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ності; доступність і рівень медичного обслуговування та почат-
кової освіти) роль, яких значно вища для розвитку низько розви-
нених країн ніж для розвинутих економік;

2) факторами ефективності (система вищої освіти та рівень
підготовки спеціалістів, ефективність функціонування ринку то-
варів і послуг, ринку праці, рівень розвитку фінансового ринку,
технології), які є найважливішими для розвитку економіки;

3) інноваційними факторами (рівень модернізації бізнес-
середовища, інноваційний процес та участь у світових інновацій-
но — інвестиційних процесах), щоє принципово важливим для
розвинутих економік [1].

Новітні технології і глобалізація змінили характер сучасної
економічної конкуренції. В основному ці зміни стосуються шля-
хів генерування, передачі та адаптації знань. Адже сучасні кон-
курентні переваги країн у світогосподарському просторі практи-
чно повністю забезпечуються завдяки новітнім технологіям у
виробництві та інноваційному потенціалу економіки; посилюєть-
ся міжнародне співробітництво у сфері інноваційного розвитку,
що супроводжується поступовою інтеграцією національних інно-
ваційних систем.
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СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ВІД ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ

Інвестиційна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, зазнає
впливу низки ризиків, які виникають на етапах: підготовки інвес-
тиційного проекту (проектні роботи, організація фінансування,
стадія погодження, планування та матеріально-технічне забезпе-
чення початку робіт); реалізації інвестиційного проекту (ство-
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рення нового матеріального об’єкта); експлуатації нового вироб-
ництва, отриманні прибутку, забезпеченні окупності інвестицій,
подальшій роботі об’єкта. До таких ризиків відносять політичні,
правові, економічні, екологічні, проектні, технічні, фінансові, а
також ризики на ринку цінних паперів та інші, реалізація яких
може призвести до збитків (втрат), пов’язаних з частковою або
повною втратою (неповерненням) інвестицій; неодержанням (не-
доодержанням) запланованого прибутку від інвестицій; банкрут-
ства суб’єкта підприємницької діяльності, ліквідації юридичної
особи або смерті громадянина — приватного підприємця —
отримувачів інвестицій. Окремі з цих ризиків, яких можуть за-
знати вітчизняні та іноземні інвестори, охоплені різними видами
послуг майнового страхування та страхування відповідальності,
які надаються страховими компаніями.

Проте дещо інший підхід використовується щодо страхового
захисту майнових інтересів інвесторів на випадок заподіяння
шкоди внаслідок настання політичних ризиків. Зазначимо, що ці
ризики виникають внаслідок рішень і подій політичного або ад-
міністративного характеру на національному або міжнародному
рівні. До таких ризиків належать: націоналізація інвестицій; екс-
пропріація інвестицій; загальнонаціональні страйки; військові дії;
громадянські заворушення; дії органів державної влади, що об-
межують конвертованість валюти, режим вивезення капіталу,
прибутку та інші.

У країнах з розвиненою ринковою економікою страховиками
у страхуванні інвестицій від політичних ризиків виступають, як
правило, державні експортно-кредитні агентства, міжнародні фі-
нансові організації і, дуже рідко, страхові організації країн — ін-
весторів.

Серед найвідоміших експортно-кредитних агентств, які окрім
сприяння бізнесу в здійсненні вкладень у нові ринки шляхом на-
дання кредитів і гарантій здійснюють страхування іноземних ін-
вестицій від політичних ризикі, виділимо Корпорацію приватних
закордонних інвестицій (США); Багатостороннє агентство з інве-
стиційних гарантій (MIGA); Державне експортно-кредитне аге-
нтство Японії (NEXI), Державне експортно-кредитне агентство
Італії (SACE), Департамент гарантування експортних кредитів
(Великобританія). Істотне місце у захисті інвесторів від ризиків
неплатежу іноземних покупців і позичальниківзаймає Експортно-
імпортний банк США (Ex-Im Bank) — державна установа США,
значна частина діяльності якого зосереджена на страхуванні екс-
портних кредитів.
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Страхування іноземних інвестицій від політичних ризиків
здійснюють й окремі страхові компанії, зокрема, англійська кор-
порація «Ллойд»; страхова компанія «Гермес» (Германія), яка є
найбільшою в світі компанією і спеціалізується на страховані
експортних кредитів; страхова компанія «Кофас» (Франція), яка
здійснює страхування експортних кредитів від політичних, валю-
тних і комерційних ризиків; страхова група «Atradius», яка
об’єднує страховиків зі страхування експортних кредитів з Іспа-
нії, Бельгії, Данії, Норвегії, Франції, Італії, Нової Зеландії, Вели-
кобританії та США.

Таким чином, на території Україні майнові інтереси іноземних
інвесторів від політичних ризиків можуть бути захищеними спе-
ціалізованими агентствами, міжнародними організаціями й іноді
страховими компаніями країн-інвесторів.

Страхування майнових інтересів вітчизняних інвесторів від
політичних ризиків на території нашої держави та території ін-
ших країн страховими компаніями України не здійснюється. Це
пов’язано насамперед з обмеженими фінансовими можливостями
страховиків, а також тим, що політичні ризики не мають достат-
ньо надійної статистичної бази, й імовірність їх настання перед-
бачити надзвичайно важко. Крім того, наслідки їх реалізації мо-
жуть мати катастрофічний характер і вимагати значних сум
компенсацій інвесторові.

Хоча слід зазначити, що окремі страховики мають ліцензії на
страхування інвестицій від так званих «комерційних» ризиків,
зокрема, похибки в експертній оцінці інвестиційного проекту;
недостатньої доопрацьованності бізнес-плану інвестиційного
проекту;неодержання чи недоодержання в повному розмірі при-
бутку від реалізації інвестицій; банкрутства банку особи, що
отримала інвестиції; неможливості досягнення розрахункової
якості виробленої продукції чи наданих послуг під час реалізації
інвестиційного проекту;відсутності попиту на вироблену проду-
кцію чи послуги; невиконання постачальниками, підрядниками
або партнерами страхувальника своїх зобов’язань під час здійс-
нення інвестиційного проекту та інші.

Зауважимо, що в Україні створено Державне агентство з інве-
стицій та управління національними проектами України основ-
ними завданнями якого є: реалізація державної політики у сфері
інвестиційної діяльності та управління національними проекта-
ми; здійснення управління національними проектами; здійснен-
нязаходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджуУк-
раїни та підтримка інвестиційного розвитку регіонів України.
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Але механізм страхового захисту інвестицій від політичних ри-
зиків цим агентством не використовується. Тому вирішення про-
блеми щодо надання державної підтримки вітчизняним експор-
терам та інвесторам, у тому числі малому і середньому бізнесу
шляхом страхування політичних ризиків, які не охоплені комер-
ційним страхуванням, сприяло б формуванню в країні ринку ін-
вестиційних проектів і дало можливість вітчизняним інвесторам
освоювати нові ринки, мінімізуючи некомерційні ризики втрати
капіталу.
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СПОЖИВЧІ ВИДАТКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ

Споживчі витрати домогосподарств традиційно розглядаються
економічною наукою як важлива складова потоків у системі від-
творення суспільного виробництва. При цьому вже з часів класи-
чної політекономії, зростання споживчих витрат (окрім специфі-
чних різновидів споживчих витрат, що класики вважали
«непродуктивним споживанням») розглядаються як складові
розширеного відтворення суспільного виробництва [1]. Неокла-
сична школа тлумачила додаткові споживчі витрати домогоспо-
дарств як важливе джерело фінансових ресурсів для розширеного
відтворення бізнесу, концентруючись на моделюванні таких про-
порцій розподілу доходів між споживанням і заощадженням, а
останніх — між альтернативними формами фінансових і реаль-
них капітальнихактивів, що дозволяли, за виразом Харррода «ма-
ксимізувати споживання за дотримання врівноваженого темпу
економічного зростання» (див., наприклад, [2—4] ).

З утвердженням теорії людського капіталу, бачення закономі-
рностей формування структури витрат домогосподарств та її
впливу на темпи економічного зростання збагатилась завдяки


