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Структура 

 Інструментальний характер зовнішніх 

запозичень як чинника економічного зростання 

Основні функціональні залежності 

 Боргова криза в Греції (2010-2015 рр.) 

Оцінка доцільності зовнішніх запозичень для 

України  

 



32─1 Інструментальний характер 

зовнішніх запозичень як чинника 

економічного зростання 

Потенційні переваги:  
 збільшення інвестицій 

 подолання «пастки» середнього рівня доходу 

 зниження процентної ставки 

 відсутність ефекту «витіснення» 

 згладжування приватного споживання  

 фінансування «інвестиційного» дефіциту бюджету 

 нейтралізація наслідків природних катаклізмів 

 

 



Багато досліджень, головним чином для країн з низьким 

рівнем доходу, не виявляють стимулюючого впливу 

зовнішньої заборгованості [Daud and Podivinsky 2011, pp. 1–

15; Ehrhart et al. 2014, pp. 199–210; Sen et al. 2007, pp. 3–11]:  

 зменшення продуктивності капіталу і робочої сили 

 втрата валютних резервів на довгострокову 

перспективу  

 створення напруженості у банківській системі  

Головний висновок: зовнішній борг зростає в міру 

збільшення рівня ВВП та відкритості економіки 





Простежуються два відмінних сценарії впливу боргу на 

поточний рахунок:  

1) фінансування державних інвестицій, що  у майбутньому 

сприяє економічному зростанню та кореспондуючому 

збільшенню заощаджень 

2) фінансування дефіциту бюджету та кореспондуючого 

зростання споживання  

32─2 Основні функціональні 

залежності 

Ключовим для розуміння відмінного впливу суверенних 

запозичень є поведінка платіжного балансу і обмінного 

курсу 



Приймаючи                як початкові величини співвідношень «державний 

капітал/приватний капітал» та «державний борг/приватний капітал», 

отримуємо три випадки:  

(і) якщо початковий рівень (          ) перебуває нижче справа від  

сідлової траєкторії, довгострокової рівноваги немає  

(іі) якщо початковий рівень (         ) розташований на стійкій гілці, 

економіка рухається до довгострокової рівноваги  

(ііі) якщо початковий рівень (         ) розташований вище зліва від 

стійкої гілки, економіка рухається до точки рівноваги   

Стабільна рівновага передбачає, що існує «порогове» значення 

початкового державного боргу для кожного заданого обсягу 

державного капіталу 



Якщо початковий рівень 

державного боргу до 

приватного капіталу, x, вели-

кий, але менший, ніж 

«порогове» значення, 

податки відносно низькі. 

Звідси, акумуляція 

приватного капіталу відносно 

ВВП буде більшою, знижу-

ючи рівень державного боргу 

до приватного капіталу 

протягом перехідного 

періоду. 

Навпаки, якщо початковий державний борг вищий за «порогове» 

значення, стає необхідним перегляд бюджетної політики. 



Якщо економіка рухається до сідлової точки U, можна скоротити 

державний борг і підвищити динаміку економічного зростання. 

Припускаючи, що більші інвестиції передбачають вищу вартість 

державного капіталу, дефіцит бюджету може бути стабільним 

тривалий час і за умови порівняно великого державного боргу.  

 

Оскільки зростання рівня державних інвестицій до ВВП,  , 

переміщує обидві криві  XX  і  GG   вгору (рис. 2), зростають обидва 

(стабільні) довготермінові рівні: (1) державного капіталу до 

приватного капіталу та (2) державного боргу до приватного 

капіталу. Звідси, порогове значення державного боргу для заданої 

величини державного капіталу стає нижчим, а це означає 

розширення діапазону нестабільної фіскальної політики.  



Оскільки зростання рівня державних інвестицій до ВВП,  , 

переміщує обидві криві  XX  і GG вгору, зростають обидва 

(стабільні) довготермінові рівні: (1) державного капіталу до 

приватного капіталу та (2) державного боргу до приватного 

капіталу. Звідси, порогове значення державного боргу для заданої 

величини державного капіталу стає нижчим, а це означає 

розширення діапазону нестабільної фіскальної політики. Звідси, 

скорочення (збільшення) рівня державних інвестицій при 

стабільному незмінному рівні рівня державного фінансування не 

лише знизить (підвищить) рівень державного боргу в 

довгостроковому періоді, але також підвищить (знизить) “порогове” 

значення рівня державного боргу до приватного капіталу. 

Відповідно скорочення (збільшення) рівня державних інвестицій 

зумовлює  скорочення податків (збільшення) не лише 

безпосередньо (короткостроковий період), але й опосередковано ─ 

через скорочення (зростання) коштів обслуговування державному 

боргу (довгостроковий період).  



 Причини економічних труднощів 

 Стабілізаційні програми (20102014 rr.) 

 Політична криза (2015 р.)  

 

32─3 Боргова криза в Греції 

(20102015 рр.) 



Причини економічних труднощів: 

 Дефіцит бюджету 

 Неефективні урядові видатки 

 Перевищення державним боргом «безпечного» рівні 

(60% від ВВП) 

 Надто висока зайнятість у державному секторі 

 Деіндустріалізація 



 Низька 

конкурентоспроможність  



12 фактів про Грецію  

• Банкрутство для Греції не новина. Вперше це 

трапилося в IV віці до н.е., коли 13 грецьких міст 

позичили кошти у святині в Делос. Втрати 

оцінюються на рівні 80% 

• Сучасна Греція банкрутувала 5 разів: 

1826 – під час війни за незалежність 

1843 – під час обслуговування боргу, який в 1832 р. отримали для 

фінансування армії та короля Ottona von Gluecksbura  

1860 – втрата доступу до фінансових ринків (до 1878 р.)  

1894 r. – чергове банкрутство 

1929 р. – ще одне банкрутство  

• 90 років у стані фінансової кризи 

• Кошти корупції сягають 10% від ВВП  

• Масове ухиляння від сплати податків 

http://www.forsal.pl/galerie/879757,zdjecie,1,tego-na-pewno-nie-wiecie-o-grecji-12-zaskakujacych-faktow-o-gospodarce-hellady.html
http://www.forsal.pl/galerie/879757,zdjecie,1,tego-na-pewno-nie-wiecie-o-grecji-12-zaskakujacych-faktow-o-gospodarce-hellady.html


Стабілізаційні програми (2010–2014 rr.)  

 2 травня 2010 r. –  Європейська комісія, ЄЦБ і МВФ 

(Troika) надали €110bn  

 зменшення дефіциту бюджету 

 структурні реформи 

 приватизація  

У 2011 р. виявилося, що потрібно ще €130bn (у т.ч. €48bn 

на рекапіталізацію банків). Одночасно приватні кредитори 

погодилися на:  
(i) реструктуризацію боргу,  

(ii) зниження відсоткової ставки,  

(iii) списання 53.5% номінальної вартості боргу 



 Лютий 2012 р. – збільшення 

вартості позики до 

€240bn на час до грудні 

2014 р.  



Станом на кінець 2014 р. не бракувало ознак 

успіху:  

 операційний профіцит бюджету (баз коштів 

обслуговування державного боргу) 

 додатне сальдо поточного рахунку 

 почало  знижуватися   

     безробіття 

 



 Збільшення заощаджень домашніх господарств 





Milton Friedman: the magnitude of recessions is 

not correlated with that of preceding booms, but 

expansion rates are correlated with the depth of 

preceding declines -- the bigger the declines, the 

faster the subsequent expansion  

Глибина рецесії передбачає сильніше відбиття від «дна» в 

найближчі роки !!! 



Політичні труднощі (2015 р.) 

 demagogue (n.) 1640s, from Greek demagogos "popular leader," also 

"leader of the mob," from demos "people" (see demotic) + agogos "leader," 

from agein "to lead" (see act (n.)). Often a term of disparagement since the 

time of its first use, in Athens, 5c. B.C.E. Form perhaps influenced by 

French demagogue (mid-14c.) 

http://www.etymonline.com/index.php?term=demagogue&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=demotic&allowed_in_frame=0
http://www.etymonline.com/index.php?term=act&allowed_in_frame=0


Tsipras Says EU Won’t Eject Greece as Cost ‘Immense’ 

(by Christos Ziotis Marcus Bensasson, June 30, 2015)  

Juncker: зникло бажання реформ. 

Отримав верх народний егоїзм 

(www.forsal.pl, 29.06.2015) 

Греція: якщо не буде поступок, вийдемо з 

єврозони та ЄС. Оголосимо банрутство.  

Tsipras: «МВФ повинен відповісти за збільшення зовнішнього боргу 

Греції« (16.06.2015 р.) 

http://www.bloomberg.com/authors/APdTckGoIYM/christos-ziotis
http://www.bloomberg.com/authors/AQOg66pQqJ0/marcus-bensasson
http://www.forsal.pl/




Літо 2015 р.: погіршення прогнозу 

щодо грецького боргу 



Цікаво, що Греція не має 

найбільший борг, навіть 

серед європейських країн !!! 



Перелік радикальних реформ 
(www.forsal.pl) 

- зміни в законодавстві VAT  

- відмова від передчасного 

виходу на пенсію   

- антимонопольне законодавство 

-  еластичний ринок праці  

-  прискорення приватизації 



 Шевчук (2009, с. 159166): прискорена акумуляція 

зовнішнього боргу загрожує прискоренням інфляції і 

стрімким погіршенням сальдо поточного рахунку, а це 

підвищує премію від ризику і обмежує можливість 

нових запозичень  

32─4 Оцінка доцільності зовнішніх 

запозичень для України 



Україна: вибрані 

макроекономічні 

показники, 

2000─2014 рр.  
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Україна: взаємний вплив досліджуваних показників 
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 Яким чином зовнішні запозичення можуть бути корисними для 

подолання «пастки» середнього рівня доходу? 

 Яким в ідеалі виглядає «інвестиційний» дефіцит бюджету? 

Приклади країн    

 На підставі отриманих емпіричних оцінок покажіть схематично вплив 

зовнішніх державних запозичень на українську економіку. Наскільки 

отримані функціональні залежності відповідають логіці моделі 

Манделла─Флемінга?  

 Що уподібнює сучасні українські проблеми до боргової кризи в 

Греції? 

 На прикладах економік колишнього Радянського Союзу перевірте 

емпірично припущення М. Фрідмана, що чим глибше «дно» циклу 

ділової активності, тим вищим є післякризовий темп зростання ВВП 

  

 

 

Проблеми для обговорення: 



 

The End 


