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Інноваційні механізми бюджетного фінансування щодо залучення інвестицій у приватний
сектор для сталого розвитку в Південній Африці: аналіз ситуації у водному секторі
У науковій статті представлені каталітичні та інноваційні механізми використання бюджетних фінансових ресурсів для
залучення інвестицій у приватний сектор для проектів водної інфраструктури в Південно-Африканській Республіці. Друга
глава Конституції Південної Африки (1996 р.) включає в себе ряд соціально-економічних прав, з яких право на доступ до
води має все населення, але доступ до неї в даний час надається не всім. У цьому дослідженні застосовано підхід змішаних
методів, який послідовно використовує кількісні та якісні дані. Зібрані дані складалися з невипадкової цілеспрямованої
вибірки міжнародних проектів з найкращими практиками, що фінансувалися Європейським Союзом, проектів, що
стосуються Південної Африки та якісних інтерв'ю з посадовими особами міжнародних фінансових установ та Національного
казначейства. Було виявлено, що стратегічна направленість фінансування грантів щодо зменшення ризиків проекту, сприяє
підвищенню впевненості інвесторів. Завдяки використанню трьох інноваційних інструментів фінансування, зокрема
інвестиційних грантів, субсидій щодо повернення частини відсоткової ставки та технічної допомоги, уряд мав змогу
використати додаткові інвестиції у проекти. У результаті дослідження з’ясовано, що змішані гранти для фінансування боргу
повинні застосовуватись у Південній Африці. Зокрема, оскільки поточні виклики у водному секторі пов'язані з вимушеними
фінансовими розривами, а також дефіцитом можливостей та навиків, вони можуть бути вирішені стратегічно і навмисно
шляхом використання змішаних бюджетних грантів, спрямованих на інноваційні інструменти фінансування. Щоб дозволити
дані впровадження в Південній Африці, як це рекомендовано, необхідно провести ряд бюджетних реформ.
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Инновационные механизмы бюджетного финансирования по привлечению инвестиций в
частный сектор для устойчивого развития в Южной Африке: анализ ситуации в водном секторе
В научной статье представлены каталитические и инновационные механизмы использования бюджетных финансовых
ресурсов для привлечения инвестиций в частный сектор для проектов водной инфраструктуры в Южно-Африканской
Республике. Вторая глава Конституции Южной Африки (1996 г.) включает в себя ряд социально-экономических прав, из
которых право на доступ к воде имеет все население, но доступ к ней в настоящее время предоставляется не всем. В этом
исследовании применен подход смешанных методов, который последовательно использует количественные и качественные
данные. Собранные данные состояли из неслучайной целенаправленной выборки международных проектов с лучшими
практиками, финансируемых Европейским Союзом, проектов, касающиеся Южной Африки и качественных интервью с
должностными лицами международных финансовых учреждений и Национального казначейства. Было обнаружено, что
стратегическая направленность финансирования грантов по уменьшению рисков проекта, способствует повышению
уверенности инвесторов. Благодаря использованию трех инновационных инструментов финансирования, в том числе
инвестиционных грантов, субсидий по возврату части процентной ставки и технической помощи, правительство имело
возможность использовать дополнительные инвестиции в проекты. В результате исследования установлено, что смешанные
гранты для финансирования долга должны применяться в Южной Африке. В частности, поскольку текущие вызовы в
водном секторе связаны с вынужденными финансовыми разрывами, а также дефицитом возможностей и навыков, они могут
быть решены стратегически и преднамеренно путем использования смешанных бюджетных грантов, направленных на
инновационные инструменты финансирования. Чтобы разрешить данные внедрение в Южной Африке, как это
рекомендовано, необходимо провести ряд бюджетных реформ.
Ключевые слова: смешанное финансирование, инфраструктура, инновационное финансирование, фондирование,
финансирование, кредитное плечо.
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