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Про програму ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИДУНАЙСЬКОГО
ЕКОНОМІЧНОГО СУБРЕГІОНУ
Реалізацією планів та програм економічного розвитку придунайського економічного регіону займається департамент економічного розвитку і торгівлі одеської обласної державної адміністрації
(далі — Департамент). Департамент — є структурним підрозділом
Одеської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Одеської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території Одеської області: регіонального планування підвищення конкуренто-спроможності; упровадження стратегічних
планів економічного розвитку; сприяння вітчизняним та іноземним інвестиціям.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та пункту 2 рішення Одеської обласної ради
від 26 квітня 2012 року N 432-VI «Про затвердження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського економічного субрегіону на 2012 —
2022 роки» був розроблений стратегічний план економічного
розвитку Одеської агломерації на основі досягнення консенсусу, а
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також раніше отриманих даних в результаті аналізу існуючої ситуації та даних SWOT-аналізу [1].
Завдяки стратегічному плану економічного розвитку Одеської агломерації місцева влада визначила важливі напрями розвитку.
Вона визначила пріоритети у галузі інвестування, перелік місцевих
послуг і заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до
пріоритетності перспективної інвестиції, сформувала бази даних
інвестиційних менеджерів, фахівців у галузі бізнес-планування,
зробила детальний опис процедур та умов продажу та/або оренди
ділянок і майна та ін.
Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної політики передбачає вирішення комплексу важливих питань таких, як визначення територій пріоритетного інвестиційного
розвитку, визначення форм та видів залучення інвестицій у розвиток регіону, дотримання принципів приватно-публічного партнерства тощо.
Крім стратегічного плану була затверджена програма сталого
розвитку промисловості Одеської області на 2013-2015 роки. Програмою було визначено пріоритетні напрями розвитку промислового комплексу та ряд конкретних напрямків, що будуть «точками
росту» та сприятимуть забезпеченню підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, оптимізації виробничих
потужностей, оновлення обладнання в перспективних секторах
комплексу, а саме машинобудуванні, хімічній та фармацевтичній
промисловості, легкій та харчовій промисловості, інших сферах,
серед яких: розвиток пріоритетних галузей для потреб внутрішнього ринку, реалізація політики імпортозаміщення, в тому числі
для споживання населенням; розвиток високотехнологічних перспективних виробництв; підтримка регіонального виробника та
підвищення конкурентоспроможності виробництва.
Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р.
№ 428 «Про затвердження Програми комплексного розвитку
Українського Придунав’я на 2004-2011 роки» чітко визначено, що
Придунав’я є унікальною частиною території Одеської області, яка
має ряд особливостей, а отже вимагає реалізації специфічних заходів, направлених на покращення соціально-економічного розвитку
території. Таким чином, ми розуміємо, що це вимагає і певних особливих організаційно-управлінських підходів [2].
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Фінансування певних напрямів діяльності, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, може здійснюватися
за рахунок коштів Державного бюджету України [3], або за рахунок коштів інвесторів. Тому для цього регіону задача залучити інвесторів є вкрай важливою, що і реалізується завдяки програмам й
планам місцевої держадміністрації.
Міжнародне рейтингове агентство «Fitch Ratings» наприкінці
2012 року присвоїло Одеській області довгостроковий рейтинг в
іноземній і національній валютах «B», короткостроковий рейтинг
в іноземній валюті «B» (прогноз «стабільний») та національний
довгостроковий рейтинг «A (ukr)».
Варто відзначити важливий захід у Болграді, де 03.10.2013 р.
пройшло засідання Круглого столу, присвяченого стратегії підвищення конкурентоспроможності українського Придунав’я, де були
розглянуті питання, присвячені перспективам співпраці українських підприємств з румунськими.
Розвитком Придунайського субрегіону зацікавлені не тільки
представники держадміністрації, а й представники USAID ЛІНК,
які підписали Протокол про наміри розробити та впровадити стратегію підвищення конкурентоспроможності й економічного розвитку Придунайського субрегіону з керівниками Одеської області та громад, що об’єднались у субрегіон. За 2012 рік в економіку
Одеської області надійшло 418,3 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій. Я вважаю, що це дуже високий показник для нашого
регіону. Поступові кроки нашої влади до інтеграції з країнами Західної Європи, завдяки інвестиціям, нададуть більше можливостей
для розвитку усіх промислових галузей цього регіону.
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