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Нова модель генерації міжнародних фінансів 

 

У статті ідентифіковано інноваційні механізми міжнародного соціального 

фінансування, коли поряд з традиційними враховуються і нові інструменти, за 

допомогою яких: по-перше, реструктуризуються борги (схеми списання 

заборгованості, механізм заміни боргових зобов’язань витратами на розвиток 

соціальної сфери); по-друге, знижуються ризики (мобілізація коштів для 

покриття ризиків, пов’язаних з охороною здоров’я та стихійними лихами за 

допомогою цільових міжнародних програм надання гарантій та страхування); 

по-третє, залучаються добровільні приватні внески (пошук та мотивація 

донорів з отриманням ліцензії на використання відомих торгових марок в обмін 

на пожертвування частини прибутків до Глобальних фондів (боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією). При цьому ресурси соціального 

фінансування мають різні джерела: державні бюджети, що включають 

узгоджені на міжнародному рівні податки (на авіаквитки, фінансові та валютні 

операції, викиди вуглецю, податок на купівлю-продаж акцій, облігацій і 

похідних інструментів в ЄС); глобальні фонди, включаючи нові випуски СПЗ 

МВФ, використання незадіяних СПЗ країні з великими валютними резервами 

як «кредитного плеча» для збільшення соціальних інвестицій, надходження від 

використання частини загальних ресурсів, наприклад, від розробки корисних 

копалин морського дна в міжнародних водах. 

Інноваційні механізми міжнародного соціального фінансування доцільно, 

на наш погляд, поділити на три типи: механізми, за допомогою яких можна 
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реструктуризувати грошові потоки, знизити ризики й залучати добровільні 

приватні внески. 

До першої категорії належать механізми перетворення боргових 

зобов’язань, наприклад, схема списання заборгованості на цілі охорони 

здоров’я «Debt 2 Health» («Борг на здоров’я») і механізм заміни боргових 

зобов’язань витратами на природоохоронну діяльність. Ресурси вивільняються 

завдяки анулюванню заборгованості, яка належить кредиторам, або завдяки 

купівлі боргових зобов’язань у комерційних банків зі знижкою на ринку 

вторинних боргових зобов’язань. Платежі, пов’язані з обслуговуванням цих 

боргових зобов’язань, спрямовуються повністю або частково на конкретні 

державні цілі або на реалізацію недержавних проектів, найчастіше в галузі 

охорони здоров’я або охорони навколишнього середовища [1, с. 81–97].  

Задача механізмів другого типу — спробувати мобілізувати кошти для 

покриття певних ризиків, пов’язаних з охороною здоров’я та стихійними 

лихами, за допомогою створених на міжнародному рівні програм надання 

гарантій і страхування. Наприклад, з виробниками комбінованих препаратів на 

основі артемізініна для лікування малярії досягається домовленість про 

встановлення більш низьких цін в обмін на забезпечення гарантованого ринку 

збуту й надання тимчасової субсидії як засобу витіснення з ринку старих і 

менш ефективних альтернативних препаратів [2, с. 75–87].  З фонду 

страхування ризиків на випадок катастроф у Карибському регіоні покриваються 

ризики, пов’язані з такими стихійними лихами як урагани і землетруси. Капітал 

фонду формується донорами і дозволяє членам Карибського співтовариства 

здійснювати колективне страхування потенційного збитку вище певного 

порогового рівня [3].  

Задача механізмів третього типу — вишукувати добровільні внески. У 

рамках відомої програми «ProductRed» компанії отримують ліцензію на 

використання цієї торгової марки в обмін на пожертвування частини прибутків 

від реалізації товарів і послуг до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією [4, с.124-126]. 
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Інноваційні фінансові кошти на цілі охорони здоров’я здебільшого 

використовуються для фінансування програм Альянсу ГАВІ (Глобальний 

альянс з вакцин та імунізації), Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією і ЮНІТЕЙД (Міжнародна організація закупівлі 

препаратів проти ВІЛ, туберкульозу та малярії). ЮНІТЕЙД, наприклад, 

фінансується в основному з інноваційних джерел, оскільки 75 % її ресурсів 

надходить за рахунок збору мита на авіаперевезення [4, с. 129]. 

На основі наведеного вище аналітичного й емпіричного матеріалу можна 

підсумувати та обґрунтувати пропозиції. Як і у випадку глобальних фондів у 

галузі охорони здоров’я, зростання числа фондів, пов’язаних зі зміною клімату, 

за останні роки призвело до того, що міжнародна допомога стала за своїм 

характером роздробленою. На нашу думку, ця проблема може бути вирішена на 

основі об’єднання механізмів традиційного та інноваційного фінансування 

розвитку в структури з меншим числом установ, які володіють більшими 

повноваженнями, чітко сформульованими мандатами, при забезпеченні тісної 

координації дій, а також шляхом об’єднання ресурсів, що надходять у кожну 

таку установу. Важливо також, щоб управлінські органи таких структур 

сприяли збалансованому представництву в них урядів та установ, що надають 

фінанси, і одержувачів коштів, а також щоб вони забезпечували належний 

контроль і підзвітність. 
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