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СИТУАЦІЯ
В УКРАЇНІ
З початку 2022 року Україна стикнулася з новою
хвилею ескалації російської агресії – у вигляді
прямого воєнного вторгнення, що першочергово принесла паніку на фінансові ринки. Це спричинило розпродаж українських активів іноземними фондами, в результаті чого їхня вартість
впала, а дохідність навпаки злетіла до рекордних
рівнів.
Втім, уряд України, скориставшись ситуацією,
вирішив стабілізувати макрофінансову ситуацію,
викупиши частину боргових зобов’язань. Так, ще
5 лютого, на фоні напруженості через накопичення ворожих військ на кордонах України, Мінфін
викупив близько 10% єврооблігацій з погашенням у вересні 2022 року. Також Мінфін провів
кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, придбавши приблизно п’яту частину зобов’язань у розмірі 3,24 млрд дол. США.
І хоч думки експертів розділились щодо доцільності таких кроків на фінансовому ринку у часи
невизначеності для України, на думку міністра
фінансів Сергія Марченка, Україна зробила далекоглядний крок зі зменшення боргу, перетворивши кризу на можливість. Зокрема, 18 лютого
Марченко наголосив, що про «списання боргів»
в Україні не йде мова, боргові зобов’язання будуть обслуговуватись вчасно та в повному обсязі.
Того ж дня він зазначив про можливість створення складного інструменту з перерозподілу
спеціальних прав запозичень (SDRs) з країнами
G7 та ЄС, раніше отриманих цими країнами, для
підтримки фінансової стабільності України, як
однієї з ініціатив спрямованих на стабілізацію
економіки України в умовах загострення конфлікту з рф.
В свою чергу, 23 лютого для залучення фінансування в проєкти екологічного спрямування
Кабмін схвалив Концепцію запровадження та
розвитку ринку «зелених» облігацій в Україні.
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Це мало сприяти залученню фінансування в
проєкти ВДЕ, енергоефективності, зменшенню
споживання паливно-енергетичних ресурсів та
скороченню викидів, а також покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможності країни на фінансовому
ринку.
Втім, вже наступного дня - 24 лютого - плани України на стабілізацію фінансового ринку,
зменшення боргового навантаження, запровадження ринку «зелених» облігацій перервалися агресором, що розпочав широкомасштабне
вторгнення в Україну по всій довжині спільного
кордону, а також з території білорусі.
Саме з того дня діяльність уряду України і кожного українця спрямовані на посилення стійкості
країни у час війни та її відновлення після перемоги. Щодня війна завдає українській економіці, інфраструктурі великих збитків, які станом на
24 березня оцінені експертами Київської школи
економіки у 63 млрд дол. США, або 1,8 трлн грн,
а зокрема втрати енергосектору від пошкодження 7 ТЕС та ГЕС оцінені на рівні 101 млн дол. США.
Уряд оцінює прямі збитки у розмірі 68 млрд дол.
США (станом на 05.04.2022 р.), а опосередковані
– в 10 разів більші, а також зазначає, що підрахунки ще тривають.

На початку березня уряд
закликав міжнародну спільноту (іноземних партнерів, інвесторів, громадські організації,
представників бізнесу та громадян) надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме
відродженню стабільності економіки та допоможе українцям
в умовах війни з росією. 12 березня в Україні запрацювали
чотири фонди відновлення, де
кошти будуть збиратись на такі
напрямки:

відбудову знищеної
інфраструктури
Фонд відновлення майна та
зруйнованої інфраструктури
трансформацію економіки
Фонд відновлення та трансформації економіки
відновлення роботи малого та
середнього бізнесу Фонд підтримки малого та середнього
бізнесу
обслуговування міжнародних
фінансових зобов’язань України
Фонд обслуговування та погашення державного боргу
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Також український уряд провів кілька раундів
розміщення військових облігацій та здійснив
перерозподіл державного бюджету на 2022
рік із метою збільшення фінансування на оборону держави.
Іноземні партнери у плані відновлення після війни вже висловили підтримку Україні. Так,
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
заявив, що необхідно створити план відбудови
України («План Маршала 2»), до якого мають бути
залучені найбагатші країни Європи. А вже на
саміті ЄС, що відбувся 24 березня, лідери країнчленів погодили створення Трастового фонду
солідарності з Україною і надання підтримки відбудові України. В свою чергу, два дні по тому
Кабмін схвалив залучення у 2022 році кредиту
від Французького агентства розвитку на загальну
суму до 300 млн євро на 15 років під 1,04% річних.
Тим часом, міжнародні фінансові установи та
фінансово кредитні інститути за час війни вже
надали Україні значну фінансову підтримку.
Так, ЄБРР схвалив пакет заходів «Війна в Україні
– пакет стійкості від ЄБРР», початково на 2 млрд
євро, щоб задовольнити безпосередні потреби
людей, які постраждали від війни. А як тільки умови дозволять, ЄБРР буде готовий взяти участь у
програмі суттєвої відбудови України, щоб відновити засоби існування та бізнес, життєво важливу інфраструктуру, зокрема енергетичну; підтримувати належне управління; і надати доступ до
послуг. Підтримка передбачає співпрацю з міжнародними партнерами, включаючи ЄС і США, а
також двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами.
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В свою чергу, ЄІБ схвалив пакет солідарності для
України, що включає надання негайної фінансової підтримки українській владі для задоволення нагальних фінансових потреб, в розмірі 668
млн євро. Крім того, Рада ЄІБ погодила роботу
ініціатив з фінансування потреб критичної інфраструктури в Україні (зокрема в сфері енергетики), а також допомоги у відбудові всього, що
знищили терористи, шляхом фінансування необхідної нової критичної економічної та соціальної
інфраструктури, як тільки розпочнеться відбудова України після війни. Станом на 25 березня, ЄІБ
перерахував повну суму у 668 млн євро початкового пакету підтримки.
На початку березня МВФ надав Україні екстрену допомогу в розмірі 1,4 млрд дол. США в рамках Інструменту швидкого фінансування (Rapid
Financing Instrument), щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні, в
тому числі для пом’якшення економічних наслідків війни. В свою чергу, Україна припинила
співпрацю з МВФ за програмою stand-by, і висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою нової економічної програми, що має бути
спрямована на відновлення та зростання.
Додатково, Група Світового банку мобілізувала
понад 925 млн дол. США для України, зокрема
оперативної підтримки бюджету для забезпечити критичних послуг, а також створила багатосторонній донорський фонд (multi-donor trust fund MDTF), який входить до оперативних механізмів,
що сприяють залученню грантових ресурсів від
донорів в Україну.
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МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД
2.1. Реструктуризація боргів
у воєнний період (Ірак)
На момент початку воєнної операції США та
країн-союзниць у 2003 році Ірак мав близько 130
млрд дол. США зовнішнього боргу. Значна іракська заборгованість була результатом важких
економічних санкцій, запроваджених в 1990-тих
роках та накопичених боргів від кредитів, які надавали тодішні союзники Іраку, щоб перемогти
Іран за часи Ірано-іракської війни (1980-1988 рр.).
Основними кредиторами Іраку виступили члени Паризького клубу, країни, що не входять до
цього об’єднання (переважно країни Перської
затоки), та комерційні кредитори. Нижче доцільно детальніше розглянути кейс реструктуризації боргів Іраку з країнами-членами Паризького
клубу, оскільки їх частка була найбільш вагомою,
а також зважаючи на зрозумілий механізм реструктуризації боргів клубу.
У другій половині ХХ століття реструктуризація
все ще була переважно добровільною справою
на основі рішень ad hoc. А оскільки застережень
про колективні дії (Collective Action Clauses), які
пропонують спосіб реструктуризації суверенних
облігацій за згоди більшості кредиторів, були
відсутні в кредитних угодах Іраку, країна не могла юридично змусити кредиторів і новому уряду
довелося реструктуризувати борги шляхом перемовин або відмови.
Репарації, які були визначені резолюціями ООН
після Війни в Перській затоці (1990-1991 рр.), щоб
виплачуватися безпосередньо з доходів від
продажу іракської нафти, були виключені з реструктуризації. Початкова Резолюція 705 (1991)
Радбезу ООН передбачала, що 30% доходів від
нафти Іраку мають спрямовуватися на виплату
репарацій. У 2000 році частку було знижено до
25%, а у 2003 році – до 5%.
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Навіть проста зміна правового статусу репарацій
вимагала би політичного рішення на рівні Радбезу ООН, на яке може накласти вето будь-який
із п’яти постійних членів.
Натомість у 2003 році Радбезом ООН прийнято
нову Резолюцію 1483, якою з країни було знято
санкції, припинено дію програми «Нафта в обмін на продовольство», cанкціоновано створення Фонду розвитку Іраку (Development Fund for
Iraq), а також дано заклик до реструктуризації
боргу Іраку. Таким чином, першочергово було
створено Фонд Тимчасовою коаліційною адміністрацією Іраку для отримання активів (в основному майбутніх доходів від продажу нафти)
від Центрального банку Іраку.
Новий тимчасовий уряд Іраку почав досліджувати питання реструктуризації боргів, втім розпочати процес офіційно можна було лише після
відновлення повного суверенітету. До того була
створена група, до складу якої входили міністр
фінансів Іраку та голова Центрального банку, яка
вела переговори з метою політичної підтримки
для реструктуризації боргу.
Варто відмітити, що уряд США також порушував питання про визнання боргу Іраку одіозним.
Втім, підтримка цієї ідеї здебільшого виникала
за межами інституцій, які зазвичай займаються
реструктуризацією боргу, зокрема в Пентагоні,
аналітичних центрах та лобістських групах. Самі
ж юридичні радники Іраку виступали проти доктрини одіозного боргу, а МВФ і Казначейство
США рішуче підтримали стандартну реструктуризацію.
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Одіозний борг, також відомий як нелегітимний борг, виникає при зміні уряду країни, коли
уряд-наступник не бажає виплачувати борги,
понесені попереднім урядом.
Варто відмітити, що «одіозний борг» не є поняттям, офіційно визнаним у міжнародному праві.
Жоден національний чи міжнародний суд чи
керівний орган ніколи не робив недійсними
суверенні зобов’язання на підставі визнання їх
одіозним боргом. Такий підхід явно суперечить
усталеному міжнародному праву, яке, як правило, передбачає відповідальність урядів-наступників за борги попередніх режимів.
Втім, практика визнання боргів одіозними все
ж існує. Ще 1844 р., після включення Техасу, США
відмовилися платити за всіма боргами, узятими
Техасом до приєднання (хоча все ж таки розрахувалися з кредиторами через 11 років). У 1918
р., після жовтневого перевороту в росії, згідно
зі спеціальним звітом UNCTAD, присвяченим
«одіозному боргу», уряд СРСР відмовився платити за боргами, узятими царською росією. У 1922
р. усі борги своїм кредиторам «вибачив» уряд
Коста-Ріки, відмовившись платити Королівському банку Канади за кредитом, узятим диктатором-втікачем Федеріко Тіноко Ґранадосом. У
2008 р. Еквадор оголосив дефолт також із формулюванням, що борги було створено попереднім 30-річним диктаторським режимом зовсім
не на благо народу.
Відразу після відновлення суверенітету Іраку 28
червня 2004 року було вирішено, що Паризький
клуб буде найкращим місцем для початку переговорів про реструктуризацію боргів ураїни. З
моменту створення в 1956 році Паризький клуб
став механізмом для реструктуризації суверенних боргів, всього укладено 477 угод зі 101
країною-позичальником.
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Стосовно питання Іраку, перші зустрічі співробітників Паризького клубу почалися в липні 2004
року, а двосторонні зустрічі – восени. Угода була
остаточно узгоджена в листопаді 2004 року. Переговори
Паризький клуб – це нефорПаризького клубу зазвичай
мальна група держав-крезавершуються протягом дня
диторів, роль яких полягає в
і зазвичай тривають не більпошуку скоординованих та
ше 48 годин, але в ситуації в
стійких рішень проблем із
Іраком переговори тривали
виплатою, з якими стикаютьпонад тиждень після кількох
ся країни-позичальники.
місяців підготовки.
Оскільки країни-позичальники проводять реформи
для стабілізації та відновлення свого макроекономічного
та макрофінансового становища, кредитори Паризького
клубу забезпечують належний режим обслуговування
боргу.
Кредитори Паризького клубу допомагають країнам-позичальникам у формі реструктуризації, зменшення
зобов’язань щодо обслуговування боргу протягом визначеного періоду або на встановлену дату.

У жовтні 2004 року була
укладена угода про реструктуризацію боргів Іраку
на наступних умовах:

1.

Скорочення боргу на 80%
трьома траншами:
— негайне списання боргу
на 30% з 1 січня 2005 року;
— додаткова реструктуризація 30%
боргу на 23 роки з 6-річним
пільговим періодом за умови схвалення стандартної
програми МВФ;
— відстрочка платежів за
20% початкової заборгованості на подібних умовах за
умови перегляду програми
МВФ.

2. Шестирічний пільговий період для погашен-

ня основної суми боргу та трирічний пільговий період для (повної та часткової) виплати відсотків.

3. Відсоткова ставка на рівні 6%.
4. Країна-кредитор

може проводити боргові

свопи.

У 2011 році США списали Іраку 100% суми боргу
у розмірі 4,1 млрд дол. США, тоді як усі інші члени Паризького клубу провели реструктуризацію
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2.2. Перетворення боргів на
фінансування кліматичних цілей
Країни Карибського басейну
Країни Карибського басейну – це острівні країни, що розвиваються і мають одну з найбільших заборгованостей за співвідношенням державного боргу до ВВП, і також дуже вразливі до
впливу змін клімату. Їх державний борг обмежує
потенціал і фіскальний простір для підвищення
стійкості до змін клімату і таким чином підриває
економічне зростання. Кліматичні боргові свопи
можуть надати їм шлях для вирішення проблем
боргу, а також інвестування вивільнених коштів
у програми адаптації до змін клімату та пом’якшення наслідків.
Що таке борговий своп?
Борговий своп описує сценарій, коли кредитор списує борг (або його частину) в обмін на
зобов’язання позичальника використати непогашені платежі з обслуговування боргу для цільових інвестицій. Така домовленість може бути
вигідною як для позичальника, так і для кредитора, особливо якщо кредитор не очікує повного
погашення.
Особливістю боргових свопів є те, що погашення боргу також можна здійснити з дисконтом.
Якщо кредитори не очікують повернути повну
номінальну суму боргів, вони можуть бути готові
списати частину. В обмін на таке часткове списання боргу уряд-позичальник зобов’язується
мобілізувати еквівалент зменшеної суми в місцевій валюті для узгоджених цілей та на узгоджених умовах.
Реструктуризація боргів на кліматичні цілі (debtfor-climate swaps) належать до так званих альтернативних або інноваційних джерел фінансування для адаптації до змін клімату або розвитку,
за межами існуючих двосторонніх та багатосторонніх джерел запозичення. Свопи можуть стати інноваційним інструментом для мобілізації
фінансування та вирішення кількох проблем, зокрема недостатнього фінансування кліматичних
заходів та макрофінансової стійкості.
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Ключові елементи успіху застосування цього інструменту включають політичну підтримку на
високому рівні, зокрема з боку урядів кредиторів
і позичальників, закріплення кліматичних у зобов’язаннях, викладених у національних планах
розвитку та/або планах забезпечення низьковуглецевої, стійкої до змін клімату економіки.
У країнах Карибського басейну є досвід реструктуризації боргів в обмін на програми захисту довкілля: Ямайка, Гаїті, Гренада та Антигуа
і Барбуда брали участь у переговорах про такі
свопи з різним успіхом. Зокрема, Ямайка і США
підписали угоду на 16 млн дол. США ще у 2004
році. Таким чином, було залучено фінансування
на збереження унікальної флори та фауни країни. Додатково, угода допомогла зібрати 1,3 млн
дол. США у вигляді грантів співфінансування від
екологічної НУО Nature Conservancy.
Середній валовий зовнішній борг країн Карибського басейну станом на 2016 рік склав 71% ВВП,
що на 12-35% вище, ніж середнє значення для
країн, що розвиваються, та інших країн Латинської Америки. Незважаючи на високий рівень
заборгованості, лише три країни (Гаїті, Гондурас,
Нікарагуа) (див. повний перелік) регіону отримали право та змогли скористатися довгостроковою ініціативою МВФ із списання боргу (HIPC),
яка була припинена в 2017 році. Більшість держав Карибського басейну не виконали вимоги
ініціативи. Вони також займають відносно високі
місця в Індексі людського розвитку ПРООН, що
обмежує доступ до пільгових позик, які надаються за ставками нижче ринкових.
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Беліз
(захист океану через
інструменти управління
державним боргом)
За багатьма оцінками, Беліз є історією успіху в
реалізації природоохоронних програм та прикладом для наслідування, коли мова йде про дії
щодо адаптації до змін клімату та збереження
біорізноманіття. Країна багата флорою та фауною, унікальною для цієї частини Карибського
басейну та Центральної Америки, і велика частина цього скарбу знаходиться уздовж її берегів.
Беліз став першою країною в Америці, яка завершила конвертацію боргу на програми збереження океану, що є безпрецедентною інвестицією
в охорону морських екосистем. Завдяки свопу
країна скоротила зовнішній борг на 10% ВВП і
згенерувала грошовий ресурс на збереження
найдовшого коралового рифу в Західній півкулі
– Бар’єрного рифу Белізу, який знаходиться у
зоні ризику через зміну клімату та антропогенну
діяльність.
Беліз підписав угоду з природоохоронною організацією The Nature Conservancy, дочірня компанія якої надала країні кошти для викупу «супероблігацій» на суму 553 млн дол. США – усього
державного боргу, держателями якого були комерційні структури, що еквівалентно 30% ВВП
– із дисконтом в 55 центів за долар. Компанія
профінансувала випуск «блакитних» облігацій
на суму 364 млн дол. США у рамках розміщення,
організованого та забезпеченого банком Credit
Suisse. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) надала гарантії. Це дозволило продавати облігації по ціні нижчій 60% від
їх вартості (40 центів за долар), запровадити
10-річний пільговий період, протягом якого основна заборгованість не сплачується, і тривалий
термін погашення у 19 років за ставкою 6,1%.
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Інвестиції Белізу допоможуть покрити 180 млн
дол. США на збереження морських екосистем
країни протягом наступних двох десятиліть.
Беліз погодився витрачати близько 4 млн дол.
США щороку на збереження моря до 2041 року
та подвоїти площу природоохоронних морських
територій, що охоплюють коралові рифи, мангрові зарості та морські трави із 15,9% до 30%. Ендаумент-фонд у розмірі 23,5 млн дол. США буде
фінансувати збереження екосистем океану і після 2040 року.
Серед інших важливих заходів на порядку денному – розробка основ управління для внутрішнього та відкритого морського рибальства та
впровадження нормативної бази для проєктів
із поглинання вуглецю у прибережних зонах
(так званого blue carbon). Ці дії здатні пожвавити місцеву економіку та захистити ресурс, який є
важливим для жителів Белізу. Останніми роками
уряд Белізу також ввів безстроковий мораторій
на розвідку нафти на морському шельфі, заборонив використання траулерів та працював над
обмеженням надмірного вилову риби.
Очікувалося, що країна повинна зіткнутися з
дефіцитом фінансування системи охорони моря
в розмірі приблизно 5 млн дол. США на рік, щоб
забезпечити підтримку природоохоронних територій та виконання зобов’язань щодо збереження екосистем. Без цього інноваційного проєкту
сталого фінансування природні багатства Белізу,
а також «блакитна економіка», яку він підтримує,
залишалися би під загрозою.
Завдяки отриманим заощадженням уряд Белізу
зможе інвестувати в національний незалежний
природоохоронний фонд, який надаватиме гранти державним установам і організаціям-партнерам. В результаті, 20 років прямого фінансування
природоохоронної діяльності на рівні приблизно 4,2 млн дол. США щорічно, а також стартове фінансування ендаументу, який, за оцінками,
зросте до 92 млн дол. США для підтримки фінансування після погашення реструктуризованого
боргу.

15

Сейшельські острови
(механізм обміну боргу на
програми розвитку
«блакитної економіки»)
Фінансова криза 2008 року залишила Сейшельські Острови зі значними боргами. Сукупний
державний борг сягав понад 150 % ВВП. Ця заборгованість була реструктуризована в рамках
Паризького клубу, і Сейшельські острови розпочали п’ятирічну програму економічних реформ.
Оскільки процвітання країни тісно пов’язане з
морськими та прибережними активами, інноваційний підхід до фінансування був необхідний
для розвитку сталої «блакитної економіки».
Сейшельські острови реалізували цей амбітний
план у 2018 році шляхом конвертації державного
боргу в розмірі 21,6 млн дол. США через перший
у світі механізм боргового свопу в обмін на програми захисту довкілля, а також шляхом запуску
перших у світі суверенних «блакитних» облігацій. Уряд Сейшельських островів погодив таку
угоду ще у 2016 році з американською благодійною організацією The Nature Conservancy та багатьма інвесторами, зокрема Фондом Леонардо
Ді Капріо.
За умовами угоди, частина державного боргу
Сейшельських островів була погашена кредиторами з умовою, що у майбутньому країна буде
направляти відповідні боргові платежі у новий
Трастовий фонд збереження довкілля та адаптації до кліматичних змін Сейшельських островів
(SeyCCAT). Цей Фонд запропонує менші відсоткові ставки по виплаті заборгованості, а будь-які
заощадження направлять на фінансування нових проєктів, спрямованих на захист морських
флори та фауни та адаптації до наслідків зміни
клімату.
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Структура боргового свопу включала чотири
основні складові:
фінансові переговори з кредиторами

врахування інтересів
зацікавлених сторін
на національному
рівні

впровадження морського просторового
планування (marine
spatial planning)

виконання заходів з
охорони довкілля

Механізм
дозволив
уряду
Сейшельських
островів у 2016 році заплатити кредиторам за викуп їх боргу за допомогою позики від SeyCCAT, а
в 2018 р. SeyCCAT інвестувати в місцеві програми
захисту довкілля.

Трастовий фонд збереження довкілля та
адаптації до кліматичних змін Сейшельських
островів (SeyCCAT)
SeyCCAT було засновано в листопаді 2015 року.
Фонд забезпечує стійкі кошти для підтримки
управління захисьу довкілля та морського просторового планування Сейшельських островів,
сталого рибальства та інших видів діяльності,
які сприяють збереженню, захисту та підтримці біорізноманіття та адаптації до змін клімату.
Надходження від розміщення «блакитних» облігацій додатково капіталізують Фонд «блакитних»
грантів SeyCCAT. Очікується, що активи фонду забезпечать конкурентний розподіл 700 тис. дол.
США на рік. Нинішніми партнерами SeyCCAT є
Pew Charitable Trusts, The Nature Conservancy,
Світовий банк, ПРООН, уряд Сейшельських
островів, Асоціація морських наук Західного Індійського океану та місцеві партнери.
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У 2018 році Сейшельські острови здійснили перший у світі випуск суверенних «блакитних» облігацій, призначених для підтримки програм
сталого морського рибальства. Розміщення проведено за підтримки Міжнародного відділу сталого розвитку благодійних організацій принца
Уельського, компанія Standard Chartered виступила агентом з розміщення, а Latham & Watkins
LLP консультувала Світовий банк, команда якого
працювала з інвесторами, структурувала «блакитні» облігації та допомагала уряду створити платформу для передачі своїх надходжень.
Clifford Chance LLP виступала в якості консультанта з питань транзакцій.
Облігації частково покриваються гарантією в
5 млн дол. США від Світового банку і додатково
підтримуються пільговою позикою в 5 млн дол.
США від Глобального екологічного фонду (Global
Environment Facility).
Доходи від облігацій були спрямовані на програми з розширення морських заповідних територій, покращення управління рибальством і
розвиток «блакитної економіки» Сейшельських
островів. Відповідні гранти та позики забезпечено через Blue Grants Fund та Blue Investment
Fund, якими керують, відповідно, SeyCCAT та
Банк розвитку Сейшельських островів (DBS). Інвестиції здійснюються на реалізацію Стратегічної рамки та «дорожньої карта» Сейшельської
«блакитної економіки» до 2030 р., затверджених
у січні 2018 року. На сьогодні успішно завершено
5 проєктів SeyCCAT, всього існує понад 20 партнерств і проєктів.
В ході розміщення залучено 15 млн дол. США від
міжнародних інвесторів. Дохід для інвесторів
сплачуються SeyCCAT у вигляді шести траншів по
500 тис. дол. США у період з 2018 по 2023 рік.
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Еквадор і Китай
(потенційна співпраця щодо
екологічних боргових свопів)
На думку міжнародної мережі China Dialogue
Trust, перспективним є реструктуризація боргів на цілі захисту довкілля (debt-for-environment
swaps) між КНР та Еквадором.
Китай є одним із найбільших двосторонніх кредиторів Еквадору, і хоча темпи китайське кредитування сповільнилися, останні звіти про суверенний борг Еквадору свідчать про майже 5
млрд дол. США запозичень від КНР, або близько
11% сукупного зовнішнього боргу. Більшу частку
мають лише такі фінансові установи як Міжамериканський банк розвитку та МВФ.
Експертами вбачається доцільним для обох
сторін розглянути фінансування програм збереження біорізноманіття, зокрема через списання частини боргу за умови виділення коштів на
інвестиції в охорону довкілл. Еквадор може похвалитися одним із найбагатших у світі рівнів
біорізноманіття, але рівень його заборгованості
залишає країну жорстко обмеженою у здатності
зберігати ці природні ресурси або розвивати їх
стале використання. Обмінюючи короткострокові фінансові зобов’язання на довгострокові
екологічні зобов’язання, як Еквадор, так і Китай
могли би створити основу для більш сталих економічних відносин.
Крім того, у випадку Еквадору, додатковим фактором є очікування вичерпання запасів нафти, видобуток якої становить основу економіки,
протягом наступних кількох десятиліть. Тому перед країною стоять задачі планування наступного етапу розвитку економіки. Якщо Еквадор
відповість на свій нинішній тягар боргів лише
прискоренням видобутку нафти в Амазонії (як
зараз планується через концесійний аукціон наприкінці 2022 року), це рішення лише створить
економічні проблеми у майбутньому.
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Один із альтернативних шляхів полягає у відмові від нарощування видобутку нафти і скорочення обсягів вирубки лісів майже вдвічі в наступні
10 років. Це могло би врятувати приблизно 200
тис. га тропічних лісів Амазонки та уникнути до
117 млн тон викидів вуглекислого газу в обмін
на скорочення боргу Еквадору перед Китаєм на
440 млн дол. США, або приблизно на 10% від сукупного боргу країни.
Уряд Еквадору виявляв інтерес до такого боргового свопу, запропонувавши його як спосіб
фінансування програми з розширення морського заповідника навколо Галапагоських островів,
оголошеного на кліматичній конференції COP26
в Глазго минулого року.
Китай висловив готовність розглянути можливість реструктуризації боргу. На початку пандемії COVID-19 Китай відтермінував майже 900
млн дол. США по виплаті боргу Еквадору. Крім
того, Китай продемонстрував, що хоче взяти
на себе провідну роль у фінансуванні програм
збереження біорізноманіття: новий китайський
фонд Kunming Biodiversity Fund, оголошений під
час конференції з біорізноманіття COP15 у жовтні 2021 року, був створений саме для такого типу
можливостей.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Можливості в рамках МВФ
Трастовий фонд для боротьби із наслідками катастроф (CCRT) дозволяє МВФ надавати
гранти на списання боргу найбіднішим і найбільш вразливим країнам, які постраждали
від катастрофічних стихійних лих або катастроф у сфері охорони здоров’я. Звільнення
від платежів з обслуговування боргу вивільняє
додаткові ресурси для задоволення виняткових
потреб платіжного балансу, що виникають внаслідок катастроф, а також для цілей ліквідації наслідків та відновлення. Фонд заснований у лютому 2015 року під час спалаху епідемії Еболи та
модифікований у березні 2020 року у відповідь
на виклики пандемії COVID-19. Гранти у рамках
CCRT доповнюють донорське фінансування та
пільгове кредитування МВФ через Трастовий
фонд боротьби з бідністю та зростання (PRGT).
Допомога через CCRT наразі доступна для країн,
які мають право на пільгові запозичення через
Фонд боротьби з бідністю та зростанням (PRGT)
і чий річний дохід на душу населення нижчий
від операційної межі Міжнародної асоціації розвитку (IDA) (зараз - 1185 дол. США), або для малих
держав з населенням менше ніж 1,5 млн осіб, із
доходом на душу населення нижчим, ніж удвічі
від межі IDA (2370 дол. США). Країни з низьким
рівнем доходу, які постраждали від катастроф, як
визначено вище, повністю або частково звільняються від виплат по обслуговуванню боргу перед МВФ протягом двох років після стихійних
лих або катастроф.
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Діяльність CCRT має два напрями:
— надання допомоги у стримуванні наслідків катастроф, зокрема у сфері охорони здоров’я;
— допомоги з відновлення після стихійних лих
або катастроф.
NB! Інструмент не зовсім дотичний до екологічних боргових свопів, втім його ідея як інструменту відновлення може бути частково репліковано
Україною в рамках післявоєнної відбудови.
Фонд cтійкості та cталості (Resilience and
Sustainability Trust, RST). МВФ розробляє механізм фінансування сукупним обсягом до 50
млрд дол. США, щоб підвищити стійкість до змін
клімату в обтяжених боргами бідних і вразливих
країнах.
Запропонований фонд RST має на меті перерозподілити доступне фінансування від багатших
до бідніших країн разом із підтримкою політик
для управління макроекономічними кліматичними ризиками. Міністри фінансів найбільших економік (країн G20) підтримали цю ідею та попросили МВФ та Світовий банк у співпраці
реалізувати її.
З початку пандемії країни, що розвиваються, та
малі острівні держави потребують фінансової підтримки, щоб компенсувати падіння доходів від
туризму та торгівлі сировиною. Низькі кредитні
рейтинги цих держав означають високу вартість
залучення капіталу, необхідного щоб профінансувати «зелене» відновлення, і в багатьох випадках їм також важко задовольнити основні потреби громадян.
На відміну від інших фондів МВФ, запропонований RST забезпечить підтримку вразливим
країнам із середнім рівнем доходу, а також найбіднішим. МВФ вже затвердив створення RST.
Відповідно до планів, право на користування
цими грошима отримають три чверті країн-партнерів Фонду. До списку потрапили усі країни з
низьким рівнем доходу та країни, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу
(сукупний дохід на душу населення менше ніж
приблизно 12 000 дол. США на рік).
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Інструменти ЄС
На тлі повномасштабного вторгнення РФ на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022
року, Україна – принаймні на політичному рівні
– отримала перспективу членства в ЄС, що наблизило її до можливості використання загальноєвропейських інструментів «зеленого» фінансування.
Програма LIFE є інструментом фінансування
ЄС для захисту довкілля та кліматичних заходів.
Вона працює з 1992 року та співфінансує понад
5 500 проєктів у ЄС та за його межами. Європейська Комісія оголосила про інвестиції у понад
110 млн євро в інтегровані проекти програми
LIFE з охорони довкілля та клімату, відібраних
після конкурсу заявок у 2020 році. Фінансування підтримає нові великі проєкти в 11 країнах
ЄС - Кіпрі, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції,
Латвії, Литви, Нідерландах, Польщі та Словенії,
що сприятимуть «зеленому» відновленню після
пандемії COVID-19 та підтримають цілі Європейського зеленого курсу щодо досягнення кліматичної нейтральності та нульового забруднення
до 2050 року.
Інтегровані проєкти дозволять державам-членам ЄС об’єднувати додаткові джерела фінансування, включаючи сільськогосподарські, структурні, регіональні та науково-дослідні фонди ЄС,
а також національне фінансування та інвестиції
приватного сектору. Очікується, що загалом ці 11
проєктів залучать понад 10 млрд євро додаткових коштів, що значно збільшить виділені ресурси ЄС.
Solas Sustainable Energy Fund ICAV (SSEF) є
фондом, який засновано Solas Capital AG. Він досяг фінансування у 140 млн євро, включаючи 30
млн євро від Європейського інвестиційного банку. Інвестиції ЄІБ підтримуються Європейським
фондом стратегічних інвестицій (EFSI). Як один
із найбільших провайдерів кліматичного фінансування, ЄІБ підтримує проєкти, які сприяють
досягненню пріоритетів і цілей Європейського
Союзу.
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Цільовий розмір фонду становить 200 млн євро,
його метою є боргове фінансування енергосервісних компаній для реалізації невеликих
проєктів з енергоефективності та відновлюваних
джерел енергії, переважно в країнах ЄС.
SSEF також підписав угоду із Схемою підтримки
приватного фінансування енергоефективності
(PF4EE) – спільною ініціативою, започаткованою
Єврокомісією через програму LIFE та ЄІБ. Однією
з цілей PF4EE є заохочення приватних інституційних інвесторів, таких як страхові компанії та
пенсійні фонди, до інвестицій в інфраструктуру
енергоефективності, зокрема в сектор малого та
середнього бізнесу (МСБ).
Іншими інвесторами SSEF є Ірландський фонд
стратегічних інвестицій (ISIF), страхова компанія
IDEAL, а також MEAG (компанія з управління активами страхової групи Munich Re).
Після досягнення цільового рівня капіталу SSEF
запропонує фінансування енергозберігаючих
бізнес-моделей, зосереджених на оновленні
існуючої інфраструктури, зокрема будівель, з
використанням усталених та надійних енергоефективних технологій, таких як сучасні системи опалення та охолодження, високоефективна
когенерація, сонячні дахи, будівельні тканини,
світлодіодне освітлення тощо. Будуть підтримані
проєкти як у державному, так і в приватному секторах, включаючи малий і середній бізнес, який
стикається з більшими проблемами у забезпеченні фінансування.

NB! Ці програми та інструменти співпраці ЄС наразі на Україну не розповсюджуються. Разом із
тим, по отриманню статусу країни-кандидата в
члени ЄС можливості та доступ України до фінансування будуть розширені. Тому, на даний час
адвокація доступу України до LIFE, SSEF та інших
інструментів є актуальною, особливо у контексті
інвестиційних потреб із післявоєнної відбудови
України.
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ВИСНОВКИ ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Кожен зі згаданих кейсів має свої особливості
та уроки, які можна врахувати при стабілізації
фінансового сектору та відбудові України після
війни, зокрема «зеленому» відновленні.
Так, досвід Іраку як країни, що стикалася з проблемою боргової кризи та повоєнної стабілізації, показує, що варто зважати на можливості
реструктуризації запозичень та планувати відновлення (у випадку Іраку – і реструктуризації
боргів) ще під час війни. Це актуально з огляду
на те, що відповідні процеси є довготривалими,
а відразу по закінченню війни потрібні будуть дії,
а не плани.
Боргові свопи в обмін на фінансування цільових
програм з охорони довкілля та підвищення стійкості до кліматичних змін є гарним додатковим
інструментом реструктуризації для країн з високим рівнем боргу, які стикаються з проблемами його обслуговування. Втім, таке рішення не
є єдиним та універсальним. Будь-яка операція
з боргового свопу в обмін на кліматичні заходи
є комплексною через різні обставини. Свопи
вивільняють певні суми коштів у рамках національного бюджету, однак жодним чином не мають за мету замінити самі бюджетні програми
– радше надають додаткові засоби для досягнення взятих зобов’язань, які ще потрібно закріпити
в національних планах із розбудови низьковуглецевої, стійкої до змін клімату, економіки.
Наприклад, у випадку країн Карибского басейну,
борги мають змішаний характер (Ямайка, Барбадос, Тринідад і Тобаго та Суринам мають велику
частку внутрішнього боргу, тоді як Беліз, Гайана
та Гаїті – зовнішнього боргу). Оскільки боргові
свопи можуть застосовуватися лише до довгострокового зовнішнього боргу, відповідно, не
всі країни могли однаково ефективно ними
скористатися для оптимізації макрофінансового становища.
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Також, вивільнення коштів у рамках боргових
свопів не гарантує, що всі фізичні або юридичні особи матимуть можливість та доступ до таких
коштів. Наприклад, Фонд «блакитних» грантів
Сейшельских островів підтримується міжнародними донорами та організаціями, які не завжди
розуміють місцеву проблематику при розгляді
заявок (мовний бар’єр, а також невідповідність
затверджених форм заявок реальним умовам країни та, відповідно, часто неможливість
аплікантів їх коректного заповнити).
Втім, за належного адміністрування та формування вірних очікувань від тих чи інших інструментів фінансування – «блакитні» або «зелені»
облігації, довкіллєві та кліматичні боргові свопи, функціонування спеціальних фондів – все ж
дозволяє країнам-позичальникам не тільки покращити свою макрофінансову ситуацію через
реструктуризацію державного боргу, але й підтримати програми зі збереження довкілля, яке
має ключове значення для їх
розвитку.

Рекомендації
Уряду України (СКМУ, Мінфін,
Міненерго, Міндовкілля), НБУ
при розміщенні суверенних облігацій передбачати застереження про колективні дії
(Collective Action Clauses) (за кейсом Іраку, який
не передбачив цього у відповідних договорах
та мав шукати інші механізми реструктуризації
боргу);
невідкладно розпочати процес планування
відбудови та «зеленого» відновлення України після війни (за кейсом Іраку, тимчасова адміністрація якого ще під час війни почала досліджувати питання реструктуризації боргів,
а відразу по закінченню – офіційно розпочала
сам процес);

— в умовах обмежень, які накладатиме повоєнна відбудова на публічні фінанси, важливо зберегти у стратегічних документах
державної політики цілі сталого розвитку та
декарбонізації економіки;
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розглянути у контексті ширших програм повоєнної відбудови можливість застосування боргових свопів в обмін на фінансування цільових
програм з охорони довкілля та кліматичних
заходів для вивільнення ресурсів;

—

при цьому, необхідно адекватно оцінити ситуацію із державним боргом та передбачити паралельне застосування інших інструментів реструктуризації та полегшення боргового тягаря,
оскільки свопи є радше допоміжним інструментом;

—

подбати про підтримку ініціативи авторитетними партнерами, адже не всі кредитори готові
йти на реструктуризацію боргів або їх своп на
програми із захисту довкілля або кліматичних заходів. Для ефективного застосування механізму
боргових свопів потрібен надійний партнер-гарант: банк, інша фінансова установа, корпорація,
міжнародні неурядові організації тощо;

—

налагодити попередню взаємодію із кредиторами та потенційними партнерами із реалізації свопів, зокрема із залученням авторитетних
радників серед міжнародних фінансових інституцій, щодо таких питань як спільне напрацювання механізму реалізації майбутнього свопу,
умов його надання, пріоритетних напрямків та/
або проєктів;
вивчити досвід Сейшельських островів з конвертації боргів на розвиток «блакитної економіки» та
випуску «блакитних» облігацій, адаптувати цей
досвід до розвитку ринку «зелених» облігацій в
Україні;
адвокатувати участь України у різноманітних
програмах та фондах ЄС щодо фінансування довкіллєвих та кліматичних заходів (наприклад, LIFE,
SSEF тощо);

—

навіть якщо зараз Україна не має до них доступу, ситуація може динамічно змінитися в рамках просування заявки України на членство ЄС та
отримання статусу країни-кандидата (наприклад
переговори щодо участі України в програмі LIFE
вже почалися);

—

крім того, в сучасних умовах існує потреба
у підвищенні гнучкості фінансових інструментів
ЄС та відкриття доступу для України до фінансових ресурсів на потреби відбудови.
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Рекомендації
Фінансовим установам, що беруть
участь у реалізації боргових свопів
та/або підтримують створення
цільових фондів:
спростити правила там, де це можливо. Переглянути аплікаційні форми і умови надання
фінансування, відповідно до реальної ситуації
в країнах, де здійснюється борговий своп. Необхідно забезпечити належне адміністрування,
моніторинг та оцінку реалізації механізму довкіллєвих/кліматичних боргових свопів. Якщо
така підтримка здійснюється від Світового банку
та партнерів - це означає, що мають бути дотримані певні стандарти з моніторингу та оцінки
використання коштів, аналіз ефективності тощо.
При цьому, важливо витримати баланс між дотриманням необхідних для донора вимог та
гнучким підходом відповідно до реальної ситуації в «полі». Участь у якості гарантів авторитетних фінансових установ збільшує шанси на
проведення боргових свопів, але одночасно бюрократизує процес та робить механізм складним
та повільним.

проаналізувати очікуваний результат реалізації боргового свопу і переконатися, що він
не несе шкоди довкіллю або іншим чином не
суперечить Цілям сталого розвитку. Окремим
елементом реалізації механізму довкіллєвих/кліматичних боргових свопів є стале та цільове використання вивільнених грошових ресурсів.
Наприклад, підтримка підприємництва та створення нових бізнесів є важливою, однак у деяких
випадках може призвести до збільшення негативного впливу на довкілля, що суперечить концепції сталої економіки. Важливо забезпечувати
належне планування, яке відповідає імплементації Цілей сталого розвитку. Боргові свопи
на програми із захисту довкілля або кліматичних
заходів потрібно розглядати не тільки як інструмент оптимізації державного боргу та покращення макрофінансової стабільності, а передусім як
шлях впровадження Цілей сталого розвитку.
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