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ВСТУП
Досвід держав, що переживали періоди і процеси

багато в чому схожі з тим, що відбуваються в Україні,
показує, що перехід до цивілізованої ринкової економіки
не є одноразовим актом, а є процесом створення її еле3
ментів. Такими елементами можуть бути так звані вільні
економічні зони, різні галузеві або регіональні пільгові
умови функціонування бізнесу. Одним з істотних еле3
ментів цього процесу, як свідчить досвід низки країн, є
створення вільних економічних зон або, інакше, зон
вільного підприємництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Спроможність до міжнародної конкурентоспромож3

ності окремих підприємств, регіонів, галузей та націо3
нальної економіки в цілому досліджено у роботах
вітчизняних вчених В. Александрової, Ю. Бажала, О. Бі3
лоруса, В. Будкіна, В. Гальчинського, В. Геєця, Б. Губсь3
кого, Б. Данилишина, М. Дудченка, Д. Лук'яненка, Ю. Ма3
когона, В. Найдьонова, В. Новицького, Ю. Пахомова,
А. Савчука, А. Семенова, В. Сіденка, І. Спиридонова,
А. Філіпенка, Є. Хлобистова, О. Шнипка, М. Чумачен3
ка, А. Чухна та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити досвід функціонування вільних еконо3

мічних зон;
— визначити ступінь участі іноземних інвесторів і ек3

спортерів в розвитку економіки держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
У даний час у світі діють сотні так званих вільних еко3

номічних зон як в країнах з тоталітарною, так і в країнах
з вільною ринковою (змішаної) економікою. На вільні
економічні зони, за даними Асоціації транснаціональних
корпорацій при ООН, доводиться близько 15 % світової
торгівлі. Як відомо, перша вільна економічна зона була
створена в 1959 р. в Ірландії в процесі вирішення еконо3
мічних проблем, пов'язаних зі створенням реактивного
літака для перельотів через Атлантичний океан без до3
даткової заправки і обслуговуванням у зв'язку з цим
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міжнародного аеропорту в Шеноні. Основною ідеєю ство3
рення цієї зони було стимулювання створення експорто3
орієнтованих підприємств на території аеропорту і при3
леглих територіях шляхом, головним чином, безмитного
режиму експорту і коопераційного імпорту.

Створення вільної економічної зони в Шеноні цілком
виправдало себе і, якщо в 1960 р. в цій зоні роботою були
забезпечено 440 чоловік, то в 1975 р. — вже 3800. Май3
же удвічі збільшилося число зайнятих в самому аеропорту
[4, c. 11].

Позитивний досвід зони в Шеноні призвів до його
використання урядами багатьох країн, до 1986 р. таких
зон було вже близько 50.

Всесвітня асоціація експортно3промислових зон
(ЕПЗ) відносить до цього поняття всі санкціоновані уря3
дом території, такі як вільні порти, зони безмитної
торгівлі, індустріальні безмитні зони або зовнішньотор3
говельні зони, або будь3які інші типи зон, які можуть бути
включені за узгодженням з Радою Асоціації.

Наявний досвід свідчить про те, що головним в при3
веденому вище визначенні є вираз "або інші типи зон".
Інакше кажучи, Всесвітня асоціація експортно3промисло3
вих зон припускає можливість створення і функціонуван3
ня абсолютно різних вільних економічних зон.

Загальними для всіх вільних економічних зон є два
чинники: по3перше, створення в зоні максимально3спри3
ятливих умов для залучення іноземного капіталу; по3дру3
ге, надання відповідній території, галузі (що буває наба3
гато рідше) ряду деяких додаткових прав у економічній
сфері, а також податкових, митних і інших пільг. У робо3
тах [5, c. 20] і [2, c. 25] в 1991 і 1992 рр. були сформуль3
овані за безпосередньої участі автора (як відповідаль3
ного виконавця роботи) концептуальні основи створен3
ня вільної економічної зони в Донецькій області. Функц3
іонування вільної економічної зони повинне забезпечити
цілі населення території, що одержуює відповідний ста3
тус, цілі держави і бути привабливим для іноземних інве3
сторів, тобто відповідати їх цілям.

Цілями населення є:
— забезпечення зайнятості громадян з достатніми і

покритими товарною масою доходами;
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— забезпечення громадян житлом і соціальною
інфраструктурою в достатній кількості і необхідної
якості; при цьому мається на увазі, що всі громадяни ма3
ють легальну можливість в розумні терміни придбати
житло різними (залежно від доходів) способами і опла3
чувати його утримання (купівля3продаж, отримання мун3
іципального житла і ін.);

— поліпшення екологічного стану території.
Цілями держави є:
— підвищення технічного і економічного рівня вироб3

ництва, ефективне залучення у галузі національної еконо3
міки сучасних технологій і прогресивного устаткування;

— поліпшення матеріального добробуту громадян не
тільки в зоні, але і за її межами;

— опрацювання механізмів ринкової (змішаної) еко3
номіки.

Цілями іноземних інвесторів є отримання прибутку у
вільно3конвертованій валюті і можливість безперешкод3
ного вивозу її за кордон з пільговим режимом оподатку3
вання.

Реалізація вказаних вище цілей припускає включен3
ня народногосподарського комплексу території зони в
систему світогосподарчих зв'язків, збільшення експорт3
ного потенціалу за рахунок активізації економічної діяль3
ності шляхом створення пільгових умов для учасників
економічної діяльності в зоні і підвищення конкурентос3
проможності продукції, що випускається.

Легко переконатися, що приведені вище цілі зони
вільного підприємництва в основному співпадають з ме3
тою основних суб'єктів держави в цілому. Відомі цілі краї3
ни, що не мають тарифних або імпортних обмежень, чия
територія може, таким чином, повністю розглядатися як
вільна економічна зона. До числа таких країн відносять3
ся, зокрема, Гонконг, Сінгапур, Макао. В Китаї цілі міста
або райони визначаються як "спеціальні економічні зони".

Створювана вільна економічна зона є відкритою зо3
ною вільного підприємництва. При цьому суть зони — не
у відриві Донецької області від загального економічного
простору країни, не в протиставленні місцевих інтересів
інтересам України, а в більш повній мобілізації внутріш3
ньорегіональних резервів для поліпшення життя населен3
ня області і напрацювання досвіду ринкових відносин, у
тому числі розвитку приватного підприємництва, множин3
ності форм власності. Донецька зона вільного підприєм3
ництва (ДЗВП) розглядається як така, що охоплює всю
територію області з виділенням в її рамках особливих,
строго окреслених безмитних промислових "парків" —
зон технологічного розвитку (або науково3технічних
парків, сільськогосподарських зон і зон послуг). Це ба3
гато в чому визначає характер її концепції. Остання при3
пускає створення в Донецькій області, по3перше, зони
сумісного підприємництва; по3друге, відкритої зони.

Перша обставина пов'язана з неможливістю в більш3
менш осяжному майбутньому розв'язати наболілі регіо3
нальні проблеми власними силами. Звідси — необхідність
залучення в народне господарство області іноземного
капіталу, всемірної інтеграції його діяльності з функціо3
нуванням вітчизняного господарства регіону і при першій
нагоді їх сумісного виступу як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.

Друга особливість концепції ДЗВП виходить з висо3
кого ступеня інтеграції економіки області в економіку
країни.

Фінансово3економічний механізм ДЗВП, таким чи3
ном, визначається її відкритим характером, органічним
поєднанням її експортної спрямованості з роботою на

потенційно ємкий внутрішній ринок. Можливість вільно3
го безмитного доступу на внутрішній ринок України може
стати дуже значною перевагою ДЗВП. У даний час до
України імпортуються, головним чином, низькоякісні спо3
живацькі товари. Створення ж і функціонування на тери3
торії зони значної мережі спільних підприємств і
підприємств, повністю заснованих на іноземному капіталі,
дозволить широко використовувати передову техніку і
технологію, створену в розвинених капіталістичних краї3
нах. Сьогодні внутрішній ринок не може бути задоволе3
ний за своїми якісними параметрами у зв'язку з технічно
відсталою і недостатньо диверсифікованою системою
виробництва [1].

Фінансово3економічний механізм зони повинен
містити в собі такі правила макроекономічного мене3
джменту, які повинні максимізувати ступінь участі інозем3
них інвесторів і експортерів у розвитку економіки Донець3
кого регіону, перш за все, завдяки перетворенню його в
стартовий майданчик для їх виходу як в частині збуту,
так і постачання в економічний простір країни.

Найважливішим елементом вільної економічної зони
є її грошово3кредитний механізм. Багато елементів ва3
лютно3фінансового механізму вільної економічної зони,
які пропонувалися автором в 1991 р. [3, c. 204], вже реа3
лізовані в цілому в країні. Зокрема, вся валютна виручка
належить тепер підприємствам, відмінені як обов'язко3
вий продаж цієї виручки, так і обов'язкові відрахування
від неї до різних фондів.

Разом з тим, існує ще ряд обмежень, які виправдані
для країни в цілому, але можуть бути або повністю вик3
лючені, або істотно пом'якшені для вільної економічної
зони.

Зокрема, доцільно розрахунки нерезидентів з рези3
дентами проводити як в національній, так і в іноземній
валюті. Тут доречно, очевидно, пояснити значення
термінів "резидент" і "нерезидент".

Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" резиденти — це юридичні особи і суб'єкти
підприємницької діяльності України, що не мають статусу
юридичної особи (філіали, представництва й ін.), які ство3
рені і здійснюють свою діяльність відповідно до законо3
давства України з місцезнаходженням на її території.

Нерезиденти — це юридичні особи і суб'єкти підпри3
ємницької діяльності, що не мають статусу юридичної
особи (філіали, представництва і ін.) з місцезнаходжен3
ням за межами України, які створені і здійснюють свою
діяльність відповідно до законів іншої держави.

Одним з головних чинників забезпечення привабли3
вості ДЗВП для іноземного капіталу повинна бути м'яка
податкова політика. Податкові пільги у відкритих зонах
більшості країн істотно перевершують податковий режим
на звичайних господарських територіях. Важливе значен3
ня мають зниження і навіть відміна митних зборів, які
майже скрізь в існуючих нині вільних економічних зонах
мають умовний характер.

Разом з тим, необхідно забезпечити такі умови, за
яких податкові пільги, що вводяться в ДЗВП, не зменшу3
вали, а надалі істотно збільшили б надходження до дер3
жавного бюджету.

З цією метою на території зони вільного підприєм3
ництва доцільно ввести одноканальну систему формуван3
ня бюджету. Область перераховує до бюджету України
наперед обумовлену суму або певний відсоток від суми
податкових надходжень. При цьому принаймні збері3
гається рівень фінансових зобов'язань перед державою,
що склався. Право надання пільг окремим категоріям
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платників податків на території зони повинно бути нада3
но обласній раді з представлення управління зони.

У 1994 р. Верховною Радою України був прийнятий
Закон "Про оподаткування прибутку", відповідно до якого
для спільних підприємств з так званими кваліфікованими
іноземними інвестиціями, зареєстрованими до 1 січня 1995
р., зберігалася на 5 років з дня реєстрації вельми істотна
пільга — повне звільнення від оподаткування прибутку.

Проте, Законом України "Про внесення змін в Закон
України "Про оподаткування прибутку підприємств",
прийнятий Верховною Радою 22 травня 1997 р., ця нор3
ма була відмінена. Таким чином, було ухвалено безпре3
цедентне відносно іноземних інвесторів рішення — спо3
чатку в 1995 р. були відмінені пільги для іноземних інве3
сторів, що припускають можливість зробити такі інвес3
тиції, і збережені для тих, хто ці інвестиції вже здійснив.
Це було, загалом, цілком нормальним актом.

Але відміна пільг, встановлених на 5 років, через 2
роки після їх встановлення, без сумніву може лише нега3
тивно позначитися на економіці.

Тому найважливішою умовою створення вільної еко3
номічної зони є безповоротність в межах наперед вста3
новленого терміну "правил гри", у тому числі податкових
і митних пільг.

Для знов організовуваних в ДЗВП спільних і інозем3
них підприємств, а також на прибуток, додатково одер3
жаний вітчизняними підприємствами завдяки іноземним
інвестиціям, доцільно встановити ставку податку 20 %.
При цьому для знов створених спільних і іноземних
підприємств доцільно встановити наступний режим опо3
даткування прибутку.

Протягом перших двох років після отримання оголо3
шеного прибутку — не оподатковується; протягом наступ3
них трьох років — 10 %; після закінчення 5 років — 20 %.

З реінвестованого прибутку юридичної особи з ква3
ліфікованою іноземною участю й іноземної компанії по3
даток в ДЗВП не стягується. Те ж стосується і реінвесто3
ваного прибутку вітчизняних підприємств, якщо вказані
інвестиції направлені на задоволення потреб ДЗВП.

У зв'язку із зростанням оплати праці, що очікується в
зоні, визнається необхідним проводити в ній поступове, в
міру зростання середньої заробітної платні, підвищення
неоподатковуваного прибутковим податком з населення
її мінімуму з передачею цієї функції управлінню зони.

Одержаний законним шляхом прибуток іноземного
інвестора після сплати податків з підприємств і інших зга3
даних відрахувань, рівно, як і заробітна платня, і інші
законні доходи іноземних громадян, після сплати при3
буткового податку можуть переводитися за кордон ва3
люті за рахунок і в межах валютних коштів спільного або
іноземного підприємства.

Для іноземних компаній слід встановити податок на
переказ прибутку за кордон у розмірі 10 % від суми, що
переказуэться, із стягненням в дохід місцевого бюджету.
Компанії, що експортують понад 50 % вироблюваної
ними продукції, можуть бути звільнені від сплати подат3
ку за репатрійований прибуток протягом п'яти років. Пе3
реказ за кордон заробітної платні й прирівняних до неї
доходів у іноземних фахівців і робітників податками об3
кладатися не повинен.

Необхідні для виробництва машини і устаткування,
запасні частини і комплектуючі вироби, сировина, транс3
портні засоби й інші товари і послуги, що ввозяться в ДЗВП
підприємствами, що знаходяться в ній, звільняються від
мита. Аналогічне правило застосовується щодо товарів,
що ввозяться з3за кордону для складського зберігання.

Поставки товарів із зони на внутрішній ринок Украї3
ни оподатковуються митом тільки у разі безмитного вве3
зення використаних при їх виробництві імпортних мате3
ріалів і деталей і відповідно їх частці у вартості продукції,
що вивозиться. Контроль за сплатою митних зборів
здійснюється в цьому випадку митними органами на
підставі документальних перевірок і без встановлення
яких3небудь зональних митних кордонів. Товари, що вво3
зяться з інших регіонів України в зону, від митних зборів
звільняються.

Передбачається можливість участі зони в конкуренції
за імпорт, здійснюваний в республіці за рахунок центра3
лізованого валютного фонду.

Експортно3імпортні операції доцільно здійснювати на
агентських засадах. Створюється комерційна зовнішнь3
оторговельна компанія, і забезпечує інтеграцію зовніш3
ньої торгівлі з промисловістю на базі маркетингу. Вона
оцінює кон'юнктуру світового ринку, виробляє оптималь3
ну стратегію розвитку промисловості, надає їй інформа3
цію з метою досягнення максимальної економічної ефек3
тивності експортно3імпортних операцій, орієнтованих на
них підприємств.

ВИСНОВКИ
Вирішуючи питання про іноземні інвестиції у вільній

економічній зоні, слід мати на увазі, що виклик, кинутий
сьогодні державним регулятивним структурам економі3
чною, політичною і соціальною глобалізацією, що все
більш поглиблюється, примушує ці структури значною
мірою змінити свої засоби впливу на економічні суб'єкти
і шукати нових шляхів досягнення своєї основної мети —
соціального добробуту.

Разом з класичними суб'єктами державного втручан3
ня, такими як монополістичні об'єднання, нечесна кон3
куренція на товарних ринках і ін., з якими держава вже
мала справу до початку глобалізації, поглиблена інтег3
рація світових товариств привнесла елементи, які є істот3
но новими і вимагають розробки відповідних алгоритмів
і критеріїв своєї регуляції державними структурами. Зок3
рема, це стосується до міжнародних інвестиційних по3
токів, рух яких неможливо регулювати на міждержавно3
му рівні. Складність міждержавного регулювання міждер3
жавних інвестиційних проектів є наслідком високої мо3
більності й неперсоніфікованого характеру, якими від3
різняється сучасний капітал завдяки досягненням гло3
балізації.
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