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Таблиця 2 
Баланс первинних доходів Білорусі, у млрд. дол. 

Рік Надходження Виплати Баланс первинних 
доходів 

2014 0,9 3,314 -2,414 
2015 0,607 3,073 -2,465 
2016 0,672 2,864 -2,191 
2017 0,909 2,967 -2,057 

2018 (І-ІІІ квартали) 0,4 2,6 -2,2 
Джерело: [5]. 

 
Баланс первинних доходів усі 5 років характеризується від’ємними показниками. 

Виплати більші за надходження в середньому на 2,2-2,3 млрд. дол. щорічно. Баланс 
вторинних доходів Білорусі за останні 4 роки був постійно позитивним: 0,5 млрд. дол. у 
2016 році, 0,6 млрд. дол. у 2017, 1 млрд. дол. у 2017 та 0,8 млрд. дол. у 2018 році. 

Таким чином, можна зробити висновок, що за рівнем конкурентоспроможності 
національної економіки Республіка Білорусь, як і Україна, поступається іншим державам, 
про що свідчить постійне від’ємне значення поточного рахунку. 

Разом з тим значна частка державної власності, яка ще залишається у Білорусі, може 
стати привабливим стимулом для залучення іноземних прямих інвестицій. Саме тому у 
випадку, якщо керівництво країни, переоцінить роль державної власності та проведе 
відкриті тендери з її приватизації, Республіка Білорусь завдяки прямим іноземним 
інвестиціям зможе подолати негативні показники поточного рахунку та підвищити 
загальний рівень конкурентоздатності національної економіки. 
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Міжнародний товарообмін, за умов інформаційної економіки, набув ознак 
завершальної, результуючої фази інтернаціонально усуспільнених відтворювальних 
циклів і, з функціональної точки зору, виступає динамізуючим елементом моделі 
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міжнародного поділу праці, втілюючи наслідки функціонування усіх інших форм 
міжнародного економічного співробітництва.   

В спрощеному вигляді міжнародну торгівлю в економічній літературі визначають як 
систему міжнародних товарно-грошових відносин, що складається із зовнішньої торгівлі 
всіх країн світу [1, с. 26–29]. Разом з тим, складність предмету та його неоднозначність 
примушують придивитися до даного феномену пильніше, з використанням апарату 
історико-еволюційного та системно-аналітичного дослідження. Передусім слід зауважити, 
що домінуючим в економічній літературі є розуміння того, що виникнення і розвиток 
зовнішньоторговельних зв'язків безумовно має об'єктивну основу, яку становлять 
міжнародний поділ праці і світовий ринок. Таку позицію можна вважати універсальною, 
адже її обстоюють фахівці, що належать до різних шкіл та наукових напрямів, причому на 
різних етапах розвитку економічної думки [2, с. 899–933;   3, с. 3–47].  

Нові інформаційні технології, революція в засобах комунікації, багатосторонньо 
узгоджена лібералізація ринків товарів і послуг, що різко скорочує час і стискає простір 
економічної діяльності, принципово змінюють світове господарство, зумовлюють 
прискорення економічної глобалізації. В результаті останньої, в свою чергу, зростає 
ступінь відкритості, рівень взаємозалежності національних господарств. Причому 
ключовим провідником та інструментом глобалізації лишається міжнародна торгівля, яка 
не тільки поширюється на нові предметні сфери, але й опосередковує інші форми 
світогосподарських зв'язків та міжнародного співробітництва – рух капіталів, технічну 
співпрацю, диверсифіковані форми сучасної виробничої кооперації.  

Необхідно проводити чітку урядову політику регулювання міжнародної торгівлі, 
яка допомагає поширенню інноваційних технологій в країні. Причому регулювання 
міжнародної торгівлі має розглядатися як функціональна ланка загальної державної 
підтримки сфери інноваційної діяльності в країні. Така підтримка повинна включати в 
себе збільшення державного фінансування, організацію страхування комерційної 
діяльності підприємств та активізацію підтримки НДДКР, розвиток науки та розробку 
нових технологій, організацію загальнонаціональних програм забезпечення підготовки та 
перепідготовки фахівців в сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Лібералізація міжнародного економічного режиму та зовнішньої торгівлі висуває 
додаткові вимоги як для комерційних агентів, що діють у відкритому ринковому 
середовищі, так і для регулятивних інститутів, які є відповідальними за ефективність 
ринкового середовища та наявність сприятливих умов економічного розвитку за умов 
жорсткої глобальної конкуренції. Головною гарантією від негативних наслідків 
лібералізації торговельного режиму України є продуманий підхід до створення 
сприятливого клімату для комерційної діяльності для всіх виробників та інституційного 
регулятивного середовища, з урахуванням комплексу інтересів як національних 
ринкових агентів, так і зарубіжних партнерів. Такий підхід має носити програмно-цільові 
риси та бути сформованим у відповідності до довгострокових інтересів розвитку  
національної економіки, стимулювання інформаційно містких виробництв з високим 
вмістом доданої вартості (на національному ринку України), а також на усунення 
обмежень виробничо-комерційної діяльності, перш за все, по відношенню до 
національних виробників (на зовнішніх ринках).  

З проведеного нами аналізу можна сформулювати наступні висновки і рекомендації. 
Важливою ключовою умовою формування інформаційного профілю в системі сучасної 
міжнародної торгівлі є організація широкого доступу національних виробників до 
інформаційних баз, зокрема до даних економіко-технологічного характеру, відомостей про 
існуючі організаційні, кредитно-фінансові програми стимулювання розвитку експорту, 
зовнішньої торгівлі, формування інтерактивних інформаційних мереж даних про торгівлю, 
організація системи консультацій експортерам. Ми рекомендуємо створити інституційну 
регулятивну систему, за якої суб’єкти комерційної діяльності, і передусім малі та середні 
підприємства України, мали б можливість користуватися коштами спеціальних кредитних 
ліній, відкритих у Національному банку України та в комерційних банках, - для сплати 
кредитів, призначених на закупівлю матеріалів для експортної продукції або для реалізації 
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експортних поставок. Слід диверсифікувати форми фінансування експорту за допомогою 
як комерційних банків, так і спеціалізованих інститутів.  
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ В СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ 

 
Місце Скандинавських країн в світовій економіці визначається в основному трьома 

об’єктивними факторами. По-перше, вузькість національних ринків і обмежені виробничі 
потужності. По-друге – великі запаси вуглеводнів і гідроенергетичних ресурсів, що 
робить країни важливими елементами загальноєвропейського енергетичного ринку. По-
третє, економіка Данії і Норвегії є орієнтованою на експорт.  

Зі світовою економічною кризою  виникає питання, щодо доцільності фінансової 
інтеграції, як у розвинених, так і в країнах з ринком, що формується. Особливо 
актуальним стає вивчення структури іноземних зобов’язань, що визначає розмір відтоку 
капіталу у вигляді інвестиційного доходу іноземних інвесторів. Адже переважаюча 
форма іноземних інвестицій тягне за собою її обслуговування економікою країни [1].   

Уряди Скандинавських країн  проводять зважену політику щодо залучення 
іноземних інвестицій. За індексом легкості ведення бізнесу, який щорічно розраховується 
Світовим банком, в рамках програми «Doing Business»,останні 5 років Данія займає 
лідируючі позиції ( третє місце), а місце Норвегії в першій десятці [2].    

Фінансовий рахунок Норвегії є позитивним за період 2010-2018 рр. Починаючи з 
2008 і до 2011 року фінансовий рахунок Данії був дефіцитним, це пов’язано зі світовою 
фінансовою кризою.  З 2012-2017 рр. відбувся приріст на 6680 млн. дол. або на 34%. 
Прямі інвестиції Норвегії за кордоном є позитивними за всі роки досліджуваного 
періоду. (рис. 1) Іноземні капіталовкладення з метою придбання контролю над об’єктом 
розміщення капіталу  є також позитивними, окрім 2016 року, коли відбувся спад цін на 
нафту, а економіка Норвегії залежить від світової вартості на цей ресурс. 

Данія інвестує за кордон більше, ніж отримує від іноземних інвесторів, хоча різниця 
є не дуже значною. Прямі інвестиції Данії були значно зменшились  в 2010 році, і це 
пов’язано із відновленням країни після світової фінансової кризи. (рис. 2.) В 2012 році 
Данія вперше запровадила негативну процентну ставку, що і позначилось на 
капіталовкладеннях. На початку 2017 року норвезькі портфельні інвестиції за кордоном 
складали 19400 млн. дол., з них 96,3% відводилось на акції і 3,7% - на облігації та 
векселя. За період 2010-2018 відбувся спад портфельних інвестицій  Данії за кордоном на 
8113,1 млн. дол., або на 47 %.  

Скандинавські країни інвестують найбільше в видобуток корисних копалин, 
промисловість, нерухомість, торгівлю, транспорт, фінансові послуги,  інформаційно-
комунікаційні послуги. 


