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"Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства"
На сьогодні публічно-приватне партнерство (ППП) є найбільш
універсальним механізмом, що дозволяє реалізувати можливості приватнопідприємницької ініціативи, зберігаючи при цьому контрольні й регулятивні
функції держави в соціально значущих секторах економіки. Однак за
наявних соціально-економічних умов проекти ППП далеко не завжди
можуть бути фінансово привабливими для приватних інвесторів через
тривалий період реалізації, обмежений рівень прибутковості, високі
ризики на ринку суспільних послуг тощо, що обумовлює необхідність
дослідження джерел, механізмів та інших аспектів фінансової підтримки
публічно-приватного партнерства.
Незважаючи на значний інтерес з боку держави і бізнесу, проблема
розробки інструментів і механізмів фінансування проектів ППП у науковій
літературі поки що не знайшла належного відображення. Отже, існує
потреба в дослідженні фінансових аспектів ППП і розробці механізмів їх
практичної реалізації.
У рамках дослідження було розглянуто форми ППП відповідно до
ступеня залучення приватного та державного секторів і відповідно до
рівня ризику, який беруть на себе сторони. Однак, незалежно від того,
хто надає фінансування, проекти фінансуються за допомогою поєднання
боргових і пайових інструментів, види та сутність яких більш детально
розглянуто у статті.
Структура капіталу проекту не є статичною, і в різний час протягом
проектного циклу можуть бути використані різні джерела. Тому авторами
визначено характеристики і співвідношення "ризик – дохідність" залежно
від характеру вимоги до активів, а також виділено ряд факторів, від яких
залежать оптимальний рівень боргового та пайового фінансування
проекту і джерела фінансування.
Вирішення однієї з найважливіших проблем суспільного розвитку –
формування фінансової складової публічно-приватного партнерства – є
складним завданням, а отже, потребує розробки, впровадження та
функціонування інструментів, інститутів і механізмів, які дозволяють
зробити подібні проекти прийнятними і для державного, і для приватного
фінансування водночас.
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