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Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, та у Львівській області зокрема, є надзвичайно
важливою проблемою, адже залучення
іноземного капіталу відіграє вирішальну роль у зміцненні економічного розвитку країни.
Інвестиційна діяльність є однією з
найважливіших складових економічної діяльності. Львівська область має
вигідне географічне розташування
(близькість до столиць Європи, центр
залізничного сполучення), високий
кадровий потенціал, у тому числі інтелектуальний, освічений персонал, націлений на здобуття кар’єри в іноземній компанії, та усі можливості щодо
залучення іноземних інвестицій.
На залучення іноземних інвестицій
у Львівську область має значний вплив
нестабільна економічна ситуація, високий рівень корупції в регіоні та у
країні в цілому. Низька активність іноземних інвесторів щодо вкладення капіталу у Львівську область у першу
чергу зумовлена негативним іміджем
України на світовому інвестиційнокредитному ринку, основними причинами якого є:

– недосконала законодавча база,
яка регулює дану діяльність;
– нестабільна політична ситуація,
спричинена дуже низькою ефективністю державного управління;
– недостатній рівень розвитку фінансового ринку, що полягає у відсутності фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту;
– невизначеність статусу українських земель, що спричиняє низьку
ефективність їхнього використання;
– відсутність системи страхування
інвестицій;
– низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців;
– недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів;
– високий рівень інфляції.
Серед основних проблем, з якими
стикаються іноземні інвестори, на
Львівщині є: надзвичайно часті зміни
законодавства, про які керівник підприємства дізнається здебільшого заднім числом; недобросовісна конкуренція з боку інших підприємств, які
працюють за рахунок певних пільг або
преференцій в результаті «співпраці» з
5

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA
державними органами; невиконання
зобов’язань державою в частині повернення ПДВ; обмежений доступ до
кредитних коштів – всі вони є проявами корупції.
Аналізуючи інвестиційну діяльність, на Львівщину, упродовж
2017 року було залучено 61,6 млн. дол.
США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), що на 5,2%
більше, ніж у 2016 році, інвестування
здійснювалось з 32 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (26,7 млн. дол. США), Німеччини (12,2 млн. дол. США), Нідерландів (3,8 млн. дол. США, Данії (3,2 млн.
дол. США), Польщі (3,1 млн. дол. США,
та Австрії (2,6 млн. дол. США) [1].
З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2017 році, найбільше
спрямовано у промисловість – 38,6 млн.
дол. США, в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів – 13,1 млн. дол. США (21,2%
від загальнообласного обсягу надходжень) у професійну, наукову та технічну діяльність – 3,7 млн. дол. США (6,0%),
операції з нерухомим майном – 2,3 млн.
дол. США (3,7%) та будівництво –
1,5 млн. дол. США (2,4%). Обсяг прямих
іноземних інвестицій Львівської області
станом на 31 грудня 2017 року становив
1187,7 млн. дол. США. Лідерами інвестування економіки Львівської області є
партнери з Польщі – 375,9 млн. дол.
США, Кіпру – 203,4 млн. дол. США, Німеччини – 109,5 млн. дол. США, Швейцарії – 71,6 млн. дол. США, Данії –
67,1 млн. дол. США та Австрії – 65,3 млн.
дол. США [1].
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Серед знакових іноземних інвесторів Львівщини є: компанія «Nestle»,
ТзОВ «Леоні Ваерінг Системз УА»,
ТзОВ «Фуджікура Аутомотів Україна
Львів», ТзОВ «Бадер Україна», дочірнє
транспортно-експедиційне підприємство «ІСТ-Захід» та інші.
У той же ж час, незважаючи на усі
перешкоди, які супроводжують інвестиційну діяльність регіону, усі великі
іноземні інвестори готові й надалі працювати на Львівщині. Непогані стартові умови (близькість до ЄС, віддаленість від зони військових конфліктів,
наявні об’єкти інфраструктури, розмір
ринку, відкритість місцевої влади) забезпечують інвестиційну привабливість порівняно з іншими регіонами
України.
Компанії з іноземними інвестиціями, які не один рік успішно працюють
на Львівщині, готові і надалі інвестувати у розширення виробництва, у
тому числі й поза межами області. Так,
компанія «Leoni» заявила про бажання
збудувати ще одне підприємство в області, що дозволить забезпечити понад
дві тисячі робочими місцями.
Компанія ТзОВ «Бадер Україна»
стрімко розвивається, на сьогодні на
Львівщині працює вже два заводи. ТзОВ «Бадер Україна» є українською філією німецької компанії «Бадер Гмбх» – одного із провідних світових виробників автомобільної шкіри
преміум-сегменту. Компанія розширила свою діяльність, будуючи ще один
виробничий цех у с. Кожичі, Яворівського району. У 2017 році у Бродах
було розпочато будівництво заводу
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концерну «Нексанс» («Nexans»), який
виготовляє продукцію для автомобільної галузі.
Інвестиційний клімат Львівщини
може бути покращений лише в межах
компетенції керівництва Львівської
області. На жаль, на обласному рівні не
можуть бути прийняті ніякі рішення,
які пов’язані зі зменшенням оподаткування, з невиплатою податків, наданням пільг. Це речі, які потрібно робити
на загальнодержавному рівні. На місцевому рівні найбільша допомога, яка
може бути – це усунення будь-яких
бюрократичних та корупційних перешкод у роботі інвесторів
На жаль, на сьогодні практично
відсутня цілісна політика залучення
іноземних інвестицій. Їх створення та
реалізація передусім залежить від політичної волі виконавчої влади, створення та вдосконалення відповідної
нормативно-правової бази. Що стосується роботи на місцях, то ми маємо
вкрай мало часу, для того щоб зрозуміти, в який спосіб можемо співпрацю-

вати з іноземними інвесторами або як
наростити потужність власних виробничих процесів та стати конкурентоспроможними.
Таким чином, аналізуючи вище
зазначене, можна підсумувати, що
інвестиційна сфера є однією з найчутливіших складових економічного
розвитку, і основними напрямами
покращення інвестиційного середовища Львівської області є забезпечення стимулювального характеру
інвестиційного законодавства; гарантування державою прав інвесторів; сприяння реалізації національного інвестиційного потенціалу;
створення спеціальних режимів інвестиційної діяльності.
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