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На прасторы Садружнасці Незалежных
Дзяржаў працэс эканамічнай інтэграцыі 

найбольш паслядоўна і цесна рэалізуецца 
паміж Рэспублікай Беларусь, Рэспублікай Ка-
захстан і Расійскай Федэрацыяй. У студзені 
2015 г. краінамі дасягнута вышэйшая інсты-
ту цыянальная і арганізацыйная ступень інтэ-
грацыі, якая дапускае захаванне нацыя-
нальнага суверэнітэту, – пачаў дзейнічаць 
Еўразійскі эканамічны саюз (далей – ЕАЭС), да 
якога таксама далучылася Рэспубліка Арменія. 
Дагаворна-прававой базай сфармаванага ЕА-
ЭС прадугледжана неабходнасць уніфікацыі 
механізмаў рэгулявання эканомік, пабудовы 
іх на адзіных прынцыпах, узгаднення асоб-
ных элементаў эканамічнай палітыкі. Аднак 
у шэрагу абласцей, у прыватнасці ў сферы 
інвестыцыйнай палітыкі, не прадугледжваецца 
сур’ёзнай наднацыянальнай рэгламентацыі, 
што дае магчымасць актыўна выкарыстоўваць 
інвестыцыйную палітыку ў якасці дзейсна-
га інструмента стымулявання нацыянальнай 
эканомікі. Мэтай дадзенай працы з’яўляецца 
вывучэнне доўгатэрміновых інвестыцыйных 
стратэгій Беларусі, Казахстана і Расіі, якое 
дазваляе выявіць краінавыя асаблівасці ў па-
раметрах і напрамках інвес тавання, а таксама 
ў спосабах іх стымулявання.

Інвестыцыйная стратэгія Рэспублікі Бе-
ларусь

Большасць дзейных у цяперашні час 
прагнозных параметраў інвестыцыйнай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь на доўга-
тэрміновую перспектыву, якія вызначаюць 
дынаміку, струк туру і крыніцы фінансавання 
інвестыцый, характарызуюць інструменты 
інвеставання, а таксама вызначаюць прыя-
рытэтныя для краі ны сектара (патэнцыяль-
ныя аб’екты інвеставання), былі зацверджа-
ны ў 2011 г. і маюць гарызонт планавання 
да 2015 г.

У прыватнасці, згодна з Праграмай са цы-
яль на-эканамічнага развіцця Рэспублікі Бе-
ларусь на 2011–2015 гг. [1], у мэтах структур-
най мадэрнізацыі эканомікі былі прадуглед-
жаны актывізацыя інвестыцыйных працэсаў 
і сты муляванне прытоку ў краіну прамых за-
межных інвестыцый. Чакалася, што аб’ём 
інвестыцый у асноўны капітал у 2015 г. узрас-
це ў 1,9–1,97 раза адносна 2010 г. (фактыч-

ны рост у 2014 г. склаў толькі 1,04 разы), 
а яго ўдзельная вага дасягне 37,5 % ад ВУП 
(у 2010 г. – 33,7 %, у 2014 г. – 27,4 %). Запла-
наваны аб’ём прамых замежных інвестыцый 
на чыстай аснове ў 2015 г. павінен скласці не 
менш 7–7,5 млрд  дол. ЗША (у 2010 г. – 1,2 млрд 
дол. ЗША, у 2014 г. – 1,8 млрд дол. ЗША). Пры 
гэтым згодна з Праграмай дзейнасці урада 
Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гг. у сферы 
інвестыцыйнай палітыкі ставіцца задача «кар-
дынальна змяніць структуру інвестыцыйнага 
партфеля на карысць сродкаў вытворчасці» 
[2] (у 2010 г. іх удзельная вага склала 38,4 %, 
у 2014 г. – 32,9 %), а таксама падтрымліваць 
долю замежных крыніц у штогадовай структу-
ры інвестыцый у асноўны капітал на ўзроўні 
не менш за 21 % (у 2010 г. – 2,1 %, у 2014 г. – 
3,8 % (без крэдытаў замежных банкаў)).

У бягучым 2015 г. часовы перыяд плана-
вання параметраў інвестыцыйнай дзейнасці 
быў часткова пашыраны распрацаванай На-
цыянальнай стратэгіяй устойлівага развіцця 
Рэспублікі Беларусь да 2030 г. [3] (далей – 
НСУР–2030), у якой у галіне інвестыцыйнай 
палітыкі прадугледжана:
– захаванне долі інвестыцый у ВУП на

ўзроўні вышэй за 25 % пры павышэнні
эфектыўнасці іх выкарыстання. Апеля-
ванне ў прагнозе мінімальным значэннем
мэтавага паказчыка на такім узроўні можа
азначаць некаторае паступальнае паслаб-
ленне выкарыстання інвестыцый у якасці
рычага эканамічнай палітыкі, паколькі
ў 2014 г. іх доля ў ВУП склала 27,4 %,
а ў сярэднім за перыяд 2010–2014 гг. –
31,3 %;

– рост удзельнай вагі ў структуры крыніц
фінансавання інвестыцый уласных сродкаў
арганізацый і насельніцтва, замежных
інвестыцый, пры зніжэнні долі сродкаў
кансалідаванага бюджэту (у 2014 г. –
37,6 %, 10,4 %; 3,8 % і 16,4 % адпаведна).
Дадзеная мэтавая ўстаноўка павінна за-
мацаваць аналагічную тэндэнцыю ў зме-
не структуры крыніц інвестыцый, што
назіраецца з 2010 г. Прычым павелічэнне
аб’ёмаў замежных інвестыцый мяркуецца
у тым ліку за кошт паскарэння працэсаў ак-
цыянавання і прыватызацыі з пашырэннем
формаў удзелу ў іх замежных інвестараў;
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– забеспячэнне ўдзельнай вагі колькасці 
інвестыцыйных інфраструктурных праек-
таў, што рэалізуюцца на прынцыпах дзяр-
жаўна-прыватнага партнёрства, у памеры 
не менш за 10 %.
Акрамя таго, у адпаведнасці з праектам 

Канцэпцыі Праграмы сацыяльна-эканамічнага 
развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гг. 
(далей – Канцэпцыя ПСЭР на 2016–2020 гг.), 
прагназуецца:
– скарачэнне ўдзельнай вагі льготных крэ-

ды таў у агульным аб’ёме крэдытаў (па-
зык) банкаў як крыніцы фінансавання ін-
ве стыцый у асноўны капітал да ўзроўню 
менш за 25 % штогод;

– скарачэнне ўдзельнай вагі бюджэту як 
крыніцы фінансавання інвестыцый у ас ноў-
ны капітал да 10–15 % штогод (у 2014 г. – 
16,4 %);

– прырост аб’ёму інвестыцый у асноўны 
капітал да 2020 г. на 7,4–19,2 % адносна 
ўзроўню 2015 г.
У 2015–2030 гг. чакаецца істотнае пашы-

рэнне галіновых прыярытэтаў у інвеставанні. 
НСУР–2030 мяркуецца фарміраванне «кро-
пак росту», на якія, у першую чаргу, будуць 
сканцэнтраваны наяўныя рэсурсы. Такімі 
«кропкамі росту» вызначаны віды дзейнасці, 
звязаныя з вытворчасцю мікраэлектронікі, 
оптаэлектронікі, касмічнай тэхнікі, святло-
ды ёднай тэхнікі, пра дукцыі высокадакладна-
га машынабудаван ня, тонкай хіміі, а такса-
ма заснаваныя на вы ка рыстанні перада вых 
тэхналогій (фатонікі, лазерных тэх на логій, 
бія- і нанатэхналогій). У якасці пры ярытэтаў 
так сама названы паскоранае развіццё ін фра-
структурных сектараў, якія ўплываюць на 
якасць чалавечага патэнцыялу, удасканален-
не сістэм аховы здароўя і адукацыі, развіццё 
жыллёвага будаўніцтва, турыстычных паслуг 
(перш за ўсё, агра- і экатурызму), развіццё 
транспартнага комплексу і тэлекамунікацый.

Нароўні з галіновымі прыярытэтамі, кры тэ-
ры ямі адбору інвестыцыйных праектаў, згодна 
з Канцэпцыяй ПСЭР на 2016–2020 гг., стануць:
– стварэнне новых высокапрадукцыйных 

працоўных месцаў;
– прырост валавога дададзенага кошту на 

аднаго сярэдняспісачнага работніка з па-
ступовым выхадам на сярэднееўрапейскі 
ўзровень прадукцыйнасці працы;

– нарошчванне экспартнага патэнцыялу.
У мэтах павышэння аддачы ад інвестыцый 

дэкларуецца карэннае змяненне падыходаў 
да адміністравання інвестыцыйнай дзейнасці: 
пераход ад палітыкі прымусу да інвестыцый да 
палітыкі добраахвотнага самафінансавання, 
абумоўленага рынкавымі стымуламі, а такса-

ма паступовае зніжэнне дзяржаўнага інве с-
тавання і падтрымкі ў любой форме ўстойліва 
нерэнтабельных арганізацый, якія не ў стане 
вярнуць раней укладзеныя ў іх сродкі.

Да 2020 г. плануецца стварэнне інсты-
ту цыйных асноў для прыцягнення буйных 
ТНК, а таксама далейшае пашырэнне ін вес -
тыцыйнага інструментарыю: развіццё фі-
нан  савых паслуг, у тым ліку новых  форм 
фі нансавання, такіх як мезаніннае крэдыта-
ван не; распрацоўка інструментаў ка лек-
тыў нага фінансавання і ме ханізмаў стыму-
ля вання транс фармацыі збе ражэнняў 
на сельніцтва ў інвестыцыі; развіццё вен-
чурнага фінансавання. Мяркуецца пашы-
рэнне інвестыцыйных магчы масцяў малога 
і сярэд няга бізнесу шляхам выкарыстання 
та кіх ме ха нізмаў, як гарантаванне вяртан-
ня крэ дытаў, прадастаўленне пазык для 
выплаты раней узятых крэдытаў, усталя-
ванне ільготных арэндных ставак па лізінгу 
маёмасці [3].

Для інвестараў будуць захаваны па-
датковыя, мытныя і іншыя прэферэнцыі 
пры інвеставанні і ажыццяўленні дзейнасці 
ў свабодных эканамічных зонах, сельскай 
мясцовасці, малых і сярэдніх гарадах, Пар-
ку высокіх тэхналогій, індустрыяльным парку 
«Вялікі камень».

Інвестыцыйная стратэгія Рэспублікі Ка-
захстан

Стратэгія інвестыцыйнай палітыкі Рэс пуб-
лікі Казахстан палягае ў стымуляванні ды вер-
сіфікацыі нацыянальнай эканомікі ў бок паско-
ранага развіцця галін несыравіннага сектара. 
У структуры інвестыцый з 2009 г. назіраецца 
паступовае павелічэнне долі ўкладанняў 
у апра цоўчую прамысловасць, а таксама ў га-
ліну «Транспарт і сувязь» [4].

Згодна са Стратэгічным планам развіцця 
Казахстана да 2020 г. [5], доля апрацоўчай 
прамысловасці ў структуры ВУП складзе да 
2020 г. не менш за 13 %; доля несыравіннага 
экспарту павінна ўзрасці з 10 % да 45 %. Для 
дасягнення пастаўленых мэтавых паказчыкаў 
мяркуецца ў 2011–2015 гг. інвеставаць у не-
здабываючыя сектары каля 20 млрд дол. 
ЗША. У якасці прыярытэтных галін для інвес-
та вання разглядаюцца перапрацоўка сельска-
гаспадарчай прадукцыі, вытворчасць будаў-
нічых матэрыялаў, перапрацоўка нафты, 
ме талургічная, хімічная і фармацэўтычная 
прамысловасць, а таксама інфраструктурныя 
галіны, у тым ліку транспарт, тэлекамунікацыі 
і сацыяльная інфраструктура.

Стратэгічным арыенцірам інвестыцыйнай 
палітыкі Казахстана з’яўляецца прыцягненне 
прамых замежных інвестыцый: у 2005–2014 гг. 
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Казахстан прыцягнуў больш 208 млрд дол. 
ЗША прамых замежных інвестыцый [6]. Пры 
гэтым доля замежных інвестыцый у цэлым 
у структуры крыніц фінансавання інвестыцый 
у асобныя гады (2008–2011 гг.) не апуска-
лася ніжэй за 20 %. Вызначаны таксама 
перспектыўныя ў будучыні формы прыцяг-
нення замежнага капіталу: фінансавы лізінг, 
продаж акцый буйных прадпрыемстваў за-
межным кампаніям, прыцягненне замежных 
інвестыцый у венчурную вытворчасць (пры 
долевым удзеле дзяржавы або ўрадавай 
гарантыі) [7].

Законам «Аб інвестыцыях» вызначаны 
меры дзяржаўнай падтрымкі інвестыцый, 
якія ажыццяўляюцца ў прыярытэтных галі-
нах эканомікі Казахстана: пры рэалізацыі 
пра ектаў у несыравінным сектары эканомікі 
інвестарам прадастаўляюцца наступныя віды 
інвестыцыйных прэферэнцый:
1) вызваленне ад абкладання мытнымі 

пошлінамі абсталявання і камплекту-
ючых да яго, якія ўвозяцца для рэалізацыі 
інвестыцыйнага праекта;

2) дзяржаўныя натурныя гранты (у якасці 
дзяржаўных натурных грантаў могуць пе-
радавацца зямельныя ўчасткі, будынкі, 
збудаванні, машыны і абсталяванне);

3) інвестыцыйныя падатковыя прэферэнцыі, 
у тым ліку магчымасць аднясення на вылікі 
кошту аб’ектаў прэферэнцыі і наступ-
ных выдаткаў на рэканструкцыю і ма дэр-
нізацыю. Тэрмін пераносу страт складае 
10 гадоў [8].
У мэтах дыверсіфікацыі структуры эка-

но мікі і прыцягнення новых інвестыцый са-
дзей нічанне паляпшэнню дзелавога і ін вес-
тыцыйнага клімату будзе працягнута: пра-
дугледжаны вялікі пералік заканадаўчых 
но ва ўвядзенняў, якія закліканы істотна палеп-
шыць магчымасці вядзення і прававой абаро-
ны бізнесу.

Важная роля ў рэалізацыі дзяржаўнай 
інвестыцыйнай палітыкі адводзіцца дзяр жаў-
ным фінансавым інстытутам развіцця (На-
цыянальны інавацыйны фонд, Карпарацыя па 
страхаванні экспартных крэдытаў і інвестыцый, 
Банк развіцця Казахстана, Ін вестыцыйны 
фонд Казахстана, Карпара цыя па развіцці 
і прасоўванні экспарту KAZNEX), асноўнай мэ-
тай дзейнасці якіх з’яўляецца садзейнічанне 
дыверсіфікацыі нацыянальнай эканомікі праз 
стварэнне сістэмы развіцця і падтрымкі бізнесу 
на ўсіх узроўнях і эфектыўнае кіраванне ін вес-
ты цыйнымі рэсурсамі [8].

У прыватнасці, Інвестыцыйны фонд Казах-
стана аказвае фінансавую падтрымку іні цыя-
тывам прыватнага сектара па стварэнні канку-

рэнтаздольных вытворчасцей у не сы  равінным 
сектары эканомікі шляхам удзелу ў статут-
ных капіталах зноў ствараемых і дзеючых 
арганізацый, ажыццяўляе фі нан савую і іншую 
падтрымку праблемным інвестыцыйным пра-
ектам. З моманту стварэння на разгляд у Фонд 
паступіла больш за 500 інвестыцыйных пра ек-
таў [9].

Дзейнічае і такі інструмент стымулявання 
інвестыцыйнай дзейнасці, як індустрыяльныя 
і спецыяльныя эканамічныя зоны (функцыя-
нуе 6 такіх зон), на тэрыторыі якіх прымяняец-
ца рэжым свабоднай мытнай зоны, а таксама 
прадугледжаны значныя падатковыя льготы.

Інвестыцыйная стратэгія Расійскай 
Федэрацыі

Стратэгічнай мэтай эканамічнага раз-
віц ця Расіі, вызначанай у Канцэпцыі доўга-
тэрміновага сацыяльна-эканамічнага раз-
віц ця Расійскай Федэрацыі на перыяд да 
2020 г. [10], з’яўляецца дасягненне ёю пе-
радавых пазіцый у глабальнай эканамічнай 
канкурэнцыі і ўва ходжанне ў 2015–2020 гг. у пя-
цёрку краін-лідараў па аб’ёме ВУП. Стратэгія 
інвестыцыйнай палітыкі Расіі абумоўлена да-
дзенай мэтай і падпарадкавана яе рэалізацыі.

Сярод асноўных напрамкаў пераходу 
эканомікі Расіі да інавацыйнага сацыяльна 
арыентаванага тыпу развіцця Канцэпцыяй 
прадугледжана:
– стварэнне высокаканкурэнтнага інсты ту-

цыйнага асяроддзя, стымулюючага прад-
прымальніцкую актыўнасць і прыцягненне 
капіталу ў эканоміку;

– структурная дыверсіфікацыя эканомікі на 
аснове інавацыйнага тэхналагічнага раз-
віцця;

– замацаванне і пашырэнне глабальных кан-
курэнтных пераваг Расіі ў традыцыйных 
сфе рах (энергетыка, транспарт, аграр ны 
сек тар, перапрацоўка прыродных рэсурсаў).
Апошнія два напрамкі фактычна маюць на 

ўвазе трансфармацыю інвестыцыйнай па лі-
тыкі Расіі ў інвестыцыйна-структурную. Струк-
тур ныя змены ў эканоміцы чакаюцца дзякуючы 
зрушэнню структуры інвестыцый на карысць 
інфраструктурных галін, а ў пра мысловасці – 
на карысць апрацоўчых і высокатэхналагічных 
відаў дзейнасці. Асноўная доля інвестыцый 
будзе накіравана ў развіццё інфраструктуры, 
у першую чаргу ў транспартную, энергетычную 
інфраструктуру (у тым ліку з выкарыстаннем 
механізмаў прыватна-дзяржаўнага партнёр-
ства), а таксама ў сацыяльную інфраструктуру. 
У прыватнасці, прагназуецца апераджаль-
ны рост інвестыцый у развіццё транспарт-
нага комплексу, якія павысяцца з 2 % ВУП 
у 2006 г. да 4–4,5 % ВУП у 2020 г. Дадатковыя 
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капітальныя ўкладанні будуць накіраваны так-
сама ў аграпрамысловы і машынабудаўнічы 
комплексы, сувязь, жыллёвае будаўніцтва.

Разам са зменамі ў напрамках інвес та-
вання ставіцца задача павелічэння яго аб’ё-
маў: у 2008–2020 гг. сярэднегадавы прырост 
аб’ёмаў інвестыцый у асноўны капітал павінен 
складаць 11 %. У выніку аб’ём інвестыцый 
у асноўны капітал узрасце да 2020 г. у 4 разы 
ў параўнанні з узроўнем 2007 г. (пры норме на-
запашвання асноўнага капіталу 32–35 % ВУП).

У структуры крыніц інвеставання мярку-
ецца павышэнне долі крэдытных рэсурсаў 
да 20–25 % у 2020 г. (у 2014 г. – 9,3 %), 
у тым ліку дзякуючы разгортванню дзейнасці 
дзяржаўных інстытутаў развіцця і пашырэнню 
доўгатэрміновага банкаўскага крэдытавання. 
Пры гэтым банкаўскае крэдытаванне эканомікі 
павінна павялічыцца з 40 % ВУП у 2007 г. да 
80–85 % ВУП у 2020 г. Дзяржава бярэ на ся-
бе абавязацельства падтрымліваць аб’ём 
дзяржаўных інвестыцый на ўзроўні не менш 
за 4 % ВУП (у 2014 г. – 2,2 %). Прамыя замеж-
ныя інвестыцыі павінны складаць на працягу 
2011–2020 гг. 3,1–3,5 % ад ВУП.

У ліку перспектыўных інструментаў інвес-
тыцыйнай палітыкі плануецца ўзмацненне 
ролі інстытутаў развіцця, найважнейшай за-
дачай якіх з’яўляецца стварэнне ўмоў для 
рэалізацыі доўгатэрміновых інвестыцыйных 
праектаў. Ставіцца задача развіваць як фі-
нан савыя (Інвестыцыйны фонд Расійскай 
Фе дэрацыі, Знешэканомбанк, Расійская вен-
чурная кампанія, дзяржаўная карпарацыя 
«Расійская карпарацыя нанатэхналогій» 
і інш.), так і нефінансавыя інстытуты развіцця 
(цэнтры трансферу тэхналогій, цэнтры са-
дзей нічання энергаэфектыўнасці, асобыя эка-
намічныя зоны, тэхна- і прамысловыя паркі, 
бізнес-інкубатары і інш.).

Акрамя таго, верагодна пашырэнне вы-
карыстання механізмаў канцэсій і пра дастаў-
лення бюджэтных гарантый па не ка мер цый-
ных рызыках пры рэалізацыі ін фра струк-
турных, інавацыйных і сацыяльна знач ных 
прае ктаў, што дасць магчымасць за бяспечваць 
іх суфінансаванне дзяржавай і прыватнымі 
інвестарамі. Прадастаўленне канцэсій ужо даз-
воліла актывізаваць многія напрамкі бізнесу, 
у прыватнасці, у сферы транспарту і электра-
энергетыцы. Удзел дзяржавы ў адпаведных пра-
ектах забяспечваецца сродкамі Інвестыцыйнага 
фонду, у якім канцэнтруецца частка даходаў 
ад продажу энерганосьбітаў [11].

У бліжэйшыя гады для Расіі, верагодна, 
найбольш актуальнай будзе заставацца за-
дача фарміравання спрыяльнага дзелаво-
га і інвестыцыйнага клімату, які спрыяў бы 

рэінвеставанню атрыманага ў Расіі даходу 
ў расійскую эканоміку. На існуючыя ў гэтай 
сферы праблемы паказвае значны штогадовы 
адток прыватнага капіталу з краіны, які ў 2014 г. 
склаў 151,5 млрд дол. ЗША (у 2013 г. – 61 млрд 
дол. ЗША) [12], што складае больш за палову 
гадавой велічыні інвестыцый у асноўны капітал. 
У аснове цяперашняга неспрыяльнага дзела-
вога і інвестыцыйнага клімату ў Расіі, нароўні 
з выключна знешнепалітычнымі фактарамі, ля-
жыць комплекс праблем, звязаных з высокім 
узроўнем карупцыі, адміністрацыйнымі бар’е-
ра мі і непразрыстасцю заканадаўства. Таму 
прыярытэтамі інстытуцыянальных пе раўт ва-
рэнняў разам з лібералізацыяй эканомікі па-
вінна стаць умацаванне прававой культуры.

Такім чынам, прадстаўлены аналіз ін вес-
тыцыйных стратэгій Беларусі, Казахстана 
і Ра сіі паказвае, што краінамі мяркуецца выка-
рыстанне ў цэлым падобнага інструментарыю 
інвеставання і мер яго стымулявання. Бе ла-
русі, аднак, варта звярнуць увагу на магчы-
масць прымянення такіх мер садзейнічання 
інвестыцыям, як дзяржаўныя натурныя гран-
ты і бюджэтныя гарантыі па некамерцыйных 
рызыках пры рэалізацыі інфраструктурных, 
інавацыйных і сацыяльна значных праектаў. 
Істотныя адрозненні назіраюцца толькі 
ў струк туры планаваных крыніц і галіновых 
прыярытэтах інвеставання, што абумоўлена, 
перш за ўсё, існуючымі інстытуцыянальнымі 
і галіновымі асаблівасцямі разгледжаных 
краін. Пры гэтым па такім параметры, як прыя-
рытэтныя напрамкі інвеставання, а такса-
ма з улікам дэкларуемага ўкаранення новых 
крытэрыяў адбору інвестыцыйных праектаў 
беларуская інвестыцыйная стратэгія, на наш 
погляд, з’яўляецца больш перадавой.

Тым не менш, можна меркаваць, што па-
глыбленне эканамічнай інтэграцыі, якое праду-
гледжвае ліквідацыю бар’ераў у ажыццяўленні 
гаспадарчай дзейнасці, будзе стымуляваць 
нівеліраванне адрозненняў у інстытуцыйных 
умовах інвестыцыйнай дзейнасці і некалькі 
збліжаць альбо спрыяць узгадненню інвес ты-
цыйных стратэгій краін-партнёраў.
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Summary 
The deepening of economic integration of the for-

mer Soviet Union, including the creation of the Eura-
sian Economic Union, provides convergence and co-
ordination between the States parties of the me cha nisms 
of economic regulation. However, in the field of invest-
ment policy does not provide a serious supranational 
regulation, which allows you to actively use the invest-
ments to stimulate the national economy. The article 
considers the current investment strategies of Bela-
rus, Kazakhstan and Russia in terms of their target 
orientation, tools and resource provision. The conclu-
sion on the overall similarity of investment instruments 
and measures used to stimulate it is presented. It is 
proposed to consider the possibility of applying such 
measures of promotion of investmentin Belarus, as 
the state natural grant and budget guarantees against 
non-commercial risks for individual projects. At the 
same time there are significant differences in the 
structure of the planned sources of investment and 
trade priorities of the partners.
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