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РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДМОВА 

 
У виданні вміщено звіт ОЕСР про результати дослідження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
та регіонального розвитку у Львівській області України. Дослідження проводилося в рамках 
спільної ініціативи ОЕСР та Європейської комісії, спрямованої на поліпшення умов розвитку 
підприємств та інвестиційного клімату для внутрішніх і міжнародних інвесторів в Україні. 

Мета дослідження  

Предметом цього дослідження є огляд заходів, що проводяться на Львівщині для: 
 

− Залучення інвестицій, аналізу стосовно того, які аспектів місцевого бізнес-середовища і 
ринку повинні розвинути органи державної влади області для залучення високоякісних 
інвестицій (Залучення ПІІ – Розділ 2 цього дослідження). 

− Сприяння іноземним інвесторам на початкових етапах, моніторингу їхньої діяльності в 
регіоні та допомога в подоланні проблем для збереження та розширення можливостей 
(Збереження інвестицій та сприяння інвесторам – Розділ 3 цього дослідження). 

− Досягнення максимальних вигод від залучених інвестицій: розвитку місцевого 
постачальника, створення кластерів і транскордонних альянсів МСП (Запровадження 
інвестицій на перспективу – Розділ 4 цього дослідження). 

На основі аналізу у цьому звіті наведено рекомендації (Розділ 5 цього дослідження) для 
державних органів влади Львівської області та агенцій сприяння розвитку щодо найбільш 
ефективних способів залучення й запровадження ПІІ та прийняття інновацій, а також моделі 
ініціатив, спрямованих на поліпшення місцевих умов. Новітні підходи до сприяння інвесторам 
розроблені спеціалістами компаній ЧехІнвест, Агенцією розвитку Ірландії, Скотіш Ентерпрайз 
та представлені в Додатках ІІ-V.  

Процес проведення дослідження  

Головними етапами дослідження стали: 

− проведення аналітичного дослідження на місцевому рівні: напрямки політики, 
організація діяльності, видатки та впливи в регіоні дослідження (жовтень 2004 року); 

− однотижневий візит міжнародної групи експертів до району дослідження для 
проведення аналітичного дослідження та опитування посадових осіб, відповідальних за 
формування економічної політики регіону, а також інших відповідних осіб (листопад 
2004 року); 

− попередні висновки експертів та секретаріату ОЕСР – порівняння політики в 
досліджуваному регіоні з політикою в інших регіонах (березень 2005 року); 

− презентація попереднього звіту представникам державних органів та інших 
партнерських організацій для коментарів під час регіонального семінару у Львові 
(липень 2005 року); 
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− презентація остаточного варіанта звіту на загальнонаціональній конференції в Києві 
(влітку 2006 року). 

Залучення, сприяння та запровадження ПІІ: визначення та принципи  

Перед тим як країни, регіони чи місцевості приступлять здійснення конкретних цілей для 
залучення ПІІ необхідно спочатку поміркувати над тим, яким чином ПІІ на даній території 
будуть використані якнайкраще задля формування гармонійної стратегії залучення ПІІ, та 
організації (а також сприяння та впровадження) ПІІ. При плануванні основного бачення 
стратегії вкрай важливим є залучення усіх зацікавлених сторін з уряду, промисловості та 
суспільства з метою створення єдності цілей та інтересів. Зважаючи на обрану стратегію 
(залучення ПІІ для стимуляції експорту, визначених інвесторів, визначених секторів, на зразок, 
ІСТ та лікарських препаратів, або ж усі підходи водночас), стратегії та структури з залучення 
ПІІ з метою реалізації можуть разюче різнитися. Тому дуже важливо, щоб стратегії та 
структури з залучення ПІІ були адаптовані до умов як місцевого, так і регіонального рівнів.  

Способи та заходи з залучення ПІІ  

Для залучення іноземних інвестицій уряди використовують по одному чи поєднуючи розмаїття 
способів, на зразок:  

− Промоція інвестицій.  

− Податкові пільги та дотації.  

− Забезпечення промисловими зонами/ нерухомим майном.  

− Створення спеціальних економічних зон (напр. зони обробки експорту).  

− Забезпечення спеціальною інфраструктурою.  

− Спрощення бюрократичних/адміністративних процедур.  

− Перемовини щодо двостороннього оподаткування, торгівельних та інвестиційних 
договорів із країнами, що є потенційними інвесторами.  

− Створення сприятливого економічного середовища (репатріація прибутків, доступ до 
ввезених товарів, політична та економічна стабільність, реалістичний курс валюти, 
економічний зріст).  

Щоб обирати з-поміж цих способів з залучення ПІІ необхідно керуватися інвестиційною 
стратегією, яку обрала країна.  

Промоція інвестицій необхідна для передачі інформації про конкурентноздатність 
місцевості та про окремі аспекти політики з залучення ПІІ. Заходи з промоції включають в себе 
інформацію для потенційних інвесторів з метою створення привабливого іміджу місцевості для 
інвестування та надання послуг майбутнім клієнтів.  

Основні заходи агенцій з промоції інвестицій включають таке: реклама, розсилки, семінари 
в галузі інвестування, представництва в галузі інвестування, участь в торгових заходах та 
виставках, розповсюдження літератури, цільовий прямий маркетинг, підготовка візитів для 
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очікуваних інвесторів, підбір інвесторів для місцевих партнерів, створення фірм з 
адміністративного обслуговування фірм (дозволи і т.п.), підготовка проектних пропозицій, 
проведення аналізу здійсненності та надання послуг з обслуговування інвестора. 

Промоція базується на трьох змінних: Товар (місцевість, зона інвестування чи 
сектор/промисловий кластер), ціна (вартість визначення місцезнаходження та роботи в зоні 
інвестування) та промоція (заходи, обрані для створення позитивного іміджу місцевості/зони 
інвестувань/промислового кластеру).  

Способи та заходи з супроводу ПІІ  

У сфері економічного розвитку можна охарактеризувати супровід як забезпечення послуг, 
запропонованих Агентствами з питань іноземних інвестицій (АПІІ) або іншими 
спеціалізованими агентствами, націленими на полегшення нових інвестицій, а також для 
заохочення та, що найбільш важливо, закріплення вже існуючих інвестицій шляхом їх 
вдосконалення.  

Втім, поки АПІІ вивчають важливість повторного інвестування та заходів, спрямованих на 
їх залучення, кілька агентств вже перейняли систематичний підхід. Серед них кілька найбільш 
відомих агентств, на кшталт ІАР (Ірландська агенція звитку), Скотіш Ентерпрайз (Скотіш 
Ентерпрайз), Агенція розвитку Уельсу, Інвест ЮК (Invest UK), ЧехІнвест (ЧехІнвест), Рада з 
розвитку Сінгапура та багато інших. Перелік заходів із супроводу відображає розмір ПІІ, які 
вже досягли цілі в регіоні. Загалом, необхідно релізовувати навіть невеликі заходи в регіонах на 
ранній стадії розвитку ПІІ. З іншого боку, супровід може бути дуже важливим, навіть в зонах, 
де зосереджена лише незначна кількість ПІІ, при умові що інвестиційний клімат 
характеризується значними адміністративними перешкодами. 

Досліджуючи заходи з супроводу здійснені кількома провідними Ірландськими агенціями 
рзвитку можна вирізнити такі важливі особливості:  

− Моніторинг іноземних інвесторів з метою виявлення проблем чи можливостей 
розширення. 

− Сприяння при підборі персоналу та навчальні програми.  

− Презентація нових інвестицій з метою досягнення високої якості. 

− Інформація, заохочувальні засоби та підтримка при пристосуванні та розширенні 
приміщень. 

− Зменшення негативних ефектів раціоналізації.  

− Покращення умов для місцевого бізнесу (освіта, навики, зв’язки, технологічна база і 
т.п.).  

Способи та заходи з впровадження ПІІ  

Політика впровадження іноземних інвестицій певною мірою співпадає з політикою 
супроводу ПІІ. Однак, якщо сфера супроводу акцентує свою увагу більше на утриманні та 
розширенні ПІІ, сфера впровадження наголошує на досягненні максимально довготривалих 
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вигод від ПІІ для місцевої/регіональної економічної структури. Основне завдання полягає у 
інтегруванні іноземних інвесторів до співпраці з місцевими мережами. 

Такими є ключові ознаки довготривалої політики з впровадження ПІІ:  

− Програми розвитку місцевих постачальників.  

− Підтримка спільного дослідження із залученням місцевих університетів чи фірм.  

− Забезпечення спеціальних навчальних програм для іноземних інвесторів.  

− Визначення місцевих партнерів для спільних підприємтсв/стратегічних альянсів.  

− Ініціатива в галузі створення кластерів.  

− Мобільність трудових ресурсів. 

− Розвиток дочірніх підприємств.  

У той час як політика супроводу безпосередньо стосується вдалого залучення ПІІ чи 
створення можливості повторного інвестування, політика реалізації стосується більш 
локальної/регіональної економічної політики. Ці послуги мають на меті на лише сприяння 
повторним інвестиціям, але й підвищення цінності інвестицій для приймаючої країни та 
зниження ризику закриття.  

Деякі з найрозвиненіших АІІ прагнуть залучити внутрішніх інвесторів до розвитку 
постачання та ініціатив зі створення ланцюжків постачання. Уже зараз багато АІІ здійснюють 
програми, щоб виявити потенційні місцеві джерела постачання для іноземних інвесторів, котрі 
в іншому випадку можуть і не знати про їхнє існування. Деякі ініціативи ідуть навіть далі - 
вони заохочують внутрішніх інвесторів підтримати розвиток постачання, беручи участь у 
групах постачальників, практичних семінарах та ін. Інші ініціативи впровадження 
зосереджуються на розвитку співпраці між внутрішніми інвесторами і місцевими 
університетами, щоб допомогти покращенню місцевої професійної бази, місцевих досліджень і 
можливостей інновацій. Існує велика кількість партнерств, у яких можуть бути зацікавлені 
внутрішні інвестори, наприклад, з університетами, школами, місцевою владою, торгово-
промисловими палатами, підприємницькими агенціями, торговими спілками, науково-
дослідними установами, професійними організаціями, профспілками, волонтерським сектором 
та ін. Важливо знати, де існує потенціал, щоб збільшити зв’язки між внутрішніми інвесторами 
та іншими місцевими фірмами чи установами, щоб мати уявлення, де найкраще зосередити 
зусилля з впровадження.  

ПІІ та політика щодо ПІІ у Львівській області: основні питання і тенденції  

Тенденції щодо ПІІ у Львові 

Львівська область має дуже широкопланову економіку, починаючи від сільського 
господарства аж до харчопереробної, видобувної (наприклад, нафта, газ, вугілля), будівельної, 
машинобудівної промисловості і туризму (культурні і оздоровчі курорти). Розташована на 
перехресті торгівельних і транспортних маршрутів, область є також важливим транзитним 
пунктом для нафто- і газових трубопроводів із країн колишнього СРСР. Іншою привабливою 
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рисою для інвестицій у Львові є наявність добре підготовленої робочої сили за досить низьку 
плату, порівняно з європейськими сусідами. 

Львівської облдержадміністрації визначає ПІІ наступним чином: 

“Якщо іноземна інвестиція становить не менше, ніж 10% статутного капіталу 
підприємства, таке підприємство називається підприємством з іноземними інвестиціями» 
(Інвестиції у Львів, 2004).  

Загалом це визначення ПІІ відповідає іншому, встановленому UNCTAD, яке отримало 
широке визнання серед політиків та вчених. Однак, малоймовірно, що таке правило про 10% 
надасть іноземному інвестору контрольний пакет акцій у всіх випадках, а елемент контролю є 
головним фактором, який відрізняє прямі іноземні інвестиції від портфельних іноземних 
інвестицій. Тим більше, що в Україні іноземний інвестор не завжди може бути юридичною 
особою і може виявитися фізичною особою з досить значною вагою. Таким чином, як базу для 
збирання обширних і надійних даних про ПІІ у Львівській області, вищезгадане визначення має 
певні обмеження.  

Аналіз іноземних інвестицій на основі інформації, наданою держадміністрацією для 
щорічної інвестиційної ярмарки, що проводилась у Львові у 2004 році, показує таку модель: 

− Кількість іноземних інвестицій у Львівській області зростає з 2001 року і 
демонструє ріст порівняно з середнім показником по Україні за останні місяці. 

− Львівська область на даний момент займає сьоме місце за часткою загальних 
іноземних інвестицій в Україні. 

− У 2003 році основними країнами, що стали джерелами іноземних інвестицій: 
Польща (18%), Німеччина (13%)б Угорщина (11%), Швейцарія (8%) і 
Великобританія (8%).  

− Згідно з проведеним аналізом обсягу інвестицій, ці проекти ПІІ поширюються на 
велику кількість різних галузей промисловості, серед них: продукти харчування і 
напої, одяг, комерційні автомобілі та запчастини, пакування, фінансові послуги, 
транспорт і комунікації, туризм та дозвілля, роздрібна торгівля і природні ресурси. 
Не існує якогось визначеного фокусу у певному секторі. 

− Міжнародні інвестиції виявилися помірними за розміром коли було проаналізовано 
їхню вартість. Середня вартість інвестиції становила лише 4,3 мільйони доларів 
США, вісімнадцять проектів мали інвестиційну вартість у 1 мільйон доларів США 
або менше, і лише чотири проекти отримали інвестицій на більш ніж 10 мільйонів 
доларів США.  

Хоча ПІІ зростають з кожним роком, вони усе-таки залишаються відносно другорядним 
компонентом економіки Львівської області. Більша частина ПІІ, які існують, знаходяться у 
малому і середньому бізнесі: багато видів такого бізнесу представлені у Яворівській 
спеціальній економічній зоні, а більшість таких інвестицій досить недавні і нерозвинуті. 
Більшість МСП інвестицій з’являються у формі спільних підприємств, переважно 
зорієнтованих на внутрішній український ринок.  
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Чимало більших іноземних інвестицій у Львові – це іноземні придбання авторитетних 
українських підприємств з національно відомими назвами, що працюють у традиційних 
галузях, наприклад, продукти харчування та напої. Ці підприємства також переважно 
орієнтуються на внутрішній ринок.  

Найвагоміші інвестиційні проекти можна об’єднати у три категорії:  

− Інвестиції, що спрямовані на робочу силу – ці проекти роблять ставку на робочу силу і є 
на 100% орієнтовані на експорт (напр., ПІІ з Данії, що виробляє тканини і взуття, і ПІІ з 
Німеччини, що виготовляє електрозапчастини для автомобілів). 

− Інвестиції, що спрямовані на ресурси – ці проекти ПІІ прагнуть використовувати 
природні і лісові ресурси, що наявні у регіоні (напр., ПІІ з Угорщини у переробку 
вугільних відходів, ПІІ з Німеччини і Польщі у лісопереробну промисловість). Ці 
проекти розраховують як на внутрішній, так і на експортний ринки;  

− Інвестиції, що спрямовані на внутрішній ринок – ці проекти зазвичай обслуговують 
внутрішній український ринок або найближчі країни. Такі проекти відбуваються 
переважно в машинобудуванні (напр., ПІІ з Німеччини в автомобільний завод), 
харчопереробну галузь (напр., ПІІ зі Швейцарії в кондитерську фабрику), виробництво 
будматеріалів (ПІІ з Франції у цементне виробництво), та у сектор торгівлі і послуг (ПІІ 
з Канади у гуртову торгівлю і транспортування). Ці проекти реалізуються переважно 
через злиття та придбання існуючих одиниць іноземними інвесторами. 

Політика ПІІ на Львівщині: загальний огляд 
 
 В той час як певні рішення приймаються на національному рівні з метою залучення 
інвестицій у Львівську область (а також в інші області), такі ініціативи переважно 
започатковуються на обласному рівні. Дійсно, центральна урядова політика в основному 
сконцентрована на створенні сприятливого інвестиційного клімату і залучення інвестицій по 
всій Україні. Уряд покладає на регіональні і місцеві влади завдання переконувати потенційного 
іноземного або внутрішнього інвестора інвестувати у їхні конкретні області чи міста. В цьому 
відношенні Львівська область має дещо кращі інвестиційні умови та можливості, ніж багато 
інших областей. 
 
 На час оглядового візиту ОЕСР (листопад 2004) фундамент стратегії сприяння інвестиціям 
Львівської області базувався на двох спеціальних економічних зонах (СЕЗ), створених у 1999 у 
Яворівському та Трускавецькому районах. СЕЗ, які були створені центральною владою з 
ініціативи Львівської області і місцевих районних влад, забезпечували наступні митні та 
податкові пільги: 
 

− Пільги при сплаті митних імпортних зборів і ПДВ (для товарів спеціального 
призначення) на період до п’яти років. 

− Зменшення 30% податку з підприємств на певний період. 
− 100% звільнення від сплати податків на обов’язкове соціальне забезпечення. 
− 100% звільнення від сплати податків у Державний інноваційний фонд на декілька років. 
− 100% звільнення від сплати податку на землю, зменшення ставки цього податку на 50% 

або звільнення від платежів за землю на період пробного освоєння. 
− Звільнення від обов’язкового продажу прибутку у іноземній валюті. 
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Незважаючи на те, що СЕЗ безумовно привабили певні ПІІ, існує декілька прикладів, 
коли інвестори вирішили обійти переваги, які їм пропонувалися. Найбільший стратегічний 
інвестор у Львівській області, Leoni Wiring Systems, вирішив заснувати завод у м.Стрий замість 
того, щоб відкрити його у СЕЗ з метою уникнення конкуренції з іншими компаніями за 
(дешеву) робочу силу у СЕЗ. Окрім того, зважаючи на репутацію та розміри компанії у Європі 
та перспективну вартість інвестицій у завод у м.Стрий, компанія також мала можливість 
отримати від центральної влади спрощення митних процедур для реєстрування компонентів та 
інших матеріалів, що імпортуються для збирання на заводі. Крім того, компанія отримала від 
центральної влади спеціальні пільги на більш швидке відшкодування ПДВ на експорт готових 
електронних комплектів. Обидві переваги отримані внаслідок значного лобіювання 
Львівськими обласними і муніципальними владами на рівні центрального уряду. 

 
Оцінюючи ефективність цих інструментів із промоції інвестицій, необхідно звернути 

увагу на те, що СЕЗ можуть спричиняти небажаний ефект переміщення, оскільки вони 
залучають значний і непропорційний рівень іноземних і внутрішніх інвестицій за рахунок 
інших частин регіону. Окрім того, деякі митні та податкові пільги, що надаються цими СЕЗ, 
можуть мати негативний вплив на центральний і регіональний бюджети. 

 
Однак, незважаючи на те, якою є оцінка впливу Яворівської і Трускавецької СЕЗ, різке 

рішення нового Уряду про скасування комерційних переваг, митних та податкових звільнень 
СЕЗ, які набували негайної чинності (від квітня 2005 року) можливо пошкодили іміджу країни 
як регіону для інвестицій. Розгляд прикладу компанії Holger Christiansen A/S, який подано у 
Частині 3, демонструє вплив непередбачуваних змін: вони викликали миттєве збільшення 
поточних витрат компанії на 30% і вартості капіталу у першому повному році функціонування 
в Україні; плани про подвоєння виробничих потужностей у другій половині 2005 року і 
розширення робочої сили до 200 чоловік довелося заморозити. 

 
«Стратегія економічного і соціального розвитку 2015» Львівської області передбачає 

зобов’язання регіональної влади створити стабільний клімат для розвитку підприємництва за 
допомогою підтримки і заохочення іноземних інвестицій. Незважаючи на позитивні зусилля на 
обласному і муніципальному рівнях, що спрямовані на залучення інвесторів та створення 
сприятливого бізнесового середовища, скутість все ще домінує. Нечітке і складне нормативне 
законодавство породжує корупцію і бюрократію, як негативно впливає на інвестиційний імідж. 
Діяльність багатьох наглядових органів, на жаль, сконцентрована на перевірках, а не на 
підтримці, що не лише обмежує підприємницьку діяльність, а й відволікає управління компаній 
від безпосереднього ведення їхнього бізнесу і знижує ініціативу. 

 
Унікальні намагання привабити інвестора в область були започатковані ще на 

«Економічному форумі», якій відбувся у 2004 році. Це щорічна конференція, яка була 
започаткована у жовтні 2001 року за підтримки центральних органів влади і мала на меті 
просування західних областей та приваблення інвесторів з сусідніх країн. Муніципалітет 
Львова розпочав земельний аукціон, де земельні ділянки продавалися зі всіма погодженнями і 
сертифікатами за умови, що майно буде використовуватись за призначенням. Інші заходи з 
просування Львівської області включають маркетингові брошури, що поширюються через 
міжнародні торгові місії та посольства, та Інтернет-сайт (www.invest.lviv.ua).  

 
Для отримання вигоди від свого потенціалу як регіону для ПІІ, Львівська область 

повинна розвивати більш ефективну інвестиційну промоцію для покращення іміджу регіону, 
реагувати на недостатню обізнаність про бренд і нестачу інформації про те, що може 
запропонувати регіон. Конкуренція за ПІІ є жорсткою серед регіонів, що розвиваються, і 
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конкуренти Львівщини у сфері внутрішніх інвестицій розробляють все більш докладні стратегії 
інвестиційної промоції. 

Потенціал для транскордонного співробітництва у ПІІ 

 За останні роки відбувалося значне зростання транскордонних ініціатив, у країнах-членах 
ОЕСР. Зі збільшенням глобалізації продуктів і послуг та зменшенням бар’єрів для торгівлі та 
інвестицій, конкуренція між містами стала більш жорсткою. За таких умов прикордонні регіони 
можуть зіткнутися з певними недоліками, які виникають головним чином внаслідок 
периферійного становища. Заснування транскордонних зв’язків є ефективною політикою у 
відповідь на ці виклики. Вони відкривають нові можливості для росту, це дозволяє 
прикордонним регіонам розширювати їхню промислову і сервісну базу, а також поглиблювати 
участь у міжнародній торгівлі» (OECD, 2003, p. 30). 
 
 Транскордонна співпраця може приймати різноманітні форми, від поверхневої співпраці до 
інтеграції. Що стосується «інтеграції» регіонів, тобто створення нових функціональних регіонів 
з єдиним ринком, то існує більше ризиків і труднощів, але в той самий час це передбачає 
більшу винагороду. Створення нового транскордонного регіону веде до ширшого ринку праці і 
більш диверсифікованої пропозиції навичок. Тому це забезпечує додаткові порівняльні 
переваги для нової території, які можуть привабити більші потоки ПІІ на тисячу населення, ніж 
до інтеграції. Інтеграція також забезпечує додаткову синергію. Посилення такої синергії буде 
залежати від сторін, що домовляються про співпрацю, і підвищуватиме вартість їх соціально-
економічної доповнюваності. Транскордонні регіони, що можуть зрушити інноваційний 
потенціал, спричинять значне підприємницьке зростання (OECD, 2003, p. 30). 
 
 Потенціал транскордонної співпраці між Львівською областю і Польщею збільшився зі 
вступом Польщі у ЄС. На теперішній момент близько однієї треті ПІІ потоків у Львівську 
область надходять з Польщі. В іноземних компаніях, що розташовані в Польщі, очікується 
зростання рівня оплати праці, отож існує ймовірність, що деякі з них захочуть перемістити 
деякі види діяльності (наприклад, трудомістку діяльність) у Львівську область, як це зробила 
німецька компанія Leoni. Таке переміщення може розвинутись у поділ праці між двома 
регіонами, підвищуючи у подальшому торгівельні та інвестиційні потоки. 
 
 Незважаючи на великий потенціал транскордонної співпраці, може виникнути кілька 
бар’єрів на шляху досягнення цього. Такі бар’єри викликані наступним: 
 

− Обидва регіони відносно менш розвинуті порівняно з деякими іншими регіонами 
України і Польщі. В результаті цього, вони можуть вичерпати можливості залучення 
іноземних інвестицій, зокрема ПІІ, що шукають регіони з малими затратами. 

− Законодавство Європейського Союзу щодо «Правил походження» про отримання 
безмитного доступу до ринків ЄС можуть фактично зменшити транскордонні ПІІ і 
торгівельні потоки, оскільки один регіон знаходиться всередині Союзу, проте інші є за 
його межами. Це також може зменшити поділ праці між двома регіонами. 

− Зі вступом Польщі до ЄС, громадяни України можуть зіштовхнутися з проблемами, що 
пов’язані з візами та дозволами на працю при в’їзді до Польщі. Це, ймовірно, зменшить 
контакти між людьми і підприємцями в обох регіонах. 
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РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ НА ЛЬВІВЩИНІ 

Автор Юлія Мікерова.  
OCO Consulting International,  

Ел. адреса: julia.mikerova@ococonsulting.com  

Передмова 

У цьому розділі вміщено інформацію, одержану з аналітичного звіту, теоретичних 
досліджень та опитувань, проведених у Львові з представниками місцевої виконавчої влади та 
інвесторами, висвітлено такі аспекти залучення ПІІ: 

1. Загальний підхід владних структур та агенцій до питання залучення ПІІ. У цьому 
підрозділі висвітлено стратегію використання й залучення ПІІ, розглянуто поточну 
стратегію залучення ПІІ у Львівському регіоні, її досягнення та недоліки.  

2. Аспекти місцевого бізнес-середовища, які слід розвивати для залучення високоякісних 
ПІІ. У цьому підрозділі розглянуто дієві заходи, спрямовані на підтримку динамічних 
економічних визначників, що відіграють важливу роль не лише для залучення ПІІ, а й 
максимального підвищення рівня їх прибутковості.  

3. Організація конкретних напрямків. У цьому підрозділі розглянуто інструменти, які 
уряд може використати для розвитку стратегії маркетингу.  

4. Наприкінці наведено висновки та рекомендації. 

Загальний підхід виконавчої влади та агенцій до залучення ПІІ на Львівщині 

Деякі базові визначники ПІІ, такі як географічне розташування, доступ до природних 
ресурсів та обсяги внутрішнього ринку, перебувають здебільшого не під прямим контролем 
національної політики. Однак уряд володіє багатьма можливостями для того, щоб здійснювати 
вплив на рішення зарубіжних інвесторів. Прийнявши рішення про залучення ПІІ для 
економічного розвитку, уряд має насамперед вирішити питання про роль ПІІ та їхній внесок в 
загальний розвиток економіки. 

Залучення зовнішніх інвестицій вимагає мобілізації різних зацікавлених груп в уряді та 
суспільстві. Поки уряд не переконається в доцільності політики залучення ПІІ і не усвідомить 
значення такої політики, він не повністю використовуватиме можливості для залучення ПІІ і не 
проводитиме відповідної політики на віддаленішу перспективу. Успіх залучення інвестицій 
спирається, з одного боку, на чітке бачення того, що саме ці інвестиції можуть дати для 
економічного розвитку, на ефективність купівлі акцій акціонерів, а з другого боку, на бачення 
тих безпосередніх ринкових можливостей, за які може вести конкурентну боротьбу певний 
географічний регіон. 

Політичні рамки та стратегія 

На основі інтерв’ю, проведених з представниками місцевої виконавчої влади, 
підприємницькими організаціями та великими інвесторами у Львівській області, можна 
зробити принаймні два висновки: 
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1. Обласна влада висловлює бажання залучати зовнішні інвестиції і співпрацювати з 
зарубіжною підприємницькою громадою; однак їй бракує розуміння того, як повинен 
працювати цей процес. 

2. Інвестиційний клімат змінюється на краще; однак, з причин складного характеру 
багатьох із цих змін, вони відбуваються повільно. 

У Львівській області прийнято політику відкритих дверей для зарубіжних інвесторів, 
оскільки тут скасовано більшість обмежень щодо ПІІ, хоча такі обмеження в деяких секторах 
існують і досі. Законодавчу базу для залучення ПІІ у Львівській області складають два 
головних державних законодавчих акти – Господарський кодекс та закон «Про режим 
зовнішніх інвестицій». Однак інвестори, які працюють у Львові, скаржаться на те, що 
істотними перешкодами на шляху підприємницької діяльності в регіоні є неефективність 
законодавства на регіональному рівні та суперечливі положення різних законів. 

Рамки інвестиційної політики вимагають усунення таких значних перешкод для 
капітальних інвестицій, як непередбачуване законодавство, непевний характер прав приватної 
власності на землю, податкового регулювання та ін. Дозволи та регуляторні процедури повинні 
бути прозорими, проводитися ефективно й справедливо. Комплексна програма реформ, 
запроваджена нещодавно в Туреччині, дає можливість усвідомити весь спектр питань, які 
потребують розв'язання для залучення більших ПІІ. 

Вставка 1. Приклад: Програма реформ, спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в 
Туреччині 

Розміри Туреччини, її географічне розташування та активне населення створюють ідеальні 
можливості для залучення зовнішніх інвестицій. Однак обсяги таких інвестицій залишалися вкрай низькими 
за міжнародними і навіть регіональними стандартами. 

На запит уряду Туреччини Консультативний центр зовнішнього інвестування (Foreign Investment 
Advisory Service (FIAS)) провів дослідження на тему «Адміністративні перешкоди в Туреччині» 
(“Administrative Barriers in Turkey”). В результаті дослідження рада міністрів затвердила базову постанову 
«Програма реформ для поліпшення інвестиційного клімату в Туреччині». Згідно з рекомендаціями 
програми реформ, для надання консультативних послуг Раді міністрів з питань регуляторних перешкод у 
Туреччині було утворено Координаційний комітет з питань поліпшення інвестиційного клімату. До складу 
Комітету входять представники як приватного, так і державного секторів, його очолює державний міністр. В 
рамках Комітету утворено 10 спеціальних підкомітетів, кожен з яких має повноваження на вирішення 
питань у певній сфері: 

• Започаткування бізнесу. 
• Зайнятість. 
• Секторні ліцензії. 
• Розміщення інвестицій. 
• Податкове та фінансове стимулювання. 
• Мито та стандарти. 
• Права інтелектуальної власності. 
• Малі та середні підприємства. 
• Сприяння інвестиціям. 
• Законодавство в галузі ПІІ. 

Джерела: на основі “Invest in Turkey”, http://www.investinginturkey.gov.tr/reform_prg.htm 
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Регіональна влада у Львівській області розробила курс на розвиток і вдосконалення 
інвестиційного та підприємницького середовища в регіоні. Нещодавно Державна адміністрація 
Львівської області розпочала запровадження програми «Стратегія соціально-економічного 
розвитку 2015», в якій визначено конкретні напрямки розвитку області на тривалу перспективу, 
а приватний сектор названо рушієм економічного розвитку. Таку стратегію рекомендував до 
запровадження проект, фінансований Міністерством Великої Британії у справах міжнародного 
розвитку, що здійснюється з залученням власників акцій як державного, так і приватного 
секторів. Однією з цілей, визначених у програмі, є створення стабільного середовища для 
підприємницької діяльності на основі підтримки й стимулювання зовнішніх інвестицій. 
Регіональні органи влади планують поширити стратегію на соціальних партнерів та інвесторів, 
щоб засвідчити, таким чином, пріоритети і завдання регіонального розвитку, а також 
продемонструвати сприятливі умови для розвитку бізнесу в регіоні. 

Для того, щоб стратегія послужила каталізатором регіонального розвитку, вона повинна 
бути: 

1. Оприлюдненою й поясненою громадськості для того, щоб запобігти формуванню 
негативної громадської думки щодо інвестицій, яка може погіршити імідж регіону як 
привабливого для інвестування. 

2. Підтриманою послідовним й передбачуваним курсом політичних заходів для 
демонстрації політичної та економічної стабільності й певних зобов’язань, що для 
зарубіжних інвесторів є важливим фактором, особливо для тривалих 
широкомасштабних інвестиційних проектів. 

3. Підданою регулярній переоцінці для забезпечення успіху в залученні ПІІ на 
перспективу та максимального підвищення рівня їхньої прибутковості. Активне 
залучення інвесторів до цього процесу і обговорення необхідних змін в економічній 
політиці приведуть до підвищення рівня розвитку та запровадження такої політики. 

Цілі й завдання 

Щодо ефективної інвестиційної стратегії, то уряд повинен визначити чіткі й зрозумілі цілі 
щодо наявних та очікуваних прибутків від ПІІ, наприклад, капіталовкладень, підвищення 
прибутків від податків, експорту, зайнятості та кваліфікації, технології та інновації. Після цього 
наступним кроком має стати визначення цільових секторів, видів діяльності, країн і компаній 
на основі ринкових можливостей і конкурентоспроможності регіону. 
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Таблиця 1. Завдання й спрямування залучення ПІІ  

Спрямування   

Завдання 
Сектори Ринки Тип проекту 

Львівська 
обласна 
державна 
адміністрація 

Стабільний 
економічний розвиток 
на основі ПІІ та 
створення нових 
робочих місць 

Переробка 
продуктів 
харчування, 
Деревообробка, 
Транспортне 
обладнання, 
Текстильна галузь, 
Туризм,  
ICT,  
Соціальна 
інфраструктура 

Великі 
торгові 
партнери 

Ще не визначено 

Львівська міська 
рада 

Покращення 
інфраструктури  

Туризм, 
інфраструктура, 
комунальне 
господарство 

Ще не 
визначено 

Будівництво 

 
Інтерв’ю з представниками обласної та міської влади показали, що влада є здебільшого 

зацікавлена в залученні ПІІ. Було названо ряд секторів, пріоритетних для залучення ПІІ (див. 
Таблицю 1), однак при цьому респонденти не змогли чітко сформулювати методику вибору 
саме цих секторів у стосовно можливостей для залучення інвестицій і виконання внутрішніх 
завдань інвестування.  

Зусилля з залучення інвестицій у Львівській області слід зосередити на кількох секторах, 
що мають конкурентні переваги, належать до секторів зростання для зовнішнього інвестування 
і сприяють нарощуванню потужностей місцевої промисловості. В ідеалі, для кожного сектора 
слід визначити цільові компанії, які можуть генерувати мобільні проекти. Це важливо, зокрема, 
з огляду на обмежені людські та фінансові ресурси організацій, що займаються сприянням 
інвестуванню. 

Водночас цільові ринки інвестицій, а також цільові іноземні компанії потребують 
ретельного моніторингу, відстеження й вивчення шляхом проведення вагомих досліджень. 
Щодо цільових ринків, то особливу увагу слід приділити залученню інвестицій українців, що 
проживають за кордоном, оскільки, як показує досвід, у багатьох країнах діаспора є головним 
джерелом зовнішніх інвестицій. 

Як показує передовий досвід, найбільших успіхів досягають тоді, коли після визначення 
цільових секторів для кожного сектора визначають завдання (найкраще, якщо такі завдання є 
частиною плану маркетингу), а саме ту кількість проектів ПІІ, які Львівська область реально 
може залучати щороку. При цьому враховують обсяги ринку і бажану для регіону ринкову 
частку. На основі кількості проектів можна оцінити сукупні капіталовкладення та створення 
нових робочих місць. 

Наприклад, якщо метою є залучення двох зовнішніх проектів у секторі переробки 
продуктів харчування в 2006 році, а середні розміри проекту в галузі переробки продуктів 
харчування у Східній Європі становлять близько 50 млн. доларів США, то за мету слід ставити 
залучення 100 млн. доларів ПІІ. 
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Наведений нижче приклад зі штатом Вікторія показує ефективність цільової стратегії 
сприяння інвестуванню. 

Вставка 2. Цільове сприяння інвестуванню в штаті Вікторія (Австралія) 

У штаті Вікторія було створено окреме управління, що спеціалізувалося на залученні зовнішніх 
інвестицій. Вікторія має міцну промислову й сільськогосподарську базу, а Мельбурн - найбільше місто 
штату – відкриває доступ до широких трудових резервів та розвинутих кластерів. Однак штат зіткнувся з 
гострою конкуренцією з боку Нового Південного Уельсу (зокрема, Сіднея), штатів нижнього узбережжя 
Австралії та країн Південно-Східної Азії. Окрім того, Вікторія зіткнувся з додатковими перешкодами в 
залученні інвестицій з причин віддаленості від головних закордонних ринків. 

Для вирішення цих проблем у штаті Вікторія було проведено різні цільові кампанії для поліпшення 
іміджу штату та налагодження відносин з чітко визначеними компаніями. 

Задля сприяння ефективному визначенню цільових компаній у штаті вперше було проведено 
ґрунтовне визначення конкурентних позицій штату порівняно з конкурентними регіонами Австралії та світу 
за більш ніж десятьма цільовими секторами. Це дало штату змогу визначити сектори й найбільш 
конкурентні позиції конкретних видів проектів, а також підготувати відповідні торговельні аргументи та 
підприємницькі ініціативи для інвесторів. 

Метод цільового визначення компаній у штаті складається з трьох частин: (1) цільове визначення 
найбільших компаній у цільових секторах, (2) цільове визначення компаній малого та середнього бізнесу, 
які показують найвищі темпи зростання, а також (3) цільове визначення інвестиційних брокерів 
(консультантів, компаній нерухомого майна та ін.), які впливають на інвестиційні рішення компанії. 
Наслідуючи приклади найбільш успішної діяльності таких країн, як Ірландія та Сінгапур, з цільовими 
компаніями налагоджуються стабільні взаємовідносини. 

 Запровадження політики залучення ПІІ 

У тісному співробітництві з організаціями економічного розвитку відповідна агенція 
повинна розробити ефективну стратегію залучення ПІІ. Важливим при цьому є те, щоб ця 
агенція діяла у відповідності з принципами приватного сектора і не підпорядковувалася 
політичному тиску. 

Сьогодні у Львівській області залученням ПІІ займаються дві організації: Головне 
управління зовнішніх зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх інвестицій 
Львівської обласної державної адміністрації та Відділ зовнішньоекономічної діяльності та 
туризму Львівської міськради. Обидві структури виконують функції залучення інвестицій, 
розвитку торгівлі та туризму. Вони мають обмежені людські ресурси і їхня діяльність зводиться 
до надання допомоги компаніям, які вже прийняли рішення про інвестування в область/місто. 
Енергійне сприяння ПІІ ще не стало головною метою їхньої діяльності. Послуги, які надають ці 
структури, передбачають консалтинг, інформаційну підтримку, правові дорадчі послуги, виїзди 
на місця та зустрічі з компаніями. 

Інвестори добре знають про те, що структури сприяння інвестуванню є неефективними і 
забюрократизованими. На сьогодні відповідні завдання розподілені між департаментами 
міністерств на обласному та муніципальному рівнях без чіткого поділу за функціями і без 
належної координації діяльності. Проте регіональна влада визнала необхідність існування 
ефективніших інституцій для залучення ПІІ і розробила план запровадження принципу 
«єдиного вікна» із залученням НДО, податкових органів та консалтингових компаній. Було 
зроблено наголос на тому, що задовольнити запити компаній можна буде лише після 
проходження навчань керівництвом та працівниками нової агенції. 
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Запроваджуючи агентство з питань іноземних інвестицій (АПІІ), місцеві органи влади 
повинні забезпечити новостворену структуру всіма засобами для успішної діяльності з 
залучення інвестицій. Окрім чітких повноважень, структурного забезпечення, бачення та 
стратегії, чітко структурована й добре забезпечена агенція потребує певного мінімуму 
кваліфікованих кадрів, інструментів, маркетингового бюджету та ін.; вона повинна бути тісно 
пов'язаною з державним і приватним секторами. АПІІ має чітко розуміти, що саме потрібно 
інвесторам, знати їхню думку про інвестиційні можливості регіону, потреби сектору і компанії, 
конкурентні переваги регіону для залучення ПІІ у порівнянні з іншими регіонами. 

Одним із головних завдань організації зі сприяння інвестуванню є функціонування її як 
першої і єдиної інституції, що контактує з зарубіжними інвесторами. На думку ряду зарубіжних 
інвесторів у регіоні, наявність такої агенції стане вирішальним кроком для залучення більших 
ПІІ у регіоні та сприяння втіленню інвестиційних проектів. Тому агенція сприяння 
інвестуванню повинна подбати про те, щоб стати відомою серед нинішніх і потенційних 
інвесторів, широко інформувати їх про саму організацію та послуги, які вона надає. Після 
запровадження агенція може стати членом Світової асоціації агенцій промоції інвестування 
((СААПІ) (World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)), що сприятиме її 
діяльності і дасть можливість налагодити контакти з іншими агенціями та міжнародними 
організаціями. Нижче наведено інформацію про місію асоціації та переваги членства в цій 
організації. 

Вставка 3. Світова асоціація агенцій промоції інвестування (СААПІ) 

У 1995 році заради сприяння обміну досвідом залучення зовнішніх інвестицій між країнами, 
Конференція з торгівлі та розвитку ООН (UNCTAD) запровадила мережу агенцій промоції інвестування - 
Світову асоціацію агенцій промоції інвестування. На сьогодні до її складу належать 167 агенцій в різних 
країнах світу. Асоціація функціонує як форум агенцій промоції інвестування (АПІ) для налагодження 
зв'язків та сприяння обміну провідним досвідом промоції інвестування. Членство в асоціації відкрите для 
будь-якої організації, залученої до промоції інвестування; річний членський внесок складає 2000 доларів 
США. АПІ можуть користуватися такими послугами: 

1. Видання: 
• Квартальний вісник СААПІ 
• Електронний бюлетень новин СААПІ, що виходить раз на два тижні. 
• Добірка публікацій членів Консультативного комітету СААПІ 
2. Тренінг: тренінговий елемент роботи Асоціації складається з серії регіональних семінарів-

тренінгів та стажувань. У 2003 році Асоціація організувала 5 тренінгів для молодшого і старшого 
персоналу АПІ з питань стратегічного маркетингу; ПІІ та створення кластерів; робота з 
впровадження та супроводу інвестицій; та управління заходами. Всі 5 тренінгів було 
організовано за допомогою приватного сектора. Окрім того, Асоціація пропонує унікальні 
можливості стимулювання професіоналів з членських організацій до проведення двотижневого 
тренінгу з успішного залучення інвестицій у різних країнах світу. 

Налагодження зв’язків: щорічні засідання, які проводить Асоціація, відкривають оптимальні 
можливості для налагодження зв'язків з корпоративним керівництвом та представниками 
міжнародних та багатосторонніх організацій. Окрім того, Асоціація надає можливості своїм членам 
представляти матеріали на своєму Інтернет-сайті. На цьому Інтернет-сайті вказано лінки до сайтів 
організацій-членів Асоціації. Важливим є й те, що Асоціація спільно представляє своїх членів на 
інвестиційних ярмарках та інших міжнародних форумах. 

Джерела: на основі www.waipa.org 
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Деякі аспекти організації бізнес-середовища для залучення високоякісних ПІІ 

Окрім створення сприятливого макроекономічного та політичного середовища, 
спрямованого, зокрема, на залучення притоків ПІІ, важливу роль в цьому процесі відіграє і 
внутрішня політика. Таку політику часто називають «розробка продукту» - це запропоновані 
заходи, спрямовані на зміцнення конкурентоспроможності регіону. 

Спеціальні економічні зони 

Спеціальні економічні зони (СЕЗ) можуть стати великою конкурентною перевагою у 
процесі залучення інвестицій, зокрема, для інвестицій, орієнтованих на експорт. Успішна 
діяльність СЕЗ багато в чому залежить від комплексної політики, а не лише стимулювання, і 
спрямована на створення інфраструктури, необхідної для залучення й нарощування ПІІ та 
сприяння трудовим ресурсам (див. приклад про Егейську вільну зону в Ізмірі). 

Вставка 4. Егейська вільна зона в Ізмірі (Туреччина) 

Зростаюча Егейська вільна зона має стратегічне розташування, оскільки географічно вона є воротами 
до ЄС, Близького Сходу та Північної Африки. Зона почала діяти у 1990 році, а нині до діяльності в зоні 
залучені 360 компаній, що забезпечують роботою 12500 осіб, річний оборот міжнародної торгівлі в зоні 
становить понад 2,5 млрд. доларів США. У період 1992-2002 років частка цієї вільної зони в загальній сумі 
ПІІ Туреччини складала 7%. 

Приватна компанія США «ESBAS» - Компанія розвитку Егейської вільної зони (Aegean Free Zone 
Development and Operating Company) – розвиває інфраструктуру зони, надає всі комунальні послуги, 
послуги оренди земельних ділянок та будівель. 

Зона забезпечує весь спектр послуг, починаючи з базових комунікацій до готових фабричних 
будівель, відкритих та критих складів, а також орендних бізнес-структур для дистриб’юторів і трейдерів. 
Окрім того, компанія пропонує низку додаткових послуг, таких як оренда обладнання, зберігання запасів та 
рекрутинг. Унікальними можливостями, які пропонує зона, є й те, що вона забезпечує всі необхідні 
зручності для працівників компанії та їхніх родин, в тому числі дитячий садок, концертний та спортивний 
зали, лікарню та Космічний центр NASA. Це дає зоні додаткові переваги у процесі залучення великих сум 
ПІІ навіть в умовах слабкої репутації Туреччини в цілому і дуже низького рівня діяльності ринку ПІІ.  

За роки існування зони її високоякісна інфраструктура та пропоновані послуги приваблювали й 
продовжують приваблювати багато великих іноземних виробничих підприємств, таких як «Hugo Boss», 
«Delphi Packard», «Pulse Eldor» та «FTB». 

Окрім того, зона використовує ефективні інструменти стратегічного маркетингу. Наприклад, 
нещодавно їй було вручено нагороду Світової конвенції вільних зон «За кращий Інтернет-сайт вільної зони 
або експортної зони» за візуальний ефект, глибину й чіткість інформації та сприяння користувачам. 
Щорічна Конференція Світової конвенції вільних зон 2005 року відбудеться також в Ізмірі. 

Егейська вільна зона стала моделлю для країн, що розвиваються; за консалтингові послуги зона 
користується великою популярністю в Туреччині, Східній Європі та Центральній Азії. 

Джерела: на основі «ПІІ Magazine» та www.esbas.com.tr  
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Перше, що вимагається від СЕЗ – забезпечення таких послуг, які задовольняють ключові 
потреби інвесторів: місцеві сприятливі можливості, безпосередній доступ до майна, хороші 
дороги та телекомунікаційна інфраструктура. Митні процедури повинні бути чіткими, а 
бюрократичні процедури – зведеними до мінімуму, по можливості з використанням принципу 
«єдиного вікна» для дозволів та інвестиційних заявок. Ключовим фактором успішності СЕЗ є 
прозорість всіх аспектів умов інвестування, продуктивність роботи керівництва зони та 
оперативні умови післяінвестиційної діяльності. 

Починаючи з 2004 року у Львівській області діє дві СЕЗ – у Трускавці та Яворові. Обидві 
зони мають спеціальні митні режими (відомі також як «режим особливої митної зони»). Такий 
режим є результатом погодженості щодо того, що спеціальні зони розташовані поза межами 
національної митної території. Структура та норми особливого режиму інвестиційної 
діяльності в зонах є дуже схожими.  

Таку схему зазвичай можуть наслідувати лише ті компанії, що відповідають критеріям і 
здійснюють мінімальне інвестування на суму 500000 доларів США. Компанії, які претендують 
на такі знижки, проходять конкурентний відбір, підписують договір з повноважним органом і 
виконують скоординований інвестиційний проект. 

Обидві СЕЗ мають спеціальні комітети, відповідальні за функціонування зон. Типові 
послуги, які надає керівництво зони, є наступними: 

- забезпечення земельними ділянками та промисловими майданчиками; 
- забезпечення інфраструктури й зручностей; 
- спеціальні митні послуги; 
- підтримка реалізації проекту; 
- презентації та поїздки для потенційних інвесторів. 

На Таблиці 2 показано узагальнені маркетингові стратегії Трускавецької та Яворівської 
СЕЗ. 

Таблиця 2. Маркетингові стратегії СЕЗ у Львівській області 

 Загальна 
стратегія 

Географічні 
цільові 
регіони 

Цільові сектори Маркетингові 
інструменти 

Яворівська 
СЕЗ 

Створення 
нових робочих 
місць, 
розширення 
виробничої 
бази 

Польща, 
Німеччина 

Будівництво, 
деревообробка, 
паперова 
промисловість, 
переробка продуктів 
харчування, 
екстрагування 
вуглеводів 

Брошури, 
конференції, 
телебачення, 
реклама, презентації 
для інвесторів, 
інтернет-сайт, 
представництво у 
Польщі 

Трускавецька 
СЕЗ 

Створення 
нових робочих 
місць, 
залучення ПІІ 

Невизначені Туризм, відпочинок  Брошури, конференції
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Розвиток інфраструктури 

Уряд повинен приділити особливу увагу істотним інфраструктурним потребам такої 
галузі, як комунальне господарство, дороги та телекомунікації. Слід пам'ятати, що базові 
інфраструктурні вимоги в різних галузях є різними. При планування інфраструктури слід 
враховувати можливі майбутні потреби секторів промисловості, визначені в стратегії 
інвестування. 

Уряд повинен серйозно підійти до оцінки потенційного внеску приватного сектора в 
справу забезпечення такої інфраструктури. Організації сприяння інвестиціям та організації 
бізнес-консалтингу можуть стати активними посередниками у визначенні потреб інвесторів та 
веденні справ за дорученням різних акціонерів для налагодження партнерства приватного та 
державного секторів з метою запровадження великих інфраструктурних проектів, в яких 
поєднано ресурси, переваги й потужності обох сторін. Досвід ряду країн світу свідчить про 
успішний характер такого партнерства. У Вставці 5 наведено два приклади партнерства 
приватного та державного секторів у Східній Європі. 

Вставка 5. Словенія та Чеська Республіка 

Словенія 

Місто Марібор у Словенії залучене до виконання так званого Будівельно-експлуатаційного контракту 
на будівництво водоочисного заводу разом з консорціумом, очолюваним французькою компанією 
«Lyonnaise des Eaux». Будівельно-експлуатаційний трансферт (Build Operate Transfer (BOT)) – найбільш 
звична форма партнерства державного та приватного секторів, яка передбачає розробку проекту 
приватним сектором, що бере на себе відповідальність за фінансування, проектування, будівництво та 
експлуатацію будівлі на достатній період часу, щоб обслужити й сплатити борг, накопичений за 
будівництво, і заробити істотний дохід. Після цього контроль над здійсненням проекту передається 
державному сектору (який зберігає формальне право власності на майно проекту). Будівництво частково 
фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Чеська Республіка 

Продаж 27% Чеської національної телекомунікаційної компанії «SPT Telecom» привабив чи не 
найбільші зовнішні інвестиції в цій галузі в регіоні. Консорціум, що складається з таких компаній, як «Dutch 
telecom», «KPN», тa «Swiss Telecom» одержав пакет акцій на основі збільшення капіталу на суму 1,45 
млрд. доларів США. Всі прибутки використовуються для фінансування планів модернізації «SPT Telecom». 
Консорціум здійснює управлінський контроль, проте уряд має так звану «золоту акцію», що дозволяє йому 
накладати вето на певні стратегічні рішення. І хоча процес фінансування призупинено у зв’язку з певними 
правовими проблемами, однак нова структура партнерства виявилася нині дуже доречною, і чимало 
запланованих змін вже здійснено з випередженням. 

Джерела: на основі UNCTAD, 1999 

Розвиток людських ресурсів 

Однією з основних галузей, в якій регіон може здобути конкурентні переваги, а відтак 
залучати більше якісніших ПІІ, є галузь людських ресурсів. Це досить широка галузь, яка 
впливає на все суспільство, тому роль організацій сприяння інвестуванню має зводитися 
передусім до роз'яснення потреб інвесторів і майбутніх тенденцій, а також до розробки 
ініціатив запровадження певних напрямків політики та програм для задоволення цих потреб. 
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Слід зазначити, що вирішальними для конкурентності економіки є кваліфікація трудових 
ресурсів та її підвищення. Багато досліджень доводять, що інвестування в навчання створює 
додаткові переваги для суспільства, за умови, що кваліфікаційні навички використовуються в 
межах країни або регіону. Кілька АПІ, наприклад, ірландська «IDA», намагаються передбачити 
кваліфікаційні вимоги інвесторів у цільових секторах і задовольнити ці вимоги відповідно до 
шкільних навчальних програм. Приведення зростаючих потреб промисловості, зокрема ПІІ, у 
відповідність з результатами тренінгових та навчальних програм має відбуватися на постійній 
основі. Для цього уряд повинен звести разом представників навчальних та тренінгових 
інституцій, промисловості та бізнесових організацій. Для прикордонних регіонів, таких як 
Львівська область, варто також розглянути можливості співпраці із закордонними партнерами з 
сусідніх регіонів для зміцнення кваліфікаційної бази та розвитку технологічних експертиз. 
Регіон Верхнього Рейну – яскравий приклад успішної співпраці в прикордонних зонах в галузі 
навчання (див. Вставку 6). 

Box 1. Інтерв’ю з представниками обласної та міської влади у Львові показали, що 
кваліфіковані трудові ресурси визнані однією з ключових конкурентних переваг у регіоні. 
Однак досі не здійснено жодних активних заходів для зміцнення й підтримки такої переваги на 
основі навчальних та тренінгових програм, розвинутих разом із загальною стратегією 
промислового розвитку та стратегією сприяння інвестуванню. З другого боку, найбільша 
приватна консалтингова агенція «НюБізНет», яка має істотний досвід співпраці з іноземними 
інвесторами, усвідомила значення підвищення кваліфікації для місцевих та закордонних 
клієнтів і запровадила спеціальний навчальний відділ. Цей відділ займається організацією і 
забезпеченням широкого спектру тренінгових програм для керівників вищої та середньої ланки 
з питань маркетингу, логістики, кадрових питань, планування бізнесу та ін. Кількість учасників 
таких тренінгових програм складала 1200 осіб у 2003 році. 

Вставка 6. Регіон Верхнього Рейну та конфедерація університетів EUCOR  

Регіон Верхнього Рейну складається з регіонів, кантонів та департаментів між горами Юра на кордоні 
Швейцарії та Франції, горами Вогези у Франції та Чорним Лісом у Німеччині. 

Конфедерацію регіону Верхнього Рейну було засновано в 1989 році, вона стала однією з перших 
транскордонних університетських конфедерацій у Європі, об'єднуючи понад 100000 студентів та 10000 
викладачів і дослідників. Першими кроками до співпраці стало те, що сім університетів – учасників проектів 
з Німеччини, Швейцарії та Франції відкрили свої курси для студентів всіх університетів-партнерів. За 
підрахунками, щороку близько 150-200 студентів навчаються і одержують оцінки в інших університетах 
конфедерації. 

В галузі викладання було запроваджено спільні курси з різних дисциплін. Одним з найбільш яскравих 
прикладів став спільний курс з біотехнології, що дозволив студентам користуватися різними навчальними 
центрами в університетах Базеля, Фрайбурга, Карлсруе та Страсбурга. 

EUCOR бере активну участь і у налагодженні зв'язків між університетами та промисловістю. 
Наприклад, університети – учасники конфедерації є партнерами ініціативи «BioValley», в рамках якої 
об'єднано зусилля великих фармацевтичних компаній регіону Верхнього Рейну та регіональних 
університетів і науково-дослідних інститутів для сприяння розвитку торгівлі.  

Джерела: Conference Briefing Paper “Cross-Border Higher Education Cooperation in Ireland and Europe” by Andy Pollak and 
Bob Osborne 
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Послуги зі сприяння бізнесу 

Опитування інвесторів у Львівській області показали, що підприємства потерпають від 
частих регуляторних змін, суперечливого тлумачення і дискримінаційного запровадження 
законодавчих актів, що приводить до нечіткого поділу повноважень. Окрім того, інвестори 
зазначали, що процес організації бізнесу є дуже витратним з причин існування великої 
кількості дозволів, ліцензій та погоджень, які потрібно одержати, а також тривалим у часі, 
оскільки необхідно зібрати всі відповідні підписи. Компанії повідомляли, що лише для 
відкриття банківського рахунку їм необхідно було зібрати 18 різних документів. 

Заходи, запроваджувані урядом для сприяння інвестуванню та бізнесу, можуть істотно 
зменшити зайві витрати на ведення бізнесу на основі різкого зменшення або й повного 
усунення корупції та вдосконалення продуктивності управління. Підвищений рівень прозорості 
адміністративної системи та інвестиційних процедур сприяє тому, що інвестори можуть 
реально передбачити кількість коштів на реалізацію інвестиційних проектів. Одним з методів, 
за допомогою якого регіональні структури влади можуть подолати регуляторні перешкоди та 
бюрократію, є розробка так званих «інвесторських карт». Такі карти розроблено Дорадчою 
службою зовнішнього інвестування (Foreign Investment Advisory Service (FIAS)) як інструмент 
для ідентифікації й скорочення кількості й масштабів процедур започаткування бізнесу, 
регуляторних вимог та адміністративних перешкод, тобто того, про що кожного дня ведуть 
переговори державні установи та підприємства (FIAS, 2001). 

Відділи Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради 
забезпечують базову інформацію та підтримку. Однак інвестори часто вважають рівень таких 
послуг незадовільним і звертаються до різних приватних консультативних агенцій, як місцевих, 
так і зарубіжних, які надають інвесторам широкий спектр послуг – від консалтингу щодо 
інвестиційного клімату до організації бізнес-тренінгів. 

Серед найбільших проблем, які негативно впливають на підприємництво у Львівській 
області, іноземні інвестори назвали корупцію. Для розв'язання цієї проблеми слід насамперед 
визначити характер таких скарг на корупцію і засоби для своєчасного й справедливого 
вирішення цього питання. По-друге, варто було б запровадити координаційний орган, 
омбудсмена, для надання допомоги при полагодженні суперечок. Для інвесторів така особа 
може називатися інвестиційним посередником, який має справу зі скаргами до того, як вони 
спричинюють конфлікт, що може зашкодити репутації задіяної інституції та країни, куди 
спрямовано інвестиції. Нижче у вставці наведено приклад такого інвестиційного посередника. 

Вставка 7. Офіс інвестиційного омбудсмена в Республіці Корея 

У 1998 році для полагодження ускладнень, з якими стикнулися інвестори в Республіці Корея та 
підтримки загального бізнес-клімату, в країні було запроваджено Офіс інвестиційного омбудсмена. 
Омбудсмен призначається президентом країни і є членом Комітету зовнішнього інвестування, який 
складається з 12 міністрів та 16 високопоставлених посадовців регіональних та центральних органів 
влади. З часу заснування у жовтні 1999 року і до кінця 2001 року офіс одержав загалом 1084 скарги від 
філій зарубіжних компаній в Республіці Корея, які стосувалися ряду питань, таких як мито, будівництво, 
фінансові справи, праця, оподаткування та процедури інвестування. Урядові установи, зокрема Офіс 
омбудсмена повинен відреагувати на скаргу в семиденний термін. 

Джерела: на основі UNCTAD 
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Організація та конкретні напрями політики для залучення ПІІ  

У розпорядженні уряду – широкий спектр засобів для реалізації маркетингової 
стратегії ПІІ: від фінансового стимулювання до маркетингової діяльності. Оптимальне 
поєднання таких заходів залежить від інвестиційних цілей та наявних ресурсів. 

Ринкова інформація 

Завдяки комплексній та динамічній природі ПІІ, а також темпам змін економічних 
визначників на регіональному, національному та глобальному рівнях, широке використання 
ринкової інформації є важливою передумовою для стратегічного планування і втілення 
політики в галузі ПІІ. Регулярно оновлювана інформація про країни, сектори та компанії 
допомагає уряду визначити стратегічні цілі та вибрати відповідні напрямки політики. В 
Таблиці 3 показано масштаб питань, які вирішуються за допомогою ринкової інформації. 

Ключовими аспектами стратегії залучення ПІІ, які можна проаналізувати за допомогою 
ринкової інформації, є такі: 

− конкурентоспроможність – переваги регіону в порівнянні з головними конкурентами; 

− інвестиційні можливості регіону – ключові сектори, які мають можливості для 
залучення ПІІ; 

− цілі ПІІ – країни та компанії, які відповідають цілям регіону в окремих секторах і 
технологіях. 

Провідні агенції сприяння інвестуванню часто мають у своїй структурі відповідні 
дослідницькі агенції, які здійснюють моніторинг і аналіз тенденцій ПІІ, регулярно проводять 
аналіз рівня регіонального ринку у порівнянні з головними конкурентами по ПІІ в кожному 
секторі промисловості і надають послуги з визначення та відстеження цільових компаній. 
Однак з причин недостатнього людського резерву або рівня кваліфікації персоналу багато 
агенцій використовують зовнішніх консультантів для проведення необхідних досліджень та 
дослідження компаній від імені агенції. У Вставці 8 на конкретному прикладі розглянуто 
інноваційне дослідження ПІІ та засоби визначення цільової компанії, розроблених «OCO 
Consulting» - приватною консультативною структурою, що проводить інвестиційну експертизу, 
дослідження в галузі розвитку експорту та конкурентоспроможності.  
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Таблиця 3. Три рівні ринкової інформації 

Рівень Параметри дослідження Джерела інформації 
Країна • Економічне зростання 

• Найбільші галузі 
промисловості 

• Експорт 
• Ключові компанії 
• Конкурентні переваги 

ключових секторів 

Державна статистика 
Міжнародні організації 
(UNCTAD, World Bank, OECD) 
Спеціалізовані видання: 
«OCO Consulting», 
«LOCOmonitor™» 
«Ernst & Young European 
Investment Monitor» 

Галузь 
промисловості 

• Структура й тенденції 
• Зайнятість 
• Оборот 
• Потенціал зростання 
• Ринкова частка 
• Ключові компанії 
• Рівень інтернаціоналізації 

Державна статистика 
Промислові об'єднання 
Торгова палата 
Спеціалізовані видання: 
«OCO Consulting», 
«LOCOmonitor™» 
«Ernst & Young European 
Investment Monitor» 

Ключові 
інвестори 

(транснаціональні 
корпорації) 

• Власність 
• Структура прийняття рішень 
• Ключова продукція/технології 
• Зростання 
• Кількість працівників 
• Розміри (оборот) 
• Стратегія (річні звіти) 
• Нинішні міжнародні операції 
 

Звіти компаній 
Прес-релізи 
Інтернет-сайти компаній 
Діаспора 
Інтернет-сайти ярмарок/саммітів
Інші Інтернет-сайти АПІ 
«OCO Consulting», 
«LOCOmonitor™», 
«Ernst & Young European 
Investment Monitor» 

 

Вставка 8. «LOCOmonitor™» - база даних ПІІ та цільовий інструмент компанії 

«LOCOmonitor™» - це ринковий електронний інформаційний засіб, за допомогою якого можна 
щоденно стежити за проектами ПІІ, які здійснюються компаніями у світі. На сьогодні понад 13000 компаній 
розмістили в «LOCOmonitor™» інформацію про 23000 проектів ПІІ. База включає в себе дані лише про 
новітні починання та основні розширення. До неї не включено дані про злиття й придбання, приватизацію, 
акційне інвестування та об'єднання. Викладено докладну інформацію про кожен проект ПІІ, в тому числі 
назву компанії, країну та місто походження, суму інвестицій та кількість робочих місць, сектор, підсектор, 
продукцію та технології, підприємницьку діяльність, країну здійснення інвестицій, місто здійснення 
інвестицій, мотивацію, ринки та контакти, пов'язані з прийняттям рішень. 

Дані про проекти ПІІ - з більш ніж 6000 джерел, звідки вони надходять щодня, в тому числі прес-
релізів, урядових Інтернет-сайтів, газет та ін. Окрім того, «LOCOmonitor™» містить базу даних АПІ та 
заходів уряду зі сприяння інвестиційній привабливості регіонів та залучення ПІІ. 

Агенції сприяння інвестуванню, регіональні агенції розвитку, міжнародні організації та 
багатонаціональні компанії використовують «LOCOmonitor™» для виконання ряду стратегічних, 
організаційних завдань і втілення проектів, в тому числі визначення й аналіз ринків зростання, секторів і 
технологій, розміщення ресурсів сприяння інвестуванню, аналіз й цільове визначення компаній, а також 
моніторинг і діяльність зі сприяння діяльності у конкурентних регіонах. 

Джерела: www.locomonitor.com 
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Промоція та реклама 

Окрім чіткої стратегії, успішне залучення ПІІ вимагає ефективного маркетингу. Метою 
маркетингу є створення іміджу регіону – головної підвалини процесу залучення ПІІ. Роль 
маркетингу полягає, головним чином, не в тому, щоб схилити якусь компанію безпосередньо 
до інвестування, а в тому, щоб привернути увагу інвестора до регіону й розвіяти його негативне 
сприйняття. Технології маркетингу, які при цьому обирають для поліпшення іміджу регіону, 
включають у себе PR-кампанії (рекламу в засобах масової інформації), друковані матеріали 
(брошури, вісники, електронні носії, короткі інформаційні листівки), участь в інвестиційних 
виставках, конференції АПІІ, інвестиційно-торгові місії та Інтернет-сайти. 

Головними інструментами маркетингу і діяльності Львівської обласної державної 
адміністрації та Львівської міської ради є такі: 

− брошура загального змісту “Інвестування у Львівській області” українською та 
англійською мовами, що містить інформацію про економічну ситуацію, інвестиційні 
потужності регіону для інвесторів з деякими рекомендаціями іноземних компаній, дані 
про ринок праці та наявну інфраструктуру; 

− інвестиційний ярмарок за участю представників місцевих органів влади, місцевих 
компаній, нинішніх та потенційних інвесторів; 

− промислово-бізнесові семінари для потенційних інвесторів у східних регіонах Польщі;  

− Інтернет-сайт (www.city-adm.lviv.ua) з інформацією про історію міста, інвестиційні 
можливості та деякі корисні адреси; 

− реклама СЕЗ на національному телебаченні; 

− участь у Міжнародному економічному форумі. 

Однак, незважаючи на заходи, спрямовані на створення позитивного іміджу регіону, в 
області ще не все зроблено для того, щоб вона потрапила в поле зору інвесторів. 

Хоча факти свідчать про те, що PR-кампанії є набагато слабшими в організації 
інвестування, ніж цільове секторне визначення компанії (Wells and Wint, 1990), однак вони не 
втрачають значення для підвищення рівня поінформованості інвесторів та розвіювання 
неправильних уявлень про регіон.  

Щодо друкованих матеріалів, то замість того, щоб витрачати кошти на підготовку великої 
кількості брошур в блискучих обкладинках, які містять загальну інформацію про регіон 
інвестування, зусилля слід зосередити на високоцільових компаніях в окремих цільових 
секторах, додаючи супровідну та промоцій ну інформацію, що сприятиме проведенню бізнес-
операції з інвестування в країну/регіон. Окрім того, при підготовці таких матеріалів слід 
визначити головних конкурентів регіону з тим, щоб чітко визначити конкурентні позиції 
регіону. Більшу зацікавленість компаній викликають не брошури загального змісту, а короткі 
інформаційні листівки, які містять докладну інформацію по секторах і загальну характеристику 
економічної ситуації, оскільки такі листівки є більш прийнятними для обмеженого бюджету, 
запланованого на сприяння інвестуванню. 
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Для ефективного інформування інвесторів про інвестиційний клімат можна використати 
вісник інвестування, де вміщено інформацію про найбільші політичні зміни, нові проекти 
тощо. Це важливий засіб для розбудови надійних відносин з цільовими інвесторами. 

Інвестиційні конференції/ярмарки є вагомими інструментами для підвищення рівня 
зацікавленості інвесторів у регіоні інвестування та початку роботи з потенційними інвесторами 
і широкою спільнотою інвесторів. Конференції та виставки вимагають принаймні одного 
місяця на підготовку для дослідження компаній-учасників, організації зустрічей з 
потенційними інвесторами та ефективного планування процесу проведення кампанії під час 
заходу. Найважливішим є чітке відстеження всіх контактів і знайомств, налагоджених під час 
виставки; при цьому багато АПІІ використовують засоби з менеджменту відносин з клієнтами 
для полегшення цього процесу. 

У наш час технологій Інтернет-сайт став потужним маркетинговим інструментом, за 
допомогою якого можна підвищити рівень поінформованості, поліпшити брендовий імідж, 
забезпечувати інформацією, одержати ринкову інформацію, скоротити витрати й час доставки 
маркетингових матеріалів. Окрім того, Інтернет-сайт є могутнім інструментом накопичення 
інформації, зокрема, через систему «звертайтеся до нас» («contact us») для потенційних 
інвесторів. Яскравим прикладом ефективного Інтернет-сайту є сайт агенції сприяння 
інвестуванню з Копенгагена (див. Вставку 9). 
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Вставка 9. Інтернет-сайт «Copenhagen Capacity» 

«Copenhagen Capacity» - це офіційне інвестиційне агентство Великого Копенгагена, місією якого є 
сприяти Копенгагену підчас визначення потенційних корпоративних інвесторів і допомагати компаніям 
налагодити діяльність в Копенгагені. Інтернет-сайт «Copenhagen Capacity» - яскравий приклад 
ефективного використання Інтернету для маркетингу. Особливої ефективності Інтернет-сайту надають такі 
риси: 

• чітка, логічна й легка у використанні структура; 
• виклад п'ятьма мовами (англійською, датською, французькою, китайською та німецькою); 
• реєстрація як вісника; 
• щотижневе оновлення новин, даних та інформації про останні події; 
• вибір за сектором та за видом діяльності з можливістю інформування про біотехнології та 

інформаційно-комунікаційні сектори, науково-дослідні центри та центри обслуговування;  
• чіткі аргументи, підтверджені надійними міжнародними даними, про переваги регіону для 

окремих секторів/видів діяльності; 
• інструменти для визначення ринкового рівня, які дозволяють порівнювати Копенгаген з іншими 

регіонами з цілого ряду питань; 
• база даних про наявність промислових майданчиків і офісних приміщень, а також інструмент 

інтерактивного пошуку «Copenhagen Location». 
• комплексна інформація про вартість праці та кваліфікацію трудових ресурсів; 
• добре структурована контактна інформація про контактних осіб по кожному розділу, наприклад, 

інформаційно-комунікаційні можливості, Азія, матеріали з маркетингу та ін; 
• опція «звертайтеся до нас» («contact us») для потенційних інвесторів для накопичення 

інформації. 
Джерела: на основі www.copcap.com 

  

Гранти й заохочувальні засоби 

Стимулювання може впливати і активно впливає на рішення про розміщення інвестицій 
(Loewendahl, 2001). Однак у різних країнах роль стимулювання в залученні ПІІ істотно 
відрізняється. Наприклад, якщо в Данії не існує стимулів для зарубіжних інвесторів, то в 
Ірландії Агентство розвитку (ІАР) має право пропонувати інвестору пакет стимулів, щоб 
заохотити його до інвестування в країну. Втім, політика стимулювання в Ірландії з часом 
змінювалася. Спочатку стимулювалася будь-яка компанія, що здійснювала інвестиції, 
створювала нові робочі місця або нові капіталовкладення. Пізніше, з 80-х років, ІАР ухвалила 
більш цільовий підхід, що передбачав стимулювання компаній, які діяли в цільових секторах, в 
тому числі міжнародній торгівлі та електроніці. Протягом кількох останніх років політика 
стимулювання знову змінилася; цього разу акценти було зміщено в бік залучення інвестицій 
високої якості. При цьому використовується проста формула: для того, щоб одержати 
заохочувальні виплати, середня платня на новоствореному робочому місці має бути вище 
мінімального рівня.  

Якщо уряд вирішує використовувати певне стимулювання, то має спочатку переконатися в 
тому, чи справді для залучення великих інвестиційних проектів потрібне таке стимулювання. 
По-друге, слід регулярно переглядати структуру й характер заохочувальних виплат в контексті 
появи нових завдань розвитку. Втім, надто категоричні зміни стимулів або зміни зворотної 
сили можуть зашкодити іміджу регіону як місця здійснення інвестицій. 
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Наявність площ та майна 

Одним з ключових інвестиційних факторів є наявність відповідного нерухомого майна, що 
відповідає особливим вимогам проекту. Інвестори зазвичай сподіваються одержати допомогу 
від регіональної влади у визначенні відповідного місцерозташування/ офісу. Окрім 
забезпечення інформації та консультацій щодо наявності нерухомого майна, місцеві органи 
влади часто беруть участь у розбудові ринку нерухомого майна. 

Обласні та районні органи влади Львівської області допомагають інвесторам у пошуках 
відповідних промислових майданчиків та офісних приміщень. Однак часом виникають певні 
розбіжності між пропозицією та попитом. Наприклад, у центрі Львова є ряд історичних 
будівель, які, належачи до культурного спадку міста, виставлені для продажу/оренди, часом 
потребують серйозної перебудови. Щодо промислових майданчиків, то компанії, які бажають 
інвестувати в нові проекти, часто зустрічаються з проблемою власності на землі 
несільськогосподарського призначення. Окрім того, інвестори зазначали брак інформації про 
наявність будівель або приміщень, які можна було орендувати чи придбати. В окремих 
випадках нескоординованість органів влади різних рівнів приводила до того, що на одне й те 
саме приміщення різні органи укладали контракти з різними орендарями.  

Висновки та рекомендовані заходи 

У Львівській області перед інвесторами відкрито широкі можливості, в тому числі й 
завдяки стратегічному географічному розташуванню та економічному позиціонуванню на 
шляху до Європейського Союзу, кваліфікованим трудовим ресурсам та міцному промисловому 
потенціалу. Однак для того, щоб використати ці переваги для залучення ПІІ, у Львівській 
області потрібно підвищити ефективність сприяння інвестуванню – зміцнити імідж, підвищити 
рівень поінформованості про те, що може запропонувати регіон. Між регіонами, що 
розвиваються, точиться жорстка конкурентна боротьба за ПІІ, і провідні львівські інвестиційні 
конкуренти дедалі більше працюють над розробкою стратегій сприяння інвестуванню. Тому ми 
рекомендуємо детальний перегляд стратегії та організації процесу сприяння інвестуванню в 
області. 

Розробка послідовної стратегії залучення ПІІ 

Послідовна стратегія ПІІ вимагає чіткого бачення ролі ПІІ в економічному розвитку 
регіону. Тому органам державної влади Львівської області варто розробити політику в галузі 
ПІІ на основі загальної стратегії економічного розвитку, але з урахуванням і виокремленням 
можливостей ринку ПІІ та конкурентних позицій Львова. При розробці такої політики слід 
сформулювати: 

− чіткі реалістичні завдання; 

− визначення ролей та сфер відповідальності; 

− реальні результати та показники виконання; 

− здійсненні часові рамки; 

− структурований план заходів. 

Для розробки такої стратегії органи державної влади Львівської області повинні взяти 
участь у діалозі з різними акціонерами, в тому числі учасниками ринку місцевої промисловості, 
бізнес-асоціаціями, наприклад, Європейською бізнес-асоціацією, Торговою палатою, 
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промисловимих об'єднаннями, «НюБізНетом» та іншими професійними консультантами, НДО, 
вченими та інвесторами. 

Передумовою ефективного залучення ПІІ є розробка структурованого плану заходів, що 
спирається на чітке бачення завдань та цілей у поєднанні з реалістичною оцінкою необхідних 
фінансових, технічних і людських ресурсів. Пропонований план розробки й запровадження 
стратегії залучення ПІІ передбачає діяльність органів влади Львівської області у чотири етапи 
(див. Графік 1). Протягом перших двох етапів закладаються підвалини залучення ПІІ, а 
впродовж третього етапу відбувається процес становлення політики в галузі ПІІ. Результатом 
четвертого етапу, що спиратиметься на заходи попередніх етапів, має стати запровадження 
стратегії сприяння інвестуванню. 

Затвердження цільового підходу до сприяння інвестуванню  

Досвід багатьох країн ОЕСР, в тому числі Ірландії, Нідерландів, Великої Британії, 
Австралії та Канади, показав, що цільовий підхід до залучення ПІІ є найбільш економічно 
доцільним шляхом досягнення стратегічних цілей політики в галузі ПІІ. Цільовий підхід до 
залучення ПІІ відображає процес збуту в приватному секторі, коли продаються продукція або 
послуги. 
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Графік 1. Поетапний план стратегії промоції інвестування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1 

Визначення напрямків стратегії ПІІ  

• Загальна стратегія ПІІ, розроблена спільно з усіма зацікавленими акціонерами 
• Визначення реалістичних завдань ПІІ 
• Інформування громадськості про стратегію ПІІ  
 

Етап 2 

Визначення цілей залучення ПІІ  

• Аналіз і моніторинг ключових показників ПІІ по конкурентних регіонах, ключових 
ринках ресурсів, транснаціональних корпораціях 

• Оцінка конкурентних позицій регіону 
• Визначення цільового сектора, ринку та компанії  

 

Етап 3 

Організація процесу залучення ПІІ  

• Запровадження агенції сприяння інвестуванню “єдине вікно” 
• Планування та розподіл необхідних ресурсів для залучення ПІІ 
• Визначення заходів з розробки політики залучення ПІІ 

Етап 4 

Реалізація стратегії залучення ПІІ 

• Поліпшення бізнес-середовища для ПІІ 
• Запровадження заходів з розробки продукту (розвиток людського ресурсу, 

інфраструктури, розв’язання майнових питань тощо) 
• Запровадженя ефективних маркетингових інструментів та засобів промоції інвестицій 
• Визначення цільової компанії, накопичення інформації, налагодження зв’язків і 

управління рахунками 
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Цілі залучення ПІІ слід визначати, широко застосовуючи при цьому ринкову інформацію 
та аналіз конкурентних позицій регіону. Тому ми рекомендуємо органам державної влади 
Львівської області затвердити більш цільовий підхід до політики в галузі ПІІ, зосередивши 
зусилля з промоції інвестицій на конкретних напрямках. 

На основі польових досліджень, проведених «LOCOmonitor™» у Львові, визначено такі 
пріоритетні сектори для залучення інвестицій: (1) переробка продуктів харчування, (2) 
транспортне обладнання, (3) туризм і рекреація, (4) деревообробка та (5) паперова 
промисловість. 

Цільові ринки для різних секторів є різними, однак, згідно з дослідженнями 
«LOCOmonitor™», мають включати в себе США (продукти харчування), Францію та Велику 
Британію (туризм), а також Німеччину та Японію (транспортне обладнання). 

Нижче перераховано ключових інвесторів у трьох цільових секторах. Вони мають служити 
відправною точкою для маркетингу іноземних інвесторів у Львівській області. 

Сектор продуктів харчування та напоїв 
Найбільші інвестори в Східній Європі Найбільші інвестори у світі (виробництво) 
Назва компанії Країна походження Назва компанії Країна походження 
Carlsberg Данія Nestle Швейцарія 
Danone Франція Coca-Cola США 
Nestle Швейцарія Carlsberg Данія 
Cargill США Cargill США 
Heineken Угорщина PepsiCo США 
Phan Nam Нідерланди San Miguel Філіппіни 
Nordzuker Німеччина Heineken Нідерланди 
DuPont США Danone Франція 
Mars США Unilever Велика Британія 
Efes Beverage Holding Туреччина Ajinomoto Японія 
Джерела: LOCOmonitor™, OCO Consulting 

Сектор транспорту 
Найбільші інвестори в Східній Європі Найбільші інвестори у світі (виробництво) 
Назва компанії Країна походження Назва компанії Країна походження 
Volkswagen Німеччина Toyota Japan 
General Motors США Genral Motors США 
Robert Bosch Німеччина Volkswagen Німеччина 
Denso Японія Honda Японія 
Toyota Японія DaimlerChrysler Німеччина 
Sumitomo Group Японія Ford США 
Hyundai Південна Корея Hyundai Південна Корея 
PSA Peugeot-Citroen Франція PSA Peugeot-Citroen Франція 
Continental Німеччина Denso Японія 
LEONI Німеччина Bridgestone Японія 
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Сектор туризму і відпочинку 
Найбільші інвестори в Східній Європі Найбільші інвестори у світі (виробництво) 
Назва компанії Країна походження Назва компанії Країна походження 

Carlson Companies США Accor Франція 
Accor Франція Marriott Int США 
Societe du Louvre Франція Hilton Hotels Велика Британія 
Holmes Place Велика Британія Carlson Companies США 

Marriott Int США 
Starwood Hotels & 
Resorts США 

Sumitomo Group Японія Intercontinental Hotels Велика Британія 

ORCO Property Group Люксембург 
Le Meridien Hotels & 
Resorts Велика Британія 

Anders Wilhelmsen 
Group Норвегія 

Sol Melia Hotels & 
Resorts Іспанія 

My Travel Велика Британія Hyatt Int США 
The Media Centre Велика Британія RIU Hotels & Resorts Іспанія 
Джерела: LOCOmonitor™, OCO Consulting 

Запровадження незалежного агентства з промоції інвестування 

Запровадження добре структурованого й забезпеченого ресурсами організації з промоції 
інвестування є обов'язковою передумовою. Ми рекомендуємо замінити нинішню складну 
систему промоції інвестицій в області на єдину агенцію, здатну розробляти й запроваджувати 
відповідну політику. Точне розташування та ступінь автономності цієї організації повинно бути 
прийняте місцевим та центральним урядом у співпраці з партнерами. Ця організація може бути 
створена в межах Львівської обласної державної адміністрації, вона може бути незалежною або 
регіональним представництвом АПІІ. 

Опитані інвестори зазначали, що органам влади, залученим до процесу промоції 
інвестицій, часто бракує знання бізнес-середовища. Оскільки агентство з питань іноземних 
інвестицій працює у жорсткому комерційному середовищі, то рішуче рекомендується для 
промоції інвестицій використовувати надбання приватного сектора в цій галузі та досвід оцінки 
міжнародного бізнесу, економіки, маркетингу та промисловості. Окрім того, при організації 
агентства слід використовувати принципи організації продажу в приватному секторі, тобто 
ефективність і гнучкість. 

Ми рекомендуємо також організувати в агентстві підрозділ для вирішення суперечок 
(інвестиційний арбітр). 

На останній стадії та за наявності фінансових та людських ресурсів цей орган можна 
розвивати в розгорнуте агентство з промоції інвестицій. Враховуючи провідний досвід, слід 
зазначити, що структура агентства могла б складатися з шести відділів (див. Графік 2). 
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Графік 2. Організаційна структура АПІІ 

 

 

 

 

 

 

− Рада експертів складається з представників місцевих органів влади, місцевої 
промисловості, бізнес-асоціацій та великих інвесторів. Рада розробляє 
загальну стратегію та заходи, які слід запровадити для підвищення рівня 
інвестиційної привабливості регіону.  

− Відділ регулювання й затвердження здійснює нагляд і затверджує 
інвестиційні проекти. У складі відділу може працювати й спеціально 
призначена особа (інвестиційний арбітр), який розглядає скарги й пропозиції 
компаній. 

− Відділ дослідження й аналізу здійснює нагляд, збір і обробку інформації та 
організовує інформаційну підтримку для всіх відділів і клієнтів агенції. 

− Відділ маркетингу та комунікацій відповідає за впровадження 
комунікаційної стратегії агенції у співпраці з ЗМІ та іншими акціонерами, в 
тому числі представниками місцевих органів влади, професійних організацій 
та ін. Окрім того, відділ відповідає за підвищення іміджу регіону за кордоном 
за допомогою різних маркетингових інструментів. Відділ також координує 
мережу торгових представництв регіону за кордоном. 

− Відділ підтримки інвестицій задовольняє потреби потенційних та діючих 
інвесторів. Він забезпечує інформацію про процедури, проходження яких 
вимагається для інвестування й діяльності в регіоні, в тому числі здійснює 
підтримку інвесторів й інформування про інвестиційні проекти. Окрім того, 
відділ налагоджує зв'язки між транснаціональними та місцевими компаніями у 
плані можливостей співпраці між ними. 

− Операційний відділ забезпечує ефективну роботу агенції. До його складу 
входять кадрові працівники, бухгалтерія та служби технічного забезпечення. 

Розвиток ініціатив для підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону 

Якщо економічна та політична стабільність, а також здоровий інвестиційний клімат є 
абсолютними передумовами залучення істотних сум інвестицій у регіон, то ефективна політика 
в галузі промислових розробок, в тому числі підтримка технологічної інфраструктури та сфери 
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обслуговування, мають велике значення для успішної конкуренції за інвестиції та одержання 
прибутків від інвестування в середній та віддаленій перспективі. 

Ми рекомендуємо органам державної влади Львівської області провести ґрунтовні 
дослідження проектів промислових розробок, які можуть підвищити якість регіону. Такі 
дослідження включають у себе вдосконалення функціонування й менеджменту СЕЗ за 
допомогою спрощення/прискорення процесу реєстрації та ліцензування всіх компаній на основі 
запровадження «єдиного вікна». 

З причин існування певних проблем з власністю на землю та слабкої інфраструктури, для 
залучення нових інвесторів та розширення діяльності нинішніх інвесторів істотну роль відіграє 
створення чітко визначених промислових майданчиків з інфраструктурою, сферою 
обслуговування, реальною можливістю розміщення трудових ресурсів та комунальними 
зручностями. Таку стратегію наслідують інші країни, що розбудовують ринкову економіку. 

Для розв'язання проблеми відсутності фінансових і технологічних ресурсів і підвищення 
якості інфраструктури слід розглянути можливості налагодження партнерських зв'язків із 
сусідами з Польщі, а також партнерства державного та приватного секторів. 

Львівська область здавна відома своїми рекреаційними та туристичними зонами. 
Трускавецький курорт мінеральних вод – широковідомий у всіх пострадянських республіках та 
сусідніх країнах. Стратегія виходу на незайнятий ринок, спрямована на розвиток туризму та 
відпочинку може стати привабливою для інвестицій, підвищити рейтинг Львівської області, а 
також підвищити рівень зайнятості в секторі обслуговування. Найважливішими заходами, до 
яких слід вдатися, є визначення ключових цільових ринків (спочатку в одній або двох 
ключових країнах) і подальша робота з професійними туристичними компаніями для розробки 
пакету пропозицій, в тому числі перельотів, трансфертів, розміщення на проживання та 
екскурсійно-оздоровчі програми. Окрім того, можна дослідити й зв'язки між туризмом та 
іншими бізнес-секторами. 

Розробка та реалізація ефективної PR-кампанії для по ліпшення іміджу регіону  

Майже всі опитувані інвестори сходилися в тому, що уявлення про Україну в цілому та 
Львівську область зокрема не відповідають дійсності. В цьому плані і досі існує надто багато 
стереотипів. Тому ми рекомендуємо розпочати ефективну PR-кампанію для створення 
позитивного іміджу України. Для цього прямий маркетинг слід спрямувати на передачу чітко 
визначеної інформації, в якій наголошено саме на тих секторах Львівської області, які є 
найбільш конкурентоспроможними. Головною метою зміцнення позитивного іміджу має стати 
створення ідеальної картини інвестиційних переваг і можливостей регіону для іноземних 
інвесторів. Нижче подано рекомендований PR-план, де узагальнено заходи, цілі та цільові 
групи кампанії. 
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Таблиця 4. План маркетингових заходів 

Заходи Цілі Цільові групи 
Інвестиційні місії з «продажем» 
презентацій по ключових 
секторах  

Організація мережі з 
потенційних 
інвесторів у ключових 
країнах 

Транснаціональні корпорації, 
компанії, що працюють на експорт, 
діаспора 

Міжнародні інвестиційні виставки Організація мережі та 
обміну досвідом 

Міжнародні організації, інвестори, 
АПІІ 

Членство у СААПІ Організація мережі та 
обміну досвідом 

Міжнародні організації, інвестори, 
АПІІ, ЗМІ 

Конференції з питань 
інвестування 

Представлення 
регіону, оновлення 
інвестиційного 
клімату, 
інформування про 
переваги секторів 

Інвестори, ЗМІ 

CD-ROMs, брошури по секторах  Створення іміджу, 
інформування про 
переваги секторів 

Потенційні інвестори, торгові 
палати, делегації, посольства 

Інвестиційні вісники Свіжа інформація про 
інвестиційний клімат, 
переваги секторів, 
висвітлення успіхів 

Потенційні/нинішні інвестори, 
діаспора, консультанти та брокери, 
ЗМІ 

 
Оскільки створення іміджу невеликої громади – справа нелегка, то ми рекомендуємо 

вивчити можливості проведення спільної маркетингової кампанії з сусідніми регіонами в 
Польщі, щоб скласти уявну карту інвесторів. Після привернення уваги інвесторів регіони 
можуть використати для залучення інвестиційних проектів інші засоби, наприклад, 
стимулювання, технологічну експертизу або можливості створення спільних підприємств. 
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 РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКА СУПРОВОДУ ППІ 

Автор Івен Петерс, EP Associates,  

Ел. адреса: e2peters@ntlworld.com 

Мета і підхід 

На основі інформації, зібраної під час досліджень, проведених ОЕСР в Україні у Львові у 
листопаді 2004 року, а також теоретичних досліджень, у цьому дослідженні: 

1. Переглянуто значення й важливість діяльності, спрямованої на роботу з інвестором, 
визначено стратегію такої роботи, підкреслено завдання державної політики та 
спрямування стратегічної роботи з інвестором для перехідної економіки. 

2. Подано оцінку загальної відповідності стратегії роботи з інвестором в Україні загалом 
та у Львівській області зокрема. 

3. Наведено два широких дослідження конкретних компаній, в яких визначено ключові 
питання підтримки стратегічних іноземних інвесторів у Львівській області та 
охарактеризовано можливості нинішнього сприятливого середовища для інвестування. 

4. Охарактеризовано моделі та методи роботи з інвестором, розроблені ЧехІнвест, 
Агенцією розвитку Ірландії, Скотіш Ентерпрайз. 

5. На основі попереднього аналізу наведено головні результати та рекомендації в галузі: 

− розвитку стратегії роботи з інвестором у Львівській області;  

− потенційні масштаби нових транскордонних ініціатив у сфері супроводу 
інвестора на рівні області. 

У дослідженні викладено практичні рекомендації ОЕСР для України в галузі економічної 
політики та розвитку інвестиційної діяльності у Львівській області. Дослідження спирається 
переважно на економічний і стратегічний аналіз відповідних напрямків політики та проблем. У 
порівняльній частині аналізу наведено приклади міжнародних досліджень та перелік 
відповідної наукової літератури. 

Логіка, завдання та спрямування стратегічного супроводу інвестора 

Логіка стратегічного інвестиційного супроводу 

Одне з найкращих визначень терміну «супровід інвестора» наведене Багатосторонньою 
агенцією гарантування інвестицій Світового банку (2003 рік). В ньому зазначено, зокрема:  

«Супровід інвестора – це загальний термін, під яким розуміють управління зв’язками з 
існуючими інвесторами. По суті це те саме, що й робота зі споживачем, однак зі спрямуванням 



 36

на сприяння інвестиціям. Власне, така робота спирається на старовинне прислів'я про те, що 
продати товар наявному споживачеві коштуватиме майже в дев'ять разів дешевше, ніж 
зацікавити й організувати нового споживача». 

Супровід інвестора передбачає широку діяльність, спрямовану на підтримку інвестора. По 
суті таке сприяння роботі інвестора рівноцінне Зазвичай таку діяльність на 
загальнонаціональному рівні проводять агентства з питань іноземних інвестицій (АПІІ). Їхня 
діяльність зі сприяння інвесторам допомагає іноземним фірмам реалізувати їхні початкові 
інвестиційні плани та наміри (таку діяльність називають «післяінвестиційною» підтримкою), а 
також, з часом, розширити й поглибити їхню інвестиційну діяльність у країні здійснення 
інвестицій (див., наприклад, Дослідження 2. Нова модель супроводу інвестора). 

Підтримка може мати стратегічний або оперативний характер, або набувати форми 
інформування та різних видів консультування. В одній з кількох опублікованих статей, 
присвячених супроводу інвестицій з наукової/політичної точки зору, Янг і Гуд наводять 
повнішу класифікацію такого типу діяльності (Young and Hood, 1994). Головним при цьому є 
теза про те, що ринків, на яких можна було б безпосередньо надавати такі послуги або не існує 
взагалі, або вони мають тенденцію діяти так недосконало, що виникає потреба в деяких формах 
втручання державного сектора. 

Окрім обґрунтування неможливості існування таких ринків, можна навести ряд інших 
факторів, які надають роботі з інвесторами дедалі більше значення для тих, хто відповідає за 
розробку політичних рішень. Часом буває важко розрізнити ці фактори, однак вони підпадають 
під одне з двох головних означень, а саме: «маркетингові переваги» та/або «переваги 
економічного розвитку». У Додатку 1 вміщено стислу характеристику першого означення, а 
найбільші переваги економічного розвитку від стратегічного супроводу інвестора викладено 
нижче. 

Переваги в короткостроковій перспективі 

Досвід Об’єднаного Королівства у залученні й збереженні ПІІ показує, що, загалом, 
створюється й гарантується лише дві третини обіцяних нових робочих місць. Ефективно 
організовані програми супроводу інвестицій, забезпечуючи безпосередню постінвестиційну 
підтримку, можуть сприяти інвесторам у реалізації більшої кількості їхніх початкових 
інвестиційних планів, оскільки зводять затримки до мінімуму. 

Переваги в довгостроковій перспективі 

Справді, програми супроводу інвестицій можуть стати важливою складовою частиною 
регіональних стратегій економічного розвитку, які сприяють постійному оновленню інвестицій 
та умовам, пов'язаних з інвестуванням. 

Наприклад, такий ефект може бути цілком реальним там, де присутні «інвестори-
першопроходці» і де з часом корпоративний партнер передає функції наукових досліджень на 
місцевий рівень (наприклад «NCR» у Шотландії та «Apple» в Ірландії), та/або такий ефект може 
виникнути на основі передислокації програм розвитку стратегічних постачальників, як в 
Ірландії. 

Обидва підходи сприяють інноваціям і забезпечують масштаби для прийняття більш 
інтегрованих підходів до місцевого економічного розвитку – підходів, за допомогою яких 
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зміцнюється економічна агломерація та доцентрові сили локалізації, які сприяють утворенню 
кластерів на місцевому рівні (див., наприклад, Young, Hood and Peters, 1994). 

Ширші політичні переваги 

Спільнота іноземних інвесторів може лобіювати зміни, які сприятимуть діяльності на 
місцевому рівні, викликатимуть синергетичний ефект (наприклад, за рахунок тренінгу 
персоналу), зменшуватимуть витрати і підвищуватимуть рівень надійності державних та 
комунальних послуг. В цій галузі програми супроводу інвестора АПІІ можуть стати важливим 
засобом передачі поглядів і думок інвесторів у вищі ешелони державної влади. Підтримка такої 
політики може відіграти особливо важливу роль у формуванні державної політики у сфері 
вдосконалення місцевої інфраструктури та місцевих умов для ведення бізнесу. 

Розвиваючи цю тезу, слід зазначити, що для підвищення рівня довіри до уряду у справі 
залучення й збереження ПІІ в заходах, здійснюваних урядом слід враховувати також думки й 
сприйняття наявних інвесторів. Іноземні, зокрема, промислові, а надто великі, солідні інвестори 
мають широкий міжнародний досвід, який забезпечує їм надійну базу для порівняльного 
аналізу місцевого підприємницького клімату. Результатом цього для країни здійснення 
інвестицій може бути те, що уряд може мати вигоди від роботи з інвесторами також і в галузі 
використання їхнього досвіду для здійснення макро-аналізів місцевих дочірніх компаній та 
регіональних штаб-квартир провідних інвесторів. Міжнародний огляд і експертиза менеджерів 
місцевих дочірніх компаній може стати корисним джерелом інформації про ключові тенденції 
та проблеми (всередині корпорації, її галузевих позицій та, звичайно, глобальної економіки). Це 
сприятиме накопиченню інформації, необхідної для формування поглядів уряду на характер 
стратегічних завдань і можливостей, які постали перед економікою держави, де здійснюється 
інвестування, а також їхнє значення для економічного менеджменту та розвитку. Наприклад, 
«ЧехІнвест» проводить мережеву діяльність для сприяння такому типу обміну. 

Політичні завдання та спрямування стратегічної інвестиційної діяльності 

Згідно з UNCTAD (2001), робота з інвесторами вважається сьогодні однією з головних 
функцій АПІІ у розвинутих країнах, країнах, що розвиваються та країнах з перехідною 
економікою (див. Діаграму 1). Спеціальна діяльність, спрямована на роботу з інвесторами, 
вимагає певної кваліфікації, оскільки слід визнати, що організація та запровадження такої 
ефективної роботи, справді, є надзвичайно важким завданням економічного розвитку. 
Масштаби цих завдань охоплюють: 

− визначення послуг, необхідних для забезпечення всіх сторін інвестиційного циклу: хто 
має їх одержувати і коли саме; 

− визначення найбільш оптимального способу надання послуг із супроводу інвесторам, 
ставить важливі питання як у межах різних частин державного сектора, в тому числі 
керівництва, управління, координації та контролю, так і між цими частинами. 
Наприклад, чи повинен контроль бути прерогативою одного центрального органу, чи 
його слід розподілити в межах певної федеральної структури, що діятиме на основі 
національної стратегії та бачення? 

− визначення необхідного рівня ресурсів, походження джерел ресурсів, ролі приватного 
сектора, а також питання про те, чи мають такі послуги надаватися безкоштовно. 
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У країні з перехідною економікою завдання з супроводу інвестицій збільшуються. 
Наприклад, в Україні повільно змінюється інституційне середовище: на сьогодні не існує 
єдиного органу, відповідального за економічний розвиток, і хоча оголошено про створення 
національного АПІІ, проте на даний момент залишається незрозумілим, коли цей орган 
функціонуватиме в повну силу і чи входитиме до його функцій супровід інвестора. 

Окрім того, базова інфраструктура України має деякі недоліки: зокрема, мережа 
залізничних колій в Україні є вужчою, ніж у Європі, а міжнародні авіалінії вимагають істотного 
вдосконалення. Щодо міста Львів, то базові умови ведення бізнесу залишаються тут дуже 
важкими. Наприклад, під час проведення досліджень ОЕСР виявилося, що у Львові раціоноване 
водопостачання і не завжди надійним є енергопостачання для промисловості. Зрозуміло, що за 
таких умов налагодження ефективної роботи з інвесторами є нагальним і надзвичайно 
складним завданням. 

Бракує також ефективного порівняльного аналізу, опубліковані результати якого могли б 
сприяти формулюванню політики застосування провідного досвіду в галузі супроводу 
інвестицій. Недостатньо продумані програми роботи з інвесторами приводять до ризику 
неправильного розміщення й без того недостатніх ресурсів державного сектора на підтримку 
тих іноземних інвесторів, потреби яких можна і слід задовольняти на основі наявних бізнес-
послуг або програм розвитку бізнесу в країні здійснення інвестицій. У таких випадках 
непродумані програми можуть привести до непотрібного дублювання зусиль і надання 
іноземним інвесторам невиправданих переваг перед їхніми місцевими партнерами, 
загострюючи, таким чином, небажані проблеми заміщення на внутрішніх ринках.  
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Діаграма 1. Головні функції агентств з питань іноземних інвестицій (АПІІ) 

 
Джерела: UNCTAD Survey of Investment Promotion Agencies, 2000 

Прим. На діаграмі показано відсоток АПІІ, залучених до дослідження, які виконують вказані функції. При цьому 
враховані лише функції, що їх виконують понад дві третини АПІІ, залучених до дослідження. 

 

Відтак постає важливе питання про те, на чому слід передусім зосереджувати зусилля, 
спрямовані на супровід інвестора в країні з перехідною економікою. У даному дослідженні 
наголошено на тому, що найбільш ефективна політика в галузі роботи з інвестором у 
довгостроковій перспективні спрямована на забезпечення максимального рівня чистих 
економічних переваг для країни, в яку здійснюються інвестиції. Цього можна досягти шляхом 
налагодження тісних взаємозв'язків з місцевими дочірніми фірмами провідних іноземних 
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високоякісних прямих інвестицій. Відповідно, цілі програм роботи з інвесторами мають 
збігатися з цілями уряду щодо загального економічного розвитку та ефективним економічним 
менеджментом. Економічні переваги у віддаленій перспективі слід максимізувати, 
використовуючи мінімальну суму необхідних ресурсів державного сектора, уникаючи при 
цьому неефективних витрат державних ресурсів. 

Логічним і найбільш доцільнім спрямуванням заходів з супроводу інвестицій є таке: 
роботу слід спрямовувати на ті типи стратегічних ПІІ, які є мобільними і конкурентними для 
міжнародної діяльності, мають чіткий додатковий економічний вплив (прямий, непрямий та 
індукований), і ефект виштовхування від яких є мінімальним. Відносно внутрішніх акційних 
інвестицій та, можливо, інших типів ПІІ, стратегічні ПІІ повинні, окрім інших рис, мати чіткий 
потенціал для розвитку і збільшення домінантності таких характерних особливостей: 

− високий рівень експортного потенціалу; 

− висока потенціал щодо виробництва продукції та послуг на місцевому рівні;  

− низький потенціал імпорту; 

− високий рівень рентабельності й продуктивності; 

− обмежений ефект заміщення на ключових місцевих ринках (кінцевих і факторних); 

− здатність сприяти, а не обмежувати конкуренцію в країні, в яку спрямовуються; 

− здатність підтримувати функції високої доданої вартості; 

− здатність розвивати міцні стратегічні зв’язки на місцевому рівні; 

− висока ступінь інновації: запровадження нової продукції та відкриття нових ринків у 
країні, в яку здійснюються інвестиції, та ін. 

Окрім того, стратегічні ПІІ мають тенденцію ефективно запроваджуватися в пріоритетні 
галузі та сектори, визначені урядом. Вони також сприяють стимулюванню розвитку й 
оновленню (а) ключових елементів місцевої інфраструктури (наприклад, сприяти модернізації 
транспорту, телекомунікаціям та ін.) та (б) ключових факторних умов (наприклад, формуванню 
й забезпеченню відповідної кваліфікації, розвитку відповідних ділянок і майна, 
спеціалізованого фінансування та ін.). 

Доцільність політики з супроводу інвесторів в Україні та Львові 

Загальна доцільність для України 

Україна здійснює просування в напрямку відкритої ринкової економіки, однак, на загальне 
визнання, на сьогодні таке просування сповільнилося. Україна намагається одержати, проте ще 
не одержала членство у Світовій організації торгівлі; країна хоча й склала 25 двосторонніх 
протоколів, необхідних для вступу, проте, зокрема, угоду зі США ще не підписано. Крім того, у 
травні 2004 року, після антидемпінгового дослідження і застереження про державне втручання 
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в ціноутворення, Європейська комісія дійшла висновку про те, що Україна ще не відповідає 
критеріям країни зі статусом ринкової економіки1. 

У своєму виданні «Transition Report» (листопад 2004 року) Європейський банк 
реконструкції та розвитку подає річний комплексний аналіз просування ринкових реформ в 
Україні. Нижче наведено вибірку коментарів та спостережень, що стосуються даного аналізу. 

− Після реалізації великих програм приватизації та дерегулювання в банківській галузі та 
страхуванні, в галузі телекомунікацій, водо- та енергопостачання й транспорту у країнах 
Центральної Європи та Балтики відбулося істотне просування прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ). Натомість структурні реформи в Україні продовжують відставати від 
цих країн, а просування ПІІ залишається на мінімальному рівні. 

− Наприклад, у період 1992-2003 років надходження від приватизації в інфраструктурі 
України становили 283 млн. доларів США (за цінами 2000 року), хоча в Польщі вони 
становили 9,7 млрд., в Угорщині – 7,4 млрд., а Чеській Республіці – 5,8 млрд. доларів 
США. Більша частина цих надходжень була пов'язана з ПІІ. 

− Енергопостачання (частково приватизоване) та мобільні телекомунікації (повністю 
приватизовані) є єдиними галузями в Україні, де спостерігається істотних прогрес. 

− У країнах Центральної Європи та Балтики іноземні банки контролюють більшість 
банківських активів, як у секторі торгівлі, так і в секторі роздрібної торгівлі. В Україні 
лише кілька зі 150 банків перебувають під іноземним контролем. Багато з них є 
невеликими й недостатньо капіталізованими. Цей сектор потребує реструктуризації. 
Окрім того, на думку МФК, така реструктуризація вимагатиме набагато вищого рівня 
прозорості щодо власності, ніж нині спостерігається в Україні. 

− Незважаючи на те, що уряд вирішив прискорити приватизацію низки ключових 
державних промислових підприємств, процес досі не розпочався. Наприклад, умови 
приватизації «Криворіжсталі» - найбільшого українського сталеплавильного заводу, 
істотно обмежили тендер на користь внутрішніх інвесторів, а більші пропозиції з боку 
стратегічних іноземних покупців були відхилені. 

− Країни Центральної Європи та Балтики розпочали реформування негайно після 
проголошення незалежності. Натомість в Україні реформи розпочалися у 1996 році, 
коли було запроваджено Конституцію. Після введення нових Цивільного, Господарчого 
та Митного кодексів у 2004 році в Україні, справді, вдаються до заходів, спрямованих 
на прискорення реформування. 

− Більшість підприємств в Україні вказує на обтяжливі регулятивні рамки, нестабільне 
законодавство, антиконкурентну практику та поширену корупцію як найбільші 
перешкоди на шляху розвитку торгівлі та залучення інвестицій. Особливо шкідливими 
бізнес-аналітики вважають непередбачувані й обтяжливі процедури податкових 
перевірок та митні процедури. Ці питання постійно піднімалися під час інтерв'ю, 
проведених у ході дослідження ОЕСР у листопаді 2004 року у Львівській області, а 
також підчас розмов з інвесторами, місцевими органами влади, банками та надавачами 
бізнес-послуг. 

                                                 
1. Цей статус Україна отримала в грудні 2005 року.  
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Все це свідчить про деякі несприятливі умови ведення бізнесу, структурні ускладнення та 
обмежені можливості, з якими зустрічаються іноземні інвестори в Україні. Такі перешкоди 
гальмують загальний розвиток іноземного інвестування в Україні порівняно з ширшим 
регіоном. На підтвердження можна привести статистичні приклади, користуючись 
визначеннями та методикою UNCTAD, які наведено в останньому «World Investment Report for 
2004». 

− Сукупні позиції, відображені у вартості товарно-матеріальних запасів, показують, що 
сума ПІІ в Україні у 2003 році складала близько7 млрд. доларів США. Це істотно 
менше, ніж ринкові позиції в Чеській Республіці (41 млрд. доларів США) та Польщі 
(52 млрд. доларів США). 

− У 2003 році ринкова частка ПІІ в ВВП в Україні складала 14,1%, тоді як в Чеській 
Республіці, Польщі та Центральній і Східній Європі в цілому – відповідно, 48%, 24,9% 
та 23,7%. Ці дані свідчать про сталі порівняльні позиції порівняно з 2000 роком. 

− Притік ПІІ в українську економіку в 2003 році становив 1,4 млрд. доларів США; хоча 
такий притік збільшився за п'ять років з 1999 року, однак рівень інвестицій 
залишається істотно меншим, ніж притік інвестицій в Чеській Республіці та Польщі. 

− За індексом залучення ПІІ UNCTAD, Україна перебуває на 98-му місці разом з 
Буркіна-Фасо та Габоном. 

− За індексом потенційних ПІІ, Україна перебуває на 94-му місці разом з Марокко та 
Республікою Конго. 

− За прогресивною шкалою економічного ризику, визначеною WMRC, де одиниця 
становить найменше значення, а п’ятірка – найвище, показник України складає 3.25, 
тобто є таким самим, як у Грузії, випереджаючи лише Республіку Киргизстан, тоді як у 
Польщі, Угорщини та Чеської Республіки показник становить 2.25 (EBRD, 2004). 

Таким чином, наведені дані підтверджують думку про те, що серед країн Східної та 
Центральної Європи Україна займає позиції ринку для стратегічних ПІІ, який лише тепер досяг 
статусу ринку, що складається. Окрім того, хоча Кабінет Міністрів оголосив про наміри 
запровадити загальнонаціональну АПІІ в Україні, проте невизначеними залишаються головні 
функції такого агентства, воно досі не набуло певної організаційної форми і не розпочало 
діяльності. 

В умовах відсутності (а) організованої бази стратегічних інвесторів та (б) наділеного 
відповідними повноваженнями та ресурсами АПІІ, яке функціонує як на міжнародному, так і на 
обласному рівні, схоже, що в Україні в цілому ще не настав час для стратегічної роботи з 
інвесторами. Тим не менше, в наступному підрозділі схарактеризовано відповідні напрямки 
роботи з інвесторами на «регіональному» (обласному) рівні в Україні. 

Доцільність для Львівської області 

На основі визначення поняття роботи з інвестором, наведеного в цьому дослідженні, 
перевірка «доцільності» вкладається в одне запитання: чи існують у Львівській області 
стратегічні інвестори, які розвинули власну діяльність до рівня, коли необхідною стає 
підтримка інвестора? На таке запитання навряд чи можна відповісти, оперуючи даними аналізу 
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статистики, урядових звітів тощо. Натомість візит ОЕСР у Львівську область у листопаді 2004 
року відкрив широкі можливості для: 

− збору інформації на місцевому рівні та ринкової інформації про тенденції ПІІ та 
питання збільшення обсягів та організації ПІІ в області; 

− визначення наявних стратегічних іноземних інвесторів в області; 

− визначення ключових питань, з якими зустрічається стратегічний іноземний інвестор 
при запровадженні інвестиційних планів в області. 

Відповідну інформацію було зібрано в ході особистих інтерв’ю та документації, яку 
забезпечили приймаючі організації (наприклад, брошур, проспектів, звітів тощо). 

На думку Львівської обласної державної адміністрації, підприємство вважається 
підприємством з іноземним капіталом, якщо іноземні інвестиції складають не менше 10% його 
статутного капіталу (Invest in Lviv, 2004).  

Загалом, це збігається з визначенням ПІІ, яке наводить UNCTAD і яке нині є 
загальноприйнятим серед політиків і вчених. Однак точка зору державної адміністрації полягає 
і в тому, що підприємницька діяльність іноземних інвесторів набиратиме переважно таких 
форм: 

− повністю приватна компанія; 

− повністю приватна дочірня фірма, філія або представництво іноземного інвестора; 

− акційні і неакційні спільні підприємства з українськими компаніями;  

− частка іноземного капіталу в ТОВ. 

Однак не схоже, щоб згадані 10% могли завжди забезпечувати іноземному інвестору 
контрольний відсоток, хоча складова контролю є головним фактором, який відрізняє прямі 
іноземні інвестиції від портфельних іноземних інвестицій. Таким чином, згадане вище 
визначення як основа збору комплексних і надійних даних про ПІІ у Львівській області має 
певні обмеження. Окрім того, іноземний інвестор в Україні може й не складати підприємства: 
як виявилося в ході візиту групи дослідників з ОЕСР до Трускавецької СЕЗ, іноземний інвестор 
часто може бути окремою особою з порівняно високим капіталом. 

Ускладнення з визначенням і пов'язана з ними проблема інтерпретації даних державної 
адміністрації не належить до тих, яку можна легко розв'язати, скоригувавши ці дані для даного 
дослідження. Втім, вони є єдиним визначеним джерелом, на основі якого можна дослідити 
рівень і склад іноземних інвестицій у Львівській області упродовж певного періоду. Аналіз 
іноземних інвестицій, що спирається на ці дані, було включено у доповідь, підготовлену 
державною адміністрацією для Четвертого щорічного інвестиційного ярмарку, що відбувався у 
Львові в 2004 році. В ньому було вміщено такі тези: 

− починаючи з 2001 року, сума іноземних інвестицій у Львівській області щорічно 
збільшується, а за останні місяці перевищує середній рівень по Україні; 
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− відповідно до частки в загальних обсягах іноземних інвестицій в Україні, Львівська 
область посідає нині сьоме місце; 

− у 2003 році провідними країнами – найважливішими джерелами іноземних інвестицій 
стали: Польща (18%), Німеччина (13%), Угорщина (11%), Швейцарія (8%) та Велика 
Британія (8%). 

До згаданої доповіді було включено перелік, складений державною адміністрацією, що 
складається з 47 найважливіших проектів ПІІ у Львівській області. З такого переліку можна 
зробити такі висновки: 

− За обсягами ці проекти ПІІ виявляються досить широкими міжгалузевими проектами 
залучення інвестицій в такі галузі, як харчові продукти та напої, пошиття одежі, 
транспорт для перевезень та запчастини до автомобілів, пакувальні матеріали, 
фінансові послуги, транспорт і комунікації, туризм і відпочинок, роздрібна торгівля та 
корисні копалини. При цьому поза увагою залишається питання ефективності секторів. 

− Іноземні інвестиції були найнижчими за обсягами, якщо зважати на інвестиційну 
вартість проектів. Середня інвестиційна вартість становила лише 4,3 млн. доларів 
США; 18 проектів мали інвестиційну вартість 1 млн. доларів США і менше; і лише 4 
проекту мали інвестиційну вартість понад 10 млн. доларів США. Це такі проекти:  

− Львівський автомобільний завод, що випускає автобуси та обладнання для 
автомобілів; його було придбано угорськими інвесторами, він одержав 30,6 
млн. доларів США. 

− Leoni Wiring Systems UA GmBH з випуску кабельного спорядження для 
автомобілів «GM» є останнім проектом нульового циклу, який нині перебуває 
у повній власності Німеччини; інвестиції в нього становлять близько 30 млн. 
євро. 

− «Світоч», що випускає кондитерські вироби для внутрішнього ринку України, 
було придбано швейцарським інвестором («Nestle»); інвестиції в фабрику 
становлять 21,3 млн. доларів США. 

− «Львівська броварня» з виробництва пива та безалкогольних напоїв - 
придбана шведським інвестором («Baltic Beverages Holding AB») – одержала 
12,6 млн. доларів США. 

Збільшуючись щороку, прямі іноземні інвестиції залишаються відносно невеликим 
компонентом економіки Львівської області. Великі обсяги наявних ПІІ виявилися в малому та 
середньому підприємництві (МСП): значна частина інвестицій такого типу діє в Яворівській 
СЕЗ, а переважна їх частина – це відносно молоді й незрілі інвестиції. Більшість інвестицій у 
МСП має форму спільних підприємств, орієнтованих переважно на внутрішній ринок України. 
Такий тип ПІІ формально можна означити як «інвестиції пошуку ринку» та інвестиції, 
орієнтовані на одну країну. Окрім того, цей тип інвестицій може бути відносно немобільним 
відносно кордонів, а тому неконкурентоспроможним в міжнародній конкуренції. Згідно з 
визначенням, наведеним в даному дослідженні, такий тип ПІІ не вимагає стратегічної роботи з 
інвестором і є чи не найбільш ефективно підтримуваним якісними програмами розвитку 
підприємництва, якими зазвичай можуть користуватися всі підприємства незалежно від форми 
власності. 
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Чимало великих іноземних інвестицій у Львові становлять українські підприємства, 
придбані іноземцями, з широковідомими в країні брендовими назвами, які діють в традиційних 
секторах, таких як продукти харчування та напої. Такий тип ПІІ формально можна означити 
також як «інвестиції пошуку ринку» та інвестиції, орієнтовані на одну країну, відносно 
немобільні та неконкурентоспроможні. Цей тип інвестицій не потребує стратегічної підтримки, 
його також можна ефективно підтримувати за допомогою якісних програм розвитку 
підприємництва, відкритих зазвичай для всіх підприємств незалежно від форми власності. 

Однак деякі характеристики двох останніх іноземних інвесторів, з якими працювала ОЕСР 
в ході досліджень, виявилися дуже різними. 

«Leoni Wiring Systems» 

Великі й відносно нові інвестиції нульового циклу, повна власність Німеччини, що діють у 
висококонкурентному секторі запчастин до автомобілів. Підприємство є 100% імпортно-
експортним. Український завод «Leoni» є вибраним постачальником низки автомобільних 
заводів «General Motor» у Західній Європі. Цей тип іноземних інвестицій спрямований на 
пошуки економічної ефективності, орієнтований на західні ринки, є відносно мобільним і з 
часом конкурентоспроможним. Такі риси перетворюють цей тип інвестицій на дещо більш 
стратегічний за характером, і «Leoni» можна обрати як головну ціль для будь-якої програми 
роботи з інвестором в Україні. 

«Holger Christiansen» (HC)  

Датська за походженням НС є середньою компанією, яка доводить до кондиції головні 
частини для автомобільного сектора. НС запровадила новий виробничий підрозділ на ділянці 
нульового циклу в Краковецькому безмитному порту в межах Яворівської СЕЗ на українсько-
польському кордоні. Проект є 100% імпортно-експортним і орієнтованим на західні ринки. 
Такий тип інвестицій також належить до інвестицій, спрямованих на пошуки економічної 
ефективності, орієнтованих на багато країн, відносно мобільних і конкурентоспроможних. Такі 
риси перетворюють цей тип інвестицій на дещо більш стратегічний за характером, і НС можна 
обрати як цільову компанію для будь-якої програми роботи з інвестором в Україні. 

Обидва проекти вирізняються своїм стратегічним характером, вибором регіону та 
нещодавнім початком діяльності. Обидва проекти щойно розпочаті, вони відрізняються від 
загальної моделі ПІІ. Ці компанії можуть стати основою майбутнього стратегічного 
інвестування в Україну. Досвід цих інвесторів як першопроходців в Україну є особливо 
важливим для нашого аналізу. Тому в наступному розділі їхній досвід розглянуто докладніше з 
тим, щоб визначити й чітко зрозуміти ключові питання, з якими стикнулися ці компанії, і у 
вирішенні яких істотну роль може відігравати стратегічна підтримка. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 1 : «Holger Christiansen A/S»2 

Заснована 1963 року, «Holger Christiansen A/S» (HC) є середньою компанією, де працюють 
близько 650 осіб. Компанія займається постачанням реставрованих частин (стартерів до 
двигунів, запалювання, генератори змінного струму, компресори тощо) для автомобільної 
промисловості. Штаб-квартира НС розташована у Данії, однак компанія перебуває у 100% 
власності «Hella AG» – великої німецької диверсифікованої компанії, що постачає 
автозапчастини і штаб-квартира якої розташована також у цій країні. 

Перший виробничий підрозділ з переробки було введено в дію в Есбергу в 1976 році. З 
того часу НС розвинулася з невеликої регіональної компанії у важливого постачальника в 
Європі, який зміцнює свої позиції в Північній Америці. Сьогодні НС має дочірні фірми з 
продажу продукції у Великій Британії, Німеччині, Голландії, Швеції, Франції та США і 
виробничі дочірні фірми у Німеччині, Словаччині та Україні. З Розділу 1 зрозуміло, що 
міжнародне зростання компанії відбулося протягом останнього десятиліття. Ступінь 
міжнародного розвитку підтверджується тим, що на 46% площ, якими володіє компанія 
розташовані закордонні дочірні фірми компанії, що займаються переробкою й складуванням.  

Головний фактор конкурентоспроможності компанії 

Відновлення запчастин – бізнес, що дедалі зростає, в якому зацікавлені провідні 
автомобільні виробники, такі як «Fiat». Однак бізнес, який розвинула НС, спирається 
переважно на роздрібну торгівлю автомобільної промисловості (наприклад, окремі гаражі та 
невеликі крамниці автозапчастин), за допомогою яких НС успішно переслідує політику 
«оновлення старого». До головних факторів конкурентоспроможності компанії, які гарантують 
їй успіх, належать: 

Експертиза джерел 

Велика частина запчастин потребує оновлення стартерів та генераторів. Таке оновлення – 
справа нелегка з причин кількісного зростання запчастин. Однак з роками НС набула значного 
досвіду, в тому числі досвіду проведення експертизи джерел запчастин, а це дало компанії 
змоги вирішити проблему кількісного зростання запчастин у стратегічний і активний спосіб. 

Переробка 

В процесі виробництва НС повністю переробляє всі ключові компоненти, такі як стартери 
та генератори, повністю їх розбираючи. НС розвинула унікальну технологію для розбирання та 
збирання компонентів без шкоди для них. Внаслідок цього процес переробки є працемістким і 
таким, що потребує високої кваліфікації. Всі з’єднувальні частини заміняють, а всі інші 
компоненти ретельно очищують, тестують, ремонтують або замінюють. Упродовж всього 
процесу запроваджено широкі заходи з контролю за якістю, в тому числі за допомогою 
тестового обладнання, зі 100% прикінцевою перевіркою якості. 

                                                 
2. Прим.: Автор висловлює подяку Андерсу Йогансену з «J&L Consulting» (www.j-l.com.ua) та Бо 

Йордженсену з «Holger Christiansen Production, Ukraine» (bmjua@sol.dk) за їхній внесок у це 
дослідження та поради, без яких неможливо було б провести дане дослідження. Погляди, 
висловлені в дослідженні, є особистими поглядами автора 



 47

Поширення переробки в Центральній та Східній Європі  

Коли обсяги переробки вперше піднялися вище позначки 500 деталей на місяць, то НС для 
нарощування потужностей придбала конкурентну фірму у Східній Німеччині. У 1999 році було 
засновано ще один завод – у Словаччині, для нарощування торговельних потужностей та 
використання переваг дешевшої робочої сили (заводом, на якому працює 160 осіб, керує 
окрема дочірня компанія). Намагаючись задовольнити дедалі зростаючий попит, в Угорщині 
виник конкурент компанії, і конкуренція стала одним з головних факторів рішення НС про 
подальше розширення компанії. Збалансована за вартістю й логічна бізнес-стратегія НС вперше 
відкрила перед НС можливості вступу до східноєвропейської країни, з якою межував ЄС. 

Інвестиційний проект 

Інвестиційний проект, пов’язаний з цим наступним етапом експансії НС до Східної 
Європи, передбачає запровадження нової виробничої одиниці для переробки. До функцій такої 
одиниці входитиме імпорт та реекспорт відновлених компонентів, таких як стартери, 
генератори тощо, для споживачів на ринку ЄС. Як така, НС потребувала нових потужностей, 
які вона мала намір розбудувати на придбаних у власність двох гектарах майданчика нульового 
циклу. Окрім того, цей майданчик мав розташовуватися у регіоні, де існував широкий фонд 
трудових ресурсів з інженерною кваліфікацією та відкритий доступ до ринків ЄС. 

Доінвестиційний етап: вибір місця та готовність проекту 

У процесі вибору місця для інвестування Посольство Данії у Польщі спрямувало увагу НС 
до України, зокрема, Львівської області: Посольству було відомо про більш ранню хвилю 
інвестицій з боку датських текстильних компаній, яка розпочалася у Львівській області 1999 
року. 

НС двічі відвідала область з дослідницькою метою у період з грудня 2002 року до січня 
2003 року. Для визначення місця представники компанії скористалися послугами місцевих 
консультантів (німецьких і датських спеціалістів, що працювали в Україні). На основі 
консультацій з представниками вищих органів державної влади у Львівській області датський 
консультант визначив Яворівську СЕЗ3 як можливий регіон для інвестування. 

Було організовано виїзд на місце. Побачене на місці цілковито переконало представників 
НС і вони відтак перейшли до етапу підготовки інвестицій для кращого розуміння ризику й 
проблем, пов'язаних з інвестування. При цьому вони також скористалися послугами місцевих 
консультантів. У період з березня до травня 2003 року місцеві консультанти співпрацювали з 
НС над тестуванням практичних сторін бізнес-моделі НС для пристосування її до параметрів 
регіону в Яворівській СЕЗ. 

Першою проблемою стала проблема, пов'язана з митницею; вона могла перешкодити 
укладанню угоди. «Активна переробка» такою була загальна політика діяльності в Україні в 
межах Яворівської СЕЗ, що стосувалася реекспортних операцій НС. Така політика вимагала, 
щоб імпортовані вироби до України були перероблені й реекспортовані протягом 90 днів. 
                                                 
3. Як і в інших Спеціальних економічних зонах України, Яворівська СЕЗ пропонує переваги у 

сфері оподаткування інвестувань на більш ніж 500000 доларів США для початкових витрат та 
експлуатаційних витрат. Наприклад, терміном до 2020 року податок на корпорації дорівнює 
нулю; мито та ПДВ дорівнює нулю на обладнання та частини необхідні длявиробництва; 
земельний податок також дорівнює нулю.  
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Однак процес переробки НС вимагав не менше шести місяців для обробки одного контейнера 
використаних стартерів і одного контейнера відповідних деталей. Не вкладаючись у правило 
про 90 днів, НС мала сплачувати мито на рівні 5-20% та ПДВ на рівні 20% від вартості імпорту 
та ще 20% ПДВ на ціну реекспорту4. [Згідно з політикою «активної переробки», протягом 
періоду 90 днів теоретично відшкодовується перший елемент ПДВ, сплаченого за імпорт. 
Однак підприємства не можуть покладатися на те, коли податкові органи України реально 
відшкодують ПДВ: відомо, що заборгованість по відшкодуванню ПДВ підприємствам в Україні 
становить нині понад 1 млрд. доларів США]. Для зміни періоду обробки для НС необхідно 
було одержати дозвіл центральних органів влади – Державної митної служби України. Окрім 
того, з точки зору інвестора, ця процедура могла затягнутися і не гарантувала успіху. 

 

Місцевий датський консультант звернувся з цією проблемою безпосередньо до заступника 
голови Львівської обласної державної адміністрації. На думку заступника голови, можливе 
рішення такої проблеми міг би запропонувати Краковецький автопорт, розташований на 
польському кордоні (в межах Яворівської СЕЗ). Краковецький автопорт був «безмитною 
зоною», розташованою в головному транс-європейському коридорі. Він охоплював 74 га землі, 
однак не мав жодного великого інвестора. Однак, щодо регуляторних рамок, то НС повинна 
була не лише зареєструватися як інвестор і член Яворівської СЕЗ, а й одержати статус 
підпорядкування спеціальному митному режиму. Процес одержання відповідного дозволу 
передбачав необхідність звертання до центральних митних органів і не гарантував успішного 
результату для компанії. Окрім того, будучи першою компанією у функціональній зоні, НС 
нічого не знала про ті правові ускладнення, які супроводжували процес одержання дозволу. 

Врахувавши всі згадані ризики та проблеми, НС 5 липня 2003 року прийняла рішення про 
подальше просування проекту. 

Підтримка інвестора: ключові питання 

Нижче перераховано в порядку важливості ключові питання підтримки інвестора, які 
постали після прийняття рішення про розміщення в зоні Краковецького автопорту. 

Статус спеціального митного режиму 

Зважаючи на характер бізнесу НС (тобто 100% реекспорт), одержання «безмитного» 
статусу було вирішальним для успіху тієї бізнес-моделі, яку НС використовувала в Україні. 
Однак такий статус вимагав дозволу митних органів у Києві.  

Дозвіл надавався після виконання 12 пунктів вказаних у законодавстві регуляторних 
вимог. Нові потужності НС мали задовольнити ці вимоги. Наприклад, щодо охорони, то 
вимагалося збудувати належну огорожу та сторожку біля воріт для охоронців. Окрім того, 
потрібна була митна інфраструктура. Вона передбачала створення в межах підприємства 
окремої зони з кількох секцій для перевірки товарів і спеціальної площі для використання 
представниками митної служби. Законодавчі аспекти, однак, були визначені нечітко, і їхнє 
правове значення встановлювали вперше, що продовжило тривалість процесу і підвищувало 
рівень ризику й непевності. 
                                                 
4. Відповідно до «Активної переробки» первісний податок на імпорт повинен теоретично 

відшкодовуватися протягом 90 днів. Втім, підприємствам не слід сподіватися, що це 
відшкодування насправді буде виплачене в Україні органами оподаткування: ми 
усвідомлюємо, що підприємствам в Україні заборговано вже понад 1 мільярду доларів США.  
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Класифікація тарифної структури  

НС стикнулася ще з однією фундаментальною митною проблемою. Вона стосувалася 
класифікації деталей, відновлюваних НС, в межах української структури тарифних ставок: в 
Україні не існувало тарифної класифікації для продукції, яку випускала НС. А зміна 
класифікації вимагала проходження ще однієї процедури, яка передбачала одержання дозволу з 
боку центральних митних органів, що, з точки зору інвестора, також не гарантувало успішного 
результату. Часові рамки також ставали непевними, їх неможливо було спланувати. 

Придбання землі  

Як зазначалося, НС намагалася запровадити нове виробниче підприємство на двох 
гектарах землі, яка б перебувала у повній власності компанії. Однак, згідно з українським 
законодавством про придбання землі іноземним інвестором, на такій землі вже повинна 
існувати будівля. А для того, щоб одержати дозвіл на будівництво нової будівлі, НС мала 
орендувати землю у Краковецького автопарку.  

У свою чергу, така оренда вимагала одержання формального дозволу на зміну 
землекористування. Однак відсутність офіційного реєстру земель в Україні означала, що 
процес одержання офіційного дозволу на такі зміни – це багатоетапний процес, до якого 
залучені місцеві акціонери (Краковецький автопарк, Правління Яворівської СЕЗ, Яворівська 
районна державна адміністрація), місцева громада (Краковецька сільська рада) та відповідні 
центральні органи, в тому числі Фонд державного майна. Цей процес не мав певних часових 
рамок і, з точки зору інвестора, міг також передбачати ризики та проблеми. Однак він дозволяв 
НС реалізувати свої плани.  

Реєстрація в СЕЗ  

Останнім етапом процесу реєстрації в Яворівській СЕЗ було одержання дозволу з боку 
Міністерства економіки в Києві. Головна частина регуляторних вимог передбачала підготовку 
детального бізнес-плану, інвестиційних планів компанії, відповідного рівня інвестицій, 
кількості нових робочих місць, які мали бути створені, рівня заробітної платні та доданої 
вартості. Згідно з регуляторними вимогами, НС мала підписати зобов'язання щодо реалізації 
цих вимог. 

Нове підприємство НС було офіційно відкрите у вересні 2004 року. Процес запровадження 
підприємства, в тому числі й початкові дослідження, займали 19 місяців. Станом на початок 
листопада 2004 року на підприємстві працювало близько 50 осіб. Упродовж наступних шести 
місяців передбачалося підвищити кількість працівників приблизно до 200 осіб. 

Механізми підтримки інвестора 

Після прийняття рішення про інвестування важливу роль у допомозі НС владнати 
регуляторні питання відіграли місцеві приватні консультанти. Окрім розуміння місцевої 
культури бізнесу, консультанти приватного сектора забезпечили НС бізнес-консультаціями, 
юридичними консультаціями, а також надали НС ключові місцеві контакти, зокрема в 
державному секторі. Слід зазначити, що НС поталанило з місцевими консультантами й у тому, 
що вони були датчанами, що забезпечувало ефективність спілкування. 
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Допомога й підтримка з боку заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації також стала ключовим фактором, що сприяв подоланню НС кількох істотних 
регуляторних ускладнень, які могли підірвати запланований інвестиційний проект. 

Питання майбутнього 

На час проведення інтерв'ю, більша частина оперативних проблем проекту, пов'язаного з 
початковим інвестуванням НС, все ще потребувала розв'язання. Відповідно, існує нагальна 
потреба сприяння інвестору в розпочинанні діяльності стартового проекту для забезпечення 
ефективності його розгортання та відповідності визначеному графіку. Це має особливе 
значення для забезпечення запланованої кількості нових робочих місць, пов'язаної з 
інвестиціями НС. 

Послідовність і прозорість українського регуляторного середовища залишиться, очевидно, 
головними аспектами, які вимагають подальшого вдосконалення. НС має офіційні та 
неофіційні канали, які дозволяють їй доводити свою точку зору до відома уряду. Однак 
ефективність таких каналів вимагає постійного накопичення досвіду роботи, оскільки існуючі 
канали можуть потребувати подальшої підтримку, а може виникнути й необхідність пошуків і 
розробки нових каналів.  

Місцевим органам влади Львівської області потрібно всіляко підтримувати той тип 
бізнесу, який проводить НС. НС має заводи по всій Центральній Європі і може залучати 
подальші інвестиції до тих регіонів, де ці інвестиції будуть мобільними та 
конкурентоспроможними. Відповідно, місцеві органи влади повинні і надалі опікуватися 
оперативними та стратегічними потребами НС з тим, щоб діяльність НС у Львівській області 
мала ефективну підтримку й була конкурентною, а відтак могла сприяти залученню наступних 
інвестицій. 
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Графік 2. «Holger Christiansen» - хронологія розширення діяльності за кордон 

 
Джерела: Інтернет-сторінка компанії 
 
Торговельні підрозділи 
 
У 1985 році було запроваджено першу іноземну дочірню фірму в Ноттінгамі (Англія) під назвою Holger 
Christiansen UK Ltd. 
  
1 січня 1990 року було відкрито дочірню фірму в Зієгені (Німеччина) під назвою  
Holger Christiansen Deutschland GmbH. 
 
1 січня 1994 року було відкрито дочірню фірму в Еттен-Леврі (Голландія) під назвою  
Holger Christiansen Benelux B.V.  
 
1 жовтня 1994 року було відкрито дочірню фірму в Оребро (Швеція) під назвою  
Holger Christiansen Sverige AB.  
 
1 жовтня 1998 року було відкрито дочірню фірму в Олівет (Франція) під назвою  
Holger Christiansen France SARL. 
 
5 вересня 2001 року було відкрито Holger Christiansen Italia S.r.l у Сан Лацато ді Савена (Болонія), Італія.  
 
1 вересня 2002 року було відкрито дочірню фірму в Атланті (США) під назвою  
Holger Christiansen North America Inc. 
 
Виробничі підрозділи 
 
1 січня 1991 року було запроваджено виробничу компанію Holger Christiansen Production GmbH у 
Ротенфельсі (Німеччина).  
 
1 березня 2000 року було відкрито виробничу компанію Holger Christiansen Production, Slovakia s.r.o. у 
Сенеку (Словаччина).  
 
У вересні 2002 року було придбано майданчик, площею 20000 кв. м, в тому числі будівлі, загальною 
площею 4 500 кв. м у Бернолакові (Словаччина), куди згодом було переведено Holger Christiansen 
Production, Slovakia s.r.o.  
 
1 жовтня 2003 року розпочалося будівництво заводу в Україні під назвою Holger Christiansen Production 
Ukraine 2003. Завод було офіційно відкрито у вересні 2004 року. 

 

Дослідження. Післямова  

Цей коментар було приготовано після повторного візиту ОЕСР до Львова в липні 2005 року. 
Короткий візит мав на меті поновлення інформації отриману під час попередньої навчальної 
поїздки в листопаді 2004 року. НС ввели нас у курс справ стосовно останніх змін щодо 
інвестиційних планів та намірів компанії в Україні. Коментар підсумовує основні висновки 
після зустрічі.  
 
Після проголошення новим урядом бюджету на 2005 рік були несподівано скасовані (1 квітня 
2005 року) ділові вигоди зі встановлення безмитної зони в межах СЕЗ. Уряд пояснував це 
таким:  
 

− необхідністю досягнення більш збалансованого бюджету на 2005-2006 р.р.;  
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− припиненням кримінальної діяльності, що базувалася у східноукраїнській СЕЗ, а 
також  

− негативними наслідками, на зразок, витіснення, які траплялися в СЕЗ при 
інвестуваннях на районному рівні.  

 
Податкові та митні пільги на імпортоване капітальне обладнання, які становлять частку бізнесу 
та показують обсяги капіталу в бухгалтерському звіті будь-якого нового інвестора було теж 
скасовано. 
 
Така зміна істотно похитнула основу рішення НС щодо початку діяльності в Україні, оскільки 
попередній уряд гарантував суттєві пільги та надання статусів «Без мита» та «СЕЗ», що було 
закладено в бізнес-план НС. Негайною реакцією стало збільшення поточних витрат компанії та 
її капіталу на 30% протягом першого року роботи в Україні.  
 
На момент проголошення уряду НС проводила інвентаризацію, що тривала протягом 2-х 
місяців. В зв’язку з цим НС вимушена була негайно скасувати імпорт всіх запланованих 
поставок. В липні 80 чоловік персоналу НС були змушені повернутися додому на оплачувану 
3-тижневу відпустку. Плани щодо збільшення виробничої здатності удвічі в другій половині 
2005 року та розширення штату працівників до 200 чоловік довелося відкласти на потім.  
 
Компанія повідомила про свої негаразди безпосередньо заступнику Міністра економіки. Через 
два місяці після свого звернення НС отримала відповідь від заступника Міністра економіки про 
те, що він не в змозі зарадити у цій ситуації. До липня не було жодної іншої допомоги з боку 
державного сектору. Спираючись на підтримку місцевих консультантів, компанія вирішує 
самостійно проявити ініціативу. В цьому полягала причина повторного візиту до чинної влади 
України, щоб визначити можливі тимчасові вирішення, які б дозволили НС знову розпочати 
свій бізнес.  
 
В липні 2005 року було досліджено дві основні альтернативи вирішення:  
 
а) Зміна бізнес-моделі НС для кращого сприйняття прямих переваг від існуючих правил 
«Активної переробки». На відміну від змін умов, цей спосіб дає змогу розпочати, наприклад, 
імпорт використаних деталей для повторної збірки стартових систем - у такий спосіб частини 
виробничої здатності НС залишатимуться використаними не до кінця, що також сприятиме 
отриманню нових дозволів від митних органів. Втім, якщо вдасться отримати дозволи на 
місцевому рівні шляхом делегацій та органу, який існує на імпортних зв’язках до 500,000 
доларів США це вже би забезпечило певний поступ. Однак, якщо місцеві керівники на в змозі 
вирішити, чи видавати такий дозвіл, справа може бути передана до центральних органів та 
Міністерства економіки на «розгляд експертів», який може зайняти до 2-х місяців - небезпечно 
довгі терміни для такого проекту.  
 
Крім того, відповідно до норм Активної переробки ПДВ стягується для подальшого 
відшкодовування бізнес-структурам. Основне занепокоєння та тривоги в застосуванні моделі 
Чинного опрацювання за умов нинішнього політичного клімату полягають в непевності щодо 
того, коли та в якому обсязі буде відшкодована частка ПДВ. Цілком зрозуміло. що в зв’язку з 
існуванням інших завдань по використанню коштів, в уряду мало, а то й зовсім немає грошей 
для виплати частки ПДВ бізнес-структурам.  
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б) Одержання тимчасової постанови/керування від митних органів відповідно до нинішнього 
«Порядку ремонту». Відповідно до «Порядку ремонту» код кожного товару використовується 
для визначення відповідної тарифної ставки, що може застосовуватися за інших обставин. 
Таким чином НС не зможе імпортувати вживані стартери для переробки, але не запасні 
частини, які НС також потребує для розробки оригінальних бізнес-моделей. Відповідно до цієї 
моделі запасні частини становитимуть 50-60% від вартості імпорту НС та 80% сплаченого 
податку на імпорт.  
 
Ми вважаємо, що Leoni понесли великі витрати внаслідок несподіваних змін, проголошених 
урядом. Для прикладу, Leoni сплачують близько 2 мільйонів доларів США в місяць ПДВ. Ця 
сума не враховувалася при плануванні грошових потоків для нових інвестувань у Стрию в 
зв’язку з неочікуваними змінами, прийнятими урядом.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ 2 : «Leoni AG»5 

Компанія «Leoni AG» - один з найбільш визнаних у світі виробників дротів, кабелю та 
електропровідних систем. Упродовж 90-х років «Leoni» перетворилася з середньої за розмірами 
німецької компанії на потужну міжнародну установу світового масштабу: станом на вересень 
2004, «Leoni» найняла 28 177 осіб на роботу у понад 60 виробничих центрів та дочірніх 
компаній у 22х країнах. 

У 2000 році обсяги продажу вперше досягли 1 млрд. євро, та залишилися на цьому рівні, 
незважаючи на ринкову нестабільність. Виробництво для автомобільної галузі займає близько 
75% загального продажу «Leoni», а Німеччина є єдиним найбільшим ринком, обсяги продажу 
на якому складали у 2003 році близько 47% від загальних. 

Нинішня корпоративна структура була запроваджена в 1999 році і включає в себе три 
окремі відділи: дроти (730 робітників), кабель (4643 робітники) та електропровідні мережі (22 
664 робітників). У 2003 році кожен з них у зазначеному порядку займає, відповідно, 7%, 41% та 
52% від зовнішнього продажу. Зокрема, відділ електропровідних мереж залежить від порівняно 
невеликого числа основних споживачів, серед яких: «General Motors», «Daimler Chrysler», 
«Porche», «BMW» та «Rover». Новий завод біля м.Стрий у Львівській області України є 
частиною відділу електропровідних мереж. 

Основні витратні матеріали виробництва «Leoni» включають в себе мідь, ізоляційні 
матеріали, склопластик та інші види пластику. Серед інших матеріалів, які використовує відділ 
електропровідних мереж: пластикове ливарництво, та металеві контакти які використовуються 
у системах зв'язку. 

Станом на 30 вересня 2004 року, кількість співробітників збільшилася на 40% за рік. 
Значною мірою це обумовлено швидким набором робітників для забезпечення рівномірного 
зростання обсягів випуску продукції на виробництвах відділу електропровідних мереж в 
Україні, Словаччині, Румунії, Польщі (див. нижче) та Єгипті. На сьогодні 90% робітників 
найнято поза межами Німеччини. 

Стратегія розвитку «Leoni» у Центральній та Східній Європі 

Висока залежність від автомобільної індустрії сформувала загальну стратегію розвитку 
«Leoni». Спираючись на відносно малу кількість важливих авто виробників (продукція та 
виробничі лінії котрих працюють на основі підходу «саме вчасно»), «Leoni» повинна дуже 
тісно співпрацювати з цими основними клієнтами. 

Щоб досягти цих цілей та для підтримання тісних стосунків « Leoni» включає основних 
клієнтів у свою місцеву стратегію та вибір місцерозташування виробництв. Це офіційно 
визнано частиною підходу та філософії компанії ( див. наприклад «Location Risks, Leoni Annual 
Report 2003», Pg. 26) 

Значною мірою ця філософія сприяла виходу «Leoni» до Центральної та Східної Європи – 
процесу, що розпочався у 1992 році та інтенсивно продовжується сьогодні. Можна виділити 
                                                 
5. Прим.: Автор вдячний Ральфу Сінгманну з Леоні Борднец-Сістем (www.leoni.com) за його 

внесок та поради для даного дослідження. Погляди, висловлені в дослідженні, є особистими 
поглядами автора. 
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два основних етапи інвестування. Перший етап розпочався на початку 90-х років і здебільшого 
був зумовлений розширенням та підйомом виробництва дроту та кабелю, і зосереджувався у 
нових місцях в Центральній Європі: вісім нових виробництв було розміщено в Угорщині, 
Польщі та Словаччині (див. Схему 3) 

Другий етап інвестування, що продовжується до сьогодні, спрямований передусім на 
Східну Європу, та ряд країн які намагаються дістати членство у ЄС. Основні 
місцерозташування виробництв зосереджені у країнах, які межують з недавно розширеним ЄС. 
Значна частина інвестицій спрямовується на підвищення виробничої потужності відділу 
електропровідних мереж, у відповідності з потребами основних клієнтів у автомобільній галузі. 

Серед основних етапів цього етапу інвестування: 

− Закладення нового заводу електропровідних мереж компанії «Leoni» у м.Стрий, 
Україна (2002 рік). 

− Закладення нового заводу електропровідних мереж у м. Бістріта, Румунія (2002 рік). 

− Новий спеціальний підрозділ систем та обладнання6 було сформовано у відділі 
електропровідних мереж у 2002 році. 

− Офіційне відкриття заводу електропровідних мереж «Leoni» у м.Стрий, Україна – 
найбільшого виробничого проекту в історії компанії (2003 рік). 

− Початок будівельних робіт на другому заводі електропровідних мереж у м. Ілава, 
Словаччина (2003 рік). 

− Відкриття другого заводу електропровідних мереж у м. Бістріта, Румунія (2003 рік). 
Цей завод було зведено у рекордно короткі строки. 

− Церемонія з нагоди будівництва у Мукачеві (Україна) другого заводу 
електропровідних мереж (2004 рік)7.  

Виробництво кабельних джгутів та кабельної арматури – основна діяльність цих 
виробництв. Кабельні джгути є важливим компонентом після двигуна, коробки передач та 
ведучого валу, що збільшує вартість легкових та комерційних авто. У відділі електропровідних 
мереж «Leoni» виробництво кабельних джгутів забезпечує від 2000 до 3000 чоловік, на 
виробничих об’єктах площею від 30 000 до 40 000 кв. м – та може забезпечити інвестування до 
40 млн. євро. 

                                                 
6. Прим.: Призначення цього підрозділу – узгодження діяльності виробничих потужностей 

«Leoni» по виробництву кабельної арматури та джгутів кабелю з їх постачальниками (як 
всередині, так і за межами компанії). 

7. Прим.: Рішення «Leoni» про зведення нових виробничих потужностей поблизу Мукачева, не 
пов'язано із стратегічним рішенням про аналогічне будівництво у м.Стрий. Це рішення було 
прийняте під тиском клієнтів «Leoni». Розташування заводу біля Мукачева, головним чином, 
спричинене малою відстанню до угорського заводу «Leoni», який Мукачево підтримуватиме, 
та присутністю надмірної кількості конкурентів у Румунії. 
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Швидка експансія «Leoni» у Східній Європі пов’язана з випуском нових моделей авто 
провідними автовиробниками. Цим, зокрема, обумовлено створення додаткових потужностей з 
виробництва кабельних джгутів у м.Стрий (Україна), м. Бістріта та Арад (Румунія) та м. Ілава 
(Словаччина) для нових «Opel Astra» та «Zafira» (General Motors), нового «Mercedes A-Class» 
(Diamler Chrysler) та нового «BMW 1 Series». Незважаючи на те, що ці виробничі об'єкти мають 
нібито схоже призначення та функції, кожен з них фокусується на різній продукції/клієнтах: 
наприклад, виробництво у м.Стрий призначене для випуску кабельних джгутів для нових «Opel 
Astra» та «Zafira» від «General Motors». 

Інвестиції «Leoni» у Львівській області 

Враховуючи результати ґрунтовних досліджень проведених у 2001, відділ 
електропровідних мереж «Leoni» повідомив 30 січня 2002 про наміри інвестувати 40 мільйонів 
євро у нове виробництво кабельних джгутів, що буде збудовано у м.Стрий Львівської області в 
Україні. Після здійснення цього інвестування очікується створення 4000 робочих місць, що 
зробить компанію найбільшим прямим інвестором в Україні на сьогоднішній день. Роботи на 
новому об’єкті з виробничою площею 35 000 кв. м. та офісною площею 10 000 кв.м. були 
закінчені в середині 2003 року – згідно плану. Станом на листопад 2004 року, було найнято 
2030 робітників з числа місцевих мешканців. 

Виробництво у м.Стрий виготовляє кабельні джгути для нових «Opel Astra» та «Zafira» від 
«General Motors». Початкове виробництво було організовано у орендованих приміщеннях в 
перші шість місяців 2002 року для пришвидшення процесу набору та навчання робітників. 
Масове виробництво для «Opel Astra» розпочалося у 2004 році. Коли будівництво заводу було 
повністю завершено, обсяги виробництва досягли 42 000 комплектів кабелю в день. 

Діяльність виробництва у м.Стрий – це 100% імпорт/експорт. Взявши на озброєння 
концепцію «саме-вчасно» для основних клієнтів, ключовими критеріями при виборі м.Стрий як 
місцерозташування майбутнього виробництва були транспорт та логістика, оскільки м.Стрий 
розташоване близько до західного кордону України з Польщею та магістральної траси: 
виготовлена продукція має бути доставлена на кінцеві пункти «Opel» по збору авто у Західній 
Європі (Айзенах, Бохум, Антверп та Еллесмер Порт). Україна запропонувала також привабливу 
структуру заробітної платні, кваліфіковану робочу силу та потужну підтримку з боку місцевої 
влади, та районних органів, особливо слід відмітити м.Стрий. 

Підтримка інвесторів: ключові питання 

У цьому розділі розглянуто основні питання підтримки інвесторів з якими «Leoni» 
довелося зіткнутися після того, як було прийнято рішення про інвестиції у м Стрий. Це стало 
відомо під час інтерв'ю, та подальшого електронного листування з представниками вищого 
керівництва «Leoni», котрі були безпосередньо залучені до запуску виробництва в м.Стрий. 
Питання розглядаються в порядку значимості, від найбільш важливих до важливих, з точки 
зору компанії, яка здійснює інвестування. 

Мито та акцизний збір 

З огляду на те, що діяльність «Leoni» у м.Стрий орієнтована на 100% імпорт/експорт, 
митні правила мають найбільший вплив на життєспроможність базової бізнес-моделі. «Leoni» 
мала на меті віднайти законне і належне рішення для своєї діяльності у безмитному режимі. З 
самого початку «Leoni» дослідила можливість встановлення митних складів для безмитних 
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товарів, але виявилося, що законодавство України забороняє активну діяльність за таких 
обставин. 

Знайдене рішення адаптовано до вимог митних органів і спирається на моделі операцій з 
сировиною. Безперечно, така модель широко використовується владою для роботи з 
компаніями, що здійснюють експорт з України. Процес затвердження тривав два роки. В цей 
час «Leoni» сплачувала ПДВ та податки у повному обсязі по кожній операції. Згідно з «Leoni», 
митні та акцизні правила – основна перешкода на шляху до подальшого безперервного 
зростання. 

Податок та соціальне забезпечення 

«Leoni» не отримала зниження податків для діяльності виробництва у м.Стрий. 
Незважаючи на це, часті зміни податкового законодавства значною мірою впливали на 
ефективність щоденного перебігу бізнесу. Окрім того, відповідну роботу з паперами та 
документацією, що має безпосереднє відношення до цього проекту, можна охарактеризувати як 
таку, що не відповідає вимогам і часто є непрозорою. Чиновники намагаються накласти штраф 
за кожну помилку, допущену при оформленні документації, стягаючи щораз вищі податки на 
власний розсуд. 

Наймання та навчання працівників 

Місцевої реклами було достатньо для притягнення потрібної кількості робітників із 
достатнім рівнем знань та кваліфікацією: виготовлення джгутів кабелю – інтелектуальна робота 
на договірній основі, і необхідні при цьому навички аналогічні тим, що потрібні у текстильній 
промисловості. Потреби «Leoni» майже повністю задовольнило існуюче об’єднання 
працівників текстильної галузі, котре існує на північному заході Львівської області. Брак 
консультантів вказує на те, що відносно мало користувалися послугами іноземних інструкторів 
для підтримки програм компанії з підготовки інспекторів першого розряду. 

Будівництво та погодження земельної ділянки 

Цей процес був тривалим для «Leoni». Головним чином, він здійснювався через установу 
будівельних підрядників у Львові. Це дозволило скоригувати плани архітектора «Леоні» згідно 
з українськими стандартами. Спочатку «Леоні» орендувала, а потім купила землю для нового 
виробництва поблизу м.Стрий. Процедури, передбачені земельним та будівельним 
законодавством, потребували 23 погодження від різних органів влади. Зустрічалися певні 
труднощі пов'язані з електропостачанням. Втім, жодна з цих процедур не призвела до затримки 
графіку інвестування. 

Антиконкурентна діяльність 

«Леоні» зіткнулася з цим, коли було оголошено про тендер на проведення робіт, і компанія 
отримала лише одну або дві пропозиції, хоча очікувалося більше. Це стало підґрунтям для 
підозр щодо фіксації ціни місцевим субпідрядником та обслуговуючою компанією. 

Реєстрація бізнесу 

Це було перше питання, яке необхідно було владнати, після прийняття компанією рішення 
про інвестування у виробництво поблизу м.Стрий. Заявка була подана у лютому 2002 року, і 
для успішного завершення процедури реєстрації знадобилося десять днів. 
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Механізми підтримки інвесторів 

Компанія має обмаль коментарів щодо механізмів підтримки приватного сектора. 
Здебільшого він не може підтримати великого інвестора, такого як «Leoni», через брак 
компетентності та спеціального досвіду, або тому що слаборозвинуті. Частіш за все, той вид 
підтримки, який потрібен просто не існує. Єдині успішні приклади, наведені «Leoni» - 
підтримка з боку львівських консультантів щодо будівельних та земельних процедур і навчання 
персоналу. 

Особистий інтерес Президента України до цього проекту гарантував, що державні 
чиновники діяли чесно та належним чином. Проте найбільша підтримка надходила від 
заступника голови держадміністрації Львівської області та керівника Стрийського району. 
Фактично, перший очолив парламентську групу, завданням якої було мобілізувати надання 
необхідної підтримки та організацію співпраці з постачальниками послуг для державного 
сектора, а також сприяти проведенню необхідних зустрічей та обговорень з центральними 
органами влади в Києві, що мають відношення до цієї справи. Підтримка заступника голови 
Львівської області, наприклад, була істотною для забезпечення необхідного основного 
погодження для ««Leoni»» щодо «безмитних» процедур.  

Потреба в подальшій підтримці інвестицій 

Існування дочірніх заводів подібних розмірів, віку та функцій у різних країнах Східної 
Європи, використання добре встановлених стандартних робочих практик та процедур через 
подібні дочірні фірми та систематичне створення умов для вільного обігу ключової інформації 
з менеджменту через новий підрозділ систем та обладнання, дозволяє припустити, що «Leoni» 
матиме збільшені потужності, які дозволять створити метрику діяльності виробничих об’єктів 
для порівняльного аналізу. 

Зростаюча конкуренція між заводами, може привести до збільшення системи «Leoni» з 
встановлення пріоритетів та розміщення капіталу для здійснення стратегічних інвестувань у 
підконтрольні виробництва. Такий розвиток посилить потребу активної політики тих країн та 
регіонів, в яких розміщені такі дочірні виробництва, в тому числі і м.Стрий на Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця Експансія «Leoni» у Центральній Європі у 1992-2002 рр. 
 

Джерела: Інтернет-сайт компанії 
 

• Нові підприємства з випуску кабельних джгутів: 
 

− в Угорщині (Leoni Hungaria, Eger,1992)  
− у Словаччині (Leoni Autokabel Slovakia, Trencin, 1993) 
− та Польщі (Leoni Autokabel Polska, Ostrzeszow, 1995) 
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• Нове кабельне виробництво та виробництво систем збирання мобільних телефонів: 

 
− у Словаччині (Leoni Slovakia, Nova Dubnica, 1992; and Leoni Cable Slovakia spol. s.r.o, Stará 

Turá (Slovakia), 2000); 
− у Польщі (Leoni Kabeltechnik Polska, Torzym, 1993); та  
− в Угорщині (LKH, Leonische Kabelwerke Kft. Htavan, Hungary, 1997). 

 
 
• Нове кабельне виробництво у Польщі (Leoni Draht Polska Sp. z o. o., Kobierzyce and Leoni Kabel 

Polska Sp. z o. o., Kobierzyce, 2000). 
 

• Новий сучасний завод з виробництва джгутів і кабелів було відкрито в Верцбіку (Польша) у 
2002 році. 
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Головні висновки та рекомендації 

Важливість стратегічного сприяння інвесторам 

Існує багато принципових причин, чому політика з питань сприяння інвесторам може 
відігравати дедалі важливішу роль в економічному розвиткові Львівської області України: 
загалом, вони ґрунтуються на перевагах економічного розвитку та перевагах маркетингу 
визначення місця, пов’язаних з супроводом інвестора та очікуваним зростанням прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ).  

Однак головним суперечливим моментом у цьому дослідженні є той факт, що якщо чиста 
економічна вигода має бути максимізована впродовж тривалого терміну, тоді основним 
фокусом політики у Львівській області з самого початку має бути забезпечення послуг з 
супроводу інвестора, спрямованих на потреби «стратегічних іноземних інвесторів», де відносні 
потоки прямих інвестицій, швидше за все, будуть мобільними і конкурентними в рамках 
національних кордонів.  

«Стратегічні іноземні інвестори» визначаються за цілим рядом ознак, які підсилюють 
їхні внески у місцевий економічний розвиток. Наприклад, у порівнянні з існуючою базою 
бізнесу (вітчизняного та закордонного), стратегічні іноземні інвестори мають (або принаймні 
продемонстрували відповідний потенціал) цілий ряд важливих ознак, які підтримують 
економічний розвиток. Вони мають деякі або всі з наведених нижче ознак: 

− Висока інтенсивність експорту. 

− Високий вміст місцевих складових у продукції/послугах, що виробляються.  

− Низька інтенсивність імпорту. 

− Висока платня та продуктивність. 

− Ефект обмежень виштовхування з ключових місцевих ринків (остаточні та 
факторні). 

− Здатність сприяти, а не обмежувати конкуренцію всередині країни, в яку 
здійснюється інвестиція. 

− Здатність підтримувати функції значного накопичення доданої вартості. 

− Здатність розвивати потужні стратегічні зв’язки на місцевому рівні. 

− Високий рівень інновації: представлення нових продуктів та відкриття нових 
ринків у країні, в яку здійснюються інвестиції тощо.  

Стратегічні ПІІ також мають схильність відповідати пріоритетним галузям промисловості 
та секторам, що їх визначає уряд. Крім того, стратегічні ПІІ допомагають стимулювати 
розвиток та вдосконалення (a) ключових аспектів місцевої інфраструктури (наприклад, 
підтримати модернізації транспортної системи та телекомунікацій тощо), (б) ключових 
факторних умов (наприклад, формування та надання ключових навичок, розвиток належних 
площ та майна, спеціалізоване фінансування тощо) та (в) розвиток потенціалу ключових 
місцевих інституцій.  
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Але чи доцільне стратегічне сприяння інвесторам в українському 
контексті/контексті Львівської області? 

Що стосується умов Східної та Центральної Європи, то свідчення, наведені у даному 
дослідженні (наприклад, щодо ходу ринкових реформ, величини та структури капіталу ПІІ, 
сили потоків ПІІ, відносної привабливості України як об’єкта інвестиції тощо), вказують на те, 
що Україна перебуває на початковій стадії розвитку ринку для стратегічних ПІІ.  

Крім того, в той час, як Кабінет Міністрів задекларував наміри про створення 
національного АПІІ в Україні, його ключові функції і досі невідомі, а його організація та 
створення ще вимагає значних зусиль.  

Таким чином, за умов відсутності (a) встановленої бази стратегічних внутрішніх інвесторів 
та (б) належним чином забезпеченого ресурсами та повноваженнями АПІІ, яке б ефективно 
функціонувало як на міжнародному, так і на обласному рівні, «стратегічне сприяння 
інвесторам» в Україні є такою національною політикою, належне виконання та потенціал якої є 
справою майбутнього. 

Незважаючи на щорічне зростання, ПІІ залишається відносно незначним компонентом 
економіки Львівської області, і такий стан ПІІ характеризує ситуацію в Україні в цілому. 
Основна частина існуючих ПІІ працює у малих та середніх спільних підприємств та в кількох 
придбаних великих виробництвах – останні найчастіше провадять свій бізнес у традиційних 
для України галузях – виробництво напоїв та харчових продуктів, тканин тощо.  

Одна з найголовніших особливостей полягає у тому, що обидва типи ПІІ зорієнтовані 
здебільшого на внутрішній ринок України. Тому такий тип ПІІ формально класифікується (див. 
Dunning, 1998) як «пошук ринку» чи такий, що орієнтується на одну країну. Такі інвестиції, як 
правило, є немобільними і неконкурентними в межах національних кордонів. Тому, за 
визначеннями та критеріями, використаними у цьому дослідженні, такі типи ПІІ не 
розглядаються як стратегічні. Вони найкраще підтримуються програмами якісного розвитку 
бізнесу, які, за нормальних умов, мають бути доступними для бізнесових структур усіх форм 
власності.  

З дослідження ОЕСР випливає, що певна кількість організацій уже відіграє важливу роль у 
сфері надання бізнесових послуг, а у Львівській області було розроблено і розпочато 
впровадження цілого ряду нових моделей та підходів. Сучасна мережа сервісних організацій 
включає в себе ряд банків (наприклад, «Кредит банк», www.kredytbank.com.ua), бізнес-
консультантів, посольств та консульств, та інших посередників (наприклад, Європейська 
Асоціація Бізнесу, (www.eba,com.ua); Львівський проект розвитку, (www.ldp.lviv.ua), НьюБізНет 
(www.bsc.lviv.ua) тощо).  

За умов відсутності чітко визначеної національної політики та підходів, Львівська обласна 
державна адміністрація також може відігравати вагому роль у сприянні розвитку комплексних 
високоякісних та легко доступних на регіональному рівні бізнес-послуг.  

Такий розвиток підвищить привабливість Львівської області як території для ведення 
бізнесу і зміцнить конкурентні переваги цього регіону. Зокрема, влада області може допомогти 
у підтримці розвитку та обміну найкращим досвідом, здійснювати моніторинг якості послуг, 
вказувати на місця, де існує безплідне дублювання послуг, сприяти встановленню політики 
ціноутворення на послуги, яка забезпечуватиме чесну конкуренцію та прозорість.  
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Водночас результати опитувань ОЕСР допомогли виявити двох іноземних інвесторів, 
«Leoni Wiring Systems» та «Holger Christiansen» (HC), які нещодавно з’явилися у країні. 
Місцеві інвестиції цих компаній показали набір характеристик, які абсолютно відрізнялися від 
загальної моделі ПІІ, яка до того моменту існувала у Львівській області: обидва проекти 
порівняно нещодавно з’явилися у регіоні; обидва значно перевищують середній показник 
розміру інвестицій; обидва працюють на європейському автомобільному ринку; усі операції на 
100% є імпортно-експортними; обидві філії мають споріднені операції в інших країнах, які 
можуть конкурувати за отримання нових інвестицій всередині компанії. Для України та для 
Львівської області ці проекти є «стратегічними «зеленими» інвестиціями», які, можливо, є 
першою ознакою нових інвестиційних тенденцій і сформують усі подальші процеси.  

Вищезгадані інвестиційні проекти, а також присутність значної (але точно не 
визначеної) кількості датських текстильних компаній, які, на нашу думку, теж орієнтуються 
на експорт, означає, що сьогодні у Львівській області уже існує відправна точка для 
впровадження підходу щодо сприяння інвесторам, який орієнтується на споживача і є дійсно 
стратегічним.  

Які головні уроки можна винести з чеського, ірландського та шотландського 
досвіду?8 

Чеська Республіка 

Досвід Чеської Республіки як центральноєвропейської держави з перехідною економікою є 
особливо цінним та наочним як для України в цілому, так для Львову зокрема. Досвід Чехії 
демонструє прогрес, якого можна досягти, а також кроки, які необхідно здійснити. Сьогодні 
Чеська Республіка досягла того етапу розвитку, на якому вона задовольняє усі вимоги для 
розвитку стратегічних послуг зі сприяння інвесторам: 

− Створена база закордонних інвесторів Чеської Республіки значно зросла: вона 
включає в себе цілий ряд великих стратегічних інвестицій.  

− Маючи 10-річний досвід, «ЧехІнвест» сьогодні вважається одним з найуспішніших 
АПІІ в Європі. 

− «ЧехІнвест» сьогодні дедалі більше залучається до процесу перетворення на більш 
інтегрований орган економічного розвитку з компетенціями національного рівня.  

Професійний підхід «ЧехІнвест» до сприяння інвесторам відображається у ряді 
операційних переваг, до числа яких входить створення вузькоспеціалізованого органу з питань 
сприяння інвесторам, формування чітко визначених загальних цілей, застосування цільового 
підходу, про-активна програма візитів компаній, тісні робочі зв’язки між відділом з питань 
сприяння інвесторам та Департаментом маркетингу «ЧехІнвест», а також використання 
системи вимірювання продуктивності, яка поєднує діяльність з результатами. Більше того, 
розвиток системи сприяння інвесторам навколо існуючої схеми національних фінансових 
стимулів забезпечує послідовність та обґрунтованість чеському підходові до сприяння 
інвесторам. Інвестори також високо цінують енергійне, сприятливе ставлення «ЧехІнвест» до 
себе, її готовність реагувати на будь-які запити та її гнучкість. Це різко відрізняється від 

                                                 
8. Див. Додаток ІІ для повного описання досвіду Ірландії, Шотландії та Чехії в галузі залучення 

до ПІІ 
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досвіду спілкування інвесторів з іншими центральними органами влади Чеської Республіки. 
Тому співпраця з «ЧехІнвест» може допомогти успішно завершити доволі складний процес 
зміни бюрократичної культури, яка часто виявляється занадто жорсткою, негнучкою та 
проблематичною для роботи з точки зору інвесторів.  

Однак служби сприяння інвесторам у ЧР залишаються не рушієм ПІІ, а лише їх 
сприятливим фактором: результати опитування показують, що в більшості випадків іноземні 
інвестори вважають, що при залученні інших важливих факторів можуть розширювати 
діяльність і без допомоги СІ. Крім того, незначна роль сприяння інвесторам у визначенні 
«структурних питань» та «розширення діяльності» порівняно з «безпосередньою роботою з 
клієнтом» також свідчить про те, що справжня політика сприяння інвестору, яка узгоджується 
зі стратегічними цілями економічного розвитку, ще тільки формується 

Ірландія 

Організаційні структури, що підтримують ірландську модель економічного розвитку, 
демонструють високий рівень координації та інтеграції всередині та у стосунках між 
відповідними ключовими державними структурами на національному рівні. Центральною у цій 
сфері є діяльність ІАР.  

Мабуть, найбільш яскравими рисами ІАР є: стратегічний підхід, інтегроване надання 
послуг та їхня гнучкість – ІАР постійно змінює свій фокус та напрямки діяльності у відповідь 
на a) виклики та потреби економічного розвитку, з якими стикається Ірландія; б) зміну у 
природі прямих закордонних інвестиціях у глобальних масштабах; в) зміни у потребах та 
структурі глобального бізнесу.  

Усі ці риси повністю відображені у підході ІАР до послуг зі сприяння інвесторам, які з 
кожним роком стають все більш пріоритетним напрямком діяльності ІАР. Мабуть чи не 
найцікавішим аспектом підходу ІАР є прийнята нею модель розвитку іноземних філій, яка 
складається з восьми етапів. Кожен з етапів пропонує окреме, орієнтоване на споживача 
фокусування на наданні комплексного набору стратегічних послуг зі сприяння інвесторам, які 
пристосовуються до конкретних потреб розвитку місцевих філій. Однак ІАР визнає, що ця 
модель є лише характеристикою параметрів і що існує велика кількість зовнішніх чинників, які 
можуть впливати на шляхи розвитку філій.  

На думку ІАР, більшість закордонних філій можуть позиціонуватися в рамках цієї системи 
і у багатьох випадках цілком можливим є здійснення про-активного переходу від одного етапу 
до іншого. Ця модель також вважається корисним навчальним засобом, що може допомогти 
поширити концепцію розвитку місцевих філій з точки зору економічного розвитку серед 
менеджерів, що працюють у закордонних корпораціях. Ця модель також допомагає 
управлінцям та членам правління ІАР домовитися про те, що саме є найціннішими 
результатами такого процесу розвитку. З точки зору материнської корпорації кожний етап 
репрезентує дедалі більші можливості закордонного представництва зміцнити вартісний базис 
глобальної компанії. 

Однак перевага підходу ІАР вимагає кваліфікації у, принаймні, двох напрямках. По-перше, 
сприяння торгівлі та підтримка експорту є сферою компетенції спорідненої структури ІАР – 
«Enterprise Ireland». Таким чином, один з найважливіших аспектів зовнішнього міжнародного 
розвитку місцевих філій іноземних інвесторів (багато з яких орієнтуються майже виключно на 
експорт), офіційно не підпадає під егіду ІАР. У цьому сенсі підхід ІАР не є цільним і не є 
повністю інтегрованим. По-друге, загальна застосовність моделі розвитку філій та надійність її 
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практичних підтверджень, вочевидь, вимагає більш досконального вивчення у світлі інших, 
неірландських свідчень щодо розповсюдженості значного підсилення філій в економіках, о 
отримують інвестиції (див., наприклад, Peters E. 2000). 

Шотландія 

Як адміністративний регіон у складі Великої Британії, який водночас володіє значною 
автономною владою і повноваженнями, Шотландія має одну з найбільших, найрозвиненіших, 
найактивніших та найуспішніших мереж сприяння інвестиціям у Європі. Саме тому 
застосування шотландської моделі у Львівській області є особливо доцільним. Дотримання 
про-активної політики зі сприяння інвесторам стало вагомим компонентом успіху Шотландії: 
це дозволило налагодити тісні, довготривалі стосунки із стратегічно компетентними 
менеджерами шотландських філій провідних закордонних інвесторів. Стратегічне сприяння 
інвесторам з особливою увагою до підсилення інвестицій, спрямованих на зміцнення активів, 
також сприяло значному вдосконаленню інноваційного потенціалу та можливостей 
шотландської економіки. 

Еволюція системи сприяння інвесторам в Шотландії містить цілий ряд корисних уроків. 
Серед них: 

− Важливість сегментації клієнтської бази з метою визначення ключових місцевих 
філій та директорів філій, які пропонують найкращі перспективи розвитку для 
досягнення максимально тривалих економічних переваг; це також дозволяє 
визначати та пристосовувати використання дефіцитних ресурсів відповідно до 
потреб.  

− Стратегічна важливість налагодження, розвитку та підтримки тісних робочих 
стосунків з кожним керівником філії. 

− Значний виклик у створенні нових робочих практик та використання ресурсів для 
сприяння інвесторам в рамках «LiS Glasgow» та на основі мережі – коли додаткові 
ресурси є дефіцитними. 

− Якщо бажаного рівня гнучкості досягти не вдається, прийняття «розумних» робочих 
моделей, таких, як менеджмент за матрицею на функціональній основі, не може сам 
по собі гарантувати приріст продуктивності та постійних успішних результатів. 

− Краще розуміння того, як провідні іноземні інвестори можуть допомогти іншим 
бізнесовим структурам підвищити (через розвиток ланцюга постачання та/або 
передачі технологій) та відкрити значні експортні можливості. 

Основним викликом для Шотландії було забезпечення більше залучення до послуг з 
супроводу інвесторів через мережу «Скотіш Ентерпрайз» (SE). Прогресивна реалізація через 
мережу SE та повніша інтеграція у діяльність з розвитку бізнесу перетворила сприяння 
інвесторам у спільну діяльність та відповідальність усієї мережі SE, на відміну від 
вузькоспеціалізованих обов’язків конкретних співробітників зі сприяння інвесторам в рамках 
одного експертного відділу. Очікується, що наступним кроком цього процесу у найближчому 
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майбутньому стане повна інтеграція сучасних обов’язків із супроводу інвесторів IST у роботу 
модифікованих галузевих команд «Scottish Development International»9.  

Підготовка стратегічного супроводу інвесторів у Львівській області 

У цьому розділі ми спробуємо визначити відправну точку для процесу супроводу 
інвесторів у Львівській області на основі моделей, запропонованих Янгом та Гудом (Young and 
Hood, 1994). У цій праці було визначено чотири основних моделі супроводу сприяння 
інвесторам, які були використані для дослідження наслідків пошуку інвесторів, часових рамок 
та фокусування, типу надання послуг, сильних та слабких сторін кожного підходу. Узяті разом, 
ці моделі створюють засади для розробки системи супроводу інвесторів на більш формальній 
та систематичній основі. 

Цими моделями є: 

Модель 1 – Друг компанії:  

Ця модель передбачає мінімалістський підхід, що надає обмежену операційну підтримку, 
розв’язання проблем та допомогу з питань регуляторної відповідності. Підтримка також 
передбачає роботу з великими та потужними інвесторами впродовж перших двох років після 
початку їхньої діяльності.  

Модель 2 – Сприяння на основі проекту  

Цей підхід не є повністю комплексним. Ресурси сприяння спрямовано на специфічні 
аспекти діяльності філії, такі як розвиток постачальників, навчання та наймання, надання 
послуг, науково-технологічні прикладні дослідження тощо. Часовий розклад моделі залежить 
від конкретного проекту/ініціативи. 

Модель 3 – Група сприяння інвестору  

У цій моделі відповідні ресурси забезпечують дотримання принципу «єдиних дверей» для 
сприяння інвесторам. Такий підхід передбачає забезпечення більш комплексної підтримки 
такій кількості інвесторів, яку дозволяють ресурси і від якої очікується одержати результати на 
тривалу перспективу. Групу підтримки можна організувати за географічним принципом або за 
секторною спеціалізацією, спеціалізацією великих і малих фірм або на основі розмежування 
стратегічної і оперативної діяльності. Маючи широкі повноваження група зазвичай ретельно 
добирається у кількісному складі, оскільки її розміри стосуються питання співпраці та 
можливої інтеграції з іншими подібними органами державного сектора. 

Модель 4 – Інтегрований підхід 

Цей підхід до сприяння інвесторам вважається ключовим компонентом комплексного 
плану економічного розвитку і спрямовується на збільшення стратегічних економічних переваг 
на тривалу перспективу. Такий підхід вимагає високого рівня координації всередині різних 
органів державного сектора, залучених до економічного розвитку, та координації між ними. 
                                                 
9. Ці умови забезпечують підтримку шотландського бізнесу (усіх форм власності) в усіх аспектах 

їх міжнародного розвитку. Це охоплює торгівлю, сприяння інвестиціям, підтримку, а також 
являє собою повністю інтегрований підхід до розвитку міжнародного бізнесу. Ця модель, 
мабуть, є найкращою серед усіх аналогів.  
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Відповідальність за сприяння інвесторам розподіляється і глибше запроваджується в ширшу 
мережу підприємств, оскільки відповідна діяльність стає більш інтегрованою з усіма 
організаціями та підрозділами. 

Всі чотири моделі репрезентують окремі підходи. Втім, їх можна використовувати й 
послідовно упродовж всього спектру сприяння інвесторам. Наприклад: 

− Модель 1, перша точка спектру, репрезентує базовий підхід до сприяння інвесторам, 
частковий та вибірковий і спрямований на досягнення відносно короткострокових 
переваг/вигод. 

− Модель 4, вища точка спектру, репрезентує розвинутий, комплексний та цілковито 
інтегрований підхід до сприяння, спрямований на збільшення стратегічних 
економічних переваг/вигод на тривалу перспективу. 

Щодо Львівської області, то слід також зазначити, що істотні частини Моделі 1 та 2 можна 
запроваджувати на регіональному рівні (й нижче) незалежно від загальнонаціональних рамок. 
Окрім того, обидві моделі репрезентують найменш витратні підходи (в тому числі й щодо 
ресурсів). На основі таких результатів (та результатів конкретних досліджень, наведених вище) 
на Графіку 5 показано той етап розвитку на спектрі сприяння інвесторам, на якому 
перебувають Чеська Республіка, Ірландія та Шотландія. В ньому також показано можливу 
точку входження для Львівської області. 
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Схема 4. Розвиток стратегічного супроводу та економічного впливу 
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Наступні кроки для Львівської області 

Більшість уроків, почерпнутих з конкретного аналізу сприяння інвесторам у різних 
країнах, стосується майбутнього, коли політичний контекст ПІІ в Україні набуде більшого 
розвитку і країна залучить більше стратегічних інвесторів. Готуючись до майбутнього, 
Державна адміністрація може вже сьогодні здійснити певні кроки. 

Нове Агентство з питань іноземних інвестицій (АПІІ) 

Львівській обласній державній адміністрації потрібно мати повну інформацію щодо планів 
запровадження нового Агентства з питань іноземних інвестицій в Україні і чітко визначити: 

− Часові рамки для організаційної розбудови. 

− Чи входитиме сприяння інвесторам до повноважень АПІІ. 

− Як АПІІ буде пов'язаною з регіонами України та ін.  

− Чи буде спрямовано нові ресурси та потужності для сприяння інвесторам на 
регіональний рівень. 

− Ступінь залучення діючих іноземних інвесторів у Львівську область. 

 Львівська область: роль першопрохідця 

В умовах зволікання із запровадженням АПІІ може виникнути певний політичний вакуум. 
За таких обставин органи державної влади Львівської області можуть/мають розглянути 
можливості для запровадження певних позитивних заходів, щоб розпочати офіційний процес 
запровадження ефективних методів сприяння інвесторам в регіоні. Такі заходи можуть стати 
зразком для інших регіонів і стати основою для визначення політики нового 
загальнонаціонального АПІІ. 

У цьому контексті Державна адміністрація Львівської області повинна також шукати більш 
детальних інструкцій щодо правил запровадження й сприяння кращих методів сприяння 
інвесторам. Це дасть практичні настанови з таких питань: як розробити й запровадити сучасну 
базу даних інвесторів та CRM-систему, як визначати цільових іноземних інвесторів і як 
розробити та здійснити візитні програми сприяння. Ці поради можна почерпнути з таких 
напівдержавних організацій, як «Multilateral Investment Guarantee Agency» (MIGA)10 MIGA 
надає ряд відповідних послуг, в тому числі дорадчих щодо сприяння інвесторам, і деякі з них 
вказано в www.FDIpromotion.com. 

                                                 
10. «Multilateral Investment Guarantee Agency» (MIGA) було створено 1988 року як члена Групи 

Світового банку для сприяння ПІІ в країнах, що розвиваються, для підвищення рівня життя та 
зменшення рівня бідності. MIGA виконує свої повноваження і здійснює внесок в розвиток на 
основі гарантування інвесторів та орендарів від політичного ризику і допомоги країнам, що 
розвиваються, у залученні й збереженні приватних інвестицій. 
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Модель сприяння інвесторам, прийнятна для Львівської області 

Ми рекомендуємо Львівській області затвердити стратегічний підхід до сприяння 
інвесторам, спрямований на ключових іноземних інвесторів. Окрім того, цей підхід має 
спиратися переважно на моделі «Друг компанії», істотно модифікованій та пристосованій до 
місцевого середовища. Функції відповідальності за ухвалу й запровадження цієї моделі 
можна/слід покласти на Львівську обласну державну адміністрацію. Робочий час, відведений 
на діяльність зі сприяння, має залежати від розмірів цільової групи інвесторів, а також часу й 
зусиль, які необхідно витратити на налагодження й підтримку тісних взаємозв'язків з 
ключовими керівниками філій. Працівники повинні володіти високими навичками розв'язання 
проблем всередині уряду та глибоким розумінням потреб міжнародних інвесторів. Працівники 
повинні звітувати безпосередньо вищій посадовій особі з Державній адміністрації, 
демонструючи при цьому високий рівень розуміння бізнесу, кращі навички адвокації та 
володіння необхідними зв'язками вищого рівня в уряді України. 

Ключові питання сприяння інвесторам, які слід вирішити 

До питань, які постають при використанні моделі «Друг компанії», можуть належати ті, 
що окреслені у дослідженнях стратегічних інвесторів, що діють у регіоні, таких як «Holger 
Christiansen» та «Leoni». Відповідно, послідовність і прозорість застосування українських 
регуляторних норм залишається, на думку інвесторам, чи не головним питанням, яке вимагає 
вирішення. У цьому контексті, Державна адміністрація Львівської області може діяти як 
додатковий канал передачі думок стратегічних інвесторів відповідним посадовим особам у 
вищих ешелонах уряду у відповідний час. Детальніше ці питання включають у себе такі 
аспекти: 

− Мито й акцизний збір. 

− Податки та соціальне забезпечення. 

− Погодження щодо будівель та земельних ділянок. 

− Антиконкурентна практика. 

− Вдосконалення транспорту, телекомунікацій та комунальних послуг. 

Зважаючи на відносно недавнє прибуття цих стратегічних інвесторів, існує також нагальна 
потреба сприяння запровадженню стартових інвестиційних проектів з тим, щоб вчасно й 
ефективно досягти запровадження всього проекту. Це особливо важить тоді, коли потрібно 
повністю реалізувати заплановану кількість нових робочих місць, пов'язану з цими 
інвестиціями. Слід також звернути увагу й на цільове визначення інвестицій датської 
текстильної промисловості, щоб краще розуміти їхні сьогоднішні потреби та дослідити 
проблеми на майбутнє з тим, щоб відповідним чином реагувати, надаючи їм необхідну 
допомогу. 

Окрім того, Державна адміністрація Львівської області необхідно підтримати ті типи 
бізнесу, які проводять стратегічні інвестори. Філії, такі як «Leoni» тa «HC», мають філії у всіх 
країнах Центральної Європи. У результаті, наступні інвестиції можуть мати високий рівень 
мобільності й конкурентності в міжнародному плані, а майбутнє розширення – не відбуватися 
автоматично. Тому Державна адміністрація має докласти зусиль для налагодження тісних 
зв'язків з цими інвесторами. Це допоможе виконавчим органам влади вивчити операційні та 
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стратегічні потреби цих філій, а також спробувати переконати інвесторів у тому, що їхні 
операції у Львові ефективно підтримуються, є цілковито конкурентними і мають міцні позиції 
для залучення наступних інвестицій. 

Перехід до наступного рівня сприяння інвесторам 

Зазначене вище може стати для Державної адміністрації готовим обґрунтуванням для 
планування на перспективу з тим, щоб ухвалити такий підхід до проблеми, який наближається 
до «Проектного підходу до сприяння інвесторам» Моделі 2. За відсутності провайдерів з 
приватного сектора можливості місцевих органів влади щодо втручання й надання необхідної 
підтримки інвесторам за цією моделлю будуть обмеженими з причин їх статутних 
повноважень. Більш доцільною могла б стати допомога, наприклад, у найманні працівників з 
місцевого ринку праці та їх навчанні, а менш доцільним – втручання з таких питань, як 
розвиток міжнародних постачальників. 

Масштаби розвитку міжнародних ініціатив сприяння інвесторам 

У рамках даного дослідження, масштаби розвитку міжнародних ініціатив сприяння 
інвесторам мають бути ретельно зваженими з урахуванням потреб стратегічних інвесторів і 
механізмів передачі, а процеси, які сприяють внеску інвесторів у розвиток місцевої економіки – 
якнайшвидше максимально посиленими. 

Зважаючи на міжнародну орієнтацію стратегічних інвесторів, масштаби міжнародних 
ініціатив включають у себе якомога ширший спектр ініціатив, які також спрямовані на 
поліпшення місцевих бізнес-умов у загальному розумінні. До таких можуть належати 
ініціативи, спрямовані на: 

− Поліпшення міжнародної інфраструктури. 

− Підтримку належного стану шляхів та послуги ключових торгових транскордонних 
артерій. 

− Вдосконалення міжнародного повітряного та залізничного сполучення. 

− Спрощення й прискорення процедур митного контролю. 

− Усунення зайвих перешкод на шляху товаро- та людинопотоків. 

На думку стратегічних інвесторів, такі ініціативи сприятимуть підвищенню 
продуктивності підприємств і можуть сприяти привабливості місцевих філій для ре-
інвестування батьківською корпорацією. Окрім того, такі ініціативи можуть дозволити 
місцевим філіям скористатися перевагами більшої кваліфікації на ринках праці сусідніх 
регіонах, якщо місцевий рівень кваліфікації є недостатнім. Місцеві філії можна стимулювати 
також за рахунок організації навчання працівників на курсах підвищення кваліфікації та 
семінарах за кордоном. Це особливо важить при відсутності можливостей для навчання або при 
низькому рівні навчання на місцевому рівні, оскільки сприяє й стимулює більш швидке 
формування потрібного рівня кваліфікації на основі інших засобів. Місцеві органи влади у 
сусідніх закордонних регіонах з подібними економічними структурами, але різними підходами 
до сприяння інвесторам можуть також пошукати нових та інноваційних шляхів тіснішого 
спілкування й обміну досвідом успішного сприяння інвесторам, накопиченим у закордонному 
регіоні. 
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Повноваження місцевих органів влади на співпрацю у вирішенні певних транскордонних 
питань були зміцненні з нещодавнім прийняттям Закону України «Про транскордонну 
співпрацю», проте багато важливих питань транскордонного співробітництва зі стратегічними 
інвесторами залишилося поза компетенцією місцевих органів влади і потребують вирішення на 
загальнонаціональному рівні. Отже, органи державної влади Львівської області повинні 
намагатися максимально розширювати можливості транскордонної співпраці на регіональному 
рівні, окреслені в програмі ЄС TAСІS (наприклад, через її нові програми добросусідства). 
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РОЗДІЛ 4. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Загальна інформація 

У всьому світі регіональні уряди все частіше шукають можливостей залучення прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) як невід’ємного складника розвитку. Вони широко використовують 
стимули маркетингу, популяризації та інвестицій для впливу на вибір місцевості з боку 
іноземного інвестора. ПІІ потенційно можуть обернутися багатьма вигодами для місцевого 
розвитку. На додаток до нових робочих місць і продукції, що буде випускатися в іноземних 
філіях, позитивний вплив може бути більшим в результаті закупівель матеріалів та послуг на 
місці, місцевих витрат заробітних плат та ряду інших переваг, серед яких - передача технологій, 
поліпшення ефективності роботи місцевих постачальників, наявність конкурентів і клієнтів, 
внески до місцевої інфраструктури та покращення кваліфікації робочої сили. (Potter, Moore and 
Spires, 2002, 2003). 

За певних умов ПІІ може негативно вплинути на економіку країни, витіснивши 
вітчизняних конкурентів чи використовуючи місцеві природні ресурси, незважаючи на шкоду 
навколишньому середовищу. ПІІ, спрямовані виключно на використання низькооплачуваної 
робочої сили (тобто проекти, 100%-но орієнтовані на експорт), ймовірно, будуть переведені до 
іншої місцевості, як тільки через деякий час рівень зарплат підвищиться разом з економічним 
розвитком.  

Однак набагато більше вигод ПІІ приносять у віддаленій перспективі, коли вони 
впроваджуються, вростають в економіку країни розміщення. Такі вигоди передбачають появу 
нових галузей (наприклад, появу конкурентоспроможної на міжнародних ринках галузі 
постачання), а також ефект розширення (наприклад, технологічна дифузія в ширшу економіку 
за рахунок кваліфікованих працівників та демонстраційного ефекту, під впливом якого місцеві 
компанії оновлюють свої технології, щоб конкурувати з іноземними компаніями). 

Впровадження ПІІ в економіку країни розміщення великою мірою залежить від ринкових 
сил, таких як наявність конкурентоспроможної галузі постачання та інституцій з істотною 
базою знань (наприклад, університетів та національних науково-дослідних інститутів). Однак 
впровадження ПІІ не відбувається автоматично. Часто з причин слабкої мережі постачання, 
браку кваліфікованих працівників, слабкої інституційної підтримки або просто з причин 
«інертності» частини іноземних інвесторів такого вростання в довгостроковій перспективі не 
відбувається. У розв'язанні такої проблеми істотну роль відіграє політика уряду, як на 
національному, так і місцевому рівні, спрямована на одержання якомога більших переваг від 
ПІІ за допомогою стимулювання іноземних інвесторів для інтеграції їхньої діяльності у місцеву 
економіку. Окрім того, політика уряду відіграє важливу роль у мінімізації негативного впливу 
ПІІ. 

Наприклад, один із способів кращого залучення іноземних інвесторів включає 
приваблення якісніших інвестицій шляхом вибору наукоємкої діяльності з більшою автономією 
місцевого керівництва. Такі ПІІ матимуть більше місцевих філій, ніж традиційні операції, 
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зосереджені на вітчизняному ринку. Іншим аспектом є розвиток програм для кращої інтеграції 
ПІІ в регіональні мережі компаній та закладів. Це можна зробити двома способами: по-перше, 
спробувати збільшити кількість місцевих зв’язків з іноземними філіями, повідомивши їм про 
таку можливість, а також співпрацюючи з місцевими фірмами і закладами з метою довести їх 
до стандарту, потрібного іноземним філіям. По-друге, можна покращити і поглибити відносини 
між іноземними філіями і місцевими компаніями та закладами шляхом, скажімо, організації 
навчання місцевих постачальників іноземними філіями. (Potter, Moore and Spires, 2002, 2003). 

Виходячи з діяльності ведучих агенцій регіонального розвитку у різних країнах 
Організації економічного співробітництва і розвитку, можна визначити такі основні риси 
політики інтеграції ПІІ (див. Potter, Moore and Spires, 2002, 2003, с. 7). 

− Програми розвитку місцевих постачальників. 

− Підтримка досліджень, що проводяться разом з місцевими університетами чи 
компаніями.  

− Організація спеціальних навчальних програм для іноземних інвесторів.  

− Знаходження місцевих партнерів для спільних підприємств/стратегічних об’єднань.  

− Ініціативи з угрупування.  

− Трудова мобільність. 

− Філії корпорацій. 

У цьому розділі проаналізовано регіональну політику та програми Львівського 
регіонального уряду (в рамках національної політики) для кращої інтеграції ПІІ в місцеву 
економіку. Тут описано рекомендації діяльності регіональних та національних урядів, що були 
сформульовані за найкращими міжнародними зразками з метою вкорінення ПІІ, зокрема, у 
Львівській області, та загалом на Україні.  

Сприяння впровадженню ПІІ: огляд загальнонаціональної та регіональної 
політики 

Інвестиційна політика України не розрізняє місцеві та зовнішні інвестиції. При її розробці 
використано принцип загальнонаціонального режиму залучення інвестицій та сприяння 
інвестуванню як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел. 

Напрями політики в галузі ПІІ, в яких враховано аспекти впровадження, можна згрупувати 
за двома категоріями: 

1. Національне законодавство – нормативні та законодавчі акти або окремі положення, 
які регулюють всі типи економічної діяльності, в тому числі й інвестування. Таке 
законодавство застосовують як для резидентів, так і для нерезидентів. 

2. Спеціалізоване або секторальне законодавство – нормативні та законодавчі акти або 
окремі положення, що стосуються іноземних інвестицій. 
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Загальні принципи та концепції визначення й регулювання іноземних інвестицій, інвестиційної 
діяльності та іноземних підприємств наведено в Господарському кодексі України. Новий 
Господарський кодекс, прийнятий в 2003 році, визначає й регулює підприємства, економічну 
діяльність та інші аспекти господарської діяльності. Однак деякі положення нового 
Господарського кодексу суперечать новому Цивільному кодексу  
 

На додаток до постанов Комерційного та Цивільного кодексів і спеціалізованого 
законодавства, Закон України "Про режим іноземних інвестицій" надає іноземним інвесторам 
гарантії проти експропріації їх майна, та дозволяє повернення заробітку на батьківщину після 
сплати всіх податків. Згідно цього законодавства, можуть надаватися деякі інші переваги, 
наприклад, безмитний імпорт майна в натуральному вигляді (обладнання, ліцензій, та ін.) як 
початковий внесок до стартового капіталу підприємства.  

Наприкінці 2001 року уряд України затвердив «Програму розвитку інвестиційної 
діяльності на 2002-2010 роки». У програмі зазначені всі типи інвестицій, в тому числі 
іноземні інвестиції.  

Ця довгострокова програма запроваджується у два етапи. 

На першому етапі (2002-2004 рр.) буде наголошено на лібералізації підприємницької 
діяльності, створенні оптимального правового середовища, гармонізації національного 
законодавства з європейським та світовим законодавствами, забезпеченні політичної 
стабільності та консолідації деяких органів державної влади, стимулюванні внутрішнього 
споживання, стимулюванні інвестування в нове обладнання та технології, зменшення 
податкового тиску та ін. 

Протягом другого етапу (2005-2010 рр.) планується продовжити реструктуризацію 
економіки та підвищення продуктивності на основі запровадження нових технологій та 
обладнання, запровадження ефективного використання енергії та матеріальних ресурсів, 
введення обладнання для відвернення екологічного забруднення довкілля та підвищення 
екологічних стандартів, стимулювання експорту наукової та високотехнологічної продукції з 
високим рівнем обробки, стимулювання розвитку інструментів фондового ринку та ринку 
капіталу, в тому числі прискорення зростання фінансових інституцій, таких як інвестиційні та 
страхові компанії, пенсійні фонди тощо.  

Аналіз українського підходу передбачає, що зусилля уряду зосереджуються переважно на 
законодавчих аспектах, а не на політичних і стратегічних питання залучення й використання 
всього потенціалу притоку ПІІ. Незрозумілим залишається питання про те, чи має національна 
політика чіткі цілі щодо ПІІ та стратегію оптимального використання притоків ПІІ для 
національного розвитку. Ні в довгостроковій програмі інвестування, ні в законодавстві, що 
стосується інвестування, немає чіткого положення про довгострокове запровадження ПІІ як 
мети. Ні в довгостроковій програмі інвестування, ні в законодавстві, що стосується 
інвестування, не закладено жодних стимулів (окрім певних звільнень від сплати мита та 
гарантій щодо експропріації майна та репатріації прибутків) для іноземних інвесторів, не 
визначено жодних вимог до їхньої діяльності стосовно досягнення етапу вростання ПІІ у 
місцеву економіку. Крім того, у визначенні відповідних напрямів політики немає згадки про 
налагодження мереж постачання та інституцій підтримки проектів ПІІ. Певною мірою це 
проблема підходу до залучення ПІІ. 

Уряд не відстежує цільову популяризацію ПІІ у сферах відносних порівняльних переваг. 
До початку 2005 року основною стратегією уряду для приваблення і утримання інвестицій, 
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включаючи ПІІ, було заснування Спеціальних економічних зон (СЕЗ), в яких надавались митні 
та податкові пільги. Хоча без міцних зв’язків зі сферами національної/регіональної 
конкурентної переваги, СЕЗ можуть призвести до відтоку інвестицій від інших місцевостей 
країни. Міста, що не входять до СЕЗ, можуть позбутися потенційного притоку інвестицій.  

Політика центрального уряду зосереджується на створенні сприятливого інвестиційного 
клімату та залученні інвестицій в країну в цілому. Відповідальність за пошуки потенційного 
інвестора для здійснення інвестицій в окрему область чи місто покладено на обласні та районні 
органи влади. Завдяки географічному розташуванню та наявності природних ресурсів 
Львівська область має порівняно кращі інвестиційні можливості й умови, ніж багато інших 
областей. 

За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (DFID) органи влади 
Львівської області підготували «Стратегію розвитку Львівщини до 2015 року». Головна мета 
стратегії - «забезпечення добробуту мешканців області. В її основі лежить економічний 
розвиток, як основна передумова збільшення особистих доходів зайнятого населення та 
забезпечення соціальних виплат відповідним категоріям громадян». 

Для досягнення головної мети стратегічні цілі спрямовано на підтримку підприємницької 
ініціативи й творчого підходу серед громадян області. «Задля досягнення цієї мети органи 
влади створюватимуть сприятливі умови для розвитку особистості і приватного 
підприємництва, що сприятиме перетворенню Львівської області на місце, привабливе для 
проживання, особистого розвитку та конкурентної господарської діяльності». 

Згідно зі «Звітом про стратегічний розвиток» («Development Strategy Report») інвестиційну 
привабливість Львівської області складають такі риси: 

− істотна частка сучасних галузей в регіональній економіці та збільшення кількості 
інноваційних компаній; 

− прискорення темпів приватизації; 

− інтенсифікація взаємозв'язку між наукою та виробництвом; 

− розвинутий ринок фінансових послуг; 

− високоосвічені й кваліфіковані трудові ресурси, вартість праці; 

− великий ресурсний потенціал; 

− розвиток мережі науково-дослідних та вищих навчальних закладів з міцним 
науковим потенціалом. 

Стратегії поділяється на чотири головних цілі розвитку.  

Ціль 1: «Львівська область – регіон сталого економічного та підприємницького розвитку». 
Досягнення цієї цілі сприятиме спрощенню процесу інкорпорації та діяльності українських та 
іноземних компаній, вдосконаленню ринкової інфраструктури й розвитку людського 
потенціалу. Серед запланованих заходів для досягнення цієї цілі – підтримка співпраці між 
владою та інституціями сприяння бізнесу (створення бізнес-інкубаторів; запровадження 
спільних фондів взаємодопомоги та товариств).  
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Ціль 2: Україна як ворота до Європейського Союзу. Регіональні органи влади 
створюватимуть нові широкі можливості для ведення підприємницької діяльності, 
використовуючи прикордонне розташування області, і розширюватимуть співпрацю із 
зарубіжними партнерами.  

Ціль 3: «Львівська область – регіон високоосвічених людей, інноваційного потенціалу та 
технологічно розвинутих компаній». Серед завдань, які слід виконати для досягнення цілі – 
сприяння розвитку людського потенціалу та інноваційному потенціалу місцевих компаній. 
Регіональні органи влади проводитимуть політику, спрямовану на вдосконалення системи 
освіти, розвиток науки та налагодженню зв'язків між науково-дослідним сектором і місцевим 
бізнесом.  

Ціль 4: «Львівщина – регіон екологічно-чистого та привабливого середовища, культури, 
туризму та рекреації». Для досягнення цілі слід запровадити заходи, спрямовані на покращення 
навколишнього середовища регіону, використання культурної спадщини, туристичного та 
рекреаційного потенціалу регіону для підвищення рівня життя мешканців регіону.  

Аналіз «Стратегії розвитку» показує, що ключовим елементом цієї стратегії є інвестиції, як 
місцеві, так і іноземні. Особливого режиму для ПІІ не існує. Наголос поставлено переважно на 
залученні інвестицій. У стратегії не визначено безпосередніх заходів для запровадження ПІІ чи 
навіть і місцевих інвестицій у місцеву економіку для одержання оптимального доходу від 
інвестицій. До таких заходів сприяння, яким бракує стратегії, належить запровадження 
особливого статусу для підприємств з метою налагодження зв'язків з місцевою економікою на 
основі розвитку місцевих постачальників або налагодження співпраці з місцевими науково-
дослідними інститутами/університетами в галузі наукових досліджень. Однак цілі 1 та 3 
«Стратегії» можуть опосередковано сприяти прискоренню процесу запровадження інвестицій у 
місцеву економіку. Досвід інших країн показує, що наявність інноваційних місцевих компаній 
та науково-дослідних інститутів, а також резерви високоосвічених кадрів може позитивно 
позначитися на залученні ПІІ в діяльність, пов'язану з вищою доданою вартістю, при якій 
використовується інноваційна система на основі налагодження довгострокових відносин. 

Метою стратегії регіонального розвитку є вдосконалення структури промислового 
виробництва на основі визначення пріоритетних виробничих ліній для регіону та галузей, які 
потребують технологічної модернізації та підтримки з боку держави. Однак вона не визначає 
механізм (наприклад, спеціальні стимули), за допомогою якого можна спрямувати інвестиції у 
визначені пріоритетні райони. Єдиним стимулом є те, що для технологічних проектів не 
встановлено мінімального рівня інвестицій для розміщення в СЕЗ і одержання доходів. Однак 
при цьому не зовсім зрозуміло, що таке «технологічний проект» (наприклад, чи належить він до 
інновацій, чи до доданої вартості), а відтак можуть виникати непорозуміння. 

Стрижнем інвестиційної стратегії у Львівській області є дві спеціальні економічні зони 
(СЕЗ), створені центральним урядом у регіоні за ініціативою органів державної влади 
Львівської області та виконавчих органів на місцях. Однак, як зазначалося, СЕЗ можуть 
привести не до створення інвестицій, а до ефекту відтоку інвестицій з інших регіонів області. 

Закон про створення Яворівської СЕЗ було затверджено у січні 1999 року, а пільги в ній 
гарантовані до січня 2020 року. У зоні поєднано функції комплексного промислового регіону, 
безмитного регіону та технологічного парку з міцною науковою базою. У Яворівській зоні 
дозволені всі типи бізнесу, окрім тих, що заборонені згідно з українським законодавством. 
Суб'єктами СЕЗ є юридичні та фізичні особи, філії компаній, дочірні компанії, підрозділи та 
департаменти, які розташовані в зоні і реалізують інвестиційні проекти з визначеним 
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бюджетом, що становить не менше 500000 доларів США. Проте для проектів технологічного 
парку мінімального рівня інвестицій не встановлено. 

Яворівську СЕЗ створено з такими цілями: 

− створення нових робочих місць для працівників, які втратили роботу у зв'язку зі 
зменшенням виробничої діяльності Яворівського хімічного комбінату; 

− розв'язання екологічних проблем Яворівського регіону на основі відновлення земель, 
забруднених в результаті діяльності Яворівського хімічного комбінату; 

− постачання високоякісних конкурентних товарів і послуг, вироблених у СЕЗ, на 
внутрішній та зовнішній ринки; 

− розвиток та запровадження передових технологій; 

− розвиток мережі експедиційних транспортних складів та обслуговування бізнесу на 
території Краковецького автотранспортного порту. 

Серед порівняльних переваг Яворівської СЕЗ: 

− вигідне географічне розташування: СЕЗ розташована на українсько-польському 
кордоні поблизу перетину автотранспортних та залізничних шляхів; із заходу на схід її 
перетинає транс-європейський транспортний коридор; 

− Краковецький автопорт (безмитна зона); 

− багаті природні ресурси та енергетична база – нафта, газ, самородна сірка, вапняк, 
глина, гіпс та рідкісні корисні копалини; 

− джерела лікувальної мінеральної води класу «Нафтусі» та «Боржомі», сірководень;  

− розвинена деревообробна промисловість, запаси деревини та лісоматеріалів; 

− науковий та технологічний парк; 

− розвинена інфраструктура, адекватні джерела енергопостачання для промислових 
потреб; міжнародна космічні та оптико-волоконні види комунікації. 

Пріоритетними секторами парку є: промислові технології, зокрема, в хімічній 
промисловості; виробництво обладнання та верстатів; виробництво точних інструментів; 
контрольно-вимірювальні прилади й апарати; електронна й оптична електроніка; розвиток і 
використання сучасних матеріалів; інформаційні технології, виробництво енергії та 
енергетично заощадливі технології; безвідходні технології, що дають змогу заощаджувати 
ресурси; комп'ютерні технології та телекомунікації; засоби комунікації та транспорту; 
сільськогосподарський та промисловий комплекс; медицина та охорона здоров'я; біотехнології. 

Трускавецьку СЕЗ було створено у 2000 році на Прикарпатті, де розташовані кілька 
курортів, санаторії та рекреаційні зони. Головною метою запровадження зони є стимулювання 
розвитку туризму та рекреації. 
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Найтиповішими формами входження до зони для іноземних інвесторів є такі: 

− приватна компанія, що належить інвестору; 

− представницький офіс, дочірня фірма або філія іноземної компанії в Україні; 

− договір про спільну діяльність (коли українська компанія має іноземний капітал для 
окремих проектів); 

− купівля іноземним інвестором акцій відкритої акціонерної компанії; 

− компанії з обмеженою відповідальністю з часткою іноземного капіталу в статутному 
капіталі. 

Якщо іноземні інвестиції складають не менше 10% статутного капіталу підприємства, то 
таке підприємство можна визначити як підприємство з іноземними інвестиціями. Підприємства 
зі 100% іноземних інвестицій вважається іноземним підприємством. Іноземне підприємство є 
унітарним або корпоративним підприємством, запровадженим відповідно до законодавства 
України, яке діє виключно на основі майна іноземців або іноземних юридичних осіб; це може 
бути і діюче підприємство, придбано згаданими вище особами. 

Спеціальних вимог щодо мінімального та максимального рівнів іноземних інвестицій не 
існує. 

Запровадження ПІІ у Львівській області: емпіричний аналіз 

Понад 50% притоку ПІІ у Львівській області було інвестовано у харчову промисловість, 
фінансову діяльність, транспорт, торгівлю та сільське господарство. Більше половини всіх 
іноземних інвестицій у Львівській області походить із шести країн – США, Канади, Великої 
Британії, Швеції та Німеччини. Зі вступом в ЄС Польщі притік іноземних інвестицій різко 
збільшився. У 2002-2003 роках ПІІ з Польщі становили третину всіх інвестицій у Львівській 
області. Сума польських інвестицій на 1 квітня 2004 року складала 58,8 млн. доларів США. 

Найважливішими проектами з іноземними інвестиціями є такі: 

− «Світоч» - компанія з виробництва кондитерських виробів, в яку швейцарська 
компанія «Nestle» інвестувала 21,3 млн. доларів США; 

− «Львівська пивоварня» - компанія з виробництва пива та безалкогольних напоїв, в яку 
«Baltic Beverages Holding» (Швеція) інвестувала 12,6 млн. доларів США; 

− «Львівський автомобільний завод» - компанія з виробництва автобусів і 
автомобільного обладнання, в яку «Dankar KFT» та «Farma Market KFT» (Угорщина) 
інвестувала 30,6 млн. доларів США; 

− «Leoni Wiring Systems» - компанія з виробництва кабельних мереж для автомобілів, в 
яку «Bordnetz Holding» (Німеччина) здійснила інвестиції нульового циклу на суму 30 
млн. євро; 
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− «Holger Christiansen Production Ukraine» - компанія з ремонту електрообладнання, в яку 
«Holger Christiansen Company» (Данія) здійснила інвестиції нульового циклу на суму 
1,8 млн. доларів США; 

− «Webasto-Electron Ltd.» - компанія з виробництва запасних частин до автомобілів, в 
яку «Webasto Thermosystems International» (Німеччина) здійснила інвестиції нульового 
циклу на суму 1,4 млн. доларів США; 

− «Krono-Lviv» - деревообробна компанія, в яку «Krono-Invest» (Польща) інвестувала 9,9 
млн. доларів США; 

− «Stryilisoproduct» - деревообробна компанія, в яку «Leistenfabrik Arnold Deppe and Co.» 
(Німеччина) інвестувала 1,5 млн. доларів США; 

− «Світанок» - компанія з випуску деревини, в яку «Western enterprise Fund» (США) 
інвестував 1,3 млн. доларів США; 

− «Danish Textile» - компанія з пошиття одягу, в яку «PVN Holding» (Данія) інвестувала 
2,3 млн. доларів; 

− Кредитний банк (Україна) – банк, в який Кредитний банк Польщі інвестував 21,3 млн. 
доларів США, а ЄБРР – 8,2 млн. доларів; 

− «Intertrans» - транспортна компанія, в яку «ZUKK Trading Limited» (Кіпр) інвестувала 
7,0 млн. доларів США; 

− ТОВ «Українська хвиля» - компанія з комунікаційних послуг, в яку «Hatwave Hellenic 
American Telecom» (Кіпр) інвестувала 5,8 млн. доларів США; 

− «Lviv-Petroleum Ltd.» - компанія паливно-мастильних матеріалів, в яку «Holnord Trade» 
(Нідерланди) інвестувала 1,8 млн. доларів США; 

− «System Consulting Ukraine Ltd» - компанія зі збагачення бурого вугілля, в яку «System 
Consulting» (Угорщина) інвестувала 3,3 млн. доларів США; 

− «Europa Oil and Gas Ukraine» - компанія, залучена до розробки й видобутку корисних 
копалин, в яку «Europe Oil & Gas Ltd.» (Велика Британія) інвестувала 1,1 млн. доларів 
США; 

− «Ukr-Pak Ltd.» - компанія з виробництва пакувальних матеріалів, у яку «Ken-Pack and 
Pol-Am-Pak» (Польща) інвестувала 5,2 млн. доларів США; 

− «Dunapak-Ukraina Ltd.» - компанія з виробництва картону та пакувальних матеріалів, в 
яку «Dunapak Papers & Packaging Ltd.» (Угорщина) інвестувала 3,2 млн. доларів США. 

Детальне дослідження та аналіз деяких інвестиційних проектів дасть змогу визначити 
ступінь інтеграції ПІІ в місцеву економіки та методи, за допомогою яких відбувається така 
інтеграція. 
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Кредитний банк (Україна) 

Кредитний банк (Україна) було засновано 2001 року, коли Кредитний банк Польщі 
офіційно придбав Західноукраїнських комерційний банк (ЗУКБ), відкритий у жовтні 1991 року. 
Це один з найбільш успішних проектів ПІІ з усіх точок зору. Ще 1998 року, коли ЗУКБ 
стикнувся з певними фінансовими проблемами, Польський кредитний банк і ЄБРР інвестували 
в цей банк. На сьогодні загальна сума іноземних інвестицій у банку становить близько 30 млн. 
євро. Український капітал банку становить лише 5,1% загального капіталу, інвестованого в 
банк. Інвестиції ЄБРР допомагають Кредитному банку в одержанні іноземних міжбанківських 
позичок. Серед послуг банку – надання кредитів на експорт/імпорт, інвестиційних кредитів та 
letters of credit 

Нині банк успішно інтегрується в місцеву економіку (див. Вставку 10). Окрім необхідного 
капіталу у формі прямих доходів, ПІІ дали нові технології, нові організаційні методи, новий 
підхід до бізнесу та нові банківські послуги. Банк запровадив нові послуги, такі як купівля 
через прокат, закладна система та послуги страхування для підприємств, зайнятих 
імпортом/експортом. Банк запровадив 16 центрів мікрофінансування. Він відкрив 33 нових 
філії по Україні, в тому числі шість у Львівській області для обслуговування роздрібного 
бізнесу. Завдяки обслуговуванню малого бізнесу, відповідно до банківських джерел, у регіоні 
збільшилася кількість приватних підприємців та сімейного бізнесу. Банк налагоджує 
електронну банківську систему. 
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Вставка 10. Кредитний банк: центр сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку малого та 
середнього бізнесу 

Найбільш важливим аспектом ПІІ в Кредитному банку стало створення банком у Львівській області 
«Центру сприяння залученню прямих іноземних інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу» у 2003 
році. Головними напрямками роботи Центру є такі:  

• Аналіз ПІІ та практична допомога у збільшенні інвестування та підвищення рівня фінансової 
привабливості клієнтів для потенційних інвесторів та бізнес-партнерів. 

• Консультації з питань розвитку малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій та 
фінансовий консалтинг. 

• Консультації та практична допомога у підготовці й виконанні бізнес-планів інвестиційних проектів 
і бізнес-планів розвитку малих і середніх підприємств (консультації та допомога здійснюються за 
сприяння бізнес-партнерів банку – інвестиційних, консалтингових, лізингових, страхових, 
аудиторських і юридичних фірм, судів і вищих навчальних закладів). 

• Допомога в інвесторських пошуках та здійсненні інвестицій. 

• Сприяння реалізації Програми кредитування малого бізнесу. 

• Тренінги й семінари з питань залучення інвестицій, розвитку малого та середнього бізнесу (в 
тому числі за участю представників, клієнтів і керівництва іноземних банків та посадових осіб 
Торгово-промислової палати, вищих навчальних закладів, консалтингових, аудиторських та 
юридичних фірм – бізнес-партнерів Центру, а також представників консульств іноземних 
держав). 

• Створення й підтримка бази даних про інвестиційні проекти та бізнес-плани для суб’єктів 
підприємницької діяльності та малого й середнього бізнесу. 

Схоже, що створення Центру стало наслідком проведення дослідження партнерською компанією. 
Польський банк займає позиції лідера на ринку іпотечного кредитування, малого та середнього бізнесу та 
банківських послуг для окремих осіб. Інвестиції з боку ЄБРР також могли відіграти певну роль у 
запровадженні Центру. Для заснування Центру банк не одержав жодних стимулів ні з боку регіональних, ні 
з боку центральних органів влади. Однак банк співпрацює з місцевими органами влади в організації 
інвестиційних семінарів, виставок та підтримці виробничих потужностей СЕЗ. Центр організував 
Інвестиційних базар, в якому взяли участь інвестори з 16 країн. 

Джерела: Кредитний банк (Україна) 

 

Банк проводить регулярне навчання персоналу для підвищення кваліфікації та вивчення 
банківської справи. Він має власних тренінговий центр, де тренінги проводять фахівці з інших 
країн Європи. Окрім того, партнерська компанія – Кредитний банк (Польща), проводить 
тренінги у Варшаві. Працівники банку є учасниками і тренінгових програм, що їх проводить 
НБУ, а також інші інституції в Канаді та США. 

Щодо місцевих закупівель, то, зважаючи на характер свого бізнесу, банк не проводить 
значних закупівель. Однак банк встановив зв’язки з деякими місцевими компаніями 
програмного забезпечення для закупівлі спеціального програмного забезпечення, такого як 
аналіз ризиків, на конкурсній основі. Окрім того, банк співпрацює з місцевою компанією 
програмного забезпечення, яка пов’язана з «Oracle», над системою, що має назву «Основи 
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здійснення міжнародних платежів». Банк співпрацює з деякими університетами у справі 
проведення тренінгових програм і конференцій. 

«Світоч» - «Nestle» 

Як виробник цукерок «Світоч» розпочала діяльність у 1882 році. В 1910 році 
підприємство почало виготовляти кондитерські вироби, а в 1962 році одержало назву «Світоч». 
У результаті приватизації після розвалу Радянського Союзу працівники підприємства стали 
його власниками. В 1996 році його було перетворено на акціонерне товариство закритого типу, 
проте підприємство стикнулося з гострими фінансовими труднощами. В 1998 році акціонерний 
капітал було реорганізовано, і з інвестиціями від «Nestle» в 1999 році було створено спільне 
товариство. 

«Nestle» працює в Україні з 1994 року через власне представництво та імпорт певних 
товарів. Конкурент «Nestle» - «Kraft Jacobs» вийшов на український ринок, придбавши кілька 
місцевих компаній, та розпочав гостру конкуренцію з «Nestle». У свою чергу, «Nestle» також 
почала шукати варіант подібної купівлі, і таким варіантом стало підприємство «Світоч» зі його 
відомим брендом. З 1998 року «Nestle» інвестувала в підприємство близько 41 млн. доларів 
США. Компанія наразі виготовляє 40000 тон кондитерських виробів щорічно та дає роботу 
1500 працівникам. Згодом «Nestle» придбала також регіональну компанію по виробництву 
кетчупів. 

Окрім капіталовкладень, необхідних для порятунку компанії, участь «Nestle» принесла 
технології виготовлення нових видів продукції та навички менеджменту. В 2002 році «Світоч» 
було нагороджено першою премією за вдалу виробничу діяльність та стандарти якості. 
«Світоч» також виграє від того, що підприємство є частиною глобальної корпоративної мережі 
«Nestle». Наприклад, місцевий персонал «Світоч» бере участь у регулярних тренінгах в інших 
підрозділах «Nestle» по всьому світу. 

Щодо нових методів менеджменту, то вимоги до гігієни, чистоти, рівня охорони праці 
та контролю якості продукції, запроваджені на підприємстві, є жорсткішими, ніж ті, що 
встановлені українським законодавством. Рівень системи фінансового контролю є також 
вищим за українські стандарти. 

«Світоч» на 70% забезпечує себе сировиною через українських постачальників і на 30% - через 
імпорт. П’ять років тому 30% припадало на вітчизняне забезпечення, а 70% - на імпорт. 
Підприємство здійснило спробу розвинути мережу постачальників в Україні. Один з 
постачальників пакувальних матеріалів „Бліц-Пак”, який співпрацює з Самарою (Росія) став 
глобальним постачальником, забезпечуючи пакувальними матеріалами компанії в інших 
країнах світу. Обладнання для виробничих ліній по виробництву певних видів цукерок було 
придбано в українській компанії «Петровіски». 

«Світоч» забезпечує адаптацію спектру продукції «Nestle» до місцевих смаків, проте не 
розробляє жодних нових продуктів, які мають відношення до науково-дослідної діяльності. У 
цьому плані підприємство цілковито залежить від загальної дослідницької мережі «Nestle». До 
початку співробітництва з «Nestle» підприємство «Світоч» мало власний дослідницький відділ. 
«Світоч» не співпрацює з жодним місцевим університетом для проведення таких розробок. В 
компанії вважають, що місцеві науково-дослідні установи не спеціалізуються в тих галузях, що 
цікавлять компанію. Проте якщо певний університет має цікаву ідею, то «Світоч» завжди 
відкритий до співпраці. 
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Є випадки, коли деякі працівники залишають «Світоч» для того, щоб започаткувати власні 
компанії. «Nestle» підтримує подібні фірми, розміщуючи на них замовлення на поставку. 

«Leoni Wiring System» 

«Leoni» є компанією з інвестиціями нульового циклу, отриманими від німецької компанії. Вона 
виготовляє електропровідні системи для автомобілів. «Leoni» має також завод у Польщі, 
розташований поблизу кордону з Львівською областю. Після входження Польщі до 
Європейського Союзу, компанія очікувала на зростання витрат на оплату праці в Польщі, а 
тому перемістила виробництво певних видів продукції до України. Такі інвестиції складали 
близько 30 млн. доларів США, в результаті чого роботу отримало 2030 осіб, кількість яких 
незабаром має збільшитися до 2500 осіб.  

«Leoni» розпочала пошук альтернативних варіантів місцезнаходження виробництва в 2001 році. 
Серед країн, що розглядалися, були Румунія, Болгарія, Україна, адже ці країни межували з 
Європейським Союзом, який розширився. За рекомендацією представника Німецької 
комерційної палати, було розглянуто Львівську область і проект було представлено місцевій 
владі, яка надала компанії ґрунтовну підтримку. Завдяки значному потенціалу по створенню 
нових робочих місць, який мала компанія, вона отримала значну підтримку і від державної 
влади у подоланні бюрократичних перешкод.  

«Leoni» на 100% є імпортно-експортною компанією, тому не використовує під час 
виготовлення продукції жодних матеріалів місцевого виробництва. Проте вона користується 
послугами, що надаються місцевими компаніями, наприклад, звертається до місцевих 
будівельних компаній, купує обладнання для зварювання, робочий одяг у місцевих виробників. 
Компанія відзначає недостатню конкуренцію серед місцевих постачальників. Коли вона 
оголошує тендер, зазвичай лише одна чи дві компанії подають заявку. Недостатній рівень 
конкуренції негативно позначається на ціні, якості та термінах виконання послуги чи доставки. 

«Leoni» забезпечує регулярні тренінги для свого персоналу, а також консультує місцевих 
менеджерів для того, щоб зменшити залежність від менеджерів – експропріаторів. 

Незважаючи на те, що «Leoni» не створює жодних міцних зв’язків з місцевою економікою 
через розвиток постачальницької мережі, вона має далекоглядні плани щодо України. Одна з її 
компаній, що виготовляє кабелі як для власного використання, так і для забезпечення інших 
підприємств, планує перемістити певні виробничі активи до Львівської області. «Leoni» є 
багатопрофільним інвестором. Навіть деякі з її конкурентів з Німеччини, США, Японії 
відвідали завод та ясно виразили свої плани щодо інвестування даного регіону. З таким 
інвестиціями є можливість для початку динамічного розвитку області. 

Львівська пивоварня 

Львівський пивний завод є компанією по виробництву пива та безалкогольних напоїв, в яку 
шведська компанія «Baltic Beverages Holding» (ВВН) інвестувала 12,6 млн. доларів.  

Разом з інвестуванням ВВН привніс до компанії нові технології, стандарти та технології 
управління. Такий набір надав можливість Львівській пивоварні збільшити обсяги 
виробництва, представити нові продукти та навіть націлитися на експортні ринки. В 2003 році 
компанія вперше досягла обсягів продажів у 10,83 децилітрів пива. Разом з тим, компанія 
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посилила свої позиції на ринку України і розробляє плани з просування свого бренду на 
міжнародному ринку. В компанії розпочато роботу по створенню Інтегральної системи якості 
та Природоохоронного менеджменту згідно до вимог стандартів ISO 9001:2000 та ISO 
14001:1996. Для досягнення цих стандартів було придбано новітнє устаткування та системи 
контролю. Було також розширено асортимент продукції, що випускається. 

Окрім того, компанія отримала нагороди «Інвестор року 2003» та «Роботодавець року 2003». 
Один з її брендів «1715» було включено в Державний список (реєстр) «100 кращих товарів 
України». 

Львівський пивний завод проводить регулярні тренінги для свого персоналу. Станом на 2003 
рік 47% її працівників (а це 194 особи) набули додаткових професійних кваліфікацій через 
відповідні тренінгові програми та семінари в Україні та закордоном. Деяких працівників було 
відправлено до Скандинавської школи пивоваріння (Данія) та «Orkla Brand School» (Норвегія) 
для підвищення кваліфікації. Протягом останніх п’яти років одну людину щорічно 
направляють на шість місяців до Копенгагенського університету для вивчення технічних 
здобутків. Аналогічно три хіміки щорічно посилалися до Стокгольмського університету для 
тренінгів. Зазвичай усі менеджери компанії кожного року проходять тижневий тренінг в інших 
країнах. Вісі працівники компанії мають можливість опанувати знанням англійської мови 
завдяки проекту компанії «English 50/50». 

Львівський пивний завод зосереджує виготовлення пива у Львові. Забезпечення виробництва з 
місцевих ресурсів включає в себе очищення і транспортування (відвантаження та 
розповсюдження), закупівлю солоду, що використовується в якості сировини. Основна 
сировина для виробництва, хміль, не росте на території області у кількості, достатній для 
задоволення потреб компанії. Компанія розвиває довгострокову співпрацю з місцевими 
постачальниками. Це забезпечує фінансову та технічну підтримку фермерам. Фінансова 
підтримка для майбутнього врожаю ячменю та технічна підтримка здійснюється шляхом 
проведення візитів до компанії та закордонних заводів. 

Компанія має тісні зв’язки з факультетом пивоваріння Львівської політехніки. Вона проводить 
круглі столи з університетом і політику відкритих дверей як для персоналу, так і для студентів, 
співпрацює з Ветеринарною академією. Університет та пивоварня співпрацюють також у галузі 
екології та хімії. Проте університет не надає жодних консультацій, оскільки знаходиться на 
недостатньо високому рівні. Українська асоціація продавців пива надає компанії певні 
консультації стосовно технічних та виробничих питань. Львівський пивний завод працює з 
місцевою лабораторією над розробкою дизайну пляшки.  

Компанія має проект під назвою «Для студентів від Львівського». який став дуже популярним 
серед молоді. В рамках цього проекту, семеро переможців з числа студентів Національного 
університету «Львівська політехніка» було нагороджено грантами від компанії, їм було надано 
можливість продовжити свою практичну діяльність на Львівському пивоварному заводі під 
керівництвом експертів компанії. 
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«Webasto-Electron» 

«Webasto» є компанією по виготовленню комплектуючих для автомобілів, в яку було 
інвестовано 1,4 млн. доларів німецькою компанією «Webasto Thermosystems International». Вона 
виготовляє кондиціонери для автомобілів і автобусів. 

«Webasto» забезпечує 80% своїх потреб з місцевих джерел. Компанія працює з 
постачальниками, що використовують стандарти ISO 9001. «Webasto» шляхом фінансової та 
технічної підтримки допомогла місцевим постачальникам досягти цих стандартів. 

Для працівників «Webasto» було організовано тренінги в Німеччині.  

В галузі наукових досліджень «Webasto» не співпрацює з жодним з місцевих університетів. 
Проте існує трьохстороння угода між Національним університетом «Львівська політехніка», 
«Webasto Germany» та «Webasto Ukraine» про взаємну підготовку кадрів. Університет 
забезпечує компанії фахівців в галузі логістики та міжнародних систем бізнесу. 

Загальна оцінка 

При оцінці інтеграції ПІІ в економіку Львівської області, повинно бути взято до уваги те, що 
більшість ПІІ в регіон було зроблено нещодавно (від двох до шести років). Іноземним фірмам 
часто потрібен певний час щоб визначити потенціал і встановити міцні зв’язки з економікою 
країни, в яку здійснюються інвестиції. Однак іноді іноземні компанії через вже існуючі зв’язки 
(на кшталт мережі постачальників) чи просто по інерції можуть не поспішати або просто 
взагалі втратити можливість використовувати потенціальні можливості в країні, в яку 
здійснюються інвестиції. В таких випадках політика країни може стимулювати або прискорити 
процес залучення ПІІ в місцеву економіку.  

ПІІ в економіку Львівської області можуть бути класифіковані таким чином:  

1). Проекти, що потребують доступу до природних ресурсів таких як деревина, нафта та газ, 
корисні копалини).  

2). Проекти, які шукають низького рівня витрат на оплату праці та енергоносії (100% проектів, 
орієнтованих на експорт).  

3). Проекти, спрямовані на обслуговування внутрішнього ринку України - виробництво 
харчової продукції та напоїв.  

4). Проекти, які обслуговують внутрішній ринок і також мають потенціал для проведення 
міжнародних операцій, таких як торгівля, банківська діяльність, туризм, санаторно-курортна 
справа.  

Серед цих проектів ПІІ категорії 3 та 4 виглядають відносно добре впровадженими в економіку 
регіону з доволі налагодженою діяльністю постачання, та зв’язками з місцевими 
університетами та владою. Слід зазначити, що здебільшого вони (ці проекти) є результатом 
купівлі вже існуючих компаній, які до того вже мали сильні зв’язки з місцевою економікою. 
Проте ПІІ сприятиме підвищенню якості таких мереж постачання. Це очевидно у випадках зі 
Львівським пивоварним заводом, «Світоч»- «Nestle» (категорія 3) та Кредитбанком (категорія 
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4). Проекти категорії 2, здебільшого реалізовані в легкій, шкіряній промисловості, виробництві 
електричних мереж («Leoni») за своїм характером є інвестиціями, чутливими до зміни вартості. 
Вони здійснюють лише трудомістку частину (наприклад, монтаж) своєї діяльності на території 
країни, в яку здійснюються інвестиції. Вони схильні використовувати усталену загальну 
мережу постачання і тому не поспішають розглядати потенційні можливості (потенціал) мереж 
постачання на території країни, в яку здійснюються інвестиції. З усією повагою до інвестицій 
категорії 1, слід зазначити, що залишається незрозумілим, чи мають вони встановлені сильні 
зв’язки. Зі спостережень, зроблених під час дослідницького туру (досліджень), стало зрозуміло, 
що по відношенню до власного потенціалу такі сильні зв’язки не було встановлено. В цій 
категорії, політика країни, яка отримує інвестування, може посприяти встановленню таких 
зв’язків. 

В діяльність ПІІ залучено ряд учасників. Серед них є місцеві та загальнодержавні органи влади, 
місцеві та іноземні інвестори/фірми, місцеві та іноземні банки, іноземні консульства, агенції з 
допомоги, місцеві університети/ науково-дослідні інститути та неурядові організації такі як 
Європейська асоціація бізнесу, Комерційні палати та Центр підтримки бізнесу та 
промисловості – NewBizNet. Всі учасники спрямовані на діяльність, направлену на заохочення 
інвестування та спрощення його залучення. Практично жоден з учасників не бере участі в 
діяльності, спрямованій на довготермінове залучення ПІІ. 

З огляду на політичний аспект головною слабкою стороною є відсутність чіткої політики 
стосовно ПІІ. Регіон має стратегію розвитку, проте він не має уявлення про роль, яка повинна 
належати в цій стратегії ПІІ. Об’єкти (напрямки) розвитку, для яких передбачено ПІІ є 
невизначеними. Окрім надання вкрай потрібних капіталовкладень, забезпечення зайнятості, що 
створює сприятливе середовище, ПІІ може допомогти у розбудові конкурентоспроможних 
місцевих дослідницьких та виробничих властивостей. Такі довгострокові вигоди можна 
отримати через встановлення зв’язків з національною економікою (місцевими фірмами та 
університетами) та перейняття нових технологій та ноу-хау менеджменту в економіку.  

Навіть спеціальні економічні зони організуються в більшій мірі з метою створення зайнятості, 
аніж заради підвищення вартості технологічного розвитку та взаємного обміну. Оформлення 
ідеї технологічних парків скоріш виглядає як доповнення, аніж як добре обґрунтована 
стратегія. Як наслідок, їм не вдалося створити динамічні групи, які б сприяли зовнішньому 
вигляду та ефекту агломерації. Є деякі випадки, коли іноземні інвестори вирішували 
розташовуватися поза СЕЗ навіть ціною відмови від тих переваг, що надавалися СЕЗ. 
Наприклад один найбільший стратегічний інвестор у Львівській області, Leoni Wiring Systems 
вирішила започаткувати інвестування нульового рівня для свого заводу в Стриї, а не в СЕЗ, 
тому що не хотіла конкурувати з іншими фірмами в СЕЗ за дешеву робочу силу. СЕЗ скоріше 
можуть спричинити інвестиційні диверсії від утворень поза ними, аніж надати поштовх 
створенню умов для інвестування. 

Аналіз урядової політики відображає три аспекти: 1) Уряд взагалі бажає відігравати мінімальну 
роль у справах інвестування та бізнесової діяльності. 2) Уряд не хоче бачити різниці між 
вітчизняним та іноземним інвестуванням. Він бажає підтримувати всі види інвестувань. 3) 
Незважаючи на те, що влада регіонів хоче залучати інвестиції в певні галузі, вона не має чіткої 
стратегії для того, щоб направити ПІІ в ці галузі. В той самий час все це є добрими намірами і 
країні з перехідною економікою, яка бажає догнати розвинуті країни, селективна політика може 
допомогти в прискоренні процесу і побудові сильної економічної бази. Саме тому може бути 
важливим чітко визначити додаткові ролі, які відіграють вітчизняні та іноземні інвестиції в 
економічному розвитку.  
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Політичні рекомендації 

Перше: влада (як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні) має продумати 
політику стосовно ПІІ з чіткими цілями та роллю інвестицій у планах розвитку регіону. Слід 
визначити цілі, сектори та специфічні галузі, в яких регіон має відносні конкурентні переваги. 
Наразі уряд більше переймається змінами в законодавстві, правилах та регулюванням, ніж 
політичними аспектами. В цьому відношенні цікавим є досвід Чеської республіки з просування 
ПІІ, викладений у Вставці 11, та Естонії, викладений у Вставці 12. 

Вставка 11. Впровадження та просування ПІІ в Чеській Республіці. 

Однією зі стратегічних цілей «ЧехІнвест», агенції з просування інвестування в Чеській Республіці, є 
підтримка постачальницької мережі в країні і налагодження її зв’язків з іноземними компаньйонами. Це 
стратегічний метод спонукання іноземних компанії розпочинати свою діяльність у Чехії, оскільки наявність 
надійної системи постачання створює привабливе середовище для іноземних інвесторів. «ЧехІнвест» 
розпочала Програму розвитку постачальників в 1999 році для зміцнення зв’язків місцевих виробників 
комплектуючих складових та послуг з іноземними представництвами в країні. Програма передбачає 
досягнення трьох цілей: розвиток сучасних технологій виробництва, моніторинг стану захисту 
навколишнього середовища та підвищення кваліфікації трудових ресурсів. У січні 2001 року програма 
представила нову підпрограму під назвою «Двійникова програма», яка була започаткована чеським урядом 
спільно з ЄС. Ця дворічна програма призначена для електротехнічної промисловості. 

Програма розвитку постачальників складається з трьох елементів: 

− Збір та розповсюдження інформації про продукцію та можливості потенційних місцевих 
постачальників комплектуючих для полегшення їх контактування з іноземними компаньйонами. 

−  Налагодження контактів, яке має три фази. Перша - «Зустріч з покупцем» проходить між 
іноземними інвесторами і місцевими постачальниками. Вона спрямована на визначення тих 
компонентів чи послуг, яких можуть потребувати іноземні інвестори. Друга - «Семінари та 
виставки» організовується за участю і для місцевих постачальників та іноземних компаньйонів. 
Третя, програма зведення (переговорів) виявляється у висуванні конкретних пропозицій 
іноземним інвесторам, в яких, зокрема, до їхньої уваги запропоновано мережу місцевих 
постачальників. 

− Розвиток вибраних чеських постачальників. З 2000 року «ЧехІнвест» організувала програми 
вдосконалення для певних постачальників, які відповідають встановленим критеріям 
високотехнологічності виробництва, таким як виготовлення електроніки, а також для обраних 
конструкторських фірм, які обслуговують широкий спектр промисловості (тих, що виготовляють 
деталі для автомашин, пластикові форми та упаковку). Ці фірми готують план вдосконалення, у 
якому враховано їх індивідуальні властивості та потреби. Процес контролюється за допомогою 
кількісних оцінок бенчмаркінгу, порівняння компанії з конкурентами в Євросоюзі. Заходи по 
вдосконаленню включають у себе консультування і тренінгову підтримку в таких галузях, як 
оптимізація технології, загальна управлінська діяльність, сертифікація ISO та організаційні зміни. 
Тренінги запроваджено також у багатьох областях, включаючи фінанси, менеджмент, контроль 
якості і маркетинг. 

Джерела: UNCTAD (2001), p. 189.  
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Bставка 12. Стратегія прямих іноземних інвестицій (ПІІ) Естонії 

Естонське інвестиційне агентство є частиною Служби з питань іноземних інвестицій та 
експорту при „Enterprise Estonia”. Стратегія прямих іноземних інвестицій Естонії, на перший 
погляд, заснована на трьох аспектах: 1) вибір цільових секторів на основі конкурентних переваг 
Естонії; 2) залучення ПІІ до цільових секторів шляхом надання послуг інвесторам; та 3) розвиток 
вітчизняних фірм у нових сферах, пов’язаних з технологією, та модернізація можливостей вже 
існуючих фірм.  

„Enterprise Estonia” підтримує міжнародний бізнес шляхом створення умов, які б дозволили 
іноземним інвесторам прийняти правильні інвестиційні рішення, знайти в Естонії постачальників 
та партнерів і вести прибуткову торгівлю з естонськими компаніями. До бізнес-послуг „Enterprise 
Estonia” входять:  

1) Надання інформації про субпостачальників шляхом використання детальної бази даних 
естонських компаній. 

2) Підтримка перебазування та розширення зарубіжних підприємств - 

a) Послуги інвесторам – серед інших, загальна та спеціалізована, у залежності від сфери, 
інформація про інвестиційні можливості і про те, як заснувати компанію в Естонії; контакти з 
державним та приватним сектором; допомога у знаходженні партнерів для створення спільних 
підприємств; а також сприяння у знаходженні промислової власності.  

b) Підтримка розвитку інфраструктури – до підтримуваних проектів входять будівництво і 
ремонт магістральних доріг, електро- та комунікаційних мереж. Дані проекти повинні 
безпосередньо стосуватися розвитку та розширення компанії, і повинні створювати нові робочі 
місця. Більші фірми можуть розраховувати на отримання до 50 відсотків санкціонованих витрат, 
а менші та середні фірми – до 65 відсотків.  

c) Підтримка навчання персоналу – всі компанії, розташовані на території Естонії, можуть 
претендувати на фінансову допомогу для навчання персоналу з метою: підвищення кваліфікації 
працівників; професійного навчання нових співробітників у випадку розширення бізнес-
діяльності компанії; та набуття нових спеціальностей і вмінь у випадку модернізації 
виробництва. Залежно від розміру і місцезнаходження компанії, а також характеру навчання, 
може надаватися до 80 відсотків від вартості даного навчання.  

d) Підтримка досліджень і розвитку – надає гранти до 25 відсотків від вартості розробки і 
вдосконалення продукції, та до 50 відсотків від вартості прикладних досліджень, пов’язаних з 
проектом. До того ж, „Enterprise Estonia” допомагає інвесторам оцінити ідеї проектів і підготувати 
проекти розвитку, разом з консультаціями і оцінкою ризиків.  

Стратегія ПІІ Естонії заснована на розвитку цільових інвестицій у трьох основних секторах 
(сталось так, що всі ці сектори важливі і для Львова): 

a) Виробництво – особлива увага на – машинобудування і постачання автомобілів; 
електроніку і пластикові складники, а також деревопереробку (деревини і паперу, ДСП для 
будівництва і меблів).  

b) Послуги і логістика – спільні сервісні центри; туризм та промислова нерухомість. 
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       c) Інноваційні технології – інформаційно-комунікаційні технології (IT); біотехнології та 
матеріалознавство. 

Аналіз доповідей по секторам, підготований компанією „Enterprise Estonia” припускає, що в 
цільових сферах промисловості Естонія має кілька ключових факторів порівняльної переваги. 
Серед них - наявність людських ресурсів зі спеціалізованими знаннями, місцева сировина, 
присутність місцевих фірм, що можуть виступати субпідрядниками чи постачальниками 
запчастин для зарубіжних філій/фірм, спеціалізовані дослідні інститути (наприклад, Естонський 
біоцентр) та університети з дослідними програмами у сферах, що стосуються цільових видів 
промисловості і підгалузей, а також активна присутність промислових асоціацій. Іншими 
словами, в Естонії, здається, є добре розвинені інноваційні системи у цільових секторах/сферах 
промисловості. Така система не лише залучає цінні додаткові ПІІ, а й прискорює втілення ПІІ у 
місцеву економіку.  

Стратегія ПІІ Естонії доповнена місцевими заходами з підтримки малих та середніх 
підприємств і програмами, керованими компанією "Enterprise Estonia”, серед яких: програма 
запуску; програма навчання; програма розвитку маркетингу та продукції для організації 
зарубіжних поїздок; програма фінансування досліджень і розробок; програма втілення інновацій; 
консультативна програма; програма бізнес-інфраструктури; спільні стенди на міжнародних 
торгових виставках; програма „Зелений ключ” та програма „Експертний центр”. 

Наприклад, загальною метою програми „Експертний центр” є покращення 
конкурентоспроможності підприємств шляхом стратегічної взаємодії між науковим і 
промисловим сектором Естонії. Таким чином, компанія „Enterprise Estonia” підтримує заснування 
малих закладів для досліджень і розробок, або експертних центрів. Ці центри засновуються і 
керуються спільно, кількома підприємствами і університетами. Основну увагу в таких центрах 
звертають на прикладні дослідження, потрібні фірмам для розвитку своєї продукції. Серед 
експертних центрів, фінансованих до лютого 2004 року, можна назвати: експертний центр 
електронних, інформаційних та комунікаційних технологій; експертний центр технологій для 
продуктів харчування та ферментації; експертний центр здорової молочної продукції; 
Естонський експертний центр нанотехнологій; а також експертний центр досліджень ракових 
захворювань.  

Крім того, в Естонії зараз є 10 промислових зон, включаючи технопарки і вільні зони, що 
стануть в нагоді при формуванні динамічних груп.  

Джерело: За матеріалами Естонського агентства з розвитку інвестицій та „Enterprise Estonia”; 
www.investinestonia.com; www.eas.ee. 

Чеська республіка й Естонія – не єдині країни, що зосередились на залученні ПІІ та 
розвитку зв’язків між ПІІ та місцевою економікою. Кілька інших країн все більше намагаються 
реалізувати довгостроковий притік ПІІ шляхом розвитку місцевих мереж постачальників. 
Наприклад, основними цілями Польського інформаційного агентства з питань іноземних 
інвестицій (PAlilZ) є збільшення притоку ПІІ до Польщі, створення позитивного іміджу Польщі 
у світі і підтримка експорту шляхом популяризації польських брендів товарів і послуг. 
Частиною своїх завдань PAlilZ вважає надання інвесторам наступних послуг: доступ до 
інформації про економічно-правові умови інвестицій: допомога у знаходженні потрібних 
партнерів, постачальників і місцевості для інвестицій; консультування протягом кожного етапу 
інвестиційного процесу (www.paiz.gov.pl). 

Так само і Ірландія зосереджена на покращенні здатності вітчизняних фірм до втілення 
іноземних технологій. Важливим є те, що політика втілення працює на збільшення 
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можливостей вітчизняних фірм, а також впливає на поводження іноземних компаній (Potter, 
Moore and Spires, 2002, 2003). Корисно буде знати про заходи, спрямовані на розвиток 
Шеннону, Ірландія. Див. табл. 13.  

Вставка 13. “Shannon Development”, Ірландія - 'Система постачання Шеннону' 

Багато років ірландська індустріалізація, в основному, залежала від залучення ПІІ. Але з початку 
1980-х ця політика змінилась на популяризацію вітчизняного сектора. Ця зміна стала відбиттям 
занепокоєнь з приводу слабких зв’язків між зарубіжними філіями та місцевими фірмами, а також з приводу 
того, що Ірландія набувала „подвійної економіки”. Щоб вирішити ці проблеми на місцевому рівні, компанія 
„Shannon Development” започаткувала „Систему постачання Шеннону”. „Shannon Development” – це 
агенція з економічного розвитку нерозвинених сільських місцевостей Ірландії. Компанія „Shannon 
Development” керує великою експортною зоною (Вільною зоною Шеннону) та технопарком, що стали у 
нагоді при залученні значних притоків ПІІ. 

Ключовими складниками роботи Системи постачання Шеннону, спрямованої на збільшення зв’язків 
між іноземними філіями і місцевими субпідрядними фірмами, стали: 

− Публікація довідника про постачальників для збільшення участі місцевих компаній. У довіднику 
були наведені дані про компанії, що займаються постачанням, і копії цього довідника розійшлися 
між покупцями регіонального, національного та міжнародного масштабу.  

− Інтернет-сайт Системи постачання з інформацією про події в мережі і з контактними даними 
членів Системи, у списках компаній і секторів.  

− Підтримка бізнес-груп. Компанії заохочують до групування, з метою показати переваги і недоліки 
груп шляхом консультацій, а також для розвитку проектів із загальних питань, скажімо, 
виробництво, відходи, командна співпраця, закупівля, управління якістю і фінанси.  

Джерело: Potter, Moore and Spires, 2002, 2003. сс. 9 

 

 Друге: коли цілі вже визначено, то, підтримуючи ПІІ, регіон має спрямувати свої сили на 
цільове залучення ПІІ. Це має передбачати розвиток регіону для визначених інвесторів, та 
надання їм конкретних конкурентних переваг регіону (наприклад, регіон спеціалізувався на 
електротехнічній та хімічній промисловості за часів Радянського Союзу). ПІІ в розвинених 
галузях може сприяти прискоренню їх довгострокового залучення. 

Третє: у певних випадках влада (зокрема, на місцевому рівні) може запровадити вимоги до 
діяльності іноземних інвесторів для того щоб отримати цільове інвестування. Наприклад, 
сьогодні кожен інвестор в СЕЗ може отримати всі доступні пільги, якщо він відповідає 
головним загальним вимогам. Одержання пільг не залежить від суми вкладу чи встановлених 
зв’язків. Система може бути створена там, де інвестор може отримати додаткові пільги для 
діяльності по створенню доданої вартості. Інвесторові можуть бути надані також додаткові 
пільги за розвиток місцевої мережі постачальників чи за допомогу у розбудові місцевих малих 
та середніх підприємств. Деякі з вимог, що стосуються торговельної діяльності (наприклад, 
вимоги місцевого змісту), прямо заборонені Світовою організацією торгівлі та двосторонніми 
угодами. Проте деякі інші (наприклад, участь у науково-дослідних роботах, тренінги місцевого 
персоналу тощо) дозволені в рамках міжнародних угод, якщо вони пов’язані з певними 
пільгами і не є обов’язковими вимогами для іноземних інвесторів. Конкуренція за ПІІ серед 
країн може обмежити політичну свободу для певної країни висувати такі вимоги. Проте вони 
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можуть висуватися доволі легко стосовно ПІІ, які шукають доступу до національних природних 
ресурсів чи внутрішнього ринку. 
 

Четверте: разом з економікою, що базується на знаннях, яка виникає, утворюється нова 
територіальна парадигма, в якій процеси регіонального зростання все більше і більше 
стимулюються інноваціями. Інновація в новій економіці розглядається як результат 
колективних зусиль, а не окремих компаній чи університетів (Cook and Morgan, 1998; Storper, 
1997). Одним з найбільш ефективних шляхів досягнення колективного знання полягає у 
альянсах між компаніями і організація мереж між компаніями і організаціями. Тому це може 
стати ключовим пунктом уваги державної політики. Закордонні філіали можуть відігравати 
ключову роль у колективних навчальних процесах, зокрема внаслідок поширення нових 
процесів і технологій виробництва на їх мережі постачання, і шляхом формування співпраці з 
місцевими університетами (Potter, Moore and Spires, 2002, 2003). 

Деякі уряди забезпечують стимули для компаній (як для закордонних філіалів, так і 
національних компаній) у започаткуванні співпраці у сфері науки та розвитку з іншими 
компаніями або дослідницькими установами. Наприклад, з 1991 року Бразилії запропоновано 
податкові пільги для компаній, що ведуть діяльність у сфері інформаційних технологій, які 
інвестують хоча б 5 % від місцевих продажів у науку та розвиток і 46 % таких відсотків 
припало на проекти, які виконувались спільно з бразильськими університетами та 
дослідницькими центрами. Декілька компаній (включаючи філіали іноземних компаній таких 
як Erricson, NEC і Compaq) скористалися цими пільгами. Базуючись на пільгах, Motorola навіть 
заснувала Бразильський центр розвитку напівпровідникових компонентів, як глобальний 
дослідницький центр у співпраці з місцевими університетами (Galina, 2001) 

П’яте: уряд повинен активно стимулювати розвиток підприємництва і малого та 
середнього бізнесу. Одна з критичних причин для, що призводить невдачу ПІІ у встановленні 
зв’язків з місцевою економікою полягає у відчутності або слабкості постачальної галузі у 
країни, де реалізуються проекти. Найбільш часто або не має постачальників певних 
компонентів або там де вони є, кількість цих продуктів не відповідає вимогам закордонних 
інвесторів. Стимулювання підприємництва допомагає у розширенні асортименту продукції 
локальної промислової бази. Розвиток малих і середніх підприємств сприяє технологічному 
удосконаленню локальних компаній, покращуючи ефективність і якість. Приклад Сінгапура, 
що описано у вставці 14, демонструє, що уряд також може привабити на свій бік іноземних 
інвесторів у ролі партнерів у цій справі.  

Вставка 14: Програма розвитку місцевої промисловості Сінгапура 

Управління економічного розвитку Сінгапура (УЕРС) представила програму, пов’язану з її 
стратегією ПІІ в 1986 році, коли воно представило Програму розвитку місцевої промисловості (ПРМП) для 
посилення та розширення кола місцевих постачальників для іноземних компаньйонів шляхом підвищення 
їхньої рентабельності та конкурентоспроможності на світовому ринку. ПРМП розділено на три фази: Фаза 
1 – підвищення загальної ефективності господарювання, зокрема планування випуску продукції та її 
інвентаризаційного контролю, розташування заводу, технологій фінансового та управлінського контролю; 
фаза 2 - запровадження та трансфер нових продуктів та процесів на місцевих підприємствах; фаза 3 - 
об’єднання процесів виробництва продукції, дослідження та розвитку з іноземними партнерами. Ці дії 
можуть бути здійснені одночасно в усіх трьох фазах. 

 
          Роль ПРМП полягає в наданні організаційної та технічної підтримки по оновленню і розвитку 
постачальників. Вона діє за участю іноземних фірм, які зобов’язані підписати довгострокові угоди з 
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місцевими постачальниками та допомагати їм в покращенні їхньої продукції та виробничих процесів. 

У ПРМП запропоновано декілька заходів, спрямованих на підтримку. УЕРС здійснює надбавки до 
заробітної платні представникам інвестора, направленим на роботу до місцевої компанії для допомоги 
фірмі у розвитку її технології та конкурентоспроможності. Іноземним інвесторам також забезпечуються 
спеціальні пільги з метою заохочення їх приєднання до програми розвитку постачальників. 

Як частина програми, партнери закордонних філіалів організовують семінари та секції з таких питань 
як контроль якості, дизайн і вимоги упакування, швидкозмінні та загальні промислові інженерні практики.  

Приклад Philips Electronics демонструє переваги програми. Філіал Philips Electronics у Сінгапурі мав 
партнерство з місцевим постачальником пластикових компонентів, Yeakin Plastic Industry. В рамках 
програми Philips працював з Yeakin над зменшенням відсотку браку з рівня в середньому 2% (середній 
показник для галузі) до рівня менше ніж 1 % (кращий у своєму класі). Таке зменшення відсотку браку дало 
б можливість Yeakin економити 300 000 дол. США на рік. Компанія Philips також працювала над 
удосконаленням системи внутрішньої перевірки Yeakin, таким чином, щоб їй не доводилось перевіряти. 
Мета полягає у тому, щоб збільшити відсоток поставок Yeakin, які приймаються без перевірки, з 70% до 
90%. Це дозволило б Philips економити 100 000 дол. США на рік.  

Джерела: Economic Development Board, Singapore 2001 

 

Шосте: однією з причин того, чому іноземні інвестори не мають міцних зв’язків з 
місцевими університетами та науково-дослідними установами у Львівській області є те, що 
останні не спеціалізуються достатньо глибоко в тих галузях, до яких мають відношення 
іноземні компанії. Відтак зрозуміло, що академічні програми мають бути модифіковані 
відповідно до вимог економіки, які змінюються. Навіть у харчовій промисловості, яка є 
сильною стороною регіону, на думку компаній, місцеві університети не мають адекватної 
спеціалізації. Запровадження досліджень у галузях, споріднених з виробництвом, можуть 
допомогти розвитку цих властивостей. Компанії можуть використати ці ширші спеціалізації 
шляхом вкладання коштів у подібні дослідницькі проекти, пов’язані зі специфічними 
технологіями. Така співпраця в дослідженнях між місцевими університетами та іноземними 
фірмами допомагає у створенні взаємовигідної передачі знань. Призначення представників 
виробничих компанії, зокрема, з іноземних компаній, які працюють у регіонах, до 
управлінського складу університетів та науково-дослідних інститутів допоможе змінити 
навчальні академічні програми та сприятиме встановленню зв’язків між академічними 
інститутами та промисловістю. 

Сьоме: певні проекти ПІІ, які спрямовані на пошук низьких витрат (наприклад, «Leoni»), 
повідомили, що хотіли б перевести більшість своїх виробничих операцій з-за кордону до 
Львівської області. Вони повідомили і про те, що, зважаючи на результати першого 
стратегічного проекту ПІІ, деякі їхні конкуренти також збираються переміститися із-за 
кордону. Уряд має підтримувати подібні ПІІ, створюючи спеціальні кластери з усіма засобами, 
необхідними для даного виду промисловості, в тому числі інфраструктуру та надання 
кваліфікованих трудових ресурсів. Такі угруповання допоможуть створити динамічний ефект і 
сприяти розвитку різних секторів економіки. Декілька регіональних урядів Європи 
намагаються створити такі кластери (див. Вставку 15). 
 

Вставка 15. Кластерна політика на регіональному рівні у Європі 

Створення кластерів було надзвичайно привабливим як підхід до регіонального розвитку як до 
концепції, що поєднує багато тематичних напрямків політики. Термін «кластерна політика» охоплює 
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широке коло політик, починаючи від секторальних мережних ініціатив до складних програм промислового 
розвитку (Nauwelaers, 2001). 

Країна Басків у Іспанії був одним з найбільш активних регіонів у Західній Європі у сфері розвитку 
кластерного підходу до регіонального розвитку. Діючи згідно з стратегією розвитку регіонального уряду, 
План технологічних кластерів чітко сконцентрувався на розвитку низькі кластерів, що виникають у 
локальній економіці. Цей сектор включає автомобільну, станко будівничу та телекомунікаційні галузі. Підхід 
Країни Басків складається з низькі цікавих особливостей, таких як стратегічний фокус, взаємовідносини між 
регіональними і національними діями та залучення різних організацій в межах місцевої економіки. 

Підхід Країни Басків складається з державної підтримки у заснуванні кластерих асоціацій, що в 
значній мірі визначаються самостійно, та субсидія декількох ініціатив, що погоджено між урядом та цими 
асоціаціями на період в декілька років. В той час як розвиток кластерів є частиною загальної стратегічної 
структури розвитку баскської економіки, їх просування було значним стратегічним зрушенням 
регіонального уряду у його пріоритетах промислового розвитку: підтримка кластерів була одним з 
стратегічних пріоритетів наступного розвитку регіонів починаючи з 1990-их років. Однак, з точки зору 
стратегії політики, це було поширено поза межами структур, що визначали політику. Цей процес більше 
залучав нових агентів через всебічні консультації з приватним сектором у розробці та виконанні політики, 
ніж звичайні структури, що визначають політику. 

Арв Валлей у Франції – наступний лікуючий кластер у Європі. Кластерна стратегія у Франції 
традиційно являла собою комбінацію централізованої національної технологічної політики і локалізованих 
дій, спрямованих на самодопомогу. В останні роки, міністерство регіональної політики Франції (DATAR) 
розпочало підтримку локальних груп галузей безпосередньо шляхом субсидіювання програм з розвитку 
кластерів. Однією з найбільш з таких програм є промисловий район Арв Валлей в межах Рони-Альп, що 
сконцентрований конкретно на комплексах металообробки та точних інструментів. Починаючи з 1997 року, 
партнерство місцевих бізнес-асоціацій і районні ради впроваджували кластерну стратегію підтримки цих 
секторів шляхом заохочення мереженої співпраці між компаніями. Арв Валлей – яскравий приклад добре 
локалізованого і зорієнтованого на певний сектор підходу до кластерної політики. 

Джерело: Raines, 2001 

 

Восьме, зараз Львівська область межує з розширеним Євросоюзом. Українському урядові 
варто оговорити умови угоди з ЄС (наприклад, ті, згідно з якими продукція, вироблена в 
Україні, підпадатиме під дію Правил про походження). Така преференційна торговельна угода 
не лише залучить притоки ПІІ, а й сприятиме впровадженню ПІІ як у випадку із Suzuki в 
Угорщині, як це показано на вставці 16. 
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Вставка 16. Залучення ПІІ від «Suzuki» в Угорщині 

«Suzuki» - японський виробник автомобілів, розпочав свою діяльність в Угорщині в 1992 році як 
«Magyar Suzuki». Рішення «Suzuki» про інвестування в Угорщину та розвиток місцевої мережі 
постачальників було спричинене здебільшого прихильним ставленням ЄС до товарів, що виготовлялись в 
цій країні Проект «Suzuki» був спрямований на забезпечення виходу його машин на ринок ЄС. Для того, 
щоб не сплачувати мито на території ЄС, «Suzuki» повинна була забезпечувати себе або угорськими 
комплектуючими, або матеріалами, отриманими з ЄС чи інших країн Європи, які через так звану кумуляцію 
вважаються місцевим внеском для принаймні 60% вартості автомобіля. Станом на 2000 рік, 29% 
складових, які використовувалися «Magyar Suzuki», було вироблено всередині компанії, 26% було 
доставлено угорськими постачальниками (як власне угорськими компаніями, так і іноземними), 15% було 
придбано в ЄС, а 30% імпортовано з Японії.  

У 2000 році для посилення інтеграції (з національною економікою) було розроблено кластерний план 
просування в рамках укладеного контракту, який назвали «Середньоугорським автомобільним кластером». 
«Suzuki» розповсюджувала інформацію про інфраструктуру та можливості фінансування для потенційних 
постачальників, як угорських, так і іноземних, а також організувала міжнародні семінари для 47 потенційних 
іноземних постачальників. Разом з місцевою владою вона підготувала інший оглядовий матеріал для 
поширення інформації. В 2001 році для потенційних новачків було відкрито «Esztergom Industrial Park», 
обладнаний водогоном, системами очистки стічних вод, газопроводом, електро- та телекомунікаційними 
мережами. 

Джерела: UNCTAD (2001), p. 166 
 

Дев’яте: НДО на кшталт Європейської асоціації бізнесу та Торгової та промислової палати та 
виробництва є досить активним у Львівській області. Місцеві власті можуть просити у цих 
НДО допомоги у визначенні та розвитку потенційних постачальників в регіоні. Такі бізнес-
асоціації можуть схилити (примусити) іноземних інвесторів встановлювати міцні зв’язки з 
місцевою економікою в рамках їх корпоративної соціальної відповідальності. Навіть керівними 
настановами OEСР для транснаціональних підприємств закликають до впровадження ПІІ в 
місцеву економіку (див. Вставка 17). Але ці настанови є добровільними інструментами і не є 
обов’язковими для транснаціональних підприємств. Право вирішувати те, як вони будуть 
виконувати ці обов’язки, залишається за самими підприємствами. 
 

 
Вставка 17. Інструкції OEСР для транснаціональних підприємств 

У розділі VIII Інструкцій OEСР для транснаціональних підприємств викладено стимули для цих 
підприємств з тим, щоб вони запроваджували там, де це можливо, практику, яка створює можливості для 
передачі та швидкого взаємопроникнення технологій, ноу-хау з урахуванням вимог захисту прав 
інтелектуальної власності (с. 26). Мультинаціональні підприємства мають сприяти економічному, 
соціальному а екологічному прогресу з огляду на досягнення стабільного розвитку (розділ ІІ. Загальні 
засади, параграф 1, с. 19). 

В Інструкціях наголошено на необхідності для транснаціональних підприємств здійснювати діяльність, 
спрямовану на науково-технічний розвиток регіонів країн, в які здійснюються інвестиції у відповідності до 
потреб місцевого ринку, а також залучати місцевий науково-технічний потенціал, заохочувати навчання 
наукових кадрів, беручи до уваги фінансові потреби.  

У параграфі 1 розділу VIII зазначено, зокрема: 
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          «Спрямовувати зусилля на те, щоб їхня діяльність відповідала науково-технічній політиці та планам 
країн, де вони діють, і здійснювати відповідний внесок в економічний розвиток та нарощування 
національних інноваційних потужностей» (с.26). 

Джерела: OECD (2000) 
 

Все зазначене вище працюватиме лише за умов прозорості бізнес-середовища на мікрорівні. Це 
вимагатиме певних змін, зокрема, в законодавстві, правилах і регуляторних нормах. 
Бюрократичні процедури слід істотно зменшити. Галузеві тренінги для службовців на теми, 
пов’язані з різними аспектами підприємницької діяльності допомагатиме формуванню їхнього 
сприятливого ставлення до бізнесу. 

Потенціал зарубіжної співпраці при ПІІ  

Ефективна міжнародна співпраця між Львівською областю та прилеглими до неї 
областями Польщі може будуватися виключно на послідовній основі, протягом довгого часу. 
Для початку можна розробити проект міжнародного співробітництва між університетами двох 
регіонів, що поєднає студентів, дослідників та бізнес. У даному контексті може знадобитися 
досвід університету міста Орезунда, що розвиває співпрацю між регіонами Данії та Швеції 
(див. табл. 18). У регіоні міста Орезунда освітній сектор був одним з перших для впровадження 
спільної роботи у сфері покращення знань. Співробітництво двох університетів, розташованих 
у двох регіонах, існувало багато років, але вважалося неофіційним до 1997 року, поки не було 
створено університет міста Орезунда. 

 

Вставка 18. Університет Орезунда – сприяння міжнародній співпраці 

Університет Орезунда – це консорціум 14 університетів та університетських коледжів, розташованих 
по обидва боки моря (протоки Зунд) в провінції Сканія у Швеції та провінції Зеланд у Данії. Цей консорціум 
університетів виник завдяки близькому географічному розташуванню та тривалому періоду спільної історії 
та культури. Регіон Сканія у Швеції свого часу був частиною Данії. 

Оскільки регіон має перетворитися на значний «науковий регіон», то консорціум було створено для 
підвищення якості й ефективності інституцій-учасників на основі відкриття всіх курсів, бібліотек та інших 
ресурсів для всіх студентів, викладачів і дослідників. Таким чином, освіта й науково-дослідна робота в обох 
країнах розбудовуються на основі взаємосприяння, перетворюючи Орезунд на науковий та освітній центр. 

Університетом Орезунда керують 14 віце-канцлерів інституцій-учасників. Щоденною діяльністю 
університету керує секретаріат; він координує також всі проекти, в запровадженні яких бере участь 
університет. Співпраця в межах університету проходить переважно на рівні факультетів та кафедр у формі 
проектів, мереж або офіційних договорів про освіту та наукові дослідження. Співпраця охоплює також інші 
напрямки діяльності університету, такі як дослідження питань управління, зв'язки між сусідніми громадами, 
міжнародні питання та інформація.  

Частиною програми є Інтернет-портал «Öresund Study Gateway», де зібрано інформацію про всі 
навчальні можливості 14 університетів консорціуму. Для студентів, які бажають вивчати регіон Орезунда, 
портал пропонує огляд понад 4000 навчальних програм і курсів, які запроваджено в університетах. Окрім 
того, портал містить інформацію про датську та шведську університетську систему, вимоги до вступу, 
соціальне життя університетів та можливості відвідання курсів інших університетів консорціуму. 
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Літній університет Орезунда – це ще одна інноваційна програма університету. Це унікальний освітній 
досвід як з академічного, так і соціального боку. З академічного боку, заняття відбуваються кілька разів на 
тиждень, а питання ECTS-points можуть передаватися до рідного університету-учасника. З боку 
соціального, студенти зустрічаються зі студентами-представниками інших культур і країн, а відтак мають 
можливість налагоджувати зв'язки з іншими країнами світу. Літня школа має європейських нахил: третина її 
учасників походить зі Скандинавії, а третина – з країн ЄС, а решта – з інших країн світу, в тому числі США, 
Канади, Австралії та Японії.  

Джерела: www.uni.oresund.org 

 
Регіон Орезунда так само формує Науковий регіон Орезунда для сприяння й зміцнення 

міжнародної співпраці. Науковий регіон Орезунда фінансує Фундація поширення технологій у 
Лунді, Датське Міністерство інформаційних технологій та досліджень та Університет 
Орезунда, а також компанії та науково-дослідні клініки. Науковий регіон Орезунда – це альянс 
шести спільних регіональних організацій – Академії «Medicon Valley», Академії інформаційних 
технологій Орезунда, Мережі харчових продуктів Орезунда, Академії охорони довкілля 
Орезунду, Логістики Орезунду та Дизайн Орезунду. 

Головною метою Наукового регіону є сприяння інноваціям та економічному зростанню на 
основі співпраці. Науковий регіон Орезунду має міцну базу розвитку, в тому числі 140000 
студентів і 12000 дослідників у 14 університетах-членах Університету Орезунда, велика 
кількість успішних компаній високих технологій, невелика кількість компаній-початківців та 
великі міжнародні компанії, ряд наукових парків та орієнтований на інновації державний 
сектор (докладніше про мету створення Наукового регіону Орезунда див. Вставку 19). 

Вставка 19. Науковий регіон Орезунда 

Загальні цілі створення Наукового регіону Орезунда: 

• Запровадження статусу мистецьких наукових центрів і мереж. 

• Стимулювання підвищення рівня знань про конкурентоспроможні галузі регіону Орезунда у 
міжнародному масштабі. 

• Розвиток і забезпечення інноваційного середовища та продуктивної комерціалізаційної 
структури. 

• Глобальний брендинг Орезунда як регіону високих технологій. 

• Сприяння міжнародній інтеграції в регіоні (дисципліни, академія, промисловість, державний 
сектор, Данія та Швеція, Орезунд і світ). 

• Організація конференцій та симпозіумів. 

• Сприяння й започаткування курсів, програм на здобуття наукового ступеня, літніх університетів і 
навчання без вікових обмежень. 

Джерела: www.uni.oresund.org 



 99

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ 

Cooke P. and Morgan K. (1998) The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation. Oxford, 
Oxford University Press. 

Diagnostic Report - Lviv Oblast: Macroeconomic Overview and Investment Policy, October 2004. 

European Business Association (2004) Barriers to Investment in Ukraine, April. 

Galina, S. V. R. (2001) “Global product development in the telecommunication industry: involvement 
of equipment suppliers” subsidiaries located in Brazil. Mimeo. Sao Paulo, University of Sao 
Paulo and Lund, Research Policy Institute, Lund University. 

Kredyt Bank - Centre for promotion of foreign investment attraction, small and medium business 
development. Brochure 

Kredyt Bank - European Contribution to Ukrainian Business - Annual Report 2003. 

Lvivska Brewery - Annual Report 2003. 

Lviv Oblast (2004) Through Good - Neighbourly Relations to Prosperity in the United Europe. 
Brochure 

Lviv Oblast - Invest in Lviv Region. Brochure 

Lviv Oblast - Lviv Regional Development: Social and Economic Development Strategy to 2015. 
Brochure 

Nauwelaers, C. (2001) “Path-dependency and the role of institutions in cluster policy generation”, in 
A/ Mariussen (ed) Cluster Policies – Cluster Development? Stockholm, Nordregio. 

NewBiznet - Business Support Centre. Brochure 

OECD (2003) OECD Territorial Reviews: Oresund, Denmark/Sweden. Paris, OECD. 

OECD (2000) The OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Paris, OECD. 

Potter, J., Moore, B. and Spires, R. (2002) The wider effects of inward foreign direct investment in 
manufacturing on UK industry, Journal of Economic Geography, 2, 279-310/ 

Potter, J., Moore, B. and Spires, R. (2003) Foreign manufacturing investment in the United Kindom 
and the upgrading of supplier practices, Regional Studies, 37.1, 41-60 



 100

Raines, P. (2001) The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy-Making. Regional and 
Industrial Policy Research Paper Number 47, September. Glasgow, UK, European Policies 
Research Centre, University of Strathclyde. 

Stroper, M. (1997) The Regional World: Territorial Development in a Global Economy. London and 
New York, Guildford Press. 

UNCTAD (2001) World Investment Report 2001: Promoting Linkages. New York and Geneva, 
United Nations. 

Yavoriv Special Economic Area. Brochure 



 101

РОЗДІЛ 5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

У цьому розділі розглядається основні рекомендації ОЕСР в галузі залучення ПІІ, сприяння та 
заходів щодо перспективного провадження ПІІ на Львівщині. Наприкінці розділу наведено 
кілька ініціатив щодо міжнародної співпраці які б зробили наш регіон більш привабливим для 
ПІІ. 

Залучення ПІІ  

Розробка послідовної стратегії залучення ПІІ 

Послідовна стратегія ПІІ вимагає чіткого бачення ролі ПІІ в економічному розвитку регіону. 
Тому органам державної влади Львівської області варто розробити політику в галузі ПІІ на 
основі загальної стратегії економічного розвитку, але з урахуванням і виокремленням 
можливостей ринку ПІІ та конкурентних позицій Львова. При розробці такої політики слід 
чітко сформулювати: 

− чіткі реалістичні завдання; 

− визначення ролей та сфер відповідальності; 

− показники виконання; 

− гнучкі часові рамки; 

− структурований план заходів. 

Для розробки такої стратегії органи державної влади Львівської області повинні взяти участь у 
діалозі з різними акціонерами, в тому числі учасниками ринку місцевої промисловості, бізнес-
асоціацій, наприклад, Європейської бізнес-асоціації, Торгової палати, промислових об'єднань, 
«NewBiznet» та іншими професійними консультантами, НДО, вченими та інвесторами. 

Передумовою ефективного залучення ПІІ є розробка структурованого плану заходів, що 
спирається на чітке бачення завдань та цілей у поєднанні з реалістичною оцінкою необхідних 
фінансових, технічних і людських ресурсів. Пропонований план розробки й запровадження 
стратегії залучення ПІІ передбачає діяльність органів влади Львівської області у чотири етапи 
(див. нижче). Протягом перших двох етапів закладаються підвалини залучення ПІІ, а впродовж 
третього етапу відбувається процес становлення політики в галузі ПІІ. Результатом четвертого 
етапу, що спиратиметься на заходи попередніх етапів, має стати запровадження стратегії 
сприяння інвестуванню. 

Етап 1. Визначення стратегічних напрямків ПІІ  
 
- Загальна стратегія ПІІ, розроблена спільно з усіма зацікавленими акціонерами. 
- Визначення реалістичних завдань ПІІ. 
- Інформування громадськості про стратегію ПІІ. 

 



 102

Етап 2. Визначення цілей залучення ПІІ  
-  Аналіз і моніторинг ключових показників ПІІ в конкурентних регіонах, ключових ринків 
 ресурсів, транснаціональних корпорацій. 
-  Оцінка конкурентних позицій регіону. 
-  Визначення цільового сектора, ринку та компанії. 

Етап 3. Організація процесу залучення ПІІ  
-  Запровадження агенції сприяння інвестуванню “єдине вікно”. 
-  Планування та розміщення необхідних ресурсів для залучення ПІІ. 
-  Визначення політичних заходів. 

Етап 4. Втілення стратегії залучення ПІІ 
-  Поліпшення бізнес-середовища для ПІІ (розвиток людського ресурсу, інфраструктури, 
 розв’язання майнових питань тощо). 
-  Запровадження ефективних маркетингових інструментів та засобів сприяння інвестиціям. 
-  Визначення цільової компанії, накопичення інформації, налагодження зв’язків і ведення 
рахунків. 

Затвердження цільового підходу до сприяння інвестуванню  

Досвід багатьох країн ОЕСР, в тому числі Ірландії, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та 
Канади, показав, що цільовий підхід до залучення ПІІ є найбільш економічно доцільним 
шляхом досягнення стратегічних цілей політики в галузі ПІІ. Цільовий підхід до залучення ПІІ 
відбиває процес збуту в приватному секторі, коли спродуються продукція або послуги. 

Цілі залучення ПІІ слід визначати, широко застосовуючи при цьому ринкову інформацію та 
аналіз конкурентних позицій регіону. Тому ми рекомендуємо органам державної влади 
Львівської області затвердити чіткіший цільовий підхід до політики в галузі ПІІ, зосередивши 
зусилля зі сприяння інвестиціям на конкретних напрямках. 

Для початку необхідно звернути увагу на кілька пропозицій. На основі польових досліджень, 
визначено такі пріоритетні сектори для залучення інвестицій: (1) переробка продуктів 
харчування, (2) транспортне обладнання, (3) туризм і рекреація, (4) деревообробка та (5) 
паперова промисловість. 

Цільові ринки для різних секторів є різними, однак мають включати в себе США (продукти 
харчування), Францію та Велику Британію (туризм), а також Німеччину та Японію 
(транспортне обладнання). 

Запровадження незалежного агентства сприяння інвестуванню 

Ми рекомендуємо замінити нинішню складну систему сприяння інвестуванню в області на 
централізовану автономну і єдину агенцію, здатну розробляти й запроваджувати відповідну 
політику. Точне розташування та ступінь автономності такого органу повинні вирішуватися 
місцевими та національними адміністраціями спільно з їхніми партнерами. Це може бути 
частина Львівської облдержадміністрації чи незалежна структура, або ж регіональна галузь, 
запропонованої АПІІ України 

Опитані інвестори зазначали, що органам влади, залученим до процесу сприяння інвестуванню, 
часто бракує знання бізнес-середовища. Оскільки агентство з питань іноземних інвестицій 
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працює у жорсткому комерційному середовищі, то настійно рекомендується для сприяння 
інвестиціям використовувати надбання приватного сектора в цій галузі та досвід оцінки 
міжнародного бізнесу, економіки, маркетингу та промисловості. Окрім того, при організації 
агентства слід використовувати принципи організації продажу в приватному секторі, тобто 
ефективність і гнучкість. 

Ми рекомендуємо також організувати в агентстві підрозділ для полагодження суперечок 
(інвестиційний арбітр). 

На останній стадії та меті щодо фінансових та людських ресурсів цей орган можна розвивати в 
повністю налагоджене агентство сприяння інвестуванню. Враховуючи кращі зразки, слід 
зазначити, що структура агентства може складатися з шести відділів: 

− Рада експертів складається з представників місцевих органів влади, місцевої 
промисловості, бізнес-асоціацій та великих інвесторів. Рада розробляє загальну 
стратегію та заходи, які слід запровадити для підвищення рівня інвестиційної 
привабливості регіону.  

− Відділ регулювання й затвердження здійснює нагляд і затверджує інвестиційні 
проекти. У складі відділу може працювати й спеціально призначена особа 
(інвестиційний арбітр), який розглядає скарги й пропозиції компаній. 

− Відділ дослідження й аналізу здійснює нагляд, збирання й обробку інформації та 
організовує інформаційну підтримку для всіх відділів і клієнтів агенції. 

− Відділ маркетингу та комунікацій відповідає за впровадження комунікаційної 
стратегії агенції у співпраці з ЗМІ та іншими акціонерами, в тому числі 
представниками місцевих органів влади, професійних організацій та ін. Окрім того, 
відділ відповідає за підвищення іміджу регіону за кордоном за допомогою різних 
маркетингових інструментів. Відділ також координує мережу торгових 
представництв регіону за кордоном. 

− Відділ підтримки інвестицій задовольняє потреби потенційних та діючих 
інвесторів. Він забезпечує інформацію про процедури, проходження яких 
вимагається для інвестування й діяльності в регіоні, в тому числі здійснює 
підтримку інвесторів й інформування про інвестиційні проекти. Окрім того, відділ 
налагоджує зв'язки між транснаціональними та місцевими компаніями у плані 
можливостей співпраці між ними. 

− Операційний відділ забезпечує ефективну роботу агенції. До його складу входять 
кадрові працівники, бухгалтерія та служби технічного забезпечення. 

 Розвиток ініціатив для підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону 

Якщо економічна та політична стабільність, а також здоровий інвестиційний клімат є 
абсолютними передумовами залучення істотних сум інвестицій у регіон, то ефективна політика 
в галузі промислових розробок, в тому числі підтримка технологічної інфраструктури та сфери 
обслуговування, мають велике значення для успішної конкуренції за інвестиції та одержання 
прибутків від інвестування в середній та віддаленій перспективі. 
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Ми рекомендуємо органам державної влади Львівської області провести ґрунтовні 
дослідження проектів промислових розробок, які можуть підвищити якість регіону. Такі 
дослідження включають у себе вдосконалення функціонування й менеджменту СЕЗ за 
допомогою спрощення/прискорення процесу реєстрації та ліцензування всіх компаній на основі 
запровадження «єдиного вікна». 

З причин існування певних проблем з власністю на землю та слабкої інфраструктури, для 
залучення нових інвесторів та розширення діяльності нинішніх інвесторів істотну роль відіграє 
створення чітко визначених промислових майданчиків з інфраструктурою, сферою 
обслуговування, реальною можливістю розміщення трудових ресурсів та комунальними 
зручностями. Таку стратегію наслідують інші країни, що розбудовують ринкову економіку. 

Для розв'язання проблеми відсутності фінансових і технологічних ресурсів і підвищення якості 
інфраструктури слід розглянути можливості налагодження партнерських зв'язків із сусідами з 
Польщі, а також партнерства державного та приватного секторів. 

Львівська область здавна відома своїми рекреаційними та туристичними зонами. 
Трускавецький курорт мінеральних вод – широковідомий у всіх пострадянських республіках та 
сусідніх країнах. Стратегія виходу на незайнятий ринок, спрямована на розвиток туризму та 
відпочинку може стати привабливою для інвестицій, підвищити рейтинг Львівської області, а 
також підвищити рівень зайнятості в секторі обслуговування. Найважливішими заходами, до 
яких слід вдатися, є визначення ключових цільових ринків (спочатку в одній або двох 
ключових країнах) і подальша робота з професійними туристичними компаніями для розробки 
пакета пропозицій, в тому числі перельотів, трансфертів, розміщення на проживання та 
екскурсійно-оздоровчі програми. Окрім того, можна дослідити й зв'язки між туризмом та 
іншими бізнес-секторами. 

Розробка та реалізація ефективної PR-кампанії для поліпшення іміджу регіону  

Майже всі опитувані інвестори сходилися в тому, що уявлення про Україну в цілому та 
Львівську область зокрема не відповідають дійсності. В цьому плані і досі існує надто багато 
стереотипів. Тому ми рекомендуємо розпочати ефективну PR-кампанію для створення 
позитивного іміджу України. Для цього прямий маркетинг слід спрямувати на передачу чітко 
визначеної інформації, в якій наголошено саме на тих секторах Львівської області, які є 
найбільш конкурентоспроможними. Головною метою зміцнення позитивного іміджу має стати 
створення ідеальної картини інвестиційних переваг і можливостей регіону для іноземних 
інвесторів. 

Сприяння ПІІ  

Підготовка стратегічного сприяння інвесторам у Львівській області 

У цьому розділі показано спробу визначити відправну точку для процесу сприяння інвесторам 
у Львівській області на основі моделей, запропонованих Янгом та Гудом (Young and Hood, 
1994). У цій праці було визначено чотири основних моделі сприяння інвесторам, які були 
використані для дослідження наслідків пошуку інвесторів, часових рамок та фокусування, типу 
надання послуг, сильні та слабкі сторони кожного підходу. Узяті разом, ці моделі створюють 
засади для розробки системи сприяння інвесторам на більш формальній та систематичній 
основі. 

Це такі моделі: 



 105

Модель 1 – Друг компанії  

Ця модель передбачає мінімалістський підхід, що надає обмежену операційну підтримку, 
розв’язання проблем та допомогу з питань регуляторної відповідності. Підтримка також 
передбачає роботу з великими та потужними інвесторами впродовж перших двох років після 
початку їхньої діяльності.  

Модель 2 – Сприяння на основі проекту  

Цей підхід не є повністю комплексним. Ресурси сприяння спрямовано на специфічні аспекти 
діяльності філії, такі як розвиток постачальників, навчання та наймання, надання послуг, 
науково-технологічні прикладні дослідження тощо. Часовий розклад моделі залежить від 
конкретного проекту/ініціативи. 

Модель 3 – Група сприяння інвестору  

У цій моделі відповідні ресурси забезпечують дотримання принципу «єдиних дверей» для 
сприяння інвесторам. Такий підхід передбачає забезпечення більш комплексної підтримки 
такій кількості інвесторів, яку дозволяють ресурси і від якої очікується одержати результати на 
тривалу перспективу. Групу підтримки можна організувати за географічним принципом або за 
секторною спеціалізацією, спеціалізацією великих і малих фірм або на основі розмежування 
стратегічної і оперативної діяльності. Маючи широкі повноваження група зазвичай ретельно 
добирається у кількісному складі, оскільки її розміри стосуються питання співпраці та 
можливої інтеграції з іншими подібними органами державного сектора. 

Модель 4 – Інтегрований підхід 

Цей підхід до сприяння інвесторам вважається ключовим компонентом комплексного 
плану економічного розвитку і спрямовується на збільшення стратегічних економічних переваг 
на тривалу перспективу. Такий підхід вимагає високого рівня координації всередині різних 
органів державного сектора, залучених до економічного розвитку, та координації між ними. 
Відповідальність за сприяння інвесторам розподіляється і глибше запроваджується в ширшу 
мережу підприємств, оскільки відповідна діяльність стає більш інтегрованою з усіма 
організаціями та підрозділами. 

Щодо Львівської області, то слід також зазначити, що істотні частини Моделі 1 та 2 можна 
запроваджувати на регіональному рівні (й нижче) незалежно від загальнонаціональних рамок. 
Окрім того, обидві моделі репрезентують найменш витратні підходи (в тому числі й щодо 
ресурсів). 

Наступні кроки для Львівської області 

Більшість уроків, почерпнутих з конкретного аналізу сприяння інвесторам у різних країнах, 
стосується майбутнього, коли політичний контекст ПІІ в Україні набуде більшого розвитку і 
країна залучить більше стратегічних інвесторів. Готуючись до майбутнього, Державна 
адміністрація може вже сьогодні здійснити певні кроки. 

Нове Агентство з питань іноземних інвестицій (АПІІ) 

Львівській обласній державній адміністрації потрібно мати повну інформацію щодо планів 
запровадження нового Агентства з питань іноземних інвестицій в Україні і чітко визначити: 
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− Часові рамки для організаційної розбудови. 

− Чи входитиме сприяння інвесторам до повноважень АПІІ. 

− Як АПІІ буде пов'язаною з регіонами України та ін.  

− Чи буде спрямовано нові ресурси та потужності для сприяння інвесторам на 
регіональний рівень. 

− Ступінь залучення діючих іноземних інвесторів у Львівську область. 

 Львівська область: роль першопрохідця 

В умовах зволікання із запровадженням АПІІ може виникнути певний політичний вакуум. За 
таких обставин органи державної влади Львівської області можуть/мають розглянути 
можливості для запровадження певних позитивних заходів, щоб розпочати офіційний процес 
запровадження ефективних методів сприяння інвесторам в регіоні. Такі заходи можуть стати 
зразком для інших регіонів і стати основою для визначення політики нового 
загальнонаціонального АПІІ. 

У цьому контексті Державна адміністрація Львівської області повинна також шукати більш 
детальних інструкцій щодо правил запровадження й сприяння кращих методів сприяння 
інвесторам. Це дасть практичні настанови з таких питань: як розробити й запровадити сучасну 
базу даних інвесторів та CRM-систему, як визначати цільових іноземних інвесторів і як 
розробити та здійснити візитні програми сприяння. Ці поради можна почерпнути з таких 
напівдержавних організацій, як «Multilateral Investment Guarantee Agency» (MIGA).11 MIGA 
надає ряд відповідних послуг, в тому числі дорадчих щодо сприяння інвесторам, і деякі з них 
вказано в www.FDIpromotion.com. 

Модель сприяння інвесторам, прийнятна для Львівської області 

Ми рекомендуємо Львівській області затвердити стратегічний підхід до сприяння інвесторам, 
спрямований на ключових іноземних інвесторів. Окрім того, цей підхід має спиратися 
переважно на моделі «Друг компанії», істотно модифікованій та пристосованій до місцевого 
середовища. Функції відповідальності за ухвалу й запровадження цієї моделі можна/слід 
покласти на Львівську обласну державну адміністрацію. Робочий час, відведений на діяльність 
зі сприяння, має залежати від розмірів цільової групи інвесторів, а також часу й зусиль, які 
необхідно витратити на налагодження й підтримку тісних взаємозв'язків з ключовими 
керівниками філій. Працівники повинні володіти високими навичками розв'язання проблем 
всередині уряду та глибоким розумінням потреб міжнародних інвесторів. Працівники повинні 
звітувати безпосередньо вищій посадовій особі з Державній адміністрації, демонструючи при 
цьому високий рівень розуміння бізнесу, кращі навички адвокації та володіння необхідними 
зв'язками вищого рівня в уряді України. 

                                                 
11. «Multilateral Investment Guarantee Agency» (MIGA) було створено 1988 року як члена Групи 

Світового банку для сприяння ПІІ в країнах, що розвиваються, для підвищення рівня життя та 
зменшення рівня бідності. MIGA виконує свої повноваження і здійснює внесок в розвиток на 
основі гарантування інвесторів та орендарів від політичного ризику і допомоги країнам, що 
розвиваються, у залученні й збереженні приватних інвестицій. 
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Ключові питання сприяння інвесторам, які слід вирішити 

До питань, які постають при використанні моделі «Друг компанії», можуть належати ті, що 
окреслені у дослідженнях стратегічних інвесторів, що діють у регіоні, таких як «Holger 
Christiansen» та «Leoni». Відповідно, послідовність і прозорість застосування українських 
регуляторних норм залишається, на думку інвесторам, чи не головним питанням, яке вимагає 
вирішення. У цьому контексті, Державна адміністрація Львівської області може діяти як 
додатковий канал передачі думок стратегічних інвесторів відповідним посадовим особам у 
вищих ешелонах уряду у відповідний час. Детальніше ці питання включають у себе такі 
аспекти: 

− Мито й акцизний збір. 

− Податки та соціальне забезпечення. 

− Погодження щодо будівель та земельних ділянок. 

− Антиконкурентна практика. 

− Вдосконалення транспорту, телекомунікацій та комунальних послуг. 

Зважаючи на відносно недавнє прибуття цих стратегічних інвесторів, існує також нагальна 
потреба сприяння запровадженню стартових інвестиційних проектів з тим, щоб вчасно й 
ефективно досягти запровадження всього проекту. Це особливо важить тоді, коли потрібно 
повністю реалізувати заплановану кількість нових робочих місць, пов'язану з цими 
інвестиціями. Слід також звернути увагу й на цільове визначення інвестицій датської 
текстильної промисловості, щоб краще розуміти їхні сьогоднішні потреби та дослідити 
проблеми на майбутнє з тим, щоб відповідним чином реагувати, надаючи їм необхідну 
допомогу. 

Окрім того, Державній адміністрації Львівської області необхідно підтримати ті типи бізнесу, 
які проводять стратегічні інвестори. Філії, такі як «Leoni» тa «HC», мають філії у всіх країнах 
Центральної Європи. У результаті, наступні інвестиції можуть мати високий рівень мобільності 
й конкурентності в міжнародному плані, а майбутнє розширення – не відбуватися автоматично. 
Тому Державна адміністрація має докласти зусиль для налагодження тісних зв'язків з цими 
інвесторами. Це допоможе виконавчим органам влади вивчити операційні та стратегічні 
потреби цих філій, а також спробувати переконати інвесторів у тому, що їхні операції у Львові 
ефективно підтримуються, є цілковито конкурентними і мають міцні позиції для залучення 
наступних інвестицій. 

Перехід до наступного рівня сприяння інвесторам 

Зазначене вище може стати для Державної адміністрації готовим обґрунтуванням для 
планування на перспективу з тим, щоб ухвалити такий підхід до проблеми, який наближається 
до «Проектного підходу до сприяння інвесторам» Моделі 2. За відсутності провайдерів з 
приватного сектора можливості місцевих органів влади щодо втручання й надання необхідної 
підтримки інвесторам за цією моделлю будуть обмеженими з причин їх статутних 
повноважень. Більш доцільною могла б стати допомога, наприклад, у найманні працівників з 
місцевого ринку праці та їх навчанні, а менш доцільним – втручання з таких питань, як 
розвиток міжнародних постачальників. 
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Запровадження ПІІ  

Формування політики в галузі ПІІ  

Органи державної влади (к на місцевому, так і на загальнодержавному рівні) мають продумати 
політику стосовно ПІІ з чіткими цілями та роллю інвестицій у планах розвитку регіону. Слід 
визначити цілі, сектори та специфічні галузі, в яких регіон має відносні конкурентні переваги. 
Наразі уряд більше переймається змінами в законодавстві, правилах та регулюванням, ніж 
політичними аспектами.  

Спрямування на цільовий підхід до залучення ПІІ  

Коли цілі вже визначено, то, підтримуючи ПІІ, регіон має спрямувати свої сили на цільовий 
підхід до залучення ПІІ. Це має передбачати розвиток регіону для визначених інвесторів, та 
надання їм конкретних конкурентних переваг регіону (наприклад, регіон спеціалізувався на 
електротехнічній та хімічній промисловості за часів Радянського Союзу). ПІІ в розвинених 
галузях може сприяти прискоренню їх довгострокового залучення. 

Запровадження вимог до діяльності у вибраних випадках  

У певних випадках органи державної влади (зокрема, на місцевому рівні) можуть запровадити 
вимоги до діяльності іноземних інвесторів для того щоб отримати цільове інвестування. 
Наприклад, сьогодні кожен інвестор в СЕЗ може отримати всі доступні пільги, якщо він 
відповідає головним загальним вимогам. Одержання пільг не залежить від суми вкладу чи 
встановлених зв’язків. Система може бути створена там, де інвестор може отримати додаткові 
пільги для діяльності по створенню доданої вартості. Інвесторові можуть бути надані також 
додаткові пільги за розвиток місцевої мережі постачальників чи за допомогу у розбудові 
місцевих малих та середніх підприємств. Деякі з вимог, що стосуються торговельної діяльності 
(наприклад, вимоги місцевого змісту), прямо заборонені Світовою організацією торгівлі та 
двосторонніми угодами.12 Проте деякі інші (наприклад, участь у науково-дослідних роботах, 
тренінги місцевого персоналу тощо) дозволені в рамках міжнародних угод, якщо вони пов’язані 
з певними пільгами і не є обов’язковими вимогами для іноземних інвесторів. Конкуренція за 
ПІІ серед країн може обмежити політичну свободу для певної країни висувати такі вимоги. 
Проте вони можуть висуватися доволі легко стосовно ПІІ, які шукають доступу до 
національних природних ресурсів чи внутрішнього ринку. 
 

Стимулювання міжфірмових об’єднань та мереж співпраці між компаніями та 
установами. 

 Разом з економікою, що базується на знаннях, яка виникає, утворюється нова 
територіальна парадигма, в якій процеси регіонального зростання все більше і більше 
стимулюються інноваціями. Інновація в новій економіці розглядається як результат 
колективних зусиль, а не окремих компаній чи університетів (Cook and Morgan, 1998; Storper, 
1997). Одним з найбільш ефективних шляхів досягнення колективного знання полягає у 
альянсах між компаніями і організація мереж між компаніями і організаціями. Тому це може 
стати ключовим пунктом уваги державної політики. Закордонні філіали можуть відігравати 
ключову роль у колективних навчальних процесах, зокрема внаслідок поширення нових 
                                                 
12. Україна не є членом СОТ і тому може досі встановлювати місцеві вимоги по договорах, 

принаймні, на внутрішньому ринку та на ринку природних ресурсів, які потребують ПІІ. 
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процесів і технологій виробництва на їх мережі постачання, і шляхом формування співпраці з 
місцевими університетами. 

Деякі уряди забезпечують стимули для компаній (як для закордонних філіалів, так і 
національних компаній) у започаткуванні співпраці у сфері науки та розвитку з іншими 
компаніями або дослідницькими установами. Наприклад, з 1991 року Бразилії запропоновано 
податкові пільги для компаній, що ведуть діяльність у сфері інформаційних технологій, які 
інвестують хоча б 5 % від місцевих продажів у науку та розвиток і 46 % таких відсотків 
припало на проекти, які виконувались спільно з бразильськими університетами та 
дослідницькими центрами. Декілька компаній (включаючи філіали іноземних компаній таких 
як Erricson, NEC і Compaq) скористалися цими пільгами. Базуючись на пільгах, Motorola навіть 
заснувала Бразильський центр розвитку напівпровідникових компонентів, як глобальний 
дослідницький центр у співпраці з місцевими університетами (Galina, 2001) 

Підтримка підприємництва, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу 

Уряд повинен активно підтримувати підприємництво і сприяти розвитку малого та 
середнього бізнесу. Однією з головних (критичних) причин невдач ПІІ у встановленні зв’язків з 
місцевою економікою є відсутність або слабкість інфраструктури постачання в країні, до якої 
надходить інвестування. Найчастіше бракує постачальників необхідних складових або якість їх 
продукції не відповідає вимогам іноземних інвесторів. Розвиток підприємництва сприяє 
розширенню асортименту продукції, що виготовляється на базі місцевих підприємств. Розвиток 
малого та середнього бізнесу допомагає в оновленні обладнання місцевих фірм, підвищенні 
рівня ефективності та якості. 

Все зазначене вище працюватиме лише тоді, коли створено сприятливе бізнес-середовище на 
мікрорівні, в умовах якого підприємства створюють нові робочі місця, нову вартість і нові 
знання. Це вимагатиме певних змін, зокрема, в законодавстві, правилах і регуляторних нормах. 
Бюрократичні процедури слід істотно зменшити. Галузеві тренінги для службовців на теми, 
пов’язані з різними аспектами підприємницької діяльності допомагатимуть формуванню 
їхнього сприятливого ставлення до бізнесу. 

Зміцнення зв'язку між бізнесом і науковими дослідженнями  

Однією з причин того, чому іноземні інвестори не мають міцних зв’язків з місцевими 
університетами та науково-дослідними установами у Львівській області є те, що останні не 
спеціалізуються достатньо глибоко в тих галузях, до яких мають відношення іноземні компанії. 
Відтак зрозуміло, що академічні програми мають бути модифіковані відповідно до вимог 
економіки, які змінюються. Навіть у харчовій промисловості, яка є сильною стороною регіону, 
на думку компаній, місцеві університети не мають адекватної спеціалізації. Запровадження 
досліджень у галузях, споріднених з виробництвом, можуть допомогти розвитку цих 
властивостей. Компанії можуть використати ці ширші спеціалізації шляхом вкладання коштів у 
подібні дослідницькі проекти, пов’язані зі специфічними технологіями. Така співпраця в 
дослідженнях між місцевими університетами та іноземними фірмами допомагає у створенні 
взаємовигідної передачі знань. Призначення представників виробничих компанії, зокрема, з 
іноземних компаній, які працюють у регіонах, до управлінського складу університетів та 
науково-дослідних інститутів допоможе змінити навчальні академічні програми та сприятиме 
встановленню зв’язків між академічними інститутами та промисловістю. 
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Підтримка розвитку спеціалізованих кластерів  

Певні проекти ПІІ, які спрямовані на пошук низьких витрат, повідомили, що хотіли б перевести 
більшість своїх виробничих операцій з-за кордону до Львівської області. Вони повідомили і 
про те, що, зважаючи на результати першого стратегічного проекту ПІІ, деякі їхні конкуренти 
також збираються переміститися із-за кордону. Уряд має підтримувати подібні ПІІ, створюючи 
спеціальні кластери з усіма засобами, необхідними для даного виду промисловості, в тому 
числі інфраструктуру та надання кваліфікованих трудових ресурсів. Такі угруповання 
допоможуть створити динамічний ефект і сприяти розвитку різних секторів економіки. 

Укладання преференційної торговельної угоди з ЄС  

На сьогодні Львівська область межує з розширеним Євросоюзом. Українському урядові слід 
оговорити умови торговельної угоди з ЄС (наприклад, ті, згідно з якими продукція, вироблена в 
Україні, підпадатиме під дію Правил про походження). Така пільгова торгова угода могла б не 
тільки сприяти притоку ПІІ, а й запровадженню ПІІ в місцеву економіку. 

Пошуки допомоги НДО у визначенні та розвитку потенційних галузей-постачальників 

НДО, на кшталт Європейської асоціації бізнесу та Торгової та промислової палати, є досить 
активними у Львівській області. Місцеві власті можуть звернутися до цих НДО за допомогою у 
визначенні та розвитку потенційних галузей-постачальників у регіоні. Такі бізнес-асоціації 
можуть схилити (примусити) іноземних інвесторів встановлювати міцні зв’язки з місцевою 
економікою в рамках їх корпоративної соціальної відповідальності.  

Можливості транскордонної співпраці в галузі ПІІ 

Такі ініціативи можуть сприяти міжнародній співпраці та сприяти залученню ПІІ за умов 
більшого покращення місцевого бізнесу. До таких можуть належати ініціативи, спрямовані на: 

− Поліпшення міжнародної інфраструктури. 

− Підтримку належного стану шляхів та послуги ключових торгових транскордонних 
артерій. 

− Вдосконалення міжнародного повітряного та залізничного сполучення. 

− Спрощення й прискорення процедур митного контролю. 

− Усунення зайвих перешкод на шляху товаро- та людинопотоків. 

Якщо мова йде про приваблення ПІІ, і оскільки збудувати імідж невеликої спільноти 
досить важко, то для того, щоб зрозуміти інвесторів, краще вивчити реальність здійснення 
спільної маркетингової кампанії з прилеглими регіонами Польщі. Як тільки вдасться 
привернути увагу, регіони зможуть вдатися до інших прийомів, скажімо, стимулів, 
технологічних знань чи можливостей створення СП для реалізації інвестиційних проектів.  

Проект міжнародного співробітництва можна втілити між двома університетами сусідніх 
регіонів, поєднавши таким чином студентів, дослідників та бізнес. Створення наукового 
регіону може вважатися розвитком інновації та зростанням завдяки спільній праці.  
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Такі ініціативи допоможуть покращити ефективність бізнесу та підвищити привабливість 
регіону. До того ж, вони дозволять бізнесу скористатися знаннями на прилеглих міжнародних 
ринках праці за нестачі кваліфікованих спеціалістів у даній місцевості.  
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ДОДАТОК І: МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕВАГИ СПРИЯННЯ ІНВЕСТОРАМ 

Дедалі важливішим сегментом ринку для АПІІ, кількість яких зростає, стають ті інвестори, 
що вже діють у регіоні. У тих країнах, де вже існує організована база іноземних інвесторів, до 
60% потоків ПІІ можна виділити на модернізацію інвестиційної діяльності та діяльності, 
спрямованої на розширення компанії. Наприклад, у 2003 році в Шотландії цей показник досяг 
безпрецедентного рівня – 85%. 

Часто стверджують, що підтримка інвесторів наслідує давнє прислів’я про те, що майже в 
дев’ять разів легше продати щось наявному споживачеві, ніж залучити для цього нового 
споживача (MIGA, 2003). Справді, залучення й збереження ПІІ через ефективно налагоджені 
програми сприяння інвесторам є менш витратним за ресурсами, ніж залучення нових ПІІ. 

Рішення про пряме інвестування в закордонний регіон є, зрозуміло, стратегічно важливим 
рішенням для більшості корпорацій. За своєю природою іноземні інвестори є такими, які 
цілком законно сподіваються на одержання ряду послуг із сприяння залученню інвестицій. 
Окрім того, якщо рішення про інвестування вважається таким, що належить до найбільших 
рішень про придбання, то послуги зі сприяння можуть допомогти інвесторам уникнути 
суперечливих відчуттів після здійснення інвестування (Assael, 1992) і посилити відчуття того, 
що вони зробили правильний вибір регіону для інвестування. 

Тісно співпрацюючи з місцевим керівництвом іноземного інвестора, працівники АПІІ 
мають можливість сформувати у такого керівництва позитивне сприйняття регіону як 
унікального для здійснення інвестиційних проектів. Це дає ряд вигод: інвестори, що діють у 
регіоні, часто стають першою інстанцією, до якої звертаються нові потенційні інвестори, а 
досвід і думка інвесторів, що діють у регіоні, є вирішальним фактором у виборі та оцінці 
регіону; компанії, що можуть стати жорсткими конкурентами, часто радо діляться 
інформацією, яку мають, про регіони за кордоном, а наявні в регіонах інвестори часто активно 
допомагають конкуренту розпочати свою діяльність. 

Оскільки корпорації дуже опікуються своєю репутацією серед партнерів, споживачів та 
акціонерів, то для них важливим є стимулювання позитивної поінформованості про регіони, де 
вони проводять діяльність, та позитивного сприйняття цих регіонів. У цій сфері перед АПІІ 
відкриваються широкі можливості для діяльності на основі участі у святкових презентаціях 
компаній, проведення спільних інформаційних кампаній, спільної участі в закордонних місіях 
та ін.  

Розвиток тісних довгострокових відносин з іноземними інвесторами є частиною 
ефективного менеджменту зв'язків зі споживачами (МЗС) і сам по собі є стратегічно важливим 
завданням. Розвиваючи міцні зв'язки з вищим керівництвом місцевих дочірніх фірм іноземних 
транснаціональних підприємств, працівники АПІІ зможуть краще зрозуміти, як здійснюється 
підприємницька діяльність і який вплив вона має на місцеву економіку. Окрім того, вони 
зможуть краще зрозуміти бізнес-потреби і визначити на ранніх етапах будь-які нові 
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інвестиційні проекти, які можуть сформувати, так званий, трубопровід інвестиційних проектів 
компанії, або працювати з керівництвом дочірньої фірми над розробкою нових інвестиційних 
ініціатив для батьківської корпорації і т.п. 

Протягом останніх років поєднання слабких потоків ПІІ, лібералізації ринку та мобільності 
великих інвесторів привело до значного посилення конкурентного тиску в країнах/регіонах 
інвестування. Внаслідок цього підвищилося значення програм сприяння інвесторам. Щодо 
маркетингу, то за допомогою таких програм можна визначити регіони в країнах інвестування, 
де конкуренція лише зароджується; такі програми можуть відіграти важливу роль у справі 
злиття наявних інвесторів з місцевою економікою на основі створення для них стимулів для 
нарощування й поглиблення їхнього внеску в регіон, тобто мати так званий «ефект Гуллівера». 
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ДОДАТОК ІІ: МОДЕЛІ СУПРОВОДУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
(ПІІ) 

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА13  

Чеська Республіка (ЧР) є однією з найбільш успішних країн з перехідної економіки щодо 
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Комплексних даних офіційної статистики не 
зібрано. Проте, згідно з «ЧехІнвест», станом на серпень 2004 року в країні нараховувалося 
1061 великий інвестор. 

Лібералізація ринку, приватизація, підготовка до вступу в ЄС і запровадження 
інвестиційних стимулів у 1998 році стали рушіями різкого збільшення потоків ПІІ у 2002 році 
(див. Графік 5). Загалом, починаючи з 1992 року, в країні було зареєстровано ПІІ на суму 
майже 40 млрд. євро. 

Очікується, що покращення підприємницького клімату та інфраструктури, приватизація 
державних часток підприємств та постійне розширення діяльності приведе до залучення 
істотних сум ПІІ у майбутньому. 

Графік 5. ПІІ в Чеській Республіці 

 
Джерела: Національний банк Чеської Республіки, вересень 2004 року 

Цілі «ЧехІнвест» 

«ЧехІнвест» було створено Міністерством промисловості й торгівлі (МПТ) у листопаді 
1992 року. До завдань організації входили: 

• Промоція Чеської Республіки (ЧР) на міжнародному рівні. 

• Забезпечення постійного притоку прямих іноземних інвестицій для підтримки 
реструктуризації промисловості та економічного розвитку.  

                                                 
13. Автор висловлює подяку Петру Адамеку з «Berman Group» (http://www.bermangroup.cz) за 

інформацію та поради, без яких неможливо було б провести дане дослідження. Погляди, 
висловлені в дослідженні, є особистими поглядами автора 
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Працюючи спочатку як маркетингова агенція, ЧехІнвест згодом перетворилася на потужну 
та цілковито інтегровану агенцію економічного розвитку з повноваженнями національного 
рівня14. Такі зміни, підтримані як МПТ, так і ЄС, стали результатом запровадження ключових 
програм для зміцнення міжнародних конкурентних позицій ЧР. Ці програми передбачали 
запровадження: основних національних схем фінансового стимулювання, промислових зон та 
програм розвитку постачальників світового класу. 

У цьому новому утворенні сприяння інвесторам залишається визнаним головним 
напрямом діяльності ЧехІнвест та частиною комплексного спектру послуг для інвесторів, до 
яких належать: управління інвестиційними ініціативами, визначення та оцінка майна 
підприємства, пошук постачальника, розвиток інфраструктури бізнесу, доступ до структурних 
фондів ЄС. 

Цілі та джерела супроводу інвесторів 

Згідно з інформацією керівних працівників ЧехІнвест, головними цілями супроводу 
інвесторів в ЧР є такі: 

• накопичення нової інформації, зміцнення зв’язків та закріплення чеського завершення 
ланцюга вартості для головних цільових секторів ЧехІнвест: автомобільного, сектора 
електроніки, секторів інформаційних технологій та точного машинобудування; 

• прискорення зростання кластерів у вибраних секторах, таких як випуск автомобілів; 

• реалізація у співпраці з урядом захисної ролі для забезпечення вироблення 
якнайбільшої доданої вартості у чеському бізнес-середовищі, запровадження 
технологічно керованих напрямків діяльності на основі стимулювання наявних 
інвесторів до нарощування їхніх операцій. 

Підрозділ із супроводу інвесторів було вперше запроваджено в ЧехІнвест в 2002 році. Він 
став продовженням Департаменту постачання, який існував для того, щоб допомогти чеським 
постачальникам налагодити зв'язки з новими іноземними інвесторами у ЧР. Цей підрозділ нині 
є частиною Департаменту інвестиційних проектів, який разом з Департаментом стимулювання 
та Департаменту постачання складає Відділ інвестиційної підтримки (ВІП). В цьому відділі 
працюють 30 осіб. Структурно персонал поділяється таким чином: 

• 3 особи працюють над питаннями супроводу інвесторів;  

• 3 особи працюють у Департаментів постачання; 

• 11 осіб працюють у Департаменті стимулювання; 

                                                 
14. У 2003 році, коли ЧР готувалася до вступу в ЄС та управління структурними фондами, МПТ, 

зважаючи на зростаюче конкурентне бізнес-середовище, визнало необхідність створення 
окремого органу для запровадження визначених напрямків політики та програм. У квітні 2003 
року було об’єднано три агенції, діяльність яких була взаємопов’язаною, для створення єдиної 
структури. Такими агенціями були: «ЧехІнвест» (сприяння іноземним інвестиціям), Агентство 
розвитку підприємництва (програми підтримки малого та середнього бізнесу) та 
«CzechIndustry» (підготовка секторної діяльності та структурних фондів). Сьогодні 
«ЧехІнвест» називає себе агенцією «розвитку інвестицій та бізнесу». 
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• 13 осіб працюють над інвестиційними проектами. 

Однак, будучи головним пріоритетом для ЧехІнвест в цілому, супровід інвестора 
вважається спільною діяльністю для всіх департаментів. 

Після свого утворення, підрозділ з питань супроводу інвесторів налічував 6 кадрових 
працівників, в тому числі фахівців з кадрових питань, юристів та ін. Сьогодні, коли організація 
стала більш інтегрованою в економічний розвиток та розпочала надання різноманітних послуг 
із розвитку бізнесу, підрозділ з питань супроводу інвесторів втратив 50% своїх потужностей, 
оскільки багатьох працівників було переведено до інших департаментів. На даним момент троє 
працівників з питань супроводу інвесторів працюють як керівники проектів, а не як 
функціональні спеціалісти. 

Створенню спеціального підрозділу з питань супроводу інвесторів у ЧР сприяла низка 
факторів. Серед них: 

• роль іноземних радників та експертів, які допомагали ЧехІнвест переосмислити 
стратегію й визначити можливості для запровадження нових типів послуг, в тому 
числі й зі супроводу інвесторів; 

• широкі та налагоджені на час утворення підрозділу зв'язки з іноземними інвесторами 
на основі: 

− програм розвитку постачання ЧехІнвест, та ін.; 
− розширення компанії, яке вимагало допомоги й підтримки, особливо у справі 

налагодження зв'язків з іншими урядовими установами. 
  

Останній пункт є особливо важливим. Підвищення рівня діяльності ЧехІнвест та її 
розширення є побічним результатом великої бази іноземних інвесторів, залучених до ЧР. 
Існування такої бази було найважливішою передумовою запровадження спеціалізованої служби 
допомоги інвесторам. ЧехІнвест була партнером з державного сектора для тих інвесторів, які 
шукали шляхів розширення діяльності, оскільки на її допомогу інвестори розраховували при 
розробці доінвестиційних рішень і на до-виробничому етапі первинного інвестування. 

Портфель послуг, спрямованих на супровід інвесторів 

Основними послугами, які надає ЧехІнвест є такі: 

• Розширення: сприяння розширенню діяльності інвесторів, що діють у регіоні. 

• Розв'язання проблем: допомога в усуванні перешкод, з якими стикаються іноземні 
інвестори, що працюють в регіоні; 

• Допомога в кадровій політиці: допомога в організації та запровадженні кадрової 
політики; 

• Захист: внесок у законодавчий процес ЧР на основі колективної думки інвесторів, що 
діють у регіоні; 
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• Юридичні послуги: підтримка іноземних інвесторів, що діють у регіоні, з правових 
аспектів державних справ; 

• Комунікація: робота за принципом «єдиного вікна», як інструктивний орган і орган 
сприяння зв'язкам іноземних інвесторів з урядом. 

Ці послуги надаються іноземним інвесторам на безкоштовній основі. Вартість цих послуг 
не зазначається, при цьому організація не вдається до послуг третьої сторони з приватного 
сектора. 

Надання та ресурси послуг із супроводу інвесторів 

Згідно з інформацією виконавчого директора ЧехІнвест, для визначення цільової групи  
споживачів послуг зі супроводу інвесторів використовуються такі критерії: 

• чи є інвестор наявним клієнтом ЧехІнвест, - такі підприємства становлять більшість 
серед тих, хто користується послугами ЧехІнвест; 

• інвестори, що працюють в межах тих секторів і груп, які ЧехІнвест вважає стратегічно 
важливими; 

• інвестори з потенціалом науково-дослідної діяльності та/або діяльності з розміщення 
штаб-квартири; 

• інвестори з потенціалом для місцевого постачання; 

• інвестори, що можуть бути/є частиною експортного кластеру; 

Методи такої роботи в ЧР можна охарактеризувати так: 

• всі іноземні інвестори, яким допомагала ЧехІнвест, автоматично стають клієнтами 
підрозділу супроводу інвесторів, щойно вони розпочинають свою діяльність у ЧР (у 
виняткових випадках іноземні інвестори стають клієнтами підрозділу супроводу після 
того, як приймають офіційне рішення про початок діяльності в ЧР); 

• зазвичай існує короткий перехідний період, коли відповідний менеджер, що 
забезпечує допомогу інвесторам до початку інвестиційної діяльності, передає 
інвестора-клієнта, в тому числі й електронну інформацію про нього, новому 
менеджеру з питань супроводу інвесторів; 

• обидва менеджери ЧехІнвест мають бути присутніми на офіційному відкритті нових 
підприємств, під час якого підрозділ із питань супроводу інвесторів офіційно 
представляють іноземним інвесторам; 

• після того, як менеджери підрозділу з питань супроводу інвесторів визначать 
інвестиційний проект, цей проект передають до Департаменту маркетингу ЧехІнвест, 
йому надається такий самий статус і режим, що й іншим існуючим інвестиційним 
проектам. 

Інші іноземні інвестори, що відповідають критеріям надання інвестиційних пільг, але 
залишаються без допомоги в ЧР, також можуть одержувати послуги із супроводу інвесторів. 
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ЧехІнвест на сьогодні визнає потенціал розвитку цих інвесторів, які становлять важливу 
частину бази іноземних компаній в ЧР. 

База даних контактів ЧехІнвест є одним з найбільш важливих інструментів супроводу 
інвесторів, яким володіє ЧехІнвест. Як основу системи управління взаємодії з клієнтами 
ЧехІнвест використовує «Lotus Notes»: всі контакти інвестора-клієнта, посилання, документи, 
адреси електронної пошти, звіти про візити, протоколи та стенограми зустрічей зберігаються в 
електронному форматі. Ця система містить запис історії зв'язків ЧехІнвест з будь-яким 
іноземним інвестором від першого листування та перших зустрічей через визначення регіону та 
вибору місця (в тому числі візитів на місця та ін.) і до початку діяльності та надання послуг 
супроводу. 

ЧехІнвест має дві основні системи кодування для запису та відстеження проектів – 
статусну та пріоритетну. Статусна система кодування відстежує проекти відповідно до етапу, 
досягнутого в циклі визначення регіону – від сирого плану до повністю функціонального 
підприємства. Пріоритетна система кодування присвоює проекту літери від А 
(високопріоритетний) до D (низькопріоритетний). Визначення пріоритетності спирається на 
поточні пріоритети уряду в галузі регіональної політики, ключових секторів/груп, очікуваного 
економічного впливу та ін. Наприклад, регіональна політика є активним пріоритетом на даний 
момент, і за цим критерієм деякі інвестиційні проекти в Празі можуть одержати класифікаційну 
літеру С, тоді як подібні проекти в Остраві – літеру А. 

Більшість зв'язків походять від іноземних інвесторів, які стикнулися з низькою проблем 
після початку роботи і потребували супроводу. Все це становить реактивний компонент 
програми супроводу інвесторів. Однак існує і проактивний компонент супроводу інвесторів, 
що працюють у регіоні: за своїми функціональними обов'язками персонал підрозділу ЧехІнвест 
із супроводу інвесторів повинен принаймні двічі на рік відвідувати кожного інвестора класу А. 
На сьогодні існує близько 70 інвесторів класу А, що користуються програмою супроводу 
ЧехІнвест. Реактивний компонент роботи дещо ускладнює процес планування та керування 
роботою. Досвід показує, що троє членів організації, які займаються питаннями супроводу 
інвесторів, можуть забезпечити такою допомогою в умовах ЧР близько 270 іноземних 
інвесторів. 

Окрім того, підрозділ супроводу інвесторів підтримує зв'язки з іноземними інвесторами, 
яких не відвідували, за допомогою вісників, що надсилаються електронною поштою, та інших 
відповідних матеріалів, які надсилаються звичайною поштою і спрямовані на окремі категорії 
інвесторів і окремі категорії зв'язків всередині компаній, залежно від їхніх цілей та поля 
діяльності. 

На регіональному рівні ЧехІнвест співпрацює в галузі супроводу інвесторів із агенціями 
регіонального розвитку. Стратегія, цілі та цільові сектори для таких органів визначають 
ЧехІнвест та Міністерство промисловості та торгівлі. Агенції регіонального розвитку є 
джерелом інформації та даних, необхідних супроводу інвесторів. Агенції регіонального 
розвитку також надають допомогу невеликим інвесторам і допомагає розв'язати проблеми на 
регіональному рівні. До заходів, що їх проводить ЧехІнвест, залучаються і політики 
регіонального рівня. 

Визначення якості виконання 

Рівень успішності діяльності, спрямованої на супровід інвесторів, визначається переважно 
на основі внеску цієї діяльності в досягнення оперативних цілей ЧехІнвест. У плані супроводу 
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інвесторів таке визначення спирається на кількість випадків розширення діяльності інвесторів, 
які здійснювалися за допомогою ЧехІнвест, за рік. Визначена кількість розширень на 2004 рік 
становила десять розширень, і цього показника було досягнуто. 

Успішність діяльності підрозділу із супроводу інвесторів визначається на основі «Таблиці 
визначення якості виконання», за допомогою якої можна визначити якість роботи за трьома 
головними параметрами: 

Послуги інвестору-клієнту:  

Цей параметр становить 60% значення і включає в себе такі типи діяльності, як 
відвідування й зустрічі з інвесторами, розв'язання проблем, консультування, надання допомоги, 
налагодження зв'язків з іншими державними департаментами та агенціями, організація 
семінарів та ін. До використовуваних критеріїв визначення належать кількість одержаних 
звітів, листів, повідомлень електронною поштою тощо, кількість проведених семінарів і 
кількість учасників семінарів, а також результати опитувань на предмет задоволеності клієнтів. 

Структурні питання:  

Цей параметр становить 30% значення і стосується офіційного звітування з структурних 
питаннях (і відповідних пропозиціях про їх вдосконалення), виокремлених у результаті 
виконання функцій допомоги інвесторам. До використовуваних критеріїв оцінки належать 
кількість одержаних звітів і кількість розроблених пропозицій. 

Діяльність інвестора-клієнта:  

Цей параметр становить 10% значення і стосується розширення діяльності інвестора-
клієнта. До використовуваних критеріїв належать: 

− кількість нових робочих місць і річний відсоток змін у кількості робочих 
місць, пов'язаний з розширенням, інформація, передана для маркетингу 
інвесторів-виробників, служб підтримки бізнесу й технологічних центрів; 

− рівень та щорічні зміни зайнятості для всіх наявних інвесторів, які одержують 
фінансові пільги; 

− сума та/або річні зміни в надходженнях, експорті, прибутках та інвестиціях у 
всіх наявних інвесторів, які одержують фінансові пільги. Це дані також 
обраховуються для економічної вигоди, «додаткової» до тієї, що пов'язана з 
інвестиційними пільгами. 

Результати останнього опитування думки іноземних інвесторів, які працюють у регіоні, не 
привели до істотних змін у роботі підрозділу з питань супроводу інвесторів: жоден з інвесторів 
не скаржився на низьку якість чи недоліки в роботі підрозділу. 

Сучасний досвід 

Розширення діяльності – дедалі важливіше джерело ПІІ для ЧР. Підтвердженням цьому 
може бути включення розширення діяльності як окремої категорії до категорій щорічної премії 
ЧехІнвест інвесторам. Премія «інвестор року» призначається на основі підрахунку 
економічного внеску, пов'язаного з розширенням діяльності іноземного інвестора (тобто 
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загальна сума інвестицій Х, кількість нових робочих місць Х, ступінь соціальної вигоди, 
виражений в показниках рівня безробіття). Переможцями 2004 року стали: 

• «Continental HT Tyres» (виробництво шин), яка інвестувала 74 млн. євро в розширення 
діяльності в Цліні, де буде створено 430 нових робочих місць. 

• «TG Safety Systems Czech, S.R.O.» (виробник рулів управління та подушок безпеки), 
яка інвестувала 28 млн. євро в діяльність в Хомутові, створивши 350 нових робочих 
місць. 

• «Panasonic AVC Networks Czech, S.R.O» (виробник телевізорів), яка інвестувала 44 
млн. євро в розширення діяльності в Пільзені, створивши 550 нових робочих місць. 

ЧехІнвест проводить різноманітні мережеві акції для іноземних інвесторів за участю 
провідних політиків. До таких акцій належать: офіційне визнання внеску й досягнень іноземних 
інвесторів та партнерських організацій, неофіційні обміни думками щодо забезпечення 
безпосереднього зворотного зв'язку між керівниками компаній та політиками у вирішенні 
ключових питань підприємницького клімату в ЧР. 

Головні уроки 

Програми супроводу інвесторів на основі відвідування були схвалені інвесторами. Це дало 
ЧехІнвест змогу активно формувати стратегічне розуміння планів майбутнього інвестування і 
визначити проблеми, що виникали на першому етапі. Інвестори прихильно поставилися і до 
такої форми допомоги, як розсилка вісника. Інвестори високо оцінили активність ЧехІнвест, її 
відповідальність і гнучкість. Діяльність ЧехІнвест вигідно відрізняється від того досвіду, який 
інвестори набули в роботі з іншими державними органами ЧР. Республіка має всі підстави, щоб 
ініціювати процес зміни незграбної й негнучкої, з точки зору бізнесу, бюрократичної 
структури. 

Чітко визначені загальні цілі, чітко визначена база користувачів, тісний зв'язок між 
підрозділом з питань супроводу інвесторів і Департаментом маркетингу, а також використання 
показників якості виконання, які пов'язують діяльність з результатами – ось головні оперативні 
потужності, які ЧехІнвест використовує у своєму підході супроводу інвесторів. Окрім того, 
організація супроводу інвесторів в умовах чинної в Республіці схеми надання фінансових 
стимулів «у принципі» надає чеському підходу до супроводу інвесторів логічного й 
послідовного характеру. 

Однак служби супроводу інвесторів у ЧР залишаються не рушієм ПІІ, а лише їх 
сприятливим фактором: результати опитування показують, що в більшості випадків іноземні 
інвестори вважають, що при залученні інших важливих факторів можуть розширювати 
діяльність і без допомоги ЧехІнвест. Крім того, незначна роль супроводу інвесторів у 
визначенні «структурних питань» та «розширення діяльності» порівняно з «безпосередньою 
роботою з клієнтом» також свідчить про те, що справжня політика супроводу інвесторів, яка 
узгоджується зі стратегічними цілями економічного розвитку, ще тільки формується. 
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ІРЛАНДІЯ 15 

Ірландський підхід визнаний у світі як високоефективна модель економічного розвитку. 
Ірландська агенція розвитку (ІАР) є однією з кількох державних агенцій, які стали рушіями 
економічного розвитку в Ірландії (див. Додаток 2). ІАР націлена, головним чином, на залучення 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) і розвиток наявної бази іноземних інвесторів (супровід 
інвесторів), вона не має офіційних повноважень на сприяння торгівлі або прямим інвестиціям в 
інші країни. В різних формах ІАР існувала з 1959 року і є чи не першою у світі агенцією 
розвитку такого типу. 

Тривалий час діяльність ІАР спрямовувалася на підвищення якості операцій, здійснюваних 
наявними іноземними інвесторами в Ірландії. На сьогодні вона має чітко вироблений підхід 
супроводу інвесторів. (Прим.: послуги зі сприяння інвесторам, методи надання та ресурси 
сприяння докладніше розглянуто у Додатку 3). Однак у даному дослідженні головну увагу 
зосереджено на нещодавно розробленій моделі одержання більших економічних вигод у 
довгостроковій перспективі від супроводу інвесторів, що була ухвалена ІАР,. Така модель 
репрезентує найновіший етап в еволюції підходу супроводу інвесторів, який безпосередньо 
націлений на стратегічний розвиток ПІІ та потенційні вигоди для ірландської економіки на 
довгострокову перспективу, які можуть стати результатом такого розвитку. 

Стратегічний контекст супроводу інвестоів в Ірландії  

В обмеженому вигляді підхід супроводу інвесторів розвивався упродовж 70-80-х років 
минулого століття, проте особливого розвитку набув в 90-х роках, коли істотно збільшився 
економічний внесок іноземних інвесторів, що працювали в регіоні. Наприклад: 

• упродовж останнього десятиліття ХХ століття (до 2001 року) кількість компаній з ПІІ, 
що працювали в Ірландії, збільшилася майже на 44%, а за десятиліття з 1992 року, 
завдяки інвестуванню, рівень зайнятості підвищився більш ніж на 75% (див. Таблицю 
5); 

• у результаті діяльності інвесторів, що здійснювали ПІІ, кількість нових робочих місць 
збільшилася на 50%, зокрема, у період 1993-1999 рр. внесок від розширення діяльності 
у створення нових робочих місць щороку різко збільшувався, а наприкінці зазначеного 
періоду – збільшився у п'ять разів (див. Таблицю 6). 

Тому діяльність іноземних інвесторів у країні є нині рушієм економіки Ірландії, надаючи 
роботу безпосередньо або, більшою мірою, опосередковано майже 140000 осіб. Інвестиційна 
діяльність складає 25% ВВП і понад 80% ірландського експорту. Сьогодні діяльність ІАР 
спрямована передусім на консолідацію та розвиток 1300 чи й більше іноземних інвестиційних 
проектів в Ірландії на основі забезпечення стратегічного супроводу інвесторів. 

Існування такої великої організованої бази іноземних інвесторів означає також і те, що з 
часом, коли завершиться життєвий цикл перших інвестицій, зросте потреба в нових 
інвестиціях. Рівень щорічного зменшення кількості робочих місць серед наявних інвесторів у 
Ірландії становить близько 5-6% відповідної бази зайнятості. У майбутньому ІАР передбачає, 
                                                 
15. Автор висловлює подяку Яну Сміту з Центру стратегії та аналізу (CSES) (www.cses.co.uk) за 

надану інформацію, без якої неможливо було б підготувати це дослідження. Погляди, 
висловлені в дослідженні, є особистою точкою зору автора дослідження. 
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що потреба в заміні інвестицій перевищить цю норму з причин посилення міжнародної 
конкуренції. Завдання ІАР полягає не так у тому, щоб замінювати старі інвестиції на нові, як у 
тому, щоб визначити можливості нарощування ефективності інвестицій. 

Економічні умови Ірландії упродовж 90-х років привели до змін в діяльності в цій країні 
багатьох провідних транснаціональних компаній, таких як «Intel» та «Apple», які вже 
трансформували своє виробництво шляхом його розширення, диверсифікації, нарощування 
функціональних та технологічних потужностей16. Однак не всі іноземні інвестори змогли 
перебудувати свою діяльність у таких спосіб, а тому стимулювання таких інвесторів до 
перебудови діяльності стало важливим напрямом економічної політики. Тому місія ІАР якраз і 
полягає у стимулюванні цього процесу, не лише для його розширення й залучення до нього 
дедалі більшої бази наявних іноземних інвесторів, а й для радикального прискорення цього 
процесу протягом нинішнього десятиліття. 
 

Таблиця . Рівень зайнятості на основі ПІІ в Ірландії, 1992-2001 рр.  

Дата  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Кількість 
компаній  

860 879 914 968 1,047 1,113 1,174 1,290 1,287 1,237 

Постійна 
зайнятість  

78,583 81,264 85,761 92,585 99,690 109,423 118,351 126,972 142,030 138,009 

 
Table 1. Створення нових робочих місць: діяльність нульового циклу/діяльність з розширення, 

1992-2001 рр. 

Всі проекти ІАР  Тип  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Кількість 
схвалених 
робочих місць  

Нуль
овий 
цикл  

7,658 5,146 4,508 7,170 6,980 8,336 8,682 8,821 12,442 6,227 9,780 2,410 

Кількість експ 3,314 1,679 3,154 2,100 5,875 10,615 15,493 12,876 14,650 11,955 5,942 2,245 

                                                 
16. Коли «Intel» оголосив про рішення інвестувати 300 млн. євро в Лішліп у жовтні 1989 року, то 

це сприйняли як початок особливого етапу у промисловому розвитку Ірландії. Однак на 
сьогодні з того проекту нічого не залишилося. «Intel» в Ірландії вийшов далеко за меші 
виробника монтажних плат і систем, перемістив свій перший завод з виготовлення плат і нині 
будує свій третій завод у Лішліпі, який працюватиме на основі найновіших світових технологій 
виробництва мікропроцесорів – на до-мікронному рівні (90-нанометерна технологія логічних 
ІС).  

 «Apple» в Корку (Ірландія) – це великомасштабний виробничий комбінат, радикально 
перебудований за останні роки. Низьковартісні процеси виробництва було переведено з 
Ірландії, однак Корк залишається підприємством зі 100% потужностями структурування на 
замовлення. Слід зазначити, що Корк став європейською штаб-квартирою «Apple». До її складу 
входить також Європейський (міжнародний) центр споживачів та технічної підтримки, 
Інтернет-фірми з продажу електроніки, вона виконує ряд важливих функцій, таких як 
казначейство, управління замовленнями, логістика та центр інформації.  

 Результатом стало те, що на сьогодні 30% ірландський трудових ресурсів у «Apple» зайняті на 
стабільному виробництві та виробництві доданої вартості, а 70% - в системі надання 
високовартісних послуг. Всі ці функції було інтегровано в одну високорентабельну модель 
додавання вартості «Apple Inc» та ширшого запровадження діяльності в Ірландії. 
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схвалених 
робочих місць 

ансія 

Супровід інвесторів та  майбутні перспективи ПІІ 

Факторами зміни місії можуть стати не лише тенденції ПІІ та питання, розглянуті вище, а 
й те, як уряд Ірландії бачить майбутнє економіки, тобто її «спрямованість на інновації та 
ринок» (див. Додаток 4). Згідно з ІАР, головною вимогою для іноземних інвестицій, які 
створюють високу додану вартість, та потребують високого рівня кваліфікації, є орієнтація 
переважно на інновації, а не на виробництво, а також ефективніша інтеграція в дедалі 
складніше бізнес-середовище на місцевому рівні. Окрім того, за умов відсутності істотного 
надлишку праці, що було типовим для минулого, для підтримки високого рівня заробітної 
платні та економічного зростання в Ірландії необхідно буде підтримувати ті типи економічної 
діяльності, яким притаманні саме такі характеристики. 

Прямі іноземні інвестиції, в тому числі розширення діяльності, вважається істотним 
фактором успішної реалізації такого бачення, а тому супровід інвесторів є складовою моделі 
майбутньої діяльності ІАР. Однак передбачається, що ПІІ дедалі більше інтегруватимуться і 
вливатимуться в підприємницьку базу Ірландії, яка стає дедалі більш інтернаціональною. Для 
цього потрібно перетворити ірландську інфраструктуру на співставну з інфраструктурою 
розвинутих країн: в ірландських політичних колах добре розуміють, що традиційних 
політичний підхід до компенсації за недоліки інфраструктури на основі надання пільг 
завершується. Оскільки високовартісна діяльність вимагає світового рівня інфраструктури, 
освіти та послуг, то для збільшення внеску організованої бази іноземних інвесторів, що діють у 
регіоні вирішальним фактором стане вчасне втілення Національного плану розвитку (НПР). 
Характер регіональних проблем Ірландії став причиною того, що оптимізувати вплив реалізації 
плану можна лише поєднавши реалізацію плану з реалізацією Національної стратегії 
просторового розвитку (НСТР) National Spatial Strategy (NSS). 

Наступний етап просування Ірландії в напрямку інноваційної економіки має бути 
завершений у 2010 році. Організована база іноземних інвесторів, що діють у регіоні, має 
відіграти ключову роль у цьому процесі, і це повністю враховано у підході супроводу 
інвесторів, ухваленому ІАР. Нижче досліджено характер та еволюцію цього підходу, а також 
його застосування для надання послуг. 

Нова модель супроводу інвесторів 

Як показують приклади «Intel» тa «Аpple», сприяння прогресу в складній й масштабній 
мережі операцій існуючих іноземних інвесторів означає не лише збільшення доданої вартості 
їхніх виробничих операцій, а й поєднання інноваційних потужностей з впливом 
корпоративного рівня – науковими дослідження й послугами, логістикою та функціями 
управління ланцюгом постачання у процесі виробництва. Отож, мета полягає в тому, щоб 
створити більш завершений і більш стратегічно важливий цикл операцій в межах загальної 
корпорації. Окрім того, такі операції мають тенденцію до повнішого влиття в місцеву 
економіку і є більш прийнятними з точки зору конкурентних характеристик ірландської 
економіки на майбутнє. 

Для досягнення цієї мети ІАР ухвалила восьмиетапну стратегічну модель (див.: Delaney, 
1998) просування, якою можуть скористатися транснаціональні корпорації, оскільки вони 
набувають функції додавання високої вартості і поглиблення влиття інвестицій в місцеву 
економіку. ІАР використовує цю модель для визначення точок «інтервенції клієнта» і 
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розробила інструментарій підтримки довкола цих точок. Ці інтервенції підтримуються за 
допомогою ряду стимулюючих схем, спрямованих на заохочення клієнтів до здійснення 
відповідних науково-дослідних робіт в Ірландії. Розглянемо докладніше кожен етап. 

Етап 1. Організація початку діяльності 

На цьому етапі організовують основи діяльності іноземної дочірньої компанії – 
приміщення, працівників, постачальників, регуляторні ліцензії тощо. Батьківська компанії 
зазвичай розроблятиме ключові рішення і забезпечуватиме дочірню фірму інструкціями, на 
основі яких вона діятиме. Головні інтервенції на цьому етапі виконують виконавчі директори 
«нових підприємств» у регіональних офісах. Це переважно післяпродажний процес, який 
розпочинають, щоб переконатися в тому, що є відповідні приміщення, найнято відповідний 
персонал, забезпечується тренінгова допомога, про яку домовлено, і що кожна виплата 
здійснюється за погодженим планом. Головною метою на цьому етапі – звести до мінімуму час 
і зусилля керівників батьківської компанії у фазі початку діяльності, а також підвищити 
репутацію ІАР та місцевих керівників ірландської дочірньої фірми. 

Етап 2. Успішна реалізація повноважень батьківської компанії 

На цьому етапі виконавчі керівники нового підприємства офіційно передаватимуть 
проекти тим безпосереднім виконавцям, які займатимуться «розвитком компанії». Зазвичай 
батьківська компанія очікує, що дочірня фірма працюватиме над досягненням визначених для 
неї цілей. Тобто перешкоди установчого етапу усунуто, і дочірня фірма виправдовує 
очікування, закладені в батьківській моделі діяльності. ІАР вважає, що це ключова фаза у 
залученні істотних сум поетапних інвестицій, зокрема, для тих проектів, масштаби яких 
батьківська компанія може відносно легко визначити в ряді потенційних регіонів. Батьківські 
корпорації може стурбувати те, що невеликі розміри Ірландії обмежують її можливості 
прийняти великий проект, однак Ірландія може ефективно приймати менші проекти, за 
допомогою яких можна буде також перевірити механізми надання послуг на місцях. ІАР 
інвестує істотні кошти в додавання вартості на цьому етапі, залучаючи консультантів, фахівців 
з майнових питань, місцевих вчених та ін. для забезпечення виконання й перевиконання всіх 
настанов батьківської корпорації. Цей етап призначено для підвищення рівня впевненості у 
наявності в Ірландії всіх необхідних потужностей для вирішення проблем і зменшення відчуття 
ризику. Існують певні свідчення того, що такий підхід спрацьовує в ряді початкових 
інвестиційних рішень, найбільші очікування від яких мають реалізуватися упродовж 18 місяців 
або близько того. За останні роки до таких інвестиційних проектів належали «Intel», «Xilinx», 
«Microsoft», «Citibank» та інші.  

Етап 3. Реалізація повноважень у найбільш ефективний спосіб 

Це етап, на якому дочірня фірма може почати розвиватися, перетворюючись на більш 
незалежну структуру, або залишитися на етапі, коли її майбутній розвиток залишається 
цілковито поза її контролем. Це дуже важливий етап, на якому від дочірньої фірми очікують 
додавання істотно більшої вартості до міжнародної діяльності батьківської корпорації 
порівняно з аналогічними підприємствами, а відтак можливостей залучення нових 
потужностей, виробничих ліній або діяльності з додавання високої вартості. Головними 
напрямками допомоги, яку може надати ІАР дочірній компанії у розв'язанні проблем 
підвищення рівня діяльності на даному етапі є такі: наймання на роботу персоналу й 
підвищення рівня його кваліфікації, забезпечення доступу до ключових постачальників на 
місцевому рівні, підтримка розвитку нових виробничих практик, процесів і систем. Зокрема: 
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• працівники, що займаються питаннями розвитку компанії, можуть мобілізувати 
ресурси загальнонаціональних центрів навчання персоналу для проведення аудиту 
кваліфікації, розробки планів вдосконалення та фінансування тренінгових програм, в 
тому числі навчання основам управління; 

• в галузі розвитку мережі постачальників працівниками, що займаються в ІАР 
питаннями розвитку компанії, за підтримки регіонального офісу та ін. надають такі 
самі послуги по забезпеченню джерел, що й Офіс регіонального постачання у Великій 
Британії; 

• працівники, що займаються питаннями розвитку компанії, досліджуватимуть також 
питання про те, чи може ІАР допомогти у визначенні та фінансуванні процесу або 
системи вдосконалення або обмеженого вдосконалення продукції, що сприятиме 
підвищенню рівня діяльності; допомогу можна надати і для визначення необхідної 
експертизи, і для фінансування відповідних досліджень, розробок дослідних зразків і 
тестування або науково-дослідних проектів. 

До можливих результатів на цьому етапі розвитку належать істотне збільшення операцій 
дочірньої фірми, коли збільшення додаткових потужностей спрямовується батьківською 
корпорацією до найбільш продуктивних дочірніх фірм. Функціональність операцій дочірньої 
фірми можна розширити, включивши до її функцій обмеження відповідальності за процес 
вдосконалення продукції та/або збільшення виходу продукції або розвиваючи її роль у 
додаванні вартості (або її збереженні), виробництві чи логістиці. 

Етап 4. Розширення базових повноважень 

Будь-яке розширення або розвиток повноважень дочірньої фірми є ризикованим для 
батьківської компанії. Це може вплинути на первинні повноваження шляхом витікання 
обмежених місцевих управлінських ресурсів або обернутися втратами ресурсів та/або 
нездатністю постачати продукцію споживачам. Досвід ІАР показує, що перші розширення 
повноважень на нові галузі, такі як наукові дослідження або дизайн, вимагає істотних зусиль та 
енергійного захисту місцевого управлінського персоналу з боку батьківської корпорації. По 
суті, ІАР шукає партнерів з таким місцевим управлінським персоналом, який охоче сприйме 
допомогу як у розробці концепцій, так і поданні їх до штаб-квартири для прийняття остаточних 
рішень. Це передбачатиме мобілізацію та оптимальне використання ресурсів закордонних 
представництв ІАР, академічних ресурсів і навіть, у певних випадках, політичних ресурсів для 
впливу на рішення батьківської корпорації. Окрім того, ІАР використовуватиме свою мережу 
для налагодження зв'язків по всій корпоративній мережі, як з батьківською корпорацією, так і з 
іншими дочірніми фірмами для посилення впливу. Очікування та досвід ІАР показують: при 
успішній домовленості про низькоризиковане розширення повноважень місцевий 
управлінський персонал дочірньої фірми вже легше домагається подальшого розширення на 
основі підвищення рівня довіри внаслідок успішної діяльності після першого розширення. 

З досвіду Ірландії відомо, що місцеві менеджери, при розбудові основ науково-технічного 
потенціалу, інколи наймають не інженерів-виробничників, а інженерів дослідно-
конструкторських робіт, і використовують цей потенціал для вирішення не визначених і не 
окреслених чітко питань розвитку. ІАР може також забезпечити допомогу в проведенні 
дослідно-конструкторських робіт для вирішення цієї проблеми. 
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Етап 5. Розширення базових повноважень: стратегічний розвиток 

Успішно виконуючи повноваження низького ризику, ірландські дочірні фірми набирають 
міцніших позицій для розширення повноважень стратегічного рівня в таких ключових галузях, 
як: 

• Дослідження, розвиток і організація. 

• Діяльність по збуту й маркетингу для підприємств. 

• Виробництво доданої вартості або логістика. 

• Обслуговування та технічна підтримка споживачів. 

Підхід, який застосовує ІАР, є схожим на той, що застосовується на етапі 4, однак на 
цьому етапі допомога та фінансування ІАР є більш деталізованою й розвинутою. Закордонні 
представництва ІАР повинні відігравати більшу роль, а в деяких випадках (наприклад, коли 
залучаються нові керівники або новий підрозділ) проект можна класифікувати як новий бізнес-
проект. Це внутрішнє рішення керівництва ІАР. Секторні керівники відповідають як за нові 
розробки, так і за розвиток компанії, а тому можуть підвищувати рівень обізнаності, впливу або 
ресурсів, потрібних для залучення проекту.  

Етап 6. Перетворення на стратегічний центр для корпорації 

На цьому етапі здійснюється перехід від діяльності філії до діяльності, пов’язаної з 
регіональними (наприклад, європейськими, EMEA) або глобальними корпоративними 
повноваженнями. Зазвичай, філія може набути повноважень бізнес-рівня, в тому числі на 
науково-технічні розробки для певної продукції/послуг, або воно може перетворитися на 
навчальний центр чи центр обслуговування. Наприклад, у високотехнологічних галузях таке 
розширення повноважень часто спрямоване на певні проекти або функції, які істотно 
підвищують цінність корпорації на основі створення баз споживачів, розширення 
корпоративних ринків або забезпечення технологічних/системних переваг всієї корпорації. 
Примітним при цьому є те, що ці компетенції є унікальними, а тому не дуплікуються іншими 
органами корпорації. В таких випадках підхід ІАР залежить від конкретної ситуації. Однак це 
може привести до істотних затрат часу й коштів на допомогу менеджерам ірландського філії у 
визначенні й розробці можливостей та поясненні місцевих особливих переваг Ірландії. Можна 
запропонувати певні стимули для допомоги в науково-технічній діяльності, підвищенні 
кваліфікації та рівня зайнятості. Стимулятивний підхід ІАР спирається на оцінку доданої 
проектом вартості у порівнянні з вимогами ірландської економіки (для доданої вартості часто 
використовують такий показник, як рівень заробітної платні). Продуктивним є те, що 
діяльність працівників ІАР спрямовується не лише на створення нових робочих місць, а на 
створення високооплачуваних робочих місць. 

Етапи 7 та 8. Перетворення на стратегічний центр або вершину 

Застосовуючи свій досвід для виконання глобальної ролі, ірландські дочірні фірми може 
успішно лобіювати ширшу або значнішу роль. У таких випадках акценти діяльності 
зміщуються з функціональних повноважень на випуск певної продукції (та повноважень 
глобальних рівнів) до високого рівня автономії, коли батьківська штаб-квартира надає своїй 
дочірній фірмі повноваження на стратегічний розвиток, планування та контроль. Окрім 
підтримки місцевого менеджменту в розробці ініціатив, ІАР може надавати допомогу на основі 
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залучення ключових впливових осіб, яких можна включити до корпоративної мережі контактів 
високого рівня в Ірландії або інших країнах світу (наприклад, ірландців за походженням, які 
працюють на ключових посадах в корпорації, провідних банкірів, вчених та ін.). 

Завдання налагодження діяльності в Ірландії приводить до повної стратегічної автономії, а 
це є одним з факторів створення інституційним та політичним істеблішментом мереж та 
мережевих можливостей для того, щоб надати можливість найбільшим міжнародним гравцям 
впливати на державну політику в таких сферах, як розвиток інфраструктури, ринок праці та 
міграційна політика, а також правове регулювання Інтернет-продажів та електронної торгівлі 
загалом. У цьому процесі поєднано провідних гравців з ключовими робочими групами в уряді 
та інших інституціях, залучених до розробки ключових аспектів державної політики. 

Аналіз та оцінка 

У цьому кінцевому підрозділі розглянуто значення оцінки та апробації. ІАР 
підпорядковується організаційному аналізу «Forfas», а працівники ІАР, у свою чергу, залучені 
до аналізу й оцінки індивідуальної роботи на основі широкого використання оціночних 
відомостей. 

Слід зазначити, що «Forfas» здійснює два дослідження компаній іноземної власності в 
Ірландії, ширших, ніж дослідження центральних статистичних органів, а тому може підводити 
певні підсумки під результатами, надаючи їх відділам ІАР та/або окремим його відповідальним 
працівникам. Цими двома дослідженнями є такі: щорічне «Дослідження рівня зайнятості» та 
щорічне «Дослідження видатків ірландської економіки». Ключовими макропоказниками 
досліджень є такі: 

• Нові вперше створені робочі місця (вперше створені робочі місця – це нові робочі 
місця, які створюються понад піковий рівень зайнятості). 

• Зміни рівня постійної зайнятості в компаніях, які підтримує ІАР. 

• Середня понесена вартість одного робочого місця. 

• Зміни визначених видатків ірландської економіки та сплаченого корпоративного 
податку. 

«Forfas» та ІАР визнали, що зменшення природного приросту робочої сили та обмежені 
можливості компенсувати це чистою імміграцією обмежує можливості зростання ВВП на 
основі збільшення потужностей (див. дослідження: «Enterprise 2010 – A New Strategy for the 
Promotion of Enterprise in Ireland in the 21st Century», опубліковане «Forfas» у січні 2000 року). 
Метою стало середнє 5% щорічне підвищення ВВП до 2010 року, а єдиною основою для 
досягнення цієї мети, зважаючи на обмежені потужності, стало максимальне підвищення рівня 
ощадливе використання потужностей у менш розвинутих регіонах, а також загальне 
підвищення продуктивності праці (за показником додано вартості на одиницю зайнятості). Це 
привело до утворення нової групи макроцілей для ІАР – стимулювання зайнятості в менш 
сприятливих районах та стимулювання створення нових добре оплачуваних робочих місць. 

Для оцінки роботи окремого відповідального працівника використовується підхід на 
основі оцінкових відомостей. До головних показників продовжують включати створення нових 
робочих місць та більш високооплачуваних робочих місць на діючих підприємствах, внесок у 
розширення ірландської частини ланцюга постачання та надання нових функцій діючим 
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підприємствам, таких як науково-технологічні дослідження. Однак слід зазначити, що 
можливості розширення клієнта ІАР не завжди можна визначити, оскільки в багатьох випадках 
вони постають як підвищення рівня або зміцнення позицій в інших регіонах, а не в регіоні 
безпосередньої діяльності (наприклад, зміцнення позиції постачальників або коли нові навички 
приводять до підвищення рівня зарплатні в Ірландії порівняно з іншими частинами корпорації, 
хоча витрати на одиницю продукції залишаються конкурентними та ін.). 

Правління ІАР вирішило ухвалити спеціальний підхід до оцінки в цих сферах діяльності, 
визнаючи те, що неможливо врахувати всі фактори, що впливають на оцінку діяльності. Тому 
щороку працівники ухвалюватимуть план, що включатиме в себе загальні показники (нові 
робочі місця, нові робочі місця з оплатою понад 25000 фунтів, нові закупівлі в ірландській 
частині ланцюга постачання тощо) разом з спеціальними цілями компанії (наприклад, 
завершити процес залучення нової виробничої лінії або нових науково-технологічних 
досліджень).  

Ключові уроки 

Організаційні структури, які підтримують ірландську модель економічного розвитку, 
демонструють високий рівень координації та інтеграції в межах залучених ключових органів 
державного сектора та між цими органами. 

В основі цієї роботи лежить діяльність ІАР. Відмітною рисою ІАР є його стратегічний 
підхід, інтегроване надання послуг та його гнучкість: ІАР постійно змінює акценти своєї 
діяльності для того, щоб вчасно реагувати на (а) проблеми економічного розвитку та потреби, з 
якими стикнулася Ірландія, (б) мінливий характер ПІІ у світі та (в) мінливі потреби й структури 
світового бізнесу. 

Стратегічне реагування повністю відображене в підході ІАР до супроводу інвесторів і 
затвердженій восьмиетапній моделі розвитку філій. Кожен етап моделі демонструє 
спрямованість на клієнта для надання йому особливого спектру послуг із супроводу. 

ІАР визнає, що ця модель є лише наближеною, і що діяльність філій окремого іноземного 
інвестора можуть змінюватися за характером, розмахом та швидкістю розвитку. Окрім того, 
ІАР визнає, що існує багато інших зовнішніх факторів, які можуть впливати на шляхи розвитку 
філій, і що такі фактори перебувають далеко за межами повноважень і компетенції ІАР. Однак 
ІАР продовжує вважати, що більшість філій можна позиціонувати в цих рамках, і що в багатьох 
випадках можна буде активно керувати процесом переходу з одного етапу на інший. 

Цю модель вважають також інструментом для вивчення концепції розвитку філій для 
керівників іноземних компаній з точки зору економічного розвитку. Окрім того, вона 
допомагає працівникам і Правлінню ІАР визначити цінність результатів цього процесу 
розвитку. З точки розу батьківської корпорації, кожен етап репрезентує більшу здатність філії 
здійснювати внесок до глобального значення компанії. 
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ШОТЛАНДІЯ17 

Формування відповідних послуг зі стратегічної підтримки інвесторів у Шотландії збігається з 
початком діяльності «Scottish Enterprise» («SE»)18, а період наступного розвитку припадає на час, 
коли з'являються нові урядові структури, пов'язані з так званою шотландською деволюцією19. 
Нещодавно, в 2002 році, було запроваджено ще одну інституційну зміну – утворено «Scottish 
Development International», в якій вперше в Шотландії було об'єднано органи, відповідальні за 
сприяння торгівлі і надання послуг (в тому числі, зі сприяння інвесторам) для залучення й 
збереження ПІІ20. 

Таким чином, розвиток відповідних послуг із супроводу інвесторів у Шотландії припав на 
період безпрецедентних інституційних та організаційних змін. Передача влади (деволюція) також 
змінила зміст політики Шотландії. Відповідальність за головні важелі фіскальної політики 
залишається у парламенті Великої Британії у Вестмінстері, а не в парламенті Шотландії в Голіруді. 
Головними факторами, що сприяють запровадженню відповідних послуг для інвесторів у 
Шотландії, є такі: 

• Підвищення рівня знань про дедалі більше значення, яке має наявна запроваджена база 
іноземних інвесторів як джерело проектів ПІІ, яке дає можливість спрощувати цільове 
визначення проектів та зменшувати їх ринкову вартість. (Справді, перший методологічний 
аналіз ПІІ у Шотландії було здійснено наприкінці 80-х років дослідниками з підрозділу 

                                                 
17. Автор висловлює подяку Коліну Вільямсону та Сарі Томсон з «Scottish Enterprise» 

(www.scotent.co.uk ) за надану інформація, без якої неможливо було б підготувати це дослідження. 
Погляди, висловлені в дослідженні, є особистими поглядами автора.  

18. «Scottish Enterprise» - провідний орган розвитку бізнесу в Шотландії. Засновано у квітні 1991 року, 
«Scottish Enterprise» поєднує економічний розвиток і навчальні потужності своїх попередників – 
Шотландського агентства розвитку та Навчальної агенції Шотландії. Головною рисою 
запровадження нового утворення стало формування 13 місцевих компаній, відповідальних за 
надання послуг економічного розвитку на місцевому рівні (в тому числі, розвитку бізнесу), які 
повністю фінансуються й контролюються «SE». Першою головною проблемою стало визначення 
ролі, яку можуть відіграти місцеві компанії у сприянні інвестора 

19. зміни в уряді призвели до приходу до влади нових лейбористів і деволюції в Шотландії, Вельсі та 
Англійських регіонах. Це дало Шотландії можливість зібрати перший парламент, починаючи з 1707 
року. Відповідно змінилося і Міністерство у справах Шотландії. Було скасовано посаду 
держсекретаря по Шотландії, а натомість утворено нову посаду поза кабінетом міністрів – першого 
міністра у справах Шотландії. Департаментами Міністерства, відповідальними за передачу справ, 
стали виконавчі органи Шотландії, що формують Кабінет Міністрів Шотландії, який складається з 
членів парламенту Шотландії з представників партії, що перемогла на виборах. 

20.  «Scottish Development International» - це організація зі 100% державним фінансуванням, яка діє 
спільно з виконавчими органами Шотландії та «Scottish Enterprise». Маючи штаб-квартиру в Глазго, 
«Scottish Enterprise» є головною агенцією економічного розвитку в Шотландії, діяльність якої 
охоплює 93% населення від Грампіану до кордонів. «Scottish Development International» має близько 
100 працівників і представників у 15 країнах у Великій Британії, материковій Європі, Північній 
Америці та Тихоокеанській частині Азії. До її головних завдань входить, зокрема, стимулювання й 
підтримка: партнерських інвестицій між шотландськими та іншими компаніями для відкриття 
нових шляхів на ринки, нових технологій та продукції; збільшення обсягів торгівлі на основі 
стимулювання розширення шотландського портфеля для першокласних експортних товарів і послуг 
на нові ринку; ліцензійні зв'язки між шотландськими та закордонними компаніями та 
університетами; залучення нових прямих інвестицій, зосередження на проектах дослідження, 
організації та розвитку з високим вмістом знань. 
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бізнес-інформації Шотландського агентства розвитку – одного з найбільших попередників 
«SE»).  

• Зменшення традиційно великого притоку великих проектів нульового циклу; посилення 
конкуренції на регіональному рівні всередині Великої Британії та у світі. 

• Бажання бачити іноземних інвесторів, що діють у регіоні, більш залученими до місцевої 
економіки, а також бачити перетворення таких інвестицій на джерело більшої доданої 
вартості та підвищення якості робочих місць з привабливим рівнем зарплатні. 

Запровадження послуг із супроводу інвесторів (1993-1997 рр.) 

  Розвиток відповідних послуг зі супроводу закордонних інвесторів, що діють у регіоні,  
розпочався з призначенням у 1993 році Офісу спеціального керівника по Шотландії з питань 
супроводу інвесторів. До того часу підтримка інвесторам надавалася на неформальній основі. 
Наприклад, кабінетні посадовці з штаб-квартири керівник по Шотландії у Глазго21 часто 
здійснюють постінвестиційні візити до інвесторів, які діють у регіоні, для збирання інформації про 
параметри компанії: поінформованість компанії про місцеві переваги, які пропонує Шотландія, є 
ключовим інструментом в міжнародному маркетингу визначення місця. 

 

Нижче схарактеризовано більш важливі аспекти процесу запровадження та розвитку 
стратегічних послуг інвесторам у Шотландії. 

База даних інвесторів  

Більш раннім пріоритетом для запровадження Офісу керівника з питань супроводу інвесторів 
стало запровадження бази даних інвесторів, що відкривала можливості створення первинної бази 
клієнтів, а відтак – системи управління відносинами зі споживачами (СУВС). Офіс керівника по 
Шотландії мав попередній список визначених закордонних інвесторів, а мета СУВС вимагала 
затвердження більш скоординованого підходу – одержанні ширшої інформації про інвестора в 
режимі реального часу, що можна було здійснити лише на електронній основі. 

Лідерство у мережі  

Офіс керівника по Шотландії розпочав розробку нової інформаційної бази даних інвесторів. 
Такий підхід передбачає запровадження стандартизованого шаблону для необхідної інформації 
(наприклад, точного показника поточної зайнятості на відповідній постійній основі, широкого 
визначника діяльності, точних подробиць про власність тощо) та погоджених протоколів для 
запису, обробки та оцінки інформації про інвестора. 

                                                 
21. Посаду керівника по Шотландії (Locate in Scotland (LiS)) було запроваджено 1981 року; такому 

керівникові було надано повноваження по залученню й збереженню прямих інвестицій до 
Шотландії. Офіс керівника став першим у Європі «єдиним вікном» для інвесторів, що інвестували в 
країну. Офіс має свою дорадчу раду; його було сформовано з державних службовців Міністерства у 
справах Шотландії та фахівців з питань економічного розвитку з Шотландського агентства 
розвитку. Для періоду після передачі влади запровадження Офісу керівника по Шотландії стало 
важливим етапом, оскільки зосереджувало секторні зусилля на його організації та перебігу цього 
процесу. Офіс було підпорядковано «Scottish Development International», запровадженій 2002 року. 
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Мережева координація  

При запровадженні систем підтримку такої бази даних виникли істотні проблеми. Серед 
іншого, потрібно було запровадити ефективного координатора груп по всій території компетенції 
Офісу керівника по Шотландії (Пн. Америці, Тихоокеанській Азії та Європі), національних 
секторних груп (електроніки, комп'ютерних програм, харчових продуктів і напоїв, енергоносіїв, в 
тому числі нафти, газу та ін.) в межах «SE» та забезпечення схвалення на рівні правлінь від всіх 13 
місцевих компаній, що надавали «SE» послуги в підрегіонах та районах в межах Шотландії. 
Керівник з питань супроводу інвесторів міг забезпечувати мережеву співпрацю на основі ряду 
переваг, що могли привести до посилення зв’язків з інвестором. Наприклад:  

− Офіс керівника по Шотландії може безпосередньо надавати консультації та 
підтримку іноземним інвесторам по всіх аспектах грантового режиму Великої 
Британії, а особливо допомогу у виборі регіону, що стало головною формою 
наявної фінансової підтримки. 

− Працівники закордонних представництв Офісу могли забезпечувати доступ до 
ключових осіб, відповідальних за розробку рішення в батьківській корпорації 
шотландської філії. 

− Окрім того, Офіс пропонував прямий доступ до міністерств та інших частин 
виконавчих органів Шотландії як частину свого методу «єдиного вікна». 

 

Сегментація ринку  

Для кращого розуміння складу бази інвесторів, керівник з питань супроводу інвесторів 
проаналізував наявну організовану базу інвесторів, використовуючи для цього ряд фільтрів, в тому 
числі: секторне регулювання, розміри, діяльність, додана вартість та узгодженість з географічними 
ринками, визначеними Офісом. Сегментація такого типу стала основою для запровадження підходу 
супроводу інвесторів на основі «управління рахунками». 

Сегментація такого типу, звичайно, не може гарантувати реалізації цілей економічного 
розвитку, на які спрямовано супровід інвесторів, на віддалену перспективу, оскільки в майбутньому 
масштаби експансії та оновлення можуть істотно змінитися навіть в межах того цільового сегменту 
інвесторів, який має найбільший потенціал. Однак при цьому важить те, що такий процес сприяв 
визначенню лише незначної частини – близько десятка іноземних інвесторів з керівництвом 
шотландської дочірньої фірми, які мали бажання й спроможності впливати на інвестиційні наміри 
батьківської корпорації. 

Робота з інвесторами показала також, що довіра до цих осіб у межах ширшої корпоративної 
мережі часто спиралася на додавання вартості більшій корпорації на основі маленького, 
напівсамостійного дослідницького відділу на дочірньому підприємстві. Окрім того, було виявлено, 
що визнання такої вартості батьківською корпорацією могло допомогти стимулюванню повторних 
інвестицій і спонукати до активного розширення деяких повноважень дочірньої фірми порівняно з 
тими повноваженнями, які було їх надано при створенні. 



 

 132

Управління ресурсами  

Офіс керівника по Шотландії ухвалив матричний підхід до управління ресурсами спрямованих 
на  супровід інвесторів. Офіс не наймав відповідний штат працівників, натомість очікувалося, що 
12 відповідальних працівників у штаб-квартирі Офісу в Глазго присвячуватимуть половину свого 
часу новим інвестиційним проектам, а половину часу – супроводу проектів. Завдання супроводу 
інвесторів були також включені до особистих робочих контрактів, однак діяльність окремих 
працівників спрямовувалася все-таки більше на користь новим, а не діючим проектам. Працівники 
звітували спільно керівнику супроводу інвесторів з Офісу та управлінцю з Офісу. (Слід зазначити, 
що до складу Офісу в Глазго входили три управлінці, що займалися, відповідно, питаннями Пн. 
Америки, Європи та Тихоокеанської Азії. Це стало результатом реалізації маркетингового 
принципу ключових географічних регіонів, ухваленого Офісом.) На практиці доводилося 
дотримуватися 50% похибки з причин характеру й обсягів роботи, пов'язаної з накопиченням та 
перенесенням інвестиційної інформації з-за кордону. 

Оцінка показників діяльності  

Запровадження відповідних послуг зі стратегічного супроводу інвесторів потребувало також 
нових показників ведення діяльності. Традиційні показники розширення діяльності, такі як 
інвестована сума та кількість створених і збережених робочих місць, безпосередньо або 
опосередковано доповнювалися іншими показниками, що стосувалися нарощування філії 
(наприклад, ресурсів для розвитку нової міжнародної продукції, нових технологій та послуг; типів і 
рівня зв'язків з місцевими дослідницькими інститутами та університетами; сума доданої екстра-
вартості та ін.) 

Модель запровадження й розширення інвестицій (1997-2001 рр.) 

У 1997 році в Офісі вперше було створено відповідну групу супроводу інвесторів, що 
складалася з трьох працівників, які працювали на постійній основі. Методами супроводу інвесторів 
залишалися «сегментація користувачів» та «управління клієнтами». Ключовим напрямком розвитку 
в цей період стала передача більших повноважень на підтримку відносин з діючими закордонними 
інвесторами 13 місцевим компаніям. Головною причиною передачі повноважень стала розробка 
нових інструкцій та протоколів щодо супроводу інвесторів. Цей процес вимагав укладення 
договору про місцеві компанії. Така узгоджена практика роботи булла оприлюднена у внутрішніх 
правилах «Інструкції з підтримки мережі інвесторів». 

Іншим головним напрямком діяльності протягом цієї фази було запровадження глобальних 
груп. Їх було запроваджено для стимулювання можливостей Офісу підтримувати «ключових 
клієнтів» на кожному етапі процесу розширення й оновлення філії. «Ключові клієнти» було 
визначено у процесі пріоритизації за рівнем економічного впливу (високий, середній, низький). 
Було вирішено, що компанії високого та середнього впливу будуть підпорядковані управлінню 
рахунками і що для кожного діючого інвестора буде підготовлено певний план. Щодо повноважень 
на управління рахунками, то Офіс міг вести компанії високого впливу за підтримки місцевих 
компаній. Ці повноваження змінювалися на протилежні у випадку з компаніями середнього впливу. 
Формальні контакти з компаніями низького рівня впливу також підтримувалися, однак не на частій 
основі.  

Глобальні групи складалися з трьох осіб: зазвичай члена підрозділу Офісу, що забезпечував 
супровід інвесторів, відповідального за розвиток бізнесу з місцевої компанії та члена з 
закордонного місцевого персоналу Офісу. Там, де корпорація США мала регіональні штаб-
квартири з повноваженнями бізнес-підрозділу для шотландської дочірньої фірми, група супроводу 
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інвесторів може включати також члена персоналу Офісу з Європи. Глобальні групи мають 
відповідальних за рахунок, і це зазвичай – особа, дуже близька до ключових осіб, відповідальних за 
розробку рішень та впливових осіб у закордонній компанії. 

Глобальні групи діють на основі «Плану рахунків», який узгоджується з компанією. У цьому 
плані наведено спільний договір про необхідність й забезпечення підтримки. Зазвичай це 
стосується існуючих програм бізнес-консалтингу, допомоги місцевій компанії у будь-якій 
запланованій диверсифікації продукції, визначенні проектів розширення та рівня підтримки, який 
можна забезпечити на основі нинішніх програм «SE» з розвитку бізнесу та ін. 

Нинішня модель 

У жовтні 2001 року виконавчі органи влади Шотландії розпочали запровадження нової 
стратегії міжнародного економічного розвитку Шотландії, розробивши попередньо план «Сильна й 
успішна Шотландія» (Scottish Executive, 2000). Після цього було засновано «Scottish Development 
International» для того, щоб поєднати колишню групу сприяння інвестиціям (Офіс з питання 
сприяння інвесторам у Шотландії) і колишню групу сприяння експорту («Scottish Trade 
International»).  

На даний момент підтримку іноземним інвесторам, що діють у регіоні, скеровувала й координувала 
Група підтримки інвесторів в межах «Scottish Development International». Тісно співпрацюючи з 
управлінцями рахунків через внутрішню та міжнародну мережу «Scottish Enterprise», група, що 
складається з трьох відповідних працівників, займається підтримкою тривалого інтенсивного 
розвитку та розширення діяльності філій на основі комплексної програми допомоги інвесторам, 
розробленої мережею «Scottish Development International» та «Scottish Enterprise». На сьогодні до 
послуг, які надаються, належать такі: сприяння розвитку бізнесу, маркетинг, дослідження ринку та 
PR-допомога, полегшений доступ до міжнародних мереж, спеціальні тренінги та ре-тренінги та 
спеціалізована фінансова допомога, що дедалі збільшується. Останнє є ключовим компонентом 
підтримки інвесторів у Шотландії. Фінансове стимулювання та підтримка 22, які зараз надаються, 
                                                 
22. Податкові кредити на витрати на науково-технологічні дослідження: для малих і середніх 

підприємств ця програма передбачає кредитування на науково-технологічні дослідження на основі 
звільнення від податків на рівні 100-150%, якщо підприємство одержало прибуток, або надання 
грошового відшкодування в сумі 24 фунтів-стерлінгів на кожні 100 фунтів, які підприємство 
затратило на науково-технологічні дослідження, але не отримало прибутку. Великі компанії можуть 
претендувати на додаткову неоподатковуване відшкодування – 25% додаткового відшкодування до 
100% відшкодування першого року видатків на науково-технологічні дослідження. Наприклад, 
якщо компанія витрачає 100000 фунтів на такі дослідження, вона може вирахувати 100000 зі свого 
оподаткованого доходу за звичайними правилами оподакування, а додаткові 25000 фунтів – за 
податковим кредитом на науково-технологічні дослідження. А для компанії, яка сплачує за 
головною ставкою корпоративного податку на рівні 30%, загальний кредит дає змогу зменшити 
податки на 37500 фунтів. 

 Допомога у виборі регіону – це національна схема надання грантів, спрямована на стимулювання 
інвестицій та створення нових робочих місць у тих регіонах Шотландії, які визначено для 
державної допомоги згідно з законом про ЄС (Регіони допомоги). Критерії відповідності 
включають у себе такі: місцерозташування (це має бути один з Регіонів допомоги); кількість нових 
та збережених робочих місць; капітальні інвестиції; рентабельність; інвестиції повинні потребувати 
допомоги у виборі регіонів. Більшість грантів – це 10-20% капітальних видатків проекту. Ці гранти 
зазвичай визначають 5000-10000 фунтів на кожне робоче місце або більше, залежно від його якості. 
Для тих проектів, які передбачають відносно низький рівень капітальних інвестицій, допомогу 
може бути нараховано на видатки на зарплатню для нових робочих місць протягом перших двох 
років. Допомога у виборі регіону не обмежується одним грантом і може бути продовженою на 
наступні проекти розширення діяльності 
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відбивають той високий пріоритет, який уряд Великої Британії надає сприяння інноваціям у всіх 
секторах економіки. Механізми допомоги є істотними ланками у ланцюгу фінансування державного 
та приватного секторів для підтримки інновацій та комерціалізації. 

 

Головні інвестиційні ініціативи та режим оподаткування є сприятливими для великих 
компаній, що мають бажання інвестувати в науково-технологічні дослідження. Окрім того, уряд 
Великої Британії спрямовує дискреційне фінансування на стимулювання й підтримку бізнес-
проектів науково-технологічних досліджень. Існують також гранти на підтримку навчання та 
створення нових робочих місць, а також державні інвестиційні фонди для стимулювання нових 
інноваційних технологічних підприємств у ключових галузях економіки. 

Стратегічне сприяння інвесторам у дії 

Стратегічне сприяння вже привело до істотних змін у середовищі провідних іноземних 
інвесторів у Шотландії. Свого часу такий досвід накопичили дочірні фірми при розширенні й 
оновлені таких компаній, як «Hewlett Packard» (Пд. Квінсферрі) and «NCR» (Данді). Такі зміни й 
сьогодні притаманні розвитку філій провідних іноземних інвесторів у Шотландії. 

«Polaroid UK Ltd»  

До перетворення на відділ «Petters Group Worldwide», після придбання компанії у січні 2005 
року, «Polaroid» упродовж 40 років діяв у Шотландії і продовжує відігравати велику роль у 
Корпорації «Polaroid». «Polaroid UK Ltd.» успішно запровадив стратегію, що передбачала 
переміщення акцентів у діяльності в Шотландії з виробничого центру на бізнес-центр вищої 
кваліфікації, зайнятий: випуском високоякісної плівки, сонцезахисних лінз та цифрового 
обладнання, обслуговуванням продукції та покупців, переважною частиною проектів компанії та 
розвитком її потужностей. 

«National Semiconductor» 

«National Semiconductor» - це ще один інвестор, який нещодавно зітикнувся з великими 
проблемами. Семінар, фінансований Офісом керівника з питань супроводу інвесторів у Шотландії 
(тепер «Scottish Development International»), у травні 2000 року став однією з найбільш значних 
форм супроводу інвесторів, яку одержала компанія. Розроблені після семінару ініціативи та 
допомога мали істотний вплив на щасливий поворот долі для виробничих потужностей компанії у 
Гріноку. 

«IBM» 

У 1954, «IBM» розширив свою діяльність з тимчасових приміщень до своїх перших 
виробничих потужностей у Шотландії. Коли «IBM» святкував свою 40-ву річницю в Шотландії, то 
його потужності в Гріноку були одні з найпередовіших електронних потужностей у світі, а зайняті 
працівники (2500 осіб) виробляли п’яту частину всього шотландського експорту. Сьогодні 
виробництво серверів і комп’ютерів цілковито віддано на сторону, і 75% із загальної кількості 3500 
місцевих працівників допомагають «IBM» максимально підвищити технологічні аспекти 
підвищення вартості, застосовуючи свій виробничий досвід, досвід спілкування та організації 
закупівель. Такі зміни сталися за допомогою активного підходу до сприяння інвесторам. 

Вплив супроводу інвесторів чітко простежується нині в кожному проекті. Особливу увагу 
приділено інвестиційним проектам, які стимулюють потужності шотландських філій до проведення 
науково-технологічних досліджень та створення високовартісних робочих місць (тобто робочих 
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місць з зарплатнею, рівень якої перевищує 26000 фунтів-стерлінгів). Однак комплексної оцінки 
економічного впливу від супроводу інвесторів у Шотландії на сьогодні не існує. 

Головні уроки та напрямки роботи на майбутнє 

Сьогодні Шотландія є однією з найбільших і найактивніших мереж супроводу інвестицій у 
Європі. Шотландія має чималий досвід успішного визначення цільових секторів, що виробляють 
високу додану вартість, таких як мікроелектроніка, медико-біологічні науки, енергоносії, творчі 
галузі промисловість та фінансові послуги. Підтвердженням цьому стало нещодавня нагорода 
Шотландії від «Financial Times' FDI Magazine» - «Кращий європейський регіон майбутнього 2004/5 
років». Істотним внеском до цього успіху стала активна політика в галузі сприяння інвестору на 
основі стимулювання тісних тривалих взаємовідносин з стратегічно важливими керівниками 
шотландських дочірніх фірм провідних іноземних інвесторів. З розвитку справи супроводу 
інвесторів у Шотландії можна почерпнути ряд уроків, зокрема: 

• Значення сегментації бази клієнтів для визначення ключових місцевих дочірніх фірм та їх 
керівників, що відкриває широкі перспективи одержання найбільших тривалих 
економічних вигод; окрім того, це служить ще одним стимулом спрямовувати й 
зосереджувати дефіцитні ресурси на тому, що справді необхідно для успішного розвитку. 

• Стратегічне значення налагодження й підтримки тісних взаємовідносин з ключовими 
керівниками дочірніх фірм на основі чітко відрегульованого підходу «ключовий клієнт». 

• Істотна проблема при запровадженні нових методів роботи та збільшення ресурсів для 
супроводу інвесторів з центру і на основі широкої мережі – брак додаткових ресурсів. 

• Ухвалення передових робочих моделей, таких як матричний функціональний менеджмент, 
не гарантує високої продуктивності та результатів, виграшних з економічної та екологічної 
точки зору. 

• Стимулювання розуміння того, як провідні іноземні інвестори можуть допомогти іншим 
підприємствам збільшити виробництво (наприклад, на основі налагодження ланцюга 
постачання та/або трансфертів технологій) та одержати істотні можливості для експорту. 

Стратегічний супровід інвесторів, спрямований на нарощування інвестицій, які стимулюють 
збільшення активів, на основі якого здійснюється підтримка інноваційних потужностей та 
інноваційної продуктивності Шотландії, стало істотним внеском в успішний розвиток 
Шотландії. Дедалі більше вростання інвестицій у місцеву економіку під впливом координації з 
боку «Scottish Development International» привело до збільшення саме таких повноважень на 
всій мережі «Scottish Enterprise», а не лише повноважень кількох відповідних працівників в 
якомусь одному спеціальному органі. Очікується, що наступним кроком у цьому успішному 
розвитку стане розширення повноважень стратегічної підтримки інвесторів на всі секторні 
групи, підтримувані «Scottish Development International»23. 

                                                 
23. Такі групи надають допомогу шотландським підприємствам (безвідносно до форми власності) у 

всіх аспектах їх міжнародного розвитку. Це передбачає підтримку й сприяння як торгівлі, так і 
інвестиціям і свідчить про цілковито інтегрований підхід до розвитку міжнародного 
підприємництва. Ця модель є чи не найпершою моделлю такого типу.  
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ДОДАТОК ІІІ: ІРЛАНДСЬКА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

Сьогодні ІАР (Ірландська агенція розвитку) – це одна з кількох національних державних 
агенцій, які діють у сфері економічного розвитку Ірландії (для детальної інформації див. схему 
нижче). ІАР працює разом з «Enterprise Ireland» (завданням якого є сприяння розвиткові та 
конкурентноздатності місцевих підприємств на міжнародному рівні) та Наукова фундацією Ірландії 
(ця організація підтримує розвиток навичок і знань у бізнесових дослідженнях та у системі освіти 
третього рівня). Ця структура існує з 1994 року. До того часу ІАР мала ширші компетенції. 

Всі три вищезгадані структури звітують до іншої урядової структури – «Forfás». «Forfás» – це 
дорадча рада з питань національної політики у сфері підприємництва, торгівлі, науки, технологій та 
інновацій. «Forfás» відіграє координаційну роль, забезпечуючи послідовність та обґрунтованість 
діяльності різних структур. Даний орган працює під егідою Міністерства промисловості, торгівлі та 
праці. «Forfas» отримала юридичні повноваження здійснювати підтримку підприємництва та 
розвитку нових технологій. Крім того, через цей орган делегуються повноваження до «Enterprise 
Ireland» для сприяння розвитку місцевої промисловості, а також до ІАР для підтримки внутрішніх 
інвестицій. Ця структура існує з 1994 року. До того часу ІАР мала ширші компетенції.  

ІАР фінансується за кошти урядового гранту та отримує підтримку від програм Європейського 
Союзу. Керівництво ІАР здійснюється правлінням у складі 12 членів, які представляють 
здебільшого приватний сектор. Надання послуг ІАР забезпечується чотирма відділами 
секторальними відділами у Дубліні, 14 закордонними представництвами та трьома регіональними 
директорами, які керують 10 регіональними офісами по усій території Ірландії (див. Схему нижче). 
Структура цього органу не включає в себе незалежні організації на над регіональному чи 
регіональному рівні. Єдиними виключеннями є «Udaras Na Gaeltacht», регіональний орган для 
регіонів, де розмовляють гельською мовою, а також «Shannon Development», який відповідає за 
розвиток територій аеропорту Шеннон. Навіть у цих випадках ІАР та «Enterprise Ireland» надають 
ключові послуги з питань маркетингу та корпоративного розвитку. В рамках запланованого 
регіонального розширення діяльності «Enterprise Ireland» очікується, що «Shannon Development» 
перейде до «Enterprise Ireland». На рівні країни агенції з розвитку підприємництва, як правило, є 
невеликими і працюють здебільшого з порівняно невеликими ірландськими компаніями, які тільки 
починають свою економічну діяльність. Торгові палати – це організації з добровільним членством, 
які можуть надавати допомогу на місцевому рівні з питань користування послугами місцевої влади 
та доступу до інших місцевих послуг. Вони також відіграють важливу роль у лобіюванні місцевих 
та національних політиків з питань місцевого розвитку та інфраструктури. 
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Організація економічного розвитку в Ірландії 
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Джерело: щорічний звіт ІАР, стратегія Fortas 2010, Довідник підприємства Ірландії  
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ДОДАТОК IV: ІРЛАНДСЬКИЙ ПІДХІД ДО СУПРОВОДУ ІНВЕСТОРІВ: 
ПОСЛУГИ, НАДАННЯ ТА РЕСУРСИ 

Послуги із супроводу інвесторів  

Основними послугами, що їх сьогодні надає ІАР інвесторам, які діють у регіоні, є: надання 
інформації про ключові галузі бізнесу та їхні місцезнаходження в Ірландії; допомога у розширенні 
бізнесу в Ірландії; поради та консультації щодо майнових рішень.  

Фінансова допомога є ще одним ключовим елементом сервісного пакету супроводу інвесторів. 
До послуг існуючих іноземних інвесторів, які планують розширити свій бізнес, пропонуються 
наступні види грантів: гранти з працевлаштування, гранти на дослідження та розвиток, гранти на 
навчання та інвестиційні субсидії. ІАР здійснює оцінку потенційних проектів шляхом переговорів: 
унікальні риси та характеристики будь-якого пропонованого проекту визначають наявний 
заохочувальний пакету, наприклад, його місцезнаходження.  

Програми розвитку ІАР для дійсних інвесторів також включають в себе цілий ряд нових 
послуг з підтримки, спрямованих на підвищення функціональності місцевих операцій. До їх числа 
входять такі експертні послуги, як маркетингова відповідальність, управління логістикою, 
управління ланцюгом постачань, служба допомоги споживачам, фінансові та спільні послуги, і, 
нарешті, дослідження та розвиток. 

Надання послуг зі супроводу інвесторів 

Діяльність ІАР зосереджується на конкретній галузі. Чинними пріоритетами у роботі 
організації є передові виробничі проекти у галузях інформації та комунікації, галузях, пов’язаних із 
підтримкою життя людини (фармацевтика та біофармацевтика), медичних технологіях та у галузі 
інжинірингу; крім того, підтримуються послуги з міжнародної торгівлі у таких галузях, як 
створення програмного забезпечення, фінансові послуги, спільні послуги та діяльність щодо 
підтримки споживачів. Найвищі керівники відділів також зосереджують свою увагу на 
регіональних питаннях (аби сприяти забезпеченню виконання завдань з регіонального розвитку) та 
на питаннях розвитку бізнесу (аби зосередити пильнішу увагу на існуючій базі інвесторів та 
їхньому розвиткові). 

Галузевими відділами керують як «нові», так і «визнані» керівники з питань корпоративного 
розвитку. Нові бізнесові керівники опікуються питаннями пошуку та отримання нових проектів та 
керують процесами їхнього становлення. Як правило, проекти передають під контроль визнаних 
управлінців з питань корпоративного розвитку впродовж 6-18 місяців після ініціації, в залежності 
від складності процесу становлення. Кожен керівник з питань корпоративного розвитку володіє 
портфелем компаній, яким він допомагає досягати цілей, встановлених в рамках річної оцінки.  

Керівник з питань корпоративного розвитку є центральною фігурою у наданні послуг зі 
супроводу інвесторів. Вони несуть відповідальність за забезпечення постійних контактів зі своїми 
компаніями, а також за залучення ІАР та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей 
розвитку, узгоджених з компаніями.  

Керівник з питань корпоративного розвитку не обов’язково має бути спеціалістом у тій чи 
іншій галузі, але при цьому повинен володіти достатніми знаннями, щоб мати довіру з боку 
старших менеджерів конкретної галузі. (Очікується, що його знання щодо галузі приблизно 
відповідатимуть рівню знань фінансового директора у цій галузі). Заохочується налагодження 
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тісних робочих стосунків між відділами, які працюють у галузі, що дозволить забезпечити 
ефективний обмін та передачу знань. ІАР здійснює вагомі інвестиції у навчальні програми. 

Очікується, що керівник з питань корпоративного розвитку також займатиметься створенням 
мережі ключових контактів для сприяння розвитку компанії. Як правило, стосунки налагоджують з 
місцевими науковцями, сервісними організаціями, ключовими потенційними постачальниками, 
представниками регуляторних органів тощо. До числа ключових контактів також можуть входити 
ключові управлінці стратегічного контролю за діяльністю ірландської філії європейського чи 
вищого рівня у партнерстві з керівництвом філії. ІАР здійснює нагляд за офісами, які матимуть 
будь-які контакти з представниками штаб-квартири на своїй території, аби підтримувати стосунки, 
що існують. ІАР також використовує сучасні технології управління знаннями та відносинами, в 
тому числі – мережі Інтернет та Інтранет, а також бази даних компанії ІАР для вдосконалення 
накопичення та обміну знань. 

Основна роль керівника з питань корпоративного розвитку полягає у забезпеченні 
стратегічного розвитку. Супроводу інвесторів у повсякденних операціях забезпечується мережею з 
десяти регіональних офісів ІАР. Регіональні офіси відіграють визначальну роль під час етапу 
створення: 

• Забезпечують вчасну та повну (відповідно до специфікацій) підготовку і надання 
місцезнаходження та приміщень. 

• Гарантують безперешкодний процес планування, процес забезпечення середовища та інші 
регуляторні процеси. 

• Слідкують, щоб нові компанії налагодили контакти з місцевими сервісними та 
комунальними організаціями та були інтегровані і місцеві корпоративні мережі 
(наприклад, Торгові палати та спеціальні галузеві групи). 

Регіональні офіси несуть відповідальність за визначення будь-яких місцевих перешкод для 
розвитку, а також відіграють роль «очей та вух» ІАР на місцях. Очікується, що регіональні офіси 
створюватимуть мережу контактів серед органів місцевої влади, місцевих закладів освіти та 
місцевих сервісних організацій, аби забезпечити потік інформації щодо найостанніших розробок, 
які можуть вплинути на розвиток організацій на їхніх територіях. Керівники регіональних офісів 
повинні мати усю інформацію про будь-які контакти між місцевими компаніями та управлінцями з 
питань корпоративного розвитку. Типовим для регіонального офісу є відвідування будь-яких 
зустрічей з місцевою компанією представників штаб-квартири ІАР, що сприяє зміцненню стосунків 
на місцевому рівні.  

Ресурси для супроводу інвесторів 

Досить важко визначити реальний рівень ресурсів, що призначаються для уже існуючих 
бізнесових структур та для нових компаній. Варто лише сказати, що загалом понад 50% робочого 
часу у регіональних офісах та галузевих відділів приділяється цьому елементу діяльності. На думку 
незалежних експертів, обізнаних з діяльністю ІАР, така робота виконується 40 галузевими 
управлінцями з корпоративного розвитку, які працюють в штаб-квартирі. Натомість представники 
ІАР стверджують, що в Ірландії працює понад 1 300 закордонних компаній, що становить близько 
30 компаній на одного управлінця. Однак один з працівників компанії неофіційно повідомив, що 
зазвичай експерт з питань корпоративного розвитку має у своєму портфелі від 40 до 60 компаній-
клієнтів, розглядаючи одночасно до 20 справ. Такі відмінності зайвий раз підкреслюють складність 
балансування реактивних та про-активних елементів діяльності зі сприяння інвесторам, а також 
вплив цього на розподілення завдань, управління часом та кадровий склад. 
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ДОДАТОК V: БАЧЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ ІРЛАНДСЬКОГО УРЯДУ ДО 2015 РОКУ. 

Бачення ірландської економіки 

Бачення ірландської економіки, яка «ґрунтується на інновації», формується на основі таких 
припущень: 

• Економічне зростання та розквіт у найбільш розвинених країнах стимулюватиметься 
інновацією, а не ефективною реструктуризацією.  

• Інновація сьогодні – це транснаціональне явище. Вона виникає там, де вирощують 
таланти, де фахові знання та дослідницькі навички досягають найвищого рівня, де 
процвітає креативність та творчий підхід. 

• Інноваційне місцеве середовище, таке, як кластери чи екосистеми, і яке зміцнює 
національні конкурентні переваги країни, відіграє у цьому визначну роль. 

• Інноваційне місцеве середовище уможливлює дослідження та розвиток знань, сприяє 
високому рівню навичок та експертизи, зміцнює якісну інфраструктуру та послуги для 
бізнесу, аби ефективно сформуватися та поєднатися у гнучкий та творчий спосіб. 

Нова стратегія підприємництва Ірландії 

В липні 2004 року «Enterprise Strategy Group» опублікувала звіт «Попереду кривої: місце 
Ірландії у світовій економіці». Цей звіт містить першу за 12 років Стратегію розвитку підприємств 
приватного сектору в Ірландії. Стратегія містить ряд ключових рекомендацій, розроблених з метою 
забезпечення конкурентних переваг та створення умов, необхідних для розвитку потужних та 
стабільних підприємств в Ірландії до 2015 року. Рекомендації зосереджуються на приведенні у 
відповідність досвіду Ірландії у виробництві до комплексних можливостей країни у продажу, 
маркетингу, дослідженнях та розвитку. Автори сподіваються, що це дозволить Ірландії 
скористатися новими можливостями у високовартісному виробництві та послугах, які 
користуються попитом на міжнародних ринках. 

Ключові рекомендації включають в себе таке: 

• Створення двох взаємодоповнюючих структур в рамках «Enterprise Ireland»: «Export 
Ireland» та «Technology Ireland» («Експорт Ірландії» та «Технології Ірландії»). «Export 
Ireland» зосереджуватиметься на зборі та аналізі інформації щодо експортних ринків та 
займатиметься просуванням товарів. «Technology Ireland» повинна розробляти стратегічні 
підходи до прикладних досліджень і розвитку (ДР), спрямованих на ринки. 

• Працевлаштування 1000 додаткових експертів з питань продажу та маркетингу в 
ірландські фірми впродовж п’яти років. 

• Приведення до відповідності державних коштів на дослідження та корпоративні ДР з 
коштами, що їх інвестує Міністерство промисловості, торгівлі та праці у базові 
дослідження. 
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• Розподілення річного бюджету в 20 мільйонів ЄВРО на п’ять років для створення 
підприємницьких мереж, які співпрацюватимуть у таких галузях, як маркетинг, ДР та 
навчання. 

• Впровадження національної ініціативи «На один щабель вище», аби заохотити участь 
підприємств у постійному навчанні. 

• Відданість уряду до задекларованої ставки корпоративного податку в розмірі 12,5%. 

• Введення єдиної посади Голови правлінь «Forfás», ІАР та «Enterprise Ireland», аби 
забезпечити кращу координацію виконання порядку денного розвитку підприємств. 

Аби відстежити виконання рекомендацій, Група запропонувала створити Експертну групу 
генеральних секретарів, яка складатиметься з представників шести урядових Департаментів 
(міністерств) та чотирьох представників приватного сектору, які провадитимуть зустрічі 
щоквартально, аби визначити пріоритети та відстежити прогрес у виконанні порядку денного. 
Результати їхньої праці надаватимуться на розгляд засідання Кабінету Міністрів у повному складі, 
присвяченого питанням підприємництва (такі зустрічі проводяться раз на шість місяців). 

 




