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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

Герасименко Алеся Валерьевна
Белорусский государственный университет 

III курс аспирантуры, специальность «Экономическая теория» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Руденков И.А.

INSTITUTIONAL RISKS AS A FACTOR OF REDUCING THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENTS IN REPUBLIC OF BELARUS 
This article is about the impact o f institutional risks on the attractiveness o f investments in a country. There are given a list o f institutional 

risks and characteristics o f the institutional environment o f the Republic o f Belarus.

Для малой открытой экономики, коей является Республика Беларусь, важным фактором социально-экономического развития 
является поиск инвестиционных ресурсов. Значимым фактором привлечения инвестиционных ресурсов в страну является ее 
институциональная среда.

Институциональная среда - это набор институтов и образуемые ими системообразующие правила игры, которые содержат в себе 
базис доверительных отношений между агентами, организующими инвестиционный процесс [4, стр. 43]. Правильное функционирование 
институтов обеспечивает снижение институциональных рисков и способствует созданию у экономических агентов мотивации к действиям.

Институциональный риск -  совокупность отношений, характеризующих частоту нарушений в инвестиционных взаимодействиях. 
Высокий институциональный риск снижает уровень заинтересованности государства в защите свободы рынка от влияния бюрократии, 
заключения несправедливых сделок и других правонарушений[4, стр. 43]. Все это ведет к увеличению транзакционных издержек 
экономических агентов и как следствие снижает потенциальный объем инвестиций в экономику.

Виды институциональных рисков по сфере проявления:
Политические: риск смены политической системы; риск политического преследования; риск негативного воздействия и санкций со 

стороны политического руководства;
Административно-правовые: риск негативного воздействия со стороны работников административного аппарата; риск 

дополнительных издержек в виде взяток и незаконных сборов; риск санкций и дополнительных издержек в связи с нестабильностью и 
непрозрачностью законодательства; риск препятствий созданию и развитию бизнеса;

Экономические: риск недополучения или нестабильности финансового результата; риск усложнения организационных процессов и 
увеличения расходов; риск дефицита ресурсов; риск оппортунистического поведения и помех со стороны других экономических субъектов; 
риск потери или сокращения рынка сбыта;

Социальные: риск негативного настроя и оппортунистического поведения; риск нехватки трудовых ресурсов; риск роста затрат на 
обучение и развитие персонала; риск удорожания информации и продвижения [3, стр. 58].

По-прежнему для Беларуси характерна доминирующая роль государства в присвоении будущего инвестиционного дохода, что 
снижает инвестиционную активность остальных экономических агентов. Государство является самым крупным собственником и проводит 
дифференцированную политику в отношении предприятий в зависимости от их формы собственности. Так предприятия государственной 
формы собственности получают преференции в доступе к финансовым и производственным ресурсам, имеют преференции при 
государственных закупках.

Такая политика приводит к тому, что риски и неопределенности для частного бизнеса и потенциальных инвесторов возрастают.
Это также сказывается на позициях Беларуси в международных страновых рейтингах. В соответствие с рейтингом Institutional 

Investor Республика Беларусь среди 179 стран занимает 124 место с рейтингом 26,9 пунктов (рядом находятся Ирак -  26,1 и Конго -  25), 
когда ее коллеги по интеграции Казахстан и Россия заняли 55 место (с рейтингом 57 пунктов) и 41 место (с рейтингом 65,9 пунктов) 
соответственно по состоянию на март 2013 года [2, стр. 65-67].

Согласно рейтингу Doing Business 2014 Беларусь находится на 63 месте, на одну позицию улучшив в прошлогодний результат 
(Россия -  92 место, Казахстан -  50 место) [1].

Такие низкие позиции страны сказываются на притоке чистых иностранных инвестиций в страну, динамика привлечения 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь представлена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь, 2008-2012

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
I пол. 
2013

Валовые иностранные инвестиции, млрд.долларов 6,53 9,3 9,09 18,88 14,3 7,8

Чистые иностранные инвестиции, млрд.долларов 1,77 2,5 1,19 3,97 1,37 1,7

Отношение чистых ПИИ к валовому объемы иностранных 
инвестиций, % 27,1 26,8 13 21 9,6 21,8

Источник; Составлено автором на основе данных [5]

Одним из направлений улучшения институциональной среды в Беларуси может стать партнерство и концессионные отношения 
частного сектора и государства, предполагающие соблюдение баланса интересов всех экономических агентов. Это даст мощный импульс 
для стабильного развития экономики Беларуси особенно в рамках формирования ЕврАзЭС.
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