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вання можливих втрат внаслідок інфляції. Щоб уникнути можли-
вих втрат від інфляційного знецінення грошей пропонується вве-
дення поправки до рівня процентної ставки. Вона характеризує
дохідність безризикових вкладень, наприклад, вкладення в коро-
ткострокові державні цінні папери.

Отже, ризик є важливим елементом для прийняття інвестицій-
них рішень.
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РОЛІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Світовий досвід свідчить про те, що однією із головних опор

економічного розвитку держави є ефективна державна політика в
інвестиційній сфері. Саме тому питання інвестиційної привабли-
вості енергетичної сфери в умовах зростання ролі альтернатив-
них джерел енергії набуло неабиякого значення, адже зважаючи
на те, що українська економіка одна з найбільш енергомістких у
світі, про необхідність економії енергоресурсів переконувати не
варто.

Підвищення енергоефективності одна з багатьох передумов
забезпечення стійкості реального зростання економіки та поси-
лення її конкурентних позицій. Економіка України вимагає впро-
вадження досягнень науково-технічного прогресу, дієвих механіз-
мів інвестування, масштабних технологічних змін і державних
програм, які були б спрямовані на конкретні кінцеві результати.
Але міністерства та інші органи виконавчої влади не мають фі-
нансових можливостей для інноваційної трансформації наявної
економічної системи. Проте проблеми не обмежуються недостат-
нім фінансуванням [1, c.46].
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Гостро стоїть проблема відсутності обґрунтованих енергозбе-
рігаючих проектів з прийнятними для інвесторів періодами окуп-
ності та достатніми гарантіями щодо їх повернення. Досвід віт-
чизняних консалтингових компаній засвідчує, що цілком реаль-
ним є розробка енергозберігаючих заходів на суму, що складає
7—8 % від річного споживання енергоресурсів.

Необхідність удосконалення державної інвестиційної політи-
ки спрямованої на довготривалу перспективу полягає у побудові
ефективної системи регулювання інвестиційної діяльності. Але
довготривале інвестування не забезпечує не забезпечує базових
технологічних змін. Дієвим інструментом активізації інвестицій-
них процесів по впровадженнюслід виділити державну амортиза-
ційну політику, лібералізація якої гальмує процеси відтворення.
Слід зазначити, що за рахунок амортизації у економічно розвину-
тих країнах формується до вісімдесяти процентів інвестицій. На
сьогодні вітчизняні підприємства, які працюють в енергетичній
сфері не відповідають якісним світовим стандартам. Досліджую-
чи зарубіжний досвід щодо енергоефективності економіки в ці-
лому і впровадження енергозберігаючих технологій, то на разі в
Росії завершилось масове впровадження люмінесцентних енерго-
зберігаючих ламп. Німеччина нещодавно встановила рекорд з
виробництва сонячної електроенергії, яка замінила майже поло-
вину споживання традиційної енергії [2, c. 17].

Так звана «зелена» енергетика розвивається і в Україні й у
травні 2013 року Україна перетнула межу в 2 % від загального
державного балансу виробленої енергії. Нині функціонують 76 но-
вих гідроелектростанцій, 11 вітропарків, 18 сонячних станцій і
два біоенергетичних об’єктів. Такий активний стрибок безпереч-
но забезпечений завдяки приходу нових приватних інвестицій.
Лише цього року у проекти сонячної енергетики залучено майже
1 млн. євро, а до 2015 року ця сума може зрости у 5 разів. При
цьому до 2015 року показник поновлюваної енергії зросте до
5,7 %. Усе це стало можливим завдяки залученню інвестицій.
Ідеться не лише про створення сприятливих умов для інвесту-
вання, але й про розвиток енергетичних мереж, що можуть буди
сильним підґрунтям для високотехнологічної галузі, що приведе
Українудо поступового розвитку вітчизняних технологій [3].

Враховуючи те, що ефективна діяльність енергомістких під-
приємств, які для України мають велике значення, потребують
фінансової підтримки дляздійснення інноваційних та інвестицій-
них проектів неможлива без участі держави. Тому в Україні по-
трібно провести роботу над поліпшенням законодавчої бази шля-
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хом співпраці з профільними та міжнародними експертами. Та в
першу чергу планомірно виправити все нормативні недоліки, аби
максимально спростити роботу інвесторів. Наприклад, у парла-
менті уже давно ведеться робота над законопроектом введення та
реалізації «зеленого» тарифу [4, c. 21].

В умовах жорсткої конкуренції за інвестиційні ресурси Украї-
на має ставати привабливішою для інвесторів і все більше спря-
мовувати увагу на альтернативні джерела енергії для підвищення
конкурентоспроможності економіки та прискорення структурних
зрушень.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА

В условиях активизации продвижения национального экспор-
та особую значимость приобретают финансовые инструменты
его стимулирования. Экспортное кредитование и страхование по-
зволяют субъектам хозяйствования не только решать вопросы ре-
ализации продукции, но и обеспечивают поступление валютной
выручки.


