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Світові фінанси 



Структура 

 Еволюція світової фінансової системи 

 історичний дискурс 

 сучасна структура 

 актуальні проблеми 

 Причини відмінностей у структурі національних 

фінансових систем 

 Криза на ринку нерухомості США та її 

міжнародний вплив  



1─1 Еволюція світової  

фінансової системи: 

 Золотий стандарт (1870―1914 рр.) 

 Міжвоєнний період (1921―1939 рр.) 

 Бреттон―Вудська система фіксованих обмінних 

курсів (1946―1973 рр.) 

 Ямайська угода (1976 р.) 

 Угода Plaza (1985 р.) 

 Запровадження євро (1999 р.) 

 Фінансова криза (2008―2009 рр.) 

 Післякризове відновлення (2010―) 

 

 



Засадничі проблеми 

Бреттон―Вудської системи: 

 “Асиметричність” вирівнювання платіжного балансу 

 Проблема “нестачі” та “надлишку” долара 

 Небажання США підпорядковувати внутрішню 

політику цілям підтримання стабільності долара 

 Зміна рівноважних значень світових валют  



Труднощі 1970─80-х років: 

 Нестабільність обмінних курсів перевищила 

міжвоєнний період 

 Прискорення інфляції в промислових країнах 

 Криза заборгованості 1980-х років 

 Проблема “подвійного дефіциту” ─ бюджету і 

поточного рахунку ─ в США 

 



Основні проблеми 1990―2010 рр.:  

 Масштабні “бульбашки” на ринках: 

 нерухомості ― Японія, Скандинавські країни (кінець 1980-х 

років), США (2001─06 рр.); 

 цінних паперів ― Пд. Сх. Азія (1997―98 рр.); 

 акцій ― США (кінець 1990-х років);  

 Напруження в національних банківських системах 

 Перетворення США із світового кредитора у країну-

дебетор 

 Загроза глобальної рецесії 



Характеристика сучасної світової 

фінансової системи: 

 Плаваючий курс основних світових валют 

 Відсутність обмежень для потоків капіталу 

 Розвиненість фінансових ринків 

 Стратегія економічного зростання, що базується на 

експорті, більшості країн, що розвиваються 

 Вибірковий контроль над обмінним курсом 

 Зберігається значення валютних резервів 

 80% всіх світових валютних резервів – долар 

 



Джерело: Masera (2010, p. 300)  



Осінь 2011 р.  

 Невизначеність щодо перспектив економіки США 

 Фіскальні та монетарні стимули “не спрацювали” 

 Боргові проблеми країн єврозони 

 Завищені ціни на сировину 

 “Бульбашка” на ринку нерухомості Китаю 

 Галопування цін на золото 



Економіка 

США (осінь 

2011 р.) 



WALL STREET is betting on a double-

dip recession (Economist Aug 4th 2011)  

 The S&P 500 has dropped 9% in two weeks.  

 American government borrowing costs are 
plummeting  
 the deal didn't fundamentally improve America's finances,  

 equities are tanking,  

 so are inflation expectations (yields on inflation-protected 
Treasuries signaled a 5-year expected inflation rate of 
about 2.08%. That has since fallen to about 1.86%. The 
yield on 3-month debt is back to 0.0%, the yield on the 30-
year Treasury is 3.79%, and 10-year yields are back to 
levels observed last August, which prompted the Fed to 
engage in QE2.  

 Commodities are dropping like rocks—oil is back 
below $90 a barrel—except for gold  

 The dollar is also strengthening 
 



Боргові проблеми країн єврозони 



Державна заборгованість США  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Holders_of_the_National_Debt_of_the_United_States.gif


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Estimated_ownership_of_treasury_securities_by_year.gif


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Foreign_Holders_of_United_States_Treasury_Securities-percent_share.gif


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/64/GAO_Slide.png


Перетворення США із світового 

кредитора у країну-дебетора 

Внутрішні: 

 Зменшення приватних 

заощаджень 

 Дефіцит бюджету 

 Надмірне споживання 

 Зміцнення обмінного 

курсу долара 

 Приплив капіталу на  

фондовий ринок 

 

Зовнішні: 

 Приплив іноземних 

заощаджень  

 Недооцінені грошові 

одиниці 

 Зменшення інвестицій 

 



 Китай: світ потребує нової резервної 

валюти (зарано?) 

 

 



The analysis of log-linear oscillations in the gold price dynamics 
for 2003–2010 conducted by Askar Akaev’s research group in 
2010 allowed them to forecast a possible start of the second 
wave of the global crisis in April – June 2011 





Загроза “другої хвилі” кризових явищ у 

світовій економіці (осінь 2012 р.) 

 Світова економіка опинилася в стані “анемічного” 

зростання 

 Основні “проблемні місця”:  

 непевність щодо вирішення проблеми надмірного 

боргу США та країн єврозони  

  зростання коштів зовнішніх запозичень для 

«проблемних» країн (Греція, Португалія чи Іспанія)  

 відсутність бажаючих дешево позичати гроші 

країнам з підвищеним ступенем ризику (більшість 

так званих «виникаючих» ринків, зокрема 

Аргентина і Бразилія)   



 Олів’є Бланчар: «цикл неспокою» може ще декілька років 
турбувати світову економіку.  

 для реактивації європейських економік необхідні     
збільшення грошової емісії та девальвація євро 

 Нобелівський лауреат Пол Кругман: необхідно далі  
підтримує провадити політику низьких процентних ставок та 
збільшення пропозиції грошової маси, але не відмовлятися 
від збільшення урядових видатків, навіть коштом зростання 
державного боргу. Мовляв, якщо цього не зробити вже 
найближчим часом, то «друга хвиля» кризових явищ може 
виявитися гіршою не лише від подій 2008─2009 рр., але й 
«великої депресії» 1929─1933 рр.  

 Лоуренс Котлікофф: непевність інвесторів як головну 
причину слабкого попиту можна подолати лише на шляху 
збільшення заощаджень приватного і державного секторів та 
відмови від політики підтримання рекордно низьких 
процентних ставок  



Дискусія щодо наслідків можливої 

відмови від програми “кількісного 

пом’якшення» в США та інших 

промислових країнах  (осінь 2013 р.) 

 Натяки керівника ФРС Б. Бернанке щодо можливого 

завершення програми «кількісного пом’якшення» 

(червень 2013 р.) позначилися відпливом капіталу з 

“виникаючих” ринків 

 Станом на осінь програму «кількісного 

пом’якшення»  продовжено  

 Світові процентні ставки залишаються 

екстремально низькими  





 Початок циклу підвищення процентної ставки 

Федеральною Резервною Системою США 

 Сповільнення економіки Китаю 

 Стрімке зниження цін на сировинні товари 

 “Обвал” на світових фондових ринках 

 Нестабільність обмінного курсу  

    країн-виникаючих ринків 

 Країни BRICS 

Весна 2016 р.  



Improving U.S. Current Account and 

Stronger Dollar Spell Trouble  







1─2 Причини відмінностей у 

структурі національних 

фінансових систем 

 Історична традиція 

 Характер взаємодії між промисловими 

підприємствами та джерелами інвестицій 



Фінансова система США 

 12 регіональних банків ФРС, 

 Майже 500 банків- 

    членів ФРС, 

 Інвестиційні банки, 

 Фонди грошового ринку, 

 Hedge-фонди 

Керуючі органи ФРС: 

 Рада керуючих (7 членів призначає 

президент США і підтверджує Сенат); 

 Федеральний комітет відкритого ринку  

(7 членів Ради керуючих + президент 

ФРБ Нью-Йорка+ президенти чотирьох 

інших федеральних банків); 

 Федеральна консультаційна рада (12 

банкірів) 

Визначення монетарної 

політики у ФРС: 

 Резервні вимоги ― Рада керуючих 

 Операції відкритого ринку ― ФКВР  

 Облікова ставка ― Рада керуючих 

+ директори федеральних 

резервних банків 





Фінансова система Німеччини 

 Велика “трійка” (Deutsche Bank, Dresdner Bank, 

Commerzbank); 

 Кооперативні банки, 

 Банки земель,  

 Приватні банки 





Фінансова система Японії 

 Центральний банк, 

 Регіональні банки, 

 Спеціалізовані обмінні банки,  

 Кредитні інституції для малого бізнесу, 

 Довготермінові банки,  

 Трастові банки, 

  12 міських банків,  

 Фінансові компанії (Nomura, Daiwa, Yamaichi, Nicco) 



Проблеми для обговорення: 

 Якими є особливості окремих етапів міжвоєнного періоду в 

світовій фінансовій системі? 

 Як проілюструвати “асиметричність” вирівнювання 

платіжного балансу на сучасних прикладах? 

 Що спостерігається в сучасному світі ─ “нестача” чи 

“надлишок” долара?  

 Чи зацікавлені США у стабільності долара? Якими 

фактами це підтверджується?  

 Що визначає рівноважні значення світових валют? Чому 

зміна рівноважних значень світових валют загрожувала 

стабільності Бреттон-Вудської системи фіксованих 

обмінних курсів?  



 Чому з переходом до плаваючих обмінних курсів 
нестабільність RER лише зросла? 

 За допомогою моделі Манделла-Флемінга для двох 
країн проілюструйте, яким чином прискорення 
інфляції в США за умов фіксованого обмінного курсу 
перешкоджає підтриманню паритетного обмінного 
курсу долара?  

 Що зумовило світову інфляцію 1970-х років? Чи є 
подібності до сучасного стану світової економіки? 
Що різнить?  

 Окремі емпіричні дослідження для США показують, 
що в останні два десятиліття збільшення дефіциту 
бюджету позначається поліпшенням сальдо 
поточного рахунку? Як таке може статися?  

 За допомогою моделі AD─AS проілюструйте вплив 
завищених цін на сировину на перебіг посткризового 
відновлення світової економіки.  

 

 



 Що може уподібнювати стрімке підвищення цін на 

золото зразка 2010-2012 рр. з подібною ціновою 

“бульбашкою” 1980-х років? 

 Якою виявилася рецесія 2008─2009 рр. у 

найбільших промислових країнах: U, V, L чи W-

подібною? 

 Котрі з прогнозів післякризового розвитку світової 

економіки виявилися найбільш вдалими? 



 

 

Дякую за 

увагу!!! 


