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Прямі іноземні інвестиції у сільське господарство України
На сучасному етапі розвиток України залежить від розвитку
агропромислового

секту

як

пріоритетної

сфери

забезпечення

конкурентоспроможності національної економіки. Потенціал розвитку
сільськогосподарської
сприятливими

сфери

природними

економіки
умовами,

України

зростаючим

визначається
попитом

на

продовольство у світі і посиленням ролі аграрного виробництва у країн.
Все це підкреслює важливість обґрунтування механізмів стимулювання
розвитку даної сфери економіки за допомогою посилення інвестиційних
процесів.
Іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в
об’єкти інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку
або досягнення соціального ефекту. [6, с. 89].
Пряма інвестиція — це категорія міжнародної інвестиційної
діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці — резидента
однієї країни здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність
підприємства, що є резидентом іншої країни [8].
Прямі іноземні інвестиції - це різновид іноземних інвестицій,
призначених для виробництва і забезпечення контролю над діяльністю
підприємств завдяки володінню контрольним пакетом акцій [4, с 11].
АПК України — це велике міжгалузеве утворення, органічна частина
економіки країни, яка включає сукупність галузей, пов'язаних між собою
процесом

відтворення,

основне

завдання

якого

–

забезпечення

продовольчої безпеки країни, оптимальних норм харчування населення

України, створення експортного потенціалу сировини і продовольства [5,
с. 4]. АПК включає три сфери:
- перша сфера складається із галузей, які забезпечують АПК засобами
виробничо-технічного обслуговуванням сільського господарства.
- до

другої

сфери

входять

підприємства

і

організації,

які

безпосередньо займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.
- до третьої сфери входять галузі і підприємства, які забезпечують
заготівлю, переробку і доведення сільськогосподарської продукції

до

споживача[2, с. 16-17].
Агропромисловий сектор України потребує інвестування оскільки
він є стратегічною областю економіки держави, яка характеризує об’єми
пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення країни,
формує валютні прибутки держави за рахунок експорту, визначає стан і
тенденції розвитку сільських територій. Сільське господарство є базою для
розвитку інших галузей економіки, що забезпечує продовольчу безпеку
всередині країни, вирішує питання зайнятості населення, і стимулює
стратегічний розвиток регіону [7, с.94].
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Рис. 1 Структура капітальних інвестицiй за видами економічної
діяльності за регіонами за січень-вересень 2014 року (у відсотках до
загального обсягу) [8].

Як видно з діаграми найбільша частка інвестицій припадає на
промисловість, будівництво, оптову і роздрібну торгівлю. Інвестиції в
сільське господарство посіли четверте місце, але вони займають лише 8%
від загального обсягу усіх інвестицій в економіку України. Це свідчить про
Недостатнє фінансування, тому агрокомплекс потерпає від нестачі вільних
обігових коштів і ресурсів для фінансування потреб розвитку.
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Рис. 2 Капiтальнi iнвестицiї у сфери сільського господарство у січнівересні 2014 року року (у відсотках до загального обсягу) [8].
Отже,

найбільшу

частку

займають

інвестиції

у

сільське

господарство, лісове господарство та рибне господарство і у сільське
господарство, мисливство та надання пов`язаних із ними послуг, що
становить 11138307 тис. грн. і 10916151тис. грн. відповідно. Найменша
частка інвестицій припадає на лісове господарство та інші види
економічної діяльності у сфері сільського господарства, що становлять
лише 1% від загального обсягу капітальних інвестиції у цій сфері.
На даний момент стан інвестиційного клімату в Україні є
незадовільним. До змін в Україні, які зможуть підвищити її інвестиційну
привабливість варто віднести такі: удосконалення законодавства; розвиток
інвестиційного

ринку

та

інвестиційної

структури;

удосконалення

зовнішньоекономічної діяльності; створення державних гарантій захисту

інвестицій;

забезпечення

політичної

та

економічної

стабільності;

стабільність та ефективність роботи банківської системи; постійний
моніторинг та інформування потенційних інвесторів щодо змін в
інвестиційному середовищі тощо.
Реалізація вказаних заходів суттєво змінить інвестиційне середовище
в нашій країні та стимулюватиме притік іноземних інвестицій, що створить
надійне підґрунтя для інноваційного розвитку економіки та підвищення
якості життя громадян України [1, с. 94].
Таблиця 1
Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість України [3, с.
105]
Позитивний фактор
1. Вигідне геополітичне розміщення
(країна має вихід до Чорноморського
басейну; розташована на перехресті
транспортних шляхів Європа – Азія,
Північ - Південь)
2. Високий рівень природно-ресурсної
забезпеченості (за кількістю розвіданих
запасів марганцевих руд Україна – друга в
світі і перша – серед країн СНД; запасами
вугілля, залізної руди, вторинних каолінів,
калійних солей, глинистої сировини країна
забезпечена на 100–200 років)
3. Дешева кваліфікована робоча сила
(середньомісячна заробітна плата в
Україні значно нижча від зарубіжних
країн)
4. Місткий споживчий ринок.

Негативний фактор
1.Недосконалість правового середовища.
2.Політична нестабільність та високий
рівень
корумпованості
в
органах
державної влади, часта зміна урядів,
обіцянки різкої зміни політичного курс.
3.Непередбачуваність
і
непрозорість
державної політики. Цей чинник здатен
суттєво
утруднити
довгострокове
планування діяльності компанії.
4.Значний
податковий
та
адміністративний тиск на суб'єктів
підприємництва.
5.Обтяжлива митна політика. Інвестори
звертають увагу на перешкоди для
ввезення
потрібної
сировино
для
виготовлення готової продукції.
6.Недосконалість галузей інфраструктури
та
нерозвиненість
інституційної
інфраструктури ринку. Відсутність у
нашій державі налагодженої системи
моніторингу попиту, пропозиції та
використання іноземних інвестицій

Отже, на сьогодні стан інвестиційного клімату в Україні є
незадовільним. Для збільшення обсягу іноземних інвестицій необхідно
здійснити ряд заходів націлених на зростання інвестиційної привабливості
в Україні. Для цього необхідно мати довгострокові перспективи щодо

політики прямих іноземних інвестицій та враховувати досвід зарубіжних
країн щодо залучення іноземних інвестицій.
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