м. Кам'янське 2017 SWOT аналіз за напрямком
9. Інвестиції та ринок праці, земля
сильні сторони
1. Вигідне географічне розташування
2. Розвинена інфраструктура
3. Наявність високваліфікованої робочої сили

слабі сторони
1.Влада не створю сприятливих умов для інвесторів (збільшення
податку на землю)
2. Низький рівень впровадження інновацій у виробництві
3.Складна екологічна ситуація

4. Відсутня інформація щодо вільних промислових майданчиків та
4. Наявність вільних промислових майданчиків, виробничих приміщень виробничих приміщень
5. Відсутній центр навчання по залученню інвестицій для середнього та
5. Населення 243 тис.
малого бізнесу
6. Низька вартість житла
6. Криза компетентних кадрів
7. Високий рівень знань англійстької мови у молоді
7. Старіння населення
8. Відсутність інвентиризації земельних дідянок
9. Неефективне керування комунальними підприємствами
10. Високий рівень корупції
МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
1. Створення індустріального парку на територіях вільних промислових 1. Конкуренція з боку найближчих індустріальних міст (Дніпро, Кривий
майданчиках
Ріг)
2. Розвиток міської інфраструк ури
3.Підвищення зайнятості населення
4.Покращення демографічної ситуації
5. Низький рівень життя породжує великі мотиваційні та іноваційні
6.Реалізація проектів з використанням альтернативних джерел енергії

2. Погіршення екологічної ситуації
3. Близьке розташування до зони АТО
4. Нестабільна фінансова ситуація в країні, інфляційний процес
5. Висока вартість енергоносіїв
6. Висока вартість кредитних ресурсів
7. Політична нестабільність
8.Закрити традиційні ринки збуту (політ. сит.) для крупних виробництв
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1. Використання потенціалу міста.
2.Створити привабливий інвестиційний клімат в місті (дерегуляція, полодання коррупції в ОМС
та сворення інвестиційної картки міста)
3.
Створення промислового парку на території міста
4. Розвиток іноваційної сфери та IT технологій

