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СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У ЄВРОПІ
Диба О. М.
Гернего Ю. О.
Звернуто увагу на стратегічні основи кредитування інноваційних проектів. Виокремлено
типи, основний зміст і можливі результати використання різних інноваційних, а також кредитних стратегій.
Обґрунтовано погляди класиків політичної економії на сутність та природу інноваційних
стратегій, доцільність їх використання в сучасній практиці. На основі досліджень природи
фінансових стратегій визначено особливості кредитних стратегій, які все ще залишаються
недостатньо дослідженими на макрорівні.
Поєднано теоретичні положення дослідження інноваційних і кредитних стратегій із практикою кредитування інноваційних проектів окремих європейських країн. Крім того, співставлено тенденції інноваційного розвитку зарубіжних країн із динамікою та можливостями їх кредитних систем. На основі статистики провідних міжнародних організацій звернуто увагу на позиції
національних економік на міжнародних кредитних та інноваційних ринках. Досліджено можливості співставлення, а також взаємодії конкретних видів інноваційних стратегій із національними особливостями кредитування.
На основі побудованої авторами матриці стратегічних основ кредитування інноваційних
проектів окремих європейських країн надано ряд рекомендацій щодо заходів і можливостей
для вдосконалення національних інноваційних та кредитних стратегій. На думку авторів,
це деякою мірою дозволить зберегти, стабілізувати та поліпшити місце національних економічних систем на міжнародних ринках. Зроблено висновки щодо стратегічних основ кредитування інноваційного розвитку окремих європейських країн. Зазначено важливість використання практик і досвіду цих країн для стратегічного розвитку інноваційної та кредитної складових
частин економіки України.
Ключові слова: інноваційні стратегії, фінансові стратегії, кредитні стратегії, інновація,
фінансування, кредит.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ЕВРОПЕ

Дыба А. М.
Гернего Ю. А.
Обращено внимание на стратегические основы кредитования инновационных проектов. Выделены типы, основное содержание и возможные результаты использования различных инновационных, а также кредитных стратегий.
Обоснованы взгляды классиков политической экономии на суть и природу инновационных стратегий, целесообразность их использования в современной практике. На основе
исследования природы финансовых стратегий определены особенности кредитных стратегий, которые все еще остаются недостаточно исследованными на макроуровне.
Объединены теоретические положения исследований инновационных и кредитных
стратегий с практикой кредитования инновационных проектов отдельных европейских стран.
Кроме того, сопоставлены тенденции инновационного развития зарубежных стран с динамикой и возможностями их кредитных систем. На основе статистики ведущих международных
организаций обращено внимание на позиции национальных экономик на международных
кредитных и инновационных рынках. Исследованы возможности сопоставления, а также взаимодействия конкретных видов инновационных стратегий с национальными особенностями кредитования.
На основе построенной авторами матрицы стратегических основ кредитования инновационных проектов отдельных европейских стран даны некоторые рекомендации касательно
мероприятий и возможностей для усовершенствования национальных инновационных и кредитных стратегий. Авторы считают, что это некоторым образом позволит сохранить, стабилизировать и улучшить место национальных экономических систем на международных
рынках. Сделаны выводы относительно стратегических основ кредитования инновационного
развития отдельных европейских стран. Указано на важность использовании практики и опыта
этих стран для стратегического развития инновационной и кредитной составляющих экономики Украины.
Ключевые слова: инновационные стратегии, финансовые стратегии, кредитные стратегии, инновация, финансирования, кредит.

STRATEGIC BASIS OF CREDITING
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN EUROPE

O. Dyba
Yu. Gernego
Attention has been paid to the strategic basis of crediting innovative projects. The types, main
context and possible results of different innovative and credit strategies have been pointed out.
The viewpoints of political economy classics upon the essence, nature and possible effectiveness of practical use of innovative strategies have been observed. According the researches
into the nature of financial strategies, the peculiarities of credit strategies which have not been
developed at the macrolevel, have been defined.
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The theoretical issues of researches into the innovative and credit strategies have been
combined with the practical experience of crediting innovative projects in some European countries.
Furthermore, the trends in the innovative development of foreign countries have been compared
with the dynamics and possibilities of their credit systems. Based on the statistics of leading international organizations, the position of national economies on the international credit and innovative
markets has been given consideration. The possibilities of comparison and combination of different
kinds of innovative strategies with national peculiarities of crediting have been researched.
On the basis of the authors' matrix of strategic basis of crediting innovative projects of some
European countries, recommendations have been given about the practice and possibilities for
improvement of national innovative and credit strategies. In the authors' opinion this will help to
preserve, stabilize and improve to some extent the position of national economies on the international
market. Conclusions have been drawn about the strategic basis of crediting innovative development
of some European countries. The importance of using the practices and experience of these countries
for strategic development of Ukraine's economy innovative and credit components has been accentuated.
Keywords: innovative strategies, financial strategies, credit strategies, innovation, financing, credit.
В умовах ринкової економіки важливого значення
для суспільства набули процеси, які орієнтовано на сучасні досягнення науки й техніки. У зв'язку з необхідністю
в постійному розвитку інноваційного проектування виникає
нестача власних фінансових ресурсів для забезпечення
ефективності реалізації інноваційного проекту. Актуальності набуває пошук та обґрунтування можливостей кредитування інноваційних проектів. Важливо забезпечити систематичність указаних процесів, що зумовлює необхідність
звернути увагу на національні особливості їх стратегічних основ.
У зв'язку зі зростанням ролі зазначених питань
для практики інноваційного розвитку, варто виокремити
розроблення вітчизняних і зарубіжних фахівців. Питання
класифікації інноваційних стратегій є предметом наукових
досліджень І. Ансоффа, Б. Санто, Ф. Котлера, Р. Шелтона
та ін. [1 – 4]. Стратегічні основи кредитування інновацій започатковано у працях Й. Шумпетера [5]. На сьогодні питання
інноваційного розвитку та надходження фінансово-кредитних ресурсів до інноваційної сфери обґрунтовано у працях
М. Диби, А. Пересади, Т. Майорової, Л. Федулової, Н. Терьошкіної, Ю. Краснокутської, Л. Лігоненко та ін. [6 – 11].
Метою нашого дослідження є обґрунтування можливості й результативності поєднання інноваційних стратегій і сталих практик кредитування. Для економік Великої
Британії, Німеччини, Польщі та Швеції узагальнено стратегічні основи кредитування інноваційних проектів.
Теоретичне трактування "стратегії" розглянуто на основі точки зору А. Чандлера. Автор стверджує, що стратегія – це метод "визначення довготермінових завдань і цілей,
визначення напряму діяльності й розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети" [12].
Слід звернути увагу на те, що кредитна стратегія
не набула чіткого визначення у працях дослідників. Автори
вважають за можливе звернутися до сучасних концепцій
фінансової стратегії. А. Чандлер уважав її ресурсом для досягнення довготермінових цілей та завдань [12]. У працях
його послідовника Дж. Р. Гелбрейта фінансову стратегію
розподіляють на довготермінову та операційну, що зумовлено рівнем диверсифікації бізнес-процесів [13]. І. Ансофф
розуміє під фінансовою стратегією управління сукупними
активами та пасивами [1]. І. Бланк стверджує, що фінансова

стратегія – це один із найважливіших видів функціональної стратегії, яка забезпечує всі основні напрями розвитку
фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом
формування довготермінових фінансових цілей, вибору
найефективніших шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямів формування та використання фінансових ресурсів за зміни умов зовнішнього середовища [14].
В. Бочаров та В. Леонтьєв трактують фінансову стратегію
як довготерміновий курс фінансової політики, розрахований на перспективу, що передбачає вирішення великомасштабних завдань [15]. Р. Ленц, П. Лоуренс, Дж. Лорш та ін.
оцінюють фінансову стратегію, виходячи із характеристик
зовнішнього та внутрішнього середовища. Можна підсумувати, що фінансова стратегія полягає в реалізації бажаних
заходів довготермінового характеру, заснованих на поточних умовах ділової активності [16].
Кредитну стратегію слід оцінити як одну із функціональних складових частин загальної фінансової стратегії.
На макроекономічному рівні обирають кредитну стратегію,
виходячи з можливості взаємодії в межах глобального ринку та ступеня автономності економічної системи. У табл. 1
наведено узагальнену авторами типологію кредитних стратегій на макрорівні. За ознакою інтегрованості у глобальний ринок виокремлено відкриту та закриту кредитні стратегії. В умовах сучасності слід уважати більш доцільною
відкриту стратегію, що дозволить удало інтегруватися у світову спільноту. Закрита кредитна стратегія може бути доцільною в індивідуальних ситуаціях, коли існує потреба
у збереженні специфічних характеристик національного
кредитного ринку. Розглянуто можливість розроблення
кредитної стратегії, орієнтованої на просте або розширене
відтворення. Орієнтація на просте відтворення оптимальна
для країн, які не мають ресурсів або необхідності здійснювати якісні зміни національного кредитного ринку. Для розвинутих країн світу важливо нарощувати кредитні можливості, орієнтуватися на розширене відтворення. Виокремлено
критерій реалістичності кредитної стратегії. Автори вважають доцільним паралельне розроблення реалістичної, перспективної та бажаної кредитної стратегії, виходячи з оптимістичного, песимістичного та найбільш імовірного сценаріїв
функціонування економіки.
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Таблиця 1
Типи кредитних стратегій на макрорівні (складено авторами за матеріалами [10; 13])
[Types of credit strategies at the macro level (compiled by the authors based on [10; 13])]
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

Типи стратегій

Основний зміст
Запозичення традицій кредитування зарубіжних країн
Відкрита
світу, спільне кредитування вітчизняних і зарубіжних
установ
Створення національної системи кредитування, ураЗакрита
ховуючи традиції та специфіку функціонування економіки країни
Орієнтована
Кредитування забезпечує збереження та підтримку
на просте відтворення наявного рівня ділової активності
Орієнтована
Кредит створює додатковий ресурс для подальшого
на розширене
зростання
відтворення
Заснована на наявних характеристиках кредитного
Реалістична
ринку
Передбачає деяке перевершення сподівань над поПерспективна
точним станом кредитного ринку
Складається, виходячи з найбільш бажаних характеБажана
ристик і результатів кредитного процесу в майбутньому (не завжди правдоподібна)

Кредитна стратегія є досить багатогранною, проте
недостатньо вивченою в теоретичному аспекті. Існує потреба в обґрунтуванні перспектив її взаємодії з іншими стратегічними напрямами ділової активності. Варто звернути
увагу на інноваційну стратегію.
У теоретичному аспекті більшість дослідників звернули увагу на характеристики інноваційної стратегії на мікрорівні. Автори підтримують точку зору І. Ансоффа, згідно
з якою інноваційну стратегію реалізують на основі технологічних можливостей організації та її конкурентних позицій. І. Ансофф пропонує визначати технологічну позицію
організації за методикою, у якій виділяє шість основних
технологічних чинників, які впливають на інноваційну стратегію: інвестиції у НДДКР; позицію в конкурентній боротьбі;
динаміку продукції; динаміку технології; динаміку конкурентоспроможності; загальну оцінку [1]. На думку авторів,
доцільно будувати інноваційну стратегію, виходячи з поточного стану організації, її технологічних можливостей,
а також перспектив забезпечення конкурентоспроможності,
динаміки технологічної активності зовнішніх контрагентів,
перспектив техніко-технологічного зростання на макрорівні.
Побудова інноваційної стратегії дозволить скоригувати поточну
діяльність, відповідно до змінних параметрів інноваційної активності, цілей інноваційного розвитку. Проте розгляд інноваційної стратегії тільки на рівні окремого суб'єкта господарювання
не є достатнім для практичних потреб сучасного суспільства.
Б. Санто інноваційні стратегії за характером розподіляє на "плановиків" і "реалізаторів", інституційні (на рівні
підприємств) і центральні (на рівні розвитку держави, регіонів або галузі) [2]. Автори вважають, що фактично на рівні держави найпершим виявом національної інноваційної
стратегії є інноваційна система. У доповідях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) зазначено,

Можливі результати
Вихід національної кредитної системи
на міжнародний ринок, міждержавна
кооперація
Формування національних традицій кредитування, розмежування внутрішніх
та зовнішніх джерел кредиту
Збереження наявного рівня ділової активності
Постійний розвиток та якісні зміни параметрів ділової активності національної економіки
Підтримка наявного рівня ділової активності
Імовірне досягнення поставлених цілей
у разі якісних змін кредитної політики
Перебільшення можливостей, недосягнення цілей. Проте можливий якісний
стрибок показників ділової активності

що національна інноваційна система – це сукупність інститутів приватного й державного секторів, які окремо та у взаємодії обумовлюють розвиток і поширення нових технологій
у межах певної країни [17]. За геополітичним принципом
можна звернути увагу на інноваційні системи США, європейських країн та країн Азії.
На думку ряду вітчизняних дослідників, для еволюційного процесу формування національної інноваційної
системи США характерні такі ознаки: орієнтація науки
та освіти на вирішення проблем корпоративного сектору
та сектору загальнодержавного управління; створення незалежних наукових організацій: консультативних і дослідно-експериментальних лабораторій великими компаніями
для виконання систематичної інженерно-конструкторської
роботи власними силами; становлення корпоративної системи наукових досліджень і промислових лабораторій,
формування державної системи фінансування наукових
досліджень [18]. У Європі інноваційні системи було започатковано за ініціативою ОЕСР. Зокрема, починаючи з 1990 року
було зроблено перші спроби у сфері координування інноваційної політики у європейських країнах, які було втілено
в документах "Зелена книга з інноваційної політики" та "Перший план дій у сфері інновацій". Паралельно починаючи
з 1994 року зазначені ініціативи фінансово підтримував
Європейський інвестиційний фонд. Спостерігають поєднання інноваційних та фінансових стратегічних ініціатив.
Національні інноваційні системи слугують підтвердженням
можливості та доцільності застосування інноваційних стратегій на рівні держави. Практична необхідність у зазначених процесах доводить потребу у здійсненні відповідних
досліджень. У теоретичному розумінні автори пропонують
розглянути такі класифікації інноваційних стратегій на макрорівні (табл. 2).
Таблиця 2

Типи інноваційних стратегій на макрорівні (складено авторами за матеріалами [8; 9])
[Types of innovative strategies at the macro level (compiled by the authors based on [8; 9])]
№ п/п
1

Типи стратегій
2

1

Відкрита

2

Закрита

Основний зміст
Можливі результати
3
4
Застосування світового досвіду впровадження Інноваційний розвиток на рівні ключових контрагентів
інновацій
на світовому ринку
Створення в межах країни унікальних інновацій без
Розроблення власних інновацій, обмеження зованалогів у світі. Проте можливе відставання іннованішніх впливів на національні технології
ційності технологій від світового рівня
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Закінчення табл. 2
1

2

3

Оборонна

4

Наступальна

5

Нарощування

6

Збереження

7

Якісних змін

3
Не відставати за рівнем інноваційного розвитку
від інших країн, проте не претендувати на лідерство
"Наступальний", випереджувальний інших характер інноваційного процесу
Продовження інноваційного зростання в сучасному напрямі
Передбачає деяке перевершення сподівань
над поточним станом кредитного ринку

Постійний розвиток та якісні зміни параметрів інноваційності національної економіки
Поступальне нарощення інноваційної активності
Підтримка досягнутого рівня інноваційної активності
Можливий якісний стрибок параметрів інноваційної
активності

Зміна напряму інноваційної активності

За рівнем інтеграції до світової інноваційної спільноти виокремлено відкриту та закриту інноваційні стратегії.
Відкриту інноваційну стратегію автори вважають універсальною для умов сучасності. Частково закритий характер
можуть мати інновації у сфері державної безпеки, оборони.
Залежно від здатності національної економіки до впровадження інновацій, виокремлено оборонну та наступальну
стратегії. Наступальна стратегія може бути вдалою для розвинутих країн, які є провідними гравцями на світових ринках. Країнам, що розвиваються, доцільніше дотримуватися
інноваційної стратегії оборони. Характер інновацій дозволяє виокремити інноваційні стратегії нарощування, збереження та якісних змін. Стратегія якісних змін є найбільш
ризиковою, проте в разі успіху дозволить досягти світового
лідерства в інноваційній сфері. Інноваційні стратегії збереження та нарощування є більш традиційними, що пояснюють можливістю досягнення поступального характеру
інноваційного розвитку. Інноваційні стратегії є достатньо
багатогранними та суперечливими, тому для їх повноцінної
реалізації варто враховувати індивідуальні умови функціонування економіки країни. Особливості реалізації інноваційних стратегій та можливості їх комбінування зі стратегіями кредитування розглянуто для розвинених економік
країн Європи: Великої Британії, Німеччини, Польщі, Швеції.
Прикладом удалого поєднання кредитних ресурсів
банківських і небанківських установ є Велика Британія.
Достатньо часто британські банки перебувають у тісній
взаємодії або є частиною фінансових кластерів [19, с. 68].
Це підкреслює високий рівень їх інтеграції із промисловим
капіталом та зацікавленість в інноваційному зростанні.
Велика Британія є одним із лідерів на світовому ринку

4
Збереження наявного рівня інноваційної активності

небанківських кредитних установ. Загалом у 2011 р. банки
й інші фінансові компанії забезпечили 12 % доходів британського бюджету [20, с. 20]. Згідно з даними Міжнародної
асоціації андерайтингу, найбільше клієнтів скористалися
цією послугою на території саме цієї держави (45 %) [21].
У 2011 р. 23,5 % європейського ринку факторингу припадало
на Велику Британію [22]. Згідно з даними Європейської
асоціації лізингу, частка британської Асоціації лізингу на європейському ринку становить 15,37 %. Протягом останніх
років близько чверті лізингових кредитів спрямовано на фінансування високотехнологічних активів. На рівні бюджету
створено інвестиційний фонд наукових досліджень і капітальний фонд фінансування масштабних установок та обладнання. Фінансові ресурси першого спрямовано на розвиток теоретичних обґрунтувань інноваційних можливостей,
іншого – на виготовлення інноваційної продукції. Із метою
нарощення інновацій у Великій Британії застосовано так звану
"політику орієнтації на попит", що передбачала сприяння
використанню інноваційних технологій у тих галузях та на тих
підприємствах, які мали ресурси щодо розширення частки
ринку, завдяки щораз більшому попиту [23]. Уряд запровадив
податкові пільги в розмірі 50 % для окремих інноваторів.
На рівні держави розглядають інвестиційні схеми, які забезпечують необхідний напрям та тенденції розвитку інноваційних
процесів [24]. Стратегічні основи кредитування національних
інноваційних проектів полягають у регулюванні й координації індивідуальних ініціатив потенційних кредиторів та інноваторів. Результативність зазначеної активності показано
в табл. 3, у якій наведено темпи приросту вартості активів банківських установ країни та рейтинги інноваційної активності,
згідно з оцінкою Європейського інноваційного табло.
Таблиця 3

Індикатори результативності стратегій кредитування інноваційних проектів Великої Британії
(складено авторами за матеріалами [25; 26])
[Indicators of innovative project crediting strategy efficiency in Great Britain
(compiled by the authors based on [25; 26])]
Роки
Індикатори
Темпи приросту вартості активів банків до 2007 р., %
Рейтинг інноваційної активності, згідно з оцінкою Європейського інноваційного табло

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

147

200

428

246

180

158

0,53

0,57

0,62

0,63

0,60

0,60

0,62

Зростання вартості активів банківських установ країни
показує перспективи подальшого розвитку кредитування
інноваційних проектів. Рейтинги оцінок Європейського інноваційного табло складаються починаючи з 1998 року Європейською Комісією PRO INNO EUROPE. Їх спрямовано на аналіз результатів реалізації національних та регіональних
інноваційних політик на основі 24 індикаторів, згруповано
як "рушійні сили інновацій", "створення нових знань", "інновації та підприємництво", "застосування" та "інтелектуальна
власність". Виокремлено 4 групи країн: "країни-лідери",
"країни-послідовники", "помірні інноватори" та "країни,

що рухаються навздогін". Стабільний рівень рейтингів Великої Британії, наявність деякого зростання показує спрямованість національної інноваційної стратегії на поступове зростання, розвитку наявного напряму інноваційної
активності.
У зв'язку з розвитком ринкової економіки Польщі
існує потреба в розширенні інноваційних можливостей
банківської системи країни. Банківський кредит займає домінантну позицію серед джерел кредитування інноваційних
проектів країни та становить близько 90 % [27]. Комерційні
банки Польщі перебувають на етапі свого вдосконалення,
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що доводить можливість продовження їх розвитку на основі
інноваційних технологій інших розвинутих держав світу.
Фінансові результати банківської системи Польщі дещо
стабілізуються, проте не перебувають на високому рівні.
Характерно щорічне зростання величини банківських активів. Рентабельність активів перебуває на доволі низькому
рівні, спостерігають тенденцію зростання рентабельності
капіталу. Зазначені процеси вказують на наявність резерву
для інноваційного зростання банківської системи Польщі,
що дозволить країні закріпитися на світових ринках. Ринок
факторингу є невеликим за обсягом (4,84 % від європейського),
проте щорічно зростає [22]. Ринок лізингу Польщі становить 3,04 % від європейського [23]. У структурі лізингу та факторингу переважає сектор машинобудування, що підтверджує інноваційний потенціал розвитку досліджуваного
типу кредитного забезпечення для Польщі. Урядом створено операційну програму інноваційного розвитку економіки.
Поставлено такі завдання: в експорті підвищення інноваційної

активності підприємств координацію можливостей польського
наукового та безпосередньо підприємницького секторів,
зростання частки інноваційної продукції в національному
експорті. Створено Польське агентство підприємництва, яке
з-поміж інших здійснює заходи, спрямовані на кредитування інноваційно активних суб'єктів господарювання [28].
Головну роль у вказаному процесі відіграють щорічні "інноваційні позики", які надають на конкурсній основі. У ході
конкурсу враховують наявність інноваційної стратегії подальшого розвитку суб'єкта господарювання, рівень його
технологічного оснащення та характер інновації. Кредит
розміром не більше ніж 75 % від необхідної вартості проекту надають із державних спеціалізованих фондів на пільгових умовах, терміном не більше ніж 10 років [27]. Держава
за посередництвом спеціальних фондів бере участь у кредитуванні інноваційних проектів. Ключові індикатори стратегічних основ інноваційної та кредитної активності національної економіки показано в табл. 4.
Таблиця 4

Індикатори результативності стратегій кредитування інноваційних проектів Польщі
(складено авторами за матеріалами [26; 27])
[Indicators of innovative project crediting strategy efficiency in Poland
(compiled by the authors based on [26; 27])]
Роки
Індикатори
Темпи приросту вартості активів банків до 2007 р., %
Рейтинг інноваційної активності, згідно з оцінкою Європейського інноваційного табло

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

8,53

16,22

34,11

66,33

99,26

118,59

0,27

0,18

0,28

0,29

0,29

0,30

0,30

Необхідно зауважити позитивні тенденції зміни стратегічних основ інноваційної та кредитної активності економіки Польщі. Рівень інноваційної активності є все ще недостатньо високим, проте стабільним. Існує тенденція до його
подальшого зростання. Паралельно відбувається приріст
кредитних можливостей держави. Автори вважають, що регулювання інноваційних та кредитних основ національної
стратегії Польщі слід здійснювати погоджено. Це забезпечить подальше зростання економіки, формування стратегії
національного лідерства.
Достатньо багатоманітними є можливості кредитування в Німеччині. Особливістю банківського сектору країни
є наявність, крім приватних, публічних і федеральних, великої кількості кооперативних банків [20, c. 21]. Кредитування інноваційних проектів засновано, переважно, на можливостях комерційних і кооперативних банків. Комерційні
банки є універсальними, кооперативні спрямовано на кредитування інноваційного розвитку окремих галузей. Серед
небанківського сектору перспективним є розвиток андерайтингу. Популярність лізингу доводить опитування суб'єктів

господарювання. У країні 34 % респондентів ставить лізинг
на перше місце у структурі джерел фінансування, 27 % –
на друге. На противагу цьому, інвестиційному кредиту перевагу надають 28 % респондентів, на друге місце у структурі джерел фінансування його ставить 18 %. [29]. Небанківські кредитні установи створюють додатковий ресурс
для посилення інноваційного розвитку економіки країни,
що відбувається в межах національної "Стратегії високих
технологій". Роль держави в зазначеній стратегії здебільшого полягає у створенні сприятливих умов для подальшого інноваційного зростання. Держава рекомендує для кожного суб'єкта господарювання сформувати так звані центри
планування інноваційної активності, які дозволять забезпечити достатній обсяг фінансових ресурсів, спрямованих
на інноваційний розвиток у визначеному напрямі. Специфікою участі Німеччини у кредитуванні інноваційних проектів є стимулювання залученню кредитних ресурсів із метою
інноваційного зростання малих та середніх підприємств.
Індикатори результативності зазначених стратегій показано в табл. 5.
Таблиця 5

Індикатори результативності стратегій кредитування інноваційних проектів Німеччини
(складено авторами за матеріалами [26; 30])
[Indicators of innovative project crediting strategy efficiency in Germany
(compiled by the authors based on [26; 30])]
Роки
Індикатори
Темпи приросту вартості активів банків до 2007 р., %
Рейтинг інноваційної активності, згідно з оцінкою Європейського
інноваційного табло

Спостерігають стабільний незначний приріст вартості банківських активів, що доводить потенціал небанківських кредитних установ у забезпеченні стратегічних

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

3

8

14

12

11

20

0,54

0,63

0,66

0,67

0,69

0,71

0,70

цілей інноваційного розвитку. Позиції інноваційної активності є високими та також відносно стабільними. Рекомендацією для економіки країни може слугувати паралельний
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із традиційними розвиток альтернативних напрямів інноваційної активності, започаткування додаткового вектора
інноваційного розвитку.
Прикладом удалого регулювання інноваційної активності може слугувати Швеція. На відміну від багатьох
інших розвинутих країн, тут не застосовують традиційну
систему податкового інвестиційного кредиту. Урядом країни розроблено механізм так званого "корпоративного оподаткування", що має стратегічну спрямованість. Податкові
пільги надають, виходячи з результативності ділової активності корпорацій, стимулюють створення сильного бізнесу
на інноваційній основі. Держава бере участь у кредитуванні інноваційних проектів за посередництвом "бізнесангелів", тобто кредит надають на реалізацію інноваційних
ідей, які сприятимуть якісному стрибку суспільства. Завданням держави є регулювання результативності використання інноваторами отриманого кредиту [31]. Традиційно
одним із основних джерел фінансового забезпечення стратегічного характеру інноваційної активності Швеції є кредит.
У 70-х рр. у країні було створено Раду технічного розвитку, згідно з положеннями якої для успішної реалізації

інноваційного проекту необхідним є поєднання зусиль промислових підприємств із дослідженнями наукових установ
та ресурсами банків. На сьогодні близько 80 % інноваційно активних суб'єктів господарювання Швеції визнали
банківський кредит ефективним ресурсом удалого інноваційного розвитку [31]. Небанківські фінансові установи
спрямовано на забезпечення пріоритетних для держави
галузей. Андерайтингові компанії орієнтовано на підприємства машинобудування, зокрема пріоритет надано суднобудуванню. Шведський ринок факторингу становив близько
7,56 % європейського [22]. Країна займає 4,14 % європейського лізингового ринку [23]. Протягом останніх років
спостерігають загальний приріст обсягів факторингових
послуг у країні та збереження обсягів лізингу. Галузевий
розподіл компаній, що скористалися лізингом, характеризує
перспективу інноваційного зростання на основі лізингу [32, c. 125].
Автори вважають за доцільне для економіки Швеції й надалі застосовувати спеціалізацію небанківських фінансових
установ за пріоритетними сферами господарювання. Динаміку
зміни індикаторів інноваційної активності країни та кредитних
можливостей банківської системи Швеції показано в табл. 6.
Таблиця 6

Індикатори результативності стратегій кредитування інноваційних проектів Швеції
(складено авторами за матеріалами [26; 31])
[Indicators of innovative project crediting strategy efficiency in Sweden
(compiled by the authors based on [26; 31])]
Роки
Індикатори
Темпи приросту вартості активів банків до 2007 р., %
Рейтинг інноваційної активності, згідно з оцінкою Європейського
інноваційного табло

Необхідно звернути увагу на те, що згідно з оцінками
Європейського інноваційного табло, Швеція систематично
перебуває у групі "країн-лідерів". Це підтверджує високий
рівень інноваційної активності країни, її стратегічний характер. Темпи приросту кредитних можливостей банківської системи мають позитивну динаміку. Зазначені тенденції дають підставу стверджувати про існування синергічного
ефекту зростання інноваційної активності та результативності кредитування. Кредитування має стратегічний характер,
що вдало поєднують із інноваційним вектором розвитку
економіки Швеції.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

–

15,71

13,62

30,94

10,58

4,21

6,15

0,61

0,74

0,75

0,77

0,75

0,77

0,76

У табл. 7 показано матрицю можливих поєднань
інноваційних і кредитних стратегій для розглянутих країн.
Разом із традиційними заходами автори вважають за доцільне: для Великої Британії застосувати бажану кредитну
стратегію для забезпечення наступального характеру інновацій; для Німеччини розробити додатковий вектор якісних
інноваційних змін на основі кредитної стратегії, орієнтованої
на розширене відтворення; для Польщі забезпечити координацію інноваційних і кредитних стратегій на національному
рівні; для Швеції створити додаткові стратегічні ресурси з метою застосування на практиці якісно нових інноваційних ідей.
Таблиця 7

Матриця стратегічних основ кредитування інноваційних проектів окремих країн (узагальнено авторами)
[The matrix of strategic basis of crediting innovative projects in different countries (generalized by the authors)]

Інноваційна
стратегія

Кредитна
стратегія

Відкрита

Закрита

Орієнтована
на просте
відтворення

Орієнтована
на розширене
відтворення

Відкрита

Оборонна

Якісних змін

Німеччина

Велика
Британія

Бажана

Німеччина
Велика
Британія

Наступальна

Збереження

Перспективна

Велика
Британія,
Німеччина

Закрита

Нарощування

Реалістична

Велика
Британія,
Німеччина,
Швеція

Польща
Велика
Британія,
Польща

Німеччина

Швеція
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На основі наведених досліджень можемо зробити
такі висновки щодо стратегічних основ кредитування інноваційних проектів:
удало розроблена стратегія є запорукою тривалих
і сталих взаємозв'язків між інноваційним проектуванням
та кредитними процесами;
багатогранність інноваційних проектів сучасності потребує поєднання ключових теоретичних підходів до обґрунтування інноваційних стратегій, що зводять до визначення
характеру та інтенсивності інноваційних процесів;
стратегічні аспекти кредитування полягають в оптимальному застосуванні різних за характером та терміном
залучення форм і видів кредиту;
поєднання кредитних та інноваційних стратегій найкраще здійснювати, виходячи зі специфіки сучасного функціонування та історичних передумов формування національної економіки;
для Великої Британії стратегічні основи кредитування інноваційних проектів засновано на регулюванні
та координації індивідуальних ініціатив, які орієнтуються
на зміни попиту;
для Німеччини – на матеріальному та нематеріальному заохоченні потенційних інноваторів та кредиторів;
для Польщі – на координації національних інноваційної та кредитної систем на державному рівні;
для Швеції – на регулюванні та систематичному сталому забезпеченні інноваційних тенденцій розвитку економіки.
Практика сучасних інноваційних і кредитних процесів потребує їх систематизації у формі стратегії на основі
теоретичних висновків і рекомендацій. Стратегічні основи
кредитування інноваційних проектів різних країн світу мають індивідуальний характер. Для вітчизняної економіки
автори рекомендують ураховувати позитивний і негативний
досвід зарубіжних країн із метою формування стратегічних основ кредитування інноваційних проектів. Це доводить необхідність у подальшому дослідженні та вдосконаленні зазначених питань.
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