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ОСНОВНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ КРАУДФИНАНСИРОВАНИЯ 

Клещёва С. А. 
Полесский государственный университет 

Kleshcheva S. BASIC STIMULATING FACTORS AND LIMITATIONS OF 
THE DEVELOPMENT OF CRUDE FINANCE.The world experience in the 
development of crowdfunding is studied. The main factors stimulating the 
development of the crowdfinance market are identified. The problems and limitations 
of the development of crowdfunding in the Republic of Belarus are described. 

 
В настоящее время в мире наблюдается непрерывный процесс 

цифровизации  экономики.Внедрение цифровых технологийво все сферы жизни 
обуславливает рост популярности платформенных бизнес-решений. Эта 
тенденция охватила и финансовый сектор. Благодаря стремительному развитию 
информационных технологий и социальных сетей появилась возможность 
привлекать финансовые ресурсы частных инвесторов с помощью глобальной 
сети, минуя традиционные кредитные организации. Сегодня наблюдается 
формирование нового финансового инструмента – краудфинансирования. 

Под краудфинансированием будем понимать инструмент привлечения 
инвестиций,  который характеризуется следующими основными чертами: 

- общедоступность (любое физическое или юридическое лицо может 
выступить и как автор проекта и как инвестор); 

- массовость инвесторов, вкладывающих деньги в проект;  
- небольшой размер чека одного инвестора; 
- инвестиционный характер взаимоотношений; 
- использование интернет-платформ при взаимодействии инвесторов и 

авторов проектов;  
- получение инвестором финансового вознаграждения. 
В 2010 году мировой рынок краудфандинга только формировался и 

составлял около 900 млн долл. США, к 2018 году – 59,2 млрд долл. США. По 
оценкам Всемирного банка к 2025 году при ежегодном темпе прироста 8,3 % 
объем мирового рынка краудфандинга составит 96 млрд долл. США.  

Краудфинансирование быстро развивается в силу объективных 
экономических причин: регулярное повторение финансовых кризисов приводит 
к тому, что ужесточаются требования кзаемщикам по кредитам, затрудняется 
доступ к  кредитным ресурсам малого бизнеса, снижается доходность 
традиционных инструментов в виде депозитов.  
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Ключевыми факторами, стимулирующим развитие рынка 
краудфинансирования, являются интернет, цифровизация и социальные сети, 
регулируемый рынок. Интернет позволяет сократить временные и финансовые 
издержки поиска инвесторов. Сбор средств не ограничен территориально или 
географически.Благодаря социальным сетям проект получает отличную 
рекламу среди широкой аудитории, что положительно влияет на реализацию 
проекта и достижение его финансовых целей. Краудфандинг позволяет 
предпринимателям воспользоваться знаниями «толпы», которые могут 
увеличить экономическую ценность проекта. Автоматизация процесса 
инвестирования и стандартизация контрактов позволяют снизить 
транзакционные издержки. Регулируемый рынок облегчает формирование 
капитала, обеспечивая при этом защиту инвесторов.   

Предпосылки роста краудфинансирования могут отличаться в 
зависимости от страны.  

В США стимулирующими факторами развития краудфинансирования 
являются: нормативно-правовая база, способствующая прозрачности и  
масштабукраудтехнологий, хорошо развитый IT-сектор и наличие современных 
и удобных краудфандинговых платформ. 

Стремительное развитие европейского рынка краудфинансирования во 
многом обязано нормативно-правовой поддержке со стороны европейских 
государств, прогрессивному регулированию (адаптация регуляторных норм с 
учетом потребностей предпринимателей), льготному налоговому режиму, 
международной активности ведущих европейских краудплатформ. 

В Азиатском регионе основным стимулирующим фактором является 
население (большая численность потенциальных участников). Дополнительным 
стимулом является отсутствие в некоторых странах Азиатского региона хорошо 
развитой банковской системы. Основными сдерживающими факторами 
являются недостаток нормативно-правовой поддержки со стороны государства, 
языковой барьер и возможность допуска на площадки только национальных 
инвесторов и проектов. 

В настоящее время в Республике Беларусь  краудфинансирование 
находится на этапе формирования и развития и не занимает существенной доли 
финансового рынка, но цифровая обработка данных, автоматизированное 
предоставление услуг, доступность финансовых ресурсов и минимальные 
затраты на обработку транзакций являются факторами, стимулирующими его 
развитие. 
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Проведенное исследование показало, что основными ограничениями 
развития краудфинансирования в Республике Беларусь являются: 

- отсутствие нормативно-правовой базы и подходов к функционированию 
рынка; 

- отсутствие крупных инвесторов; 
- незначительное количество краудплатформ; 
- недостаточная осведомленность потенциальных инвесторов;  
- отсутствие налоговых льгот как инструмента поощрения инвесторов, 

работающих на краудплатформах.  
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