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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ все більше наповнюється інформа&

цією. Хоча на науковому рівні тривають суперечки щодо

руху світової економіки в напрямку інформаційного сус&

пільства [1, 7, 8]. Зростання ролі інформації визнається

представниками всіх наукових шкіл та напрямків [5, 6,

9, 10, 12—16]. Залежність інвестиційного процесу від

інформації розглядається багатьма науковцями [12, 13].

Уряд кожної країни зацікавлений в якомога більшому

залученні іноземних інвестицій, роль яких особливо

посилюється в умовах кризових явищ в економіці

2007—2008 років. Логічно припустити, що інформації

належить провідна роль у регіональному розподілі інве&

стицій, адже саме інформація є одним з головних чин&

ників, який визначає поведінку окремого інвестора.

Метою статті є побудова моделі регіонального роз&

поділу глобального інвестиційного потоку залежно від

характеристик країни в інформаційному просторі.

ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕВИРІШЕНІ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Існує значна кількість публікацій, присвячених дос&

лідженню впливу інформації на суспільні процеси [1, 7—

9]. Аналіз впливу інформації на інвестиційні процеси в

основному проводиться на мікрорівні (вплив на інвес&

тиційну поведінку окремих інвесторів) [13, 14] або на

мезорівні — вплив на окремі сегменти фондового рин&

ку [2, 6, 10, 12]. Інформація відіграє важливу роль не

лише на мікро& та мезорорівні, а й на глобальному рівні.
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Слід зазначити, що інформація є організуючим чинни&

ком для глобальних процесів [12, c. 406], одним з яких

є інвестиційний процес. Тому логічно припустити, що

вплив інформації має проявлятися на регіональному

розподілі світового інвестиційного процесу. На сучас&

ному етапі відзначають завершення формування гло&

бального інформаційного простору [8], насамперед за

рахунок глобальних інформаційних агентств та приско&

реного розвитку ІКТ [4]. Країни світового співтовари&

ства займають в даному просторі певне положення, яке

характеризується кількістю та семантичним значенням

інформації. І перше, і друге впливає на вибір інвесто&

ром країни, в яку буде спрямовано інвестиції. Слід заз&

начити, що даний аспект залишається поза увагою фа&

хівців, які досліджують взаємодію інформації та інвес&

тицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні положення моделі та механізм дії інфор&

маційних потенціалів зводиться до наступного:

1. Глобальний інвестиційний процес є сукупністю

інвестиційних потоків, напрям яких задається інвесто&

рами (суб'єктами, що приймають інвестиційні рішення).

Інвестиційні потоки складаються з "закріплених": пото&

ки, які спрямовані до об'єктів інвестицій у минулому (але

при певних умовах можуть бути виведені і спрямовані

до інших об'єктів) та "вільних": кошти, які інвестори

мають намір інвестувати, але ще не обрали об'єкт інве&

стицій.
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2. Будь&який об'єкт (підприємство, галузь, країна,

регіон) має відображення в глобальному інформацій&

ному просторі. Глобальний інформаційний простір в

даному випадку ми визначаємо як сукупність інформа&

ційних ресурсів. Під інформаційним відображенням бу&

демо розуміти весь масив інформації про певний реаль&

ний об'єкт, розміщений на інформаційних ресурсах.

3. З позицій розподілу глобальних потоків інвестицій

кожне відображення інвестиційного об'єкта характери&

зується двома параметрами:

— кількістю інформації Q;

— інформаційно&інвестиційною функцією IIF —

відношення позитивної інформації до негативної

                                           .

Позитивною будемо вважати будь&яку інформацію,

яка сприяє прийняттю рішення про здійснення інвести&

ційних вкладень або про їх збільшення. Негативною

будемо вважати інформацію, яка сприяє прийняттю

інвестором рішення про відмову від інвестування.

4. Ймовірність прийняття інвесторами позитивних

рішень щодо спрямування інвестицій в конкретний рег&

іон, підприємство, країну тим більше, чим більшою

кількістю інформації та вищим значенням функціїIIF
характеризується відображення даного об'єкта в гло&

бальному інформаційному просторі.

Виходячи з вищенаведених положень, введемо

інформаційний потенціал об'єкта інвестицій як су&

купність значень кількості інформації та інформаційно&

інвестиційної функції .

Збільшення&зменшення кількості інформації означає

збільшення& зменшення контрольованості (або моніто&

рингу) розвитку об'єкта інвестування, внаслідок чого зро&

стає впевненість чи невпевненість інвестора в напрямку

розвитку об'єкта та умов його функціонування.

Скупчення інформації створює ефект "притягання&

відштовхування" потоків капіталу на всіх рівнях іннова&

ційно&інвестиційного процесу в даний регіон, галузь,

країну [15]. Можна відзначити наявність "інформацій&

ного потенціалу", певної країни, галузі чи окремого

фінансового інструменту, напрямку наукових дослід&

жень.

Визначимо "позитивний інформаційний потенціал"

як таке відображення в глобальному інформаційному

просторі, де переважає інформація, що позитивно впли&

ває на інвестиційне рішення інвестора. "Негативний

інформаційний потенціал" — відображення об'єкта інве&

стицій в глобальному інформаційному просторі, де пе&

реважає інформація, що негативно впливає на інвести&

ційне рішення інвестора.

Інформаційному протягуванню інвестицій відповідає

значення інформаційно&інвестиційної функції більше за

одиницю: у інформаційному відображенні об'єкта інве&

стицій переважає позитивна інформація (IIF > 1). Для

інформаційного відштовхування характерним є значен&

ня IIF < 1: у інформаційному відображенні об'єкта інве&

стицій домінує негативна інформація.

Моделі інформаційних потенціалів розподілу інве&

стиційних потоків можна описати наступним чином:

якщо інформаційне відображення певного регіону, краї&

ни, галузі, підприємства характеризується високим по&

зитивним інформаційним потенціалом (високе значен&

ня Q  та IIF ), то такий потенціал "притягує" до регіону,

країни, галузі іноземні інвестиції. Якщо інформаційний

потенціал низький, то спостерігається явище відштов&

хування іноземних інвестицій як здійснених раніше, так

і вільних на даний час інвестиційних потоків.

Розглянемо більш детально механізм даного яви&

ща. Для того щоб інвестиційні потоки спрямувалася в

конкретний об'єкт (регіон, країну), необхідне виконан&

ня наступних двох умов:

(1),

деQ  — критичний обсяг інформації, при якому інве&

стор прийме позитивне або негативне рішення;

IIF  — критичне значення інформаційно&інвестицій&

ної функції, необхідне для прийняття інвестиційного

рішення (IIF  > 1 для рішення про здійснення інвесту&

вання,IIF <1 — для рішення про виведення інвестицій).

Однак (1) визначає ідеалізовані інформаційні умо&

ви прийняття позитивного рішення, коли інвестор роз&

глядає одиничний об'єкт інвестицій.

Сучасні процеси глобалізації та відкритість еконо&

міки більшої кількості країн для іноземних інвестицій

дають можливість інвестору здійснити вибір з багатьох

об'єктів інвестування, розташованих в різних країнах та

регіонах світу. Тому в реальній ситуації переважна

більшість інвесторів "шукають кращий, на їх думку, ва&

ріант інвестування з кількох можливих" [14].

Розглядаючи множину доступних об'єктів інвесту&

вання, інвестор оцінює їх інформаційні відображення в

глобальному інформаційному просторі. Оцінка здійс&

нюється порівнянням співвідношення позитивної та не&

гативної інформації та її загальної кількості для певної

множини об'єктів (регіонів, країн). Іншими словами, в

умовах глобалізації проблема вибору об'єкта (країни)

для інвестицій зводиться до вибору найбільшого інфор&

маційного потенціалу (максимальної інформаційно&інве&

стиційної функції IIF та обсягу інформації Q) з наборів

            (2).
Розглядаючи розподіл глобального інвестиційного

потоку між країнами світу, слід зазначити, що чим

більше значення IIF  та Q для конкретного регіону, тим

більше інвесторів приймуть позитивне рішення про

здійснення інвестицій в даний регіон. Відбувається

ефект "інформаційного тяжіння (атракції) інвестицій" до

даного регіону, який забезпечується високим інформа&

ційним потенціалом в інформаційному просторі. При

виборі з наборів (2), найбільша кількість інвесторів, оче&

видно, надасть перевагу масиву з найвищим значенням

IIF  при умові Q >Q  . Так виникає ефект, начебто інфор&

мація "притягує" до себе потоки капіталу, що й зумови&

ло введення нами терміна "інформаційна атракція" інве&

стицій або "інформаційне притягання".

Механізм дії інформаційного притягання інвестицій

наведено на рис. 1.

Механізм інформаційного притягання складається

з трьох укрупнених блоків (під механізмом в даному

випадку ми розуміємо сукупність пов'язаних один з од&
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ним чинників та відносин між суб'єктами інноваційно&

інвестиційної діяльності, які пов'язані з впливом інфор&

мації на регіональний та об'єктний розподіл інвестицій&

них потоків).

Перший блок включає чинники та дії суб'єктів інве&

стиційної діяльності, які зумовлюють нерівномірність

інтенсивності інформації про той чи інший регіон (об'єкт,

країну) в глобальному інформаційному просторі. На

даному етапі дії механізму утворюється нерівномірність

інтенсивності інформаційного відображення реальної

ситуації про об'єкт інвестицій, регіон, країну в інфор&

маційному просторі. Дана нерівномірність забезпечуєть&

ся двома ефектами: неоднаковим розвитком інформа&

ційної інфраструктури в різних країнах і ефектом "са&

мопідтримки" високого масиву інформації накопичени&

ми раніше інвестиціями [3].

Другий блок моделі інформаційних потенціалів

включає механізми, які перетворюють нерівномірність

відображення інформації про різні регіони

в нерівномірність інтенсивності інформац&

ійних потоків про регіони, які потрапляють

для обробки інвестором. Дані механізми

включають специфіку основних каналів, че&

рез які потрапляє інформація до інвестора,

основними з яких є: спеціалізовані інфор&

маційні агентства, інформаційні ресурси,

контрольовані власниками або менеджмен&

том об'єкта інвестицій, дифузія інформації,

ринкові засоби масової інформації. Одним

з найбільш значних проявів глобалізації

можна вважати посилення ролі міжнарод&

них спеціалізованих агентств: Reuters,

Bloomberg та інших [3, 8]. В майбутньому,

на наш погляд, слід очікувати більшого по&

силення ролі спеціалізованих інформацій&

них агентств, які є основою глобального

інформаційного середовища інвестиційної

діяльності, що нівелюють дію чинника місця

проживання інвестора та спрямування інве&

стицій, надаючи доступ до інформації, яка

стосується будь&якої країни світу.

Третій блок механізму інформаційного

притягання інвестицій — це засвоєння

інформації інвестором та вибір регіонів, де

розміщені прийнятні об'єкти інвестицій.

У випадку коли інформаційний потенціал

має характеристики 1IIF  або Q  досить мале

(в інформаційному відображенні переважає

негативна інформація, або ж інформації дуже

мало), виникає ефект інформаційного

відштовхування інвестицій від певної країни.

Механізм "інформаційного відштовхування"

виникає за умови 1IIF  і подібний до механіз&

му інформаційного притягання інвестицій. На&

копичення негативної інформації зумовлює

зниження ймовірності прийняття позитивного

інвестиційного рішення, а в ряді випадків при&

зводить до прийняття рішення про виведення

інвестицій (інформаційне виштовхування

здійснених раніше інвестицій). Якщо для кон&

кретної країни  0Q , або менше, ніж кількість

інформації про інші країни, то ймовірність того, що інве&

стору буде відомо про потрібний для нього об'єкт інве&

стицій мала. І хоча причина нездійснення інвестицій в

країну в даному випадку інша, загальний ефект буде

такий, як і у випадку переважання негативної інформації

( 1IIF ): іноземні інвестиції "оминатимуть" дану країну і

спрямовуватися в інші регіони. В даному разі низький

інформаційний потенціал відображення країни в гло&

бальному інформаційному просторі "відштовхує" інве&

стиційні потоки.

Розглянемо практичні аспекти застосування моделі

інформаційних потенціалів. Найперше, необхідно вста&

новити точку відліку. За нульовий потенціал доцільно

прийняти таке відображення в глобальному інформац&

ійному полі, коли значення Q  близьке до нуля (набли&

жено можна вважати нулем) і незначна інформація, яка

присутня в інформаційному просторі, є негативною з по&

зиції прийняття інвестиційного рішення. За нульовий

Рис. 1. Механізм дії інформаційного притягання
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Рис. 2. Залежність величини інформаційного притягання
(відштовхування) в глобальному просторі інформаційних

потенціалів
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рівень інформаційного потенціалу беруть відображен&

ня в інформаційному просторі з {Q IIF=0}. Зазна&

чимо, що нульовим рівнем інформаційного потенціалу

обирати відображення в глобальному інформаційному

просторі з характеристиками{Q IIF=0} некоректно

з математичної точки зору, бо рівністьQ  автоматично

означає, що P  і N , адже вся кількість інформації

рівна сумі позитивної і негативної інформації (Q ).

У такому разі маємо невизначену інформаційно&інвес&

тиційну функцію .

 Інформаційний потенціал окремо взятої країни не

відображає розподіл світових потоків інвестицій. Якщо

розглядати сукупність країн, то можна стверджувати,

що чим вищий інформаційний потенціал відображення

країни в глобальному інформаційному просторі в по&

рівнянні з іншими, тим вища ймовірність спрямування

до неї більшої частки інвестиційних потоків.

 Для практичного оцінювання інформаційного по&

тенціалу, на наш погляд, найбільш зручно використову&

вати "карту інформаційного потенціалу" (рис. 2).

"Карта інформаційного потенціалу" — це графічне

відображення інформаційного потенціалу, в даному

випадку країни, на координатній площині з горизонталь&

ною піввіссю Q (кількість інформації не може бути мен&

ша за нуль) та вертикальною віссю IIF.

Місцезнаходження інформаційного потенціалу краї&

ни в верхній частині координатної площини відповідає

інформаційному притяганню інвестицій, в нижній —

інформаційному відштовхуванню. Чим правіше і вище

розташовується країна на "карті інформаційного потен&

ціалу" у випадку верхньої половини півплощини, тим

більший ефект інформаційного притягання інвестицій.

Чим правіше і нижче на нижній півплощині розташо&

вується країна, тим більший ефект інформаційного

відштовхування інвестицій.

Пунктиром на рис. 2 показано лінію рівного інфор&

маційного потенціалу з позиції величини ефекту

інформаційного притягання, адже однаковий ефект

відображається великою кількістю інформації і невели&

ким значенням (порівняно з одиницею) IIF, та менша

кількість інформації, але з

вищим IIF. Однак форма

даної лінії рівних потенціалів

наведена нами на рис. 2

умовно, її точний вигляд має

бути встановлений емпірич&

но і є різний для різного типу

інвесторів (інвестицій).

Крім того, ефект "інфор&

маційного" відштовхування

слід розуміти певною мірою

умовно. При побудові даної

моделі ми виходимо з по&

зиції, що інвестиції завжди

будуть здійснюватися, на&

віть коли для всіх країн умо&

ви інвестування будуть не&

сприятливі,  однак інвес&

тиційний потік буде спрямо&

вано в країну, де умови най&

менш несприятливі [12, c. 412].

В практичному плані існують певні складнощі у виз&

наченні складових інформаційного відображення кон&

кретної країни Q та IIF . Головних проблем, на наш по&

гляд, три:

— необхідно встановити, в яких одиницях буде виз&

начатися кількість інформації Q;

— необхідно оцінити загальну кількість інформації

у обраних одиницях вимірювання;

— необхідно вирішити, як на практиці визначати&

меться значення інформаційно&інвестиційної функції

IIF.

 Зрозуміло, що охопити весь глобальний інформа&

ційний простір, навіть у тому його сегменті, який відпо&

відає інвестиційній діяльності, неможливо. Так як ос&

нову останнього становлять спеціалізовані міжнародні

інформаційні агентства, то слід обмежитися ними або

навіть певним їх сегментом. Логічно допустити, що

співвідношення інформації в якому&небудь загально&

му сегменті інформаційних агентств (наприклад нови&

нах) про дві країни m : n приблизно буде рівним

співвідношенню інформації про дані країни і в інфор&

маційному просторі в цілому. Для одного періоду і

однієї країни такий спосіб є некоректним, але якщо

ставиться за мету порівняння інформаційних потенці&

алів кількох країн або ж однієї країни в різні періоди

часу, то, на нашу думку, таке відносне порівняння буде

досить адекватно відображати реальну картину

співвідношення інформаційних потенціалів. Зазначи&

мо, що для регіонального розподілу глобального інве&

стиційного потоку важливим є саме співвідношення

інформаційних потенціалів.

За кількість інформації, на наш погляд, можна

взяти одне повідомлення. Звичайно, за інформацій&

ною місткістю повідомлення можуть суттєво відрізня&

тися: від короткого згадування країни до аналітично&

го матеріалу інвестиційного клімату. Однак при збіль&

шенні кількості інформаційних повідомлень можна

вважати, що середнє інформаційне наповнення одно&

го повідомлення буде приблизно однаковим для всіх

країн.

Таблиця 1. Склад інформації, яка стосується макросередовища в
Україні в стрічці новин агентства Bloomberg
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Щодо визначення IIF, слід зазначити, що це до&

сить кропітка аналітична робота, так як потребує се&

мантичного аналізу кожного інформаційного по&

відомлення. Ситуація ускладнюється тим, що певна

кількість інформації може трактуватися різними інве&

сторами неоднозначно: для одних як позитивна, для

інших — як негативна. Виходом може бути залучен&

ня експертів, які б оцінювали те чи інше повідомлен&

ня. Однак наближено така оцінка може здійснювати&

ся і одноосібно, виходячи з "традиційних" позицій

інвестора, наприклад, очікувані високі темпи інфляції,

макроекономічна нестабільність, посилення податко&

вого тиску та ін. мають негативний вплив. Навпаки,

лібералізація оподаткування, економічне зростання

— позитивні сигнали для інвестора. Вся інформація,

яка виглядає сумнівною, оцінюється як нейтральна і

при розрахунку IIF не враховується. З метою змен&

шення трудомісткості доцільно обмежити часові рам&

ки та здійснити відбір повідомлень для семантичного

аналізу, наприклад, за першою сторінкою результатів

пошукового запиту.

В таблиці 1 наведено приклад відбору інформацій&

них повідомлень з метою наближеного визначення зна&

чення IIF для України станом на кінець 2008 року.

Для наближеного визначення досліджувалася

структура інформації, яка розміщена на першій сторінці

запиту за словом "Ukraine" в стрічці новин агентства

Bloomberg на 17.10.2008.

Всього на першій сторінці запиту було знайдено сім

інформаційних матеріалів, інформація яких щодо мак&

росередовища може вплинути на рішення інвестора

інвестувати чи ні в Україну (матеріали, які, на наш, по&

гляд неоднозначно можуть вплинути на інвестиційне

рішення було виключено з розгляду). З них тільки один

матеріал є позитивним і шість — негативні.

Отже, в даному випадку значення , що ав&

томатично переводить Україну в зону інформаційного

відштовхування інвестицій на карті інформаційного по&

тенціалу (рис. 3). Однак одночасно з Україною значна

група країн може опинитися в зоні інформаційного

відштовхування, тому важливим є порівняння положен&

ня України на карті інформаційного потенціалу з інши&

ми країнами.

В таблиці 2 наведено дані визначення Q та IIF для

України та деяких інших країн світу. При цьому значен&

ня Q бралося як сума матеріалів у новинах спеціалізо&

ваних інформаційних ресурсів Reuters (http://

uk.reuters.com), Bloomberg (http://www.bloom&

berg.com), Finance.Yahoo (http://finance.yahoo. com),

за результатами пошукового запиту за назвою краї&

ни. Запити здійснювалися 17.01.2008,

4.06.2008, 17.10.2008, 22.12.2008. Дані от&

римані за чотирма часовими зрізами усе&

реднювалися. Для оцінки проводився се&

мантичний аналіз повідомлень на перших

сторінках результатів запиту, IIF оцінюва&

лася за алгоритмом, описаним вище. Оці&

нка проводилася по кожному ресурсу ок&

ремо, так як частина повідомлень на різних

ресурсах повторюється. Далі значення IIF
усереднювалося.

В таблиці 2 наведено отримані зна&

чення складовихQ та IIF інформаційного

потенціалу для деяких країн світу. Вибір

даних країн світу зумовлений тим, що для

них є у вільному доступу попередні оцін&

ки потоків іноземних інвестицій за 2008

рік, що дозволяє співставити величину

потоків прямих іноземних інвестицій та їх

Таблиця 2. Складові інформаційного
потенціалу для деяких країн світу в кінці 2008

на початку 2009 років

Рис. 3. Положення деяких країн світу на карті
інформаційного потенціалу
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зміну в 2008 році з інформаційними потенціалами

відображень даних країн у глобальному інформацій&

ному просторі.

Розташування даних країн на карті інформаційного

потенціалу наведено на рис. 3.

 Як бачимо, навіть візуальний аналіз дозволяє виді&

лити окремі групи країн за розміщенням на карті інфор&

маційного потенціалу. Щоб перевірити відповідність по&

ложення країни на карті інформаційного потенціалу та

інтенсивності міжнародних потоків в дану країну, ско&

ристаємося оцінкою динаміки іноземних інвестицій, яка

розрахована згідно з джерелом [11] і наведена в таб&

лиці 3.

Аналіз розпочнемо з групи країн, які розташовані

в правій верхній частині інформаційної карти, яка

відповідає інформаційному притяганню інвестицій. В

даній частині розташовані Індія та Китай, причому Індія

розташована вище за рахунок більшого значення IIF.

Відзначимо, що остання за темпами приросту інвес&

тицій у 2008 році має ранг 2, поступаючись Швеції, і за

обсягами залучених інвестицій — ранг 9. Китай також

характеризувався в 2008 році збільшенням потоків

міжнародних інвестицій, які надходили до країни, але

за темпами приросту інвестицій має ранг 9, однак за

обсягами залучених інвестицій за 2008 має ранг 4. При&

нагідно зазначимо, що США та Франція, які є лідера&

ми за залученням іноземних інвестицій за 2008 рік та&

кож характеризуються високим значенням Q. Значен&

ня IIFменше одиниці, в даних країнах супроводжуєть&

ся зменшенням інтенсивності інвестиційних потоків (у

США зменшення за 2008 рік, склало 5% (ранг 18), що

цілком узгоджується з моделлю інформаційних потен&

ціалів. Для Франції, яка розташована на карті інфор&

маційного потенціалу значно нижче США, у повній

відповідності з рис. 2, інвестиційне відштовхування

значно більше, що й підтверджується зменшенням при&

току іноземних інвестицій у країну за 2008 рік на

27,6% в порівнянні з 2007 роком (ранг 26). Німеч&

чина, яка розташована на карті інформаційного по&

тенціалу ще нижче, характеризується ще більшою

втратою інвестицій (зменшення 48,9%). Можна при&

пустити, що на темпи приросту інвестицій має

більший вплив значення інформаційно&інвестицій&

ної функції, але більшому значенню інформації Q
відповідає більше значення загального обсягу за&

лучених інвестицій. Останній ефект можна поясни&

ти тим, що інвестиції сприяють додатковому гене&

руванню інформації спеціалізованими інфор&

маційними агентствами, які обслуговують інвес&

торів. Тому й спостерігається зацікавленість таких

агентств у більшій подачі в інформаційний простір

інформації про регіони з найбільшим скупченням

інвестицій у минулих періодах [3].

На противагу вищеназваним країнам, Швеція,

яка має найбільше значення IIF, характеризується й

найбільшим приростом потоків іноземних інвестицій

(+73% в порівнянні з 2007 роком, ранг 1), хоча й

знаходиться в середині рейтингу країн за обсягами

залучених за 2008 рік інвестицій (10&та позиція).

Якщо розглядати в цілому, то всі країни, які зна&

ходяться в виділеній на рис. 3 області 1, яка відпов&

ідає інформаційному притяганню інвестицій, харак&

теризуються збільшенням потоків іноземних інвес&

тицій. Для країн, які знаходяться в нижній та лівій

частині даної зони інформаційного відштовхування,

характерним є зменшення інвестиційних міжнарод&

них потоків, що відповідає ситуації інформаційного

відштовхування.

Для області 2 на рис. 3, яка відповідає інформа&

ційному відштовхуванню, також справедливе прави&

ло, що чим правіше та нижче розташовується країна

на карті інформаційного потенціалу, тим більше

інформаційне відштовхування, яке проявляється на&

самперед у зменшенні міжнародних інвестиційних

потоків, які "притягуються" країною. Так, Ірландія,

Австрія та Бельгія, які розміщені в правому нижньо&

му куті виділеної області (2), мають темпи приросту

іноземних інвестицій за 2008 рік &80%, &58% та &59%

відповідно. Для більшості країн, які знаходяться "по&

Таблиця 3. Динаміка іноземних інвестицій в деякі
країни світу за 2007—2008 роки
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середині" зони 2, темпи зменшення іноземних інвестицій

за 2008 рік коливаються від &2% (Україна) до &25% (Ту&

реччина).

В той же час, слід відзначити, для деяких країн, які

розташовані у верхній лівій частині зони відштовхуван&

ня — Румунія, та для Іспанії і Росії, які розташовані ниж&

че і правіше в області 3, яка відповідає значному інфор&

маційному відштовхуванню інвестицій, спостерігався

приріст іноземних інвестицій у 2008 році.

Це дає можливість припустити, що в деяких випад&

ках інвестиції можуть спрямовуватися в країну навіть у

випадку інформаційного відштовхування.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

В сучасному глобалізованому світі роль інформації

в розподілі міжнародних інвестиційних потоків досить

значна. Введений інформаційний потенціал країни та

його графічна інтерпретація у вигляді карти потенці&

алів може стати досить потужним інструментом для

аналізу та прогнозу регіонального розподілу інозем&

них інвестицій в майбутніх періодах. Адже логічно при&

пустити, що інформаційний потенціал країни сьогодні

впливає на силу інформаційного притягання чи

відштовхування. Однак даний аспект ще потребує по&

дальших досліджень і уточнень. В даному випадку

можна зробити лише загальне зауваження, що різні

інвестиції (короткострокові, довгострокові та ін.) по&

різному і через різні проміжки часу піддаються впливу

ефекту "інформаційного тяжіння" чи інформаційного

відштовхування. Дослідження даного феномену —

справа майбутнього.

Хоча реальний регіональний розподіл іноземних

інвестицій в цілому досить добре відповідає моделі

інформаційних потенціалів, необхідно чітко усвідомлю&

вати, що інформація — це вторинний феномен: первин&

ним є сам об'єкт інвестування (або макросередовище).

При відсутності потрібних для інвестора об'єктів для

інвестицій навіть високий інформаційний потенціал не

забезпечує значного притоку іноземних інвестицій. Слід

враховувати, що в ряді випадків потрібний для інвесто&

ра об'єкт може бути розташованій лише в одній країні

(а не в багатьох, як ми припускали при побудові моделі

інформаційних потенціалів). Очевидно, дане явище зу&

мовлює певні відхилення для деяких країн в розподілі

міжнародних інвестиційних потоків згідно з моделлю

інформаційних потенціалів. Хоча в середньому слід

відзначити адекватність моделі інформаційних потен&

ціалів реальній ситуації.

З огляду на це важливим для кожної країни, в тому

числі й України, забезпечити високий інформаційний

потенціал, для чого необхідна чітка стратегія і тактика

входження країни в глобальний інформаційний простір,

розбудова відповідної інфраструктури, злагоджені і

відповідальні дії (насамперед інформаційні) з боку пред&

ставників всіх гілок влади. В Україні, на жаль, спосте&

рігається протилежне, що й зумовлює не тільки посе&

редній за обсягом інформаційний потенціал, а і його не&

гативне відносно притягання іноземних інвестицій зна&

чення.
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