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5─2 Суперечливий характер 

фіскальних стимулів 

Аргументи “за” 

К. Ромер і Д. Бернштейн  
 The American Recovery and Reinvestment Act)  

створить 3─4 млн. робочих місць до кінця 2010 р.  

 безпосередні урядові закупівлі більш ефективні, ніж 
зниження податків  

 тимчасовий характер 

А. Ауербах 
 більша глибина спаду виробництва,  

 перебування процентної ставки на екстремально 
низькому рівні  

 послаблення механізму автоматичного стабілізатора 



Д. Елмендорф і Д. Фурман 

 фіскальні стимули повинні бути своєчасними, 

сфокусованими і тимчасовими 

 засоби фіскальної політики здатні набагато 

оперативніше відновити динаміку економічного 

зростання за умов глибокого спаду виробництва та 

зниження процентної ставки до мінімального рівня 

Р. Холл  

 Варто збільшити урядові закупівлі, але не 

трансферти 

 немає можливостей подолати “розрив” між 

потенційним і фактичним ВВП, який на початку 2009 

р. оцінювався на рівні $1,2 трлн.  



 Аргументи “проти” 

Д. Тейлор 

 спостерігається невисока схильність до споживання 

від податкових пільг  

 збільшення урядових видатків може бути ефективним 

у короткочасному плані, але навряд чи діятиме на 

віддаленішу перспективу  

Д. Френкель 

 повернення “подвійного дефіциту” зразка 1980-х років 

загрожує втратою економічного домінування в світі, а 

не виключено ─ і політичної гегемонії   

 





Пропозиції експертів Bruegel Institute:  

 збільшення видатків бюджету на 1% від ВВП у 2009 
р. всіма країнами ЄС.  
 Частиною цього стимулу може бути зниження ставки 

ПДВ на 1% вже з 1 січня 2009 р., а решту можуть 
становити специфічні для кожної країни речі: пільги для 
працівників з низькою зарплатою, стимули для 
обмеження викидів вуглекислого газу тощо  

 щоб запобігти довгостроковому погіршенню дефіциту 
бюджету понад 3% від ВВП, як цього вимагає один із 
Маастрихтських критеріїв, країни повинні відразу ж 
прийняти пропозиції щодо зменшення дефіциту в 
2010-11 рр.  

 відмова від позичок вартістю понад 200 процентних 
пунктів понад рівень найнижчої доходності урядових 
облігацій у зоні євро  



Вплив на світову “периферію” 

 

 Зміцнення грошових одиниць 

 Збільшення прямих і портфельних інвестицій   

 





Проблеми Греції 

 Чому виникла критична заборгованість? 
 неефективні інвестиції 

 популізм 

 деіндустріалізація 

 підвищена премія від ризику 

 ментальні проблеми 

 Що робити? 
 внутрішні чинники 

 зовнішні чинники 

 











Ментальність дефолту 

О. Делос (377-373 р. д. н. е.) 





Якщо в економіці не дотримується тотожність 

Рікардо, а центральний банк зберігає 

незалежність від урядового тиску, то 

залишається єдина можливість коригування 

фіскальних дисбалансів ─ через підвищення 

рівня цін, що зменшує приватне споживання 

внаслідок несприятливого ефекту добробуту  

Фактично йдеться про заперечення відомої тези М. 

Фрідмана, що інфляція завжди є монетарним 

феноменом (Afonso 2002, p. 4)  

3─З Фіскальна теорія рівня цін 



Фіскальна теорія рівня цін передбачає, що 

підвищення цін необхідно для зменшення 

поточної вартості державного боргу 

(Afonso 2002, p. 4):  

де Bt ─ зобов’язання державного сектора в період t (включно з 

грошовою базою), St ─ профіцит бюджету (включно зі 

сеньйоражем), Pt ─ рівень цін, r ─ процентна ставка 
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5─4 Зменшення державного боргу 

як чинник підвищення довіри до 

економіки 

 Л. Котлікофф: немає відновлення інвестицій, оскільки 

бентежить проблема вирішення проблеми 

державного боргу  



Модель Бланчара 

Вихідні припущення:  

 вищі податки знижують обсяг виробництва  

 відкладення у часі програми фіскальної консолідації 
збільшує величину необхідного майбутнього 
підвищення податків  

 скорочення дефіциту бюджету може бути очікуваним 
або непередбачуваним для широкого загалу  

 очікування споживачів є раціональними 



Для деякого критичного значення ставки 

оподаткування T дотримуються дві умови для 

доходу: 

             ,  якщо             або 

                      якщо           ,  

де  ─ поточна ставка оподаткування  

 

Динамічне бюджетне обмеження становить 

 

 

де b ─ державний борг, r ─ процентна ставка,  

t ─ час   
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Для стабілізації державного боргу на незмінному в 

часі самодостатньому рівні необхідно 

підвищити ставку оподаткування до 

Критичне значення державного боргу становить  

 

 

Приймається, що економічні агенти можуть правильно 

розрахувати час , який потрібен для досягнення 

критичного значення державного боргу:  

 

 

 

де 0 i b0 ─ поточні значення відповідно ставки оподаткування 

і державного боргу.  
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Час до початку фіскальної консолідації  тим 

коротший, чим:  

а) менша різниця між критичною та поточною 

ставками оподаткування              ;  

 

 

 

б) більша різниця між податковою ставкою після початку 

скорочення дефіциту бюджету                    ;  

в) вища процентна ставка, адже це прискорює акумуляцію 

державного боргу внаслідок зростання коштів його 

обслуговування та підвищує ставку оподаткування, яка 

необхідна для досягнення рівноважного стану.  
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Функція приватного споживання приймається такою 

 ,)))(exp()()(   dttrlyEWbC 

де W ─ вартість інших активів. 

 

Вплив очікувань на приватне споживання становить:  
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Якщо споживачі короткозорі, то підвищення податків 

позначається зменшенням приватного споживання: 

 

 

 

 

Спад у приватному споживанні є пропорційним до ступеня 

короткозорості споживачів. Якщо          , то змін у 

споживанні немає, адже поточне підвищення податків 

повністю нейтралізується зменшенням очікувань 

майбутніх податків. Якщо         , то зменшення споживання 

є пропорційним до збільшення податків              . Чим 

нижче значення , тим потужнішими є очікування 

майбутнього підвищення податків   
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Ефект очікувань (вираз (5.10)) домінує над 
безпосереднім податковим ефектом за таких умов:  

1) споживачі не схильні до короткозорості. Параметр 
р можна інтерпретувати як наближену 
характеристику розвитку фінансового ринку і 
здатності позичати гроші під заставу майбутнього 
доходу 

2) економіка є ближчою до критичної межі. При 
високому рівні оподаткування та державного боргу 
логічно припустити, що відкладення у часі назрілого 
скорочення дефіциту бюджету викликає очікування 
ще більшого спаду доходу, викликаного надмірним 
податковим тягарем 



Ефект «зворотного» 

кредитного важеля 

Збільшення  

заощаджень 

 

Банки 
Домашні 

господарства 

Зменшення 

приватного 

споживання 

 

Інвестиції 

Зменшення ВВП 

Зниження  

цін 

Підвищення 

реальної 

процентної 

ставки 

Зменшення  

грошової маси 



Проблеми для обговорення: 

 Як пояснити зростання державного боргу під час Great 

Moderation?  

 Яким чином вдалося знизити до безпечного рівня значний 

державний борг часів Другої Світової війни? 

 Які чинники підвищують ймовірність розвитку подій за 

сценарієм аргентинського дефолту в сучасній Україні? 

 Від чого залежить ефективність фіскальних стимулів? 

 За допомогою моделі Манделла-Флемінга проілюструйте 

вплив фіскальних стимулів у США на країни єврозони   



 

 

Дякую за 

увагу!!! 


