково!технічні зони є одним із найскладніших ут!

ворень серед СЕЗ. Частіше за все вони мають місце у

практиці високорозвинених країн та нових індустріаль!

них держав, оскільки базуються на високому інтелекту!

альному потенціалі приймаючої країни. Проекти науко!

во!технічних зон орієнтовані на довгострокову перспек!

тиву, що визначається як тривалістю періоду створення,

так і періодом окупності капіталовкладень. Саме вони мо!

жуть надати інноваційної спрямованості економіці, до!

помагають підтримувати високі конкурентні позиції дер!

жави в сучасному світі, де фактор науково!технічного

прогресу є вирішальним.

Туристично!рекреаційні зони — не дуже поширений

тип вільних зон, який передбачає, що в країні розташу!

вання природоресурсного потенціалу мають максималь!

но повно використовуватися туризм та рекреації.

Офшорні зони називають "зручними гаванями" для

діяльності нерезидентів, що не ведуть господарської

діяльності в країні, де такі зони розташовані.

Окрім п'яти вищеназваних основних типів СЕЗ, мо!

жуть існувати ще й вільні зони, які разом із головними

pисами мають елементи кількох зазначених типів. Тобто

в результаті поєднання місцевої специфіки й "класичних"

моделей вільних економічних зон формуються інші різно!

види СЕЗ.

Типи та моделі організації СЕЗ видозмінюються за!

лежно від вирішуваних завдань та особливостей еконо!

мічного розвитку країн розташування. Але всі вони ма!

ють спільні pиси, що дозволяє відносити їх до складу

спеціальних (вільних) економічних зон.

 Подана вище класифікаційна схема, як і будь!яка

інша, має дещо схематичний характер, не охоплює всьо!

го розмаїття властивостей та особливостей СЕЗ, які в ре!

альній дійсності взаємодіють і створюють нові комбінації

та структури. Але якщо виходити з необхідності відоб!

раження основних, найбільш суттєвих pис, то подібну кла!

сифікацію, на наш погляд, можна вважати досить повною.

Слід зазначити, що спеціальні (вільні) економічні зони

доволі поширені в світі, мають власну історію, неодноз!

начну соціально!економічну результативність. Вдала

Рис. 1. Класифікація спеціальних (вільних) економічних зон
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адаптація СЕЗ до специфіки національного господарства,

рівня його розвитку та державної стратегії соціально!еко!

номічного зростання можуть сприяти динамічному про!

гресу країни.

Територіальна нерівномірність соціально!економіч!

ного розвитку притаманна країнам, регіонам, адмініст!

ративно!територіальним одиницям. Причинами просто!

рових диспропорцій, як правило, є:

— неоднакові природно!кліматичні умови;

— нерівномірне розташування покладів корисних ко!

палин та неоднаковий рівень їхньої фактичної залученості

до господарського обігу;

— різне розташування відносно інших регіонів дер!

жави, зовнішніх кордонів та зарубіжних країн із не!

однаковим рівнем соціально!економічного розвитку та

політико!правовою системою;

— різне транспортно!географічне та геополітичне

розташування;

— неоднаковий рівень транспортно!комунікаційної

забезпеченості;

— специфічна структура виробничого потенціалу;

— особливі агломераційні характеристики (поєднан!

ня міжгалузевих зв'язків як перевага та перенаселення

— як недолік);

— неоднакова інституціональна структура;

— різні правові, економічні (у тому числі податкові,

фінансові, організаційні) та інші умови підприємницької

діяльності;

— нетотожні соціально!культурні фактори.

Для зменшення територіальних диспропорцій вико!

ристовується регіональна політика. Об'єктом регіональ!

ної політики є будь!якого роду просторова нерівність:

рівня та умов життя, зайнятості, темпів економічного роз!

витку, ступеня соціальної захищеності, екологічної без!

пеки тощо. У міру розвитку продуктивних сил, посилен!

ня інтернаціоналізації (глобалізації) економічних про!

цесів та розвитку міждержавних союзів регіональна пол!

ітика може навіть виходити за національні межі, набува!

ючи наднаціональних ознак.

Основним завданням регіональної політики є міні!

мізація виявлених територіальних диспропорцій, які мо!

жуть спричинити соціальні конфлікти, уповільнити роз!

виток регіону, держави чи сукупності держав.

Завдання регіональної політики різних держав та те!

риторій мають розбіжності, але в загальному вигляді вони

передбачають:

— створення єдиного економіко!правового просто!

ру;

— вирівнювання умов соціально!економічного роз!

витку регіонів;

— забезпечення пріоритетного розвитку тих регіонів,

які мають стратегічне значення або є найбільш перспек!

тивними;

— максимально ефективне використання природо!

ресурсного потенціалу регіонів;

— екологізація регіонального природокористуван!

ня.

 Зауважимо, що повної гармонії між інтересами

різних соціально!політичних груп досягти неможливо,

тобто навіть на рівні території не можна створити умови

для одночасного й максимально повного задоволення

інтересів регіональної та місцевої влади, регіонів і дер!

жави, місцевого населення й усієї нації. За прикладом

щодо цього можна звернутися до сучасної економіки

об'єднаної Німеччини, Великобританії та ін. Але в той же

час можливий компроміс регіонального та державного

інтересів, якого саме і прагне регіональна політика. За!

гальновідомий досвід регіональної політики накопичено

Рис. 2. Класифікація спеціальних (вільних) економічних зон
за функціональною ознакою
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США, Великобританією, Австралією, Нідерландами, а

також Європейським Співтовариством.

Проблеми регіонального розвитку в різних країнах,

незалежно від їхнього суспільно!політичного устрою

та економічної моделі господарювання, завжди вхо!

дять до переліку найважливіших і потребують обов'яз!

кової державної підтримки у своєму вирішенні. До цих

проблем, що можуть мати економічний, соціальний,

технологічний, структурний та екологічний характер,

належать:

— недостатня мотивація для розвитку підприємниц!

тва (високі податки, організаційна зарегламентованість

бізнесу тощо);

— неможливість техніко!технологічного оновлення

матеріальної бази виробництва та несприйняття інно!

вацій;

— недосконала або застаріла структура виробницт!

ва, монопрофільний характер галузевої структури, зане!

пад регіоноутворювальних галузей унаслідок кризи або

суттєвих кон'юнктурних змін;

— низький рівень зайнятості населення та погіршен!

ня його життя;

— критичне погіршення екологічної ситуації через не!

належний контроль за діяльністю екологічно небезпеч!

них підприємств або внаслідок природних катаклізмів

тощо.

Подолання таких проблем у комплексі для цілого ре!

гіону потребує від державних і місцевих органів влади

скоординованих зусиль, які мають зумовити підвищення

ефективності управління, розвитку підприємництва, по!

кращання умов життєдіяльності місцевого населення. А

це, у свою чергу, потребує інвестицій для розвитку ви!

робництва й зайнятості.

Серед моделей забезпечення соціально!економічно!

го зростання регіонів та подолання основних територі!

альних диспропорцій, які використовуються в різних дер!

жавах світу, слід відзначити різнопланові регіональні про!

грами, "ареали допомоги/втручання", зони підприємниц!

тва й партнерства, території зі спеціальним режимом

підприємництва тощо.

Зони підприємництва почали створюватись у 70 —

80!х рр. ХХ ст. у найбільш проблемних регіонах промис!

лово розвинених країн таких, як США та Великобрита!

нія. Вони майже не досліджені вітчизняною економічною

наукою, але мають як науковий, так і практичний інте!

рес.

 Зони підприємництва, партнерства та території пріо!

ритетного розвитку можна охарактеризувати як спеціаль!

но визначені території, на яких запроваджується особ!

ливий економіко!організаційний режим з метою вирішен!

ня проблем зайнятості, підвищення рівня життя населен!

ня, сприяння інноваціям, активізації економічної діяль!

ності, зміни галузевої структури економіки, сприяння

розвитку реального сектора, зменшення тиску на місце!

вий бюджет з боку соціальних програм, вирішення еко!

логічних проблем місцевими і державними органами вла!

ди.

Для розвитку проблемної території використовують

переважно внутрішні ресурси держави — шляхом міжре!

гіонального перерозподілу, у першу чергу інвестиційних

ресурсів.

Таким чином, зони підприємництва відрізняються від

спеціальних (вільних) економічних зон зовнішньоторго!

вельного, торговельно!виробничого, туристично!рекре!

аційного типу тим, що їм не властива чітко виражена зов!

нішньоекономічна спрямованість. Крім того, на відміну

від класичних зовнішньоторговельних зон, вони не ма!

ють спеціально обладнаного зовнішнього кордону по пе!

риметру власної території.

Ініціатива заснування таких зон у більшості випадків

належить органам місцевої влади, на які покладена від!

повідальність за вирішення складних завдань соціально!

економічного розвитку підвідомчої території.

Під час свого започаткування зони підприємництва

розглядались як один із механізмів міської (урбаністсь!

кої) політики. Це було пов'язано в першу чергу з пробле!

мами розвитку великих міст та міських поселень, стиму!

люванням і регламентацією малого й середнього бізне!

су. Відповідно комплекс заходів, які мали забезпечити

ефективне запровадження підприємницьких зон, перед!

бачав:

— скорочення обсягів та сфер впливу державного

контролю;

— звільнення нових підприємств від податку на до!

ходи з капіталу;

— продаж підприємцям земель, що знаходяться у

суспільній власності.

На практиці подібний "стандартний" підхід до режи!

му зон підприємництва підлягав коригуванню відповідно

до специфіки завдань конкретних країн та регіонів (деп!

ресивних, старопромислових, монофункціональних).

Поняття "депресивність" було введено в обіг у 20 —

30!ті рр. ХХ ст. під час розгортання світової економічної

кризи. Але навіть сьогодні не існує єдиного загальновиз!

наного тлумачення цього терміну. Депресія (лат.

depressio) — це буквально спад, пригнічення. Якщо уза!

гальнити визначення суті депресії, використовувані у

спеціальній літературі, можна сказати, що депресивни!

ми є територіальні утворення, де з економічних, соціаль!

них, політичних, екологічних та інших причин припинили

діяти чинники саморозвитку.

До основи типології соціально!економічного розвит!

ку регіонів Європейського співтовариства покладено чо!

тири критерії: рівень економічного розвитку; галузева

спеціалізація (переважання певних галузей промисло!

вості та сільського господарства); рівень урбанізації або

характер заселення місцевості; особливості транспорт!

но!географічного та геополітичного розташування. При

оцінюванні регіонів використовуються показники серед!

нього рівня доходів на душу населення (для депресив!

них регіонів — нижче середньодержавних на 25 — 60%)

та рівня безробіття (має перевищувати середній по країні

або становити близько 17%).

У російських наукових публікаціях для характерис!

тики депресивного регіону використовують п'ять груп

ознак (критеріїв): рівень життя, промисловий та фінан!

совий розвиток, сільськогосподарський потенціал, рівень

соціального благополуччя, екологічна ситуація. За показ!

никами, які характеризують ту чи іншу групу, виділяють:

відсталі регіони із подальшим погіршанням рівня; відсталі

регіони зі збереженням рівня; відсталі регіони із покра!

щенням рівня; благополучні регіони із погіршанням рівня;

благополучні регіони зі збереженням рівня; благополучні

регіони з покращенням рівня [6, с. 28].

Вважається, що ступінь депресії слід визначати по!

казниками аномальної гостроти проблеми та пріоритет!

ності її вирішення, використовуючи для цього дві шкали:

порівняно з іншими територіями або державою в цілому

та порівняно із попередніми позиціями самої території

[7, с. 94].

Усі критерії віднесення регіону до розряду депресив!

ного можна згрупувати таким чином: виробничі; соціальні

(у тому числі трудові й демографічні); фінансово!бю!

джетні; екологічні.
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До виробничих критеріїв слід віднести:

— монопрофільний характер виробництва (якщо

одна галузь забезпечує близько половини зайнятих та

обсягів виробництва);

— незворотні процеси згортання основної сфери за!

стосування праці, які здійснені директивно (наприклад,

закриття Чорнобильської атомної електростанції з авто!

матичним вивільненням висококваліфікованих фахівців)

або викликані поточною кон'юнктурою світової економ!

іки (видобуток вугілля, металургія);

— суттєве скорочення (або значне гальмування

темпів росту) суспільного виробництва.

До складу соціальних критеріїв належать:

— високий рівень безробіття (показник рівня безро!

біття в регіоні має значно перевищувати середній показ!

ник по країні);

— високий (значно більший, ніж у середньому по

країні) дефіцит створюваних робочих місць та високе "на!

вантаження" на одне робоче місце;

— низький рівень доходів населення ( зазавичай не!

обхідно, щоб 70% населення регіону мало середній

дохід на душу населення на рівні 80% від середніх по

країні);

— високе навантаження на одного працюючого по

утриманню непрацюючих та непрацездатних осіб

(співвідношення працюючих та непрацюючих у регіоні

має бути вищим за середнє по країні);

— висока частка витрат на споживання ("споживчий

кошик") у сукупних доходах місцевого населення —

більша за середню по країні;

— наявність суттєвих проблем у відтворенні населен!

ня (критичне перевищення смертності над народжувані!

стю, яке за своїм масштабом розцінювається як депопу!

ляція).

У складі фінансово!бюджетних критеріїв особливи!

ми є:

— низький рівень інвестицій в основні фонди або пе!

рехід із розширеного на просте відтворення у вироб!

ництві;

— неадекватно висока питома вага соціальних вит!

рат та програм у місцевому бюджеті (перевищує серед!

ню по державі);

— високий ступінь залежності місцевого бюджету від

дотацій із бюджетів вищого рівня (питома вага транс!

фертів має бути вищою, ніж у середньому для зведеного

(консолідованого) бюджету країни);

— низький рівень бюджетної самозабезпеченості

(скільки доходів місцевого бюджету припадає по регіо!

ну на одного жителя порівняно з іншими регіонами краї!

ни).

Екологічні проблеми можуть мати різні причини ви!

никнення та масштаб, але якщо вони суттєвим чином

впливають на середовище проживання, не можуть бути

подолані за допомогою звичайних заходів або мають ка!

тастрофічний характер, вони також належать до суттє!

вих ознак регіональної депресії.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи викладений матеріал можна стверд!

жувати, що впровадження та використання спеціаль!

них (вільних) економічних зон та територій пріори!

тетного розвитку є дуже успішним напрацюванням в

системі ринкових ідей, допомагає розвитку здорової

конкуренції, створює нові й ефективні моделі управ!

ління виробництвом, експортом та інноваціями, а

відтак, є запорукою ефективного економічного зрос!

тання.
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