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ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ  

З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Під терміном «розвиток промисловості» виникає уявлення про діючі 

підприємства ─ заводи, фабрики, виробничі об’єднання. Проте, діючі 

підприємства та нові високотехнологічні виробництва є лише частиною 

товарно-виробничої індустрії у широкому фінансово-економічному розумінні. 

Сучасний розвиток матеріального виробництва має складні економічні зв’язки 

та відносини, які виходять за межі традиційної державної політики та суто 

національної промисловості, а також, виходять за межи галузевих та 

геополітичних кордонів. Індустріальний розвиток розвинених країн 

відбувається в глобалізованому середовищі і їх розвиток не є результатом та 

розвитком виключно в межах однієї країни і для однієї країни. 

Фінанси стали однією із найбільших та глобально інтегрованих галузей і 

світовий сектор фінансових послуг відіграє вирішальну роль у сучасній 

системи розвитку промисловості, як у напрямку безпосередньої підтримки 

виробничих підприємств, що є основою промислового розвитку та торгівлі 

товарами, так і опосередковано, у розвиток товарно-торгівельного сервісу. 

Таким чином, визнання важливості та сприяння розвитку сектору фінансових 

послуг є важливим для будь-якої стратегії та тактики промислового розвитку. 

Не менш важливу роль відіграють фінанси у суміжних напрямках, що 

впливають на політику промислового розвитку, а саме, видобуток енергоносіїв 

та корисних копалин, їх попередня переробка, транспортна галузь тощо, ─ 

інвестиції у такі напрямки та поточне стимулювання конкретного бізнесу, а 

також розвиток їх інфраструктури, є також інструментами розвитку 

промисловості. Діючі фонди фінансових послуг, як внутрішні, так і міжнародні, 



через банківське кредитування, через пряме кредитування та через ресурси 

інших фондів, ─ є глобальними механізмами функціонування промисловості.  

Банки та інші фінансові установи вважаються більш ефективними при 

розподілі фінансових коштів у напрямку найбільш продуктивних галузей 

економіки, у порівнянні із державним сектором. Таким чином, заохочуючи 

розвиток регульованих фінансових установ можемо очікувати, що грошовий 

потік збільшиться до тих галузей економіки, які, швидше за все, приносять 

прибуток. 

З іншого боку, підприємства, що не досить широко користуються 

традиційними фінансовими послугами, також можуть почати залучати у сферу 

своєї діяльності додаткові фінансові послуги. Створення нових фінансових 

послуг та нових видів фінансових продуктів у рамках більш широкої 

інноваційної системи промислового розвитку означає, що різноманітний 

фінансовий сектор сприятиме більш різнонаправленому розвитку 

промисловості. 

Крім того, бюджетні можливості багатьох країн показують, що навіть 

якщо б уряди своїх країн і хотіли, то вони не змогли б фінансувати лише 

промисловий розвиток. Участь приватних джерел фінансування, в тому числі і 

прямих іноземних інвестицій, є важливою умовою для досягнення зростаючих 

можливостей промислового розвитку. 

Розвиток фінансового сектору також означає, що певні фінансові 

механізми стають доступними для акумулювання та використання державних 

коштів: через банки розвитку, через державно-приватні партнерства та 

державні облігації. Такі механізми, як аналіз кредитів та ризиків, такі як 

платіжні системи, що створюються в рамках фінансового сектору та фінансової 

сфери, не будуть працювати ефективно без надійної фінансової системи, в якій 

вони повинні працювати, як системна взаємодіюча складова. Платіжні системи 

є особливо важливою частиною інфраструктури фінансового сектора, що є 

надзвичайно важливим для забезпечення можливості передачі коштів 

безпосередньо в ланцюжку постачань від виробників до постачальників та від 



споживачів до продавців, а також від роботодавців до працівників. Стабільна, 

добре регульована фінансова система також має важливе значення для 

створення сприятливого інвестиційного середовища в цілому, а отже, і для 

залучення прямих іноземних інвестицій у виробничі та інші пріоритетні 

сектори [1]. 

Фінансовий сектор відіграє важливу роль у розвитку підприємств від 

малих до великих. Без ефективно діючих механізмів кредитування, страхування 

або посередництва інвестиційних фондів цей розвиток може зайняти набагато 

більше часу або взагалі не відбутися. Наприклад, мінімізація ризику від 

неврожаю шляхом страхування від погодних умов заохочувала б дрібних 

фермерів більше вкладати кошти в підвищення продуктивності свого основного 

бізнесу, а не витрачати гроші на альтернативні джерела доходу [2]. Дрібні 

кредити дозволять малим підприємствам зростати, наприклад, шляхом 

інвестування кредитних ресурсів в нове капітальне обладнання, відкриття 

нових робочих місць, диверсифікацію пропозицій або вихід на нові ринки. Ці 

кредити, у свою чергу, можуть стати каталізатором до подальшого створення 

нових фінансових продуктів та послуг. 

Фінансові послуги є вкрай важливими для торгівельної сфери, ─ для 

торгівлі як товарами, так і послугами. Торгівля можлива лише тоді, коли 

продавець і покупець мають впевненість у тому, що обмін грошей на товари 

або послуги відбудеться. Коли обмін не відбувається одномоментно, як у 

випадку з міжнародною торгівлею, спеціалізовані фінансові послуги, такі як 

акредитиви, та експортне страхування, а також послуги з купівлі-продажу 

іноземної валюти дозволяють досягти необхідного рівня довіри до операцій 

обміну [3].  

Вважаємо, що пожвавлення сектору фінансових послуг, може не тільки 

підтримувати розвиток матеріального виробництва, але й фактично впливає на 

підвищення продуктивності виробництва. Для забезпечення такого зростання, а 

отже, для того, щоб фінансовий сектор міг підтримувати інші сектори 

економіки, потрібна відповідна політика та регулювання у фінансовому секторі. 



І на завершення, якщо фінанси цілеспрямовано не регулюються, 

фінансові продукти та послуги можуть зробити більше шкоди, ніж користі, а 

головне, можуть послабити довіру до фінансової системи країни в цілому [4]. 

Неконтрольовані фінансові послуги для пересічних споживачів можуть бути 

особливо небезпечними для їх добробуту. Це означає, що регулювання є 

обґрунтованою, бажаною і невід’ємною умовою для розвитку фінансового 

сектору. 
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