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АН
ННОТАЦІЯ
Прискоренн
ня процесів фінанси
иалізації світової
с
е
економіки
и актуалізуує ризики
и
волати
ильності фінансови
ф
их ринків, циклів «бумів‐спаадів» на р
ринках, по
орушенняя
ціново
ої стабільн
ності та боргової
б
означає посиленняя
стійкості. Для України це о
зовніш
шніх загро
оз і форм
мування нових викл
ликів, осккільки її е
економіці властивіі
високи
ий ступін
нь зовніш
шньої відкритості, значні обсяги
о
зо
овнішньо‐‐борговихх
зобов'язань і брак
б
внуттрішніх ін
нвестиційн
но‐кредиттних ресуурсів. У роботі
р
наа
одних пор
рівнянь доведено факт нед
дорозвинуутості нац
ціональноїї
основі міжнаро
ористанняя кредиттних важ
желів у секторахх
кредиттної систтеми і недовико
фінанссових, неф
фінансови
их корпор
рацій і до
омашніх господарсств, які га
альмуютьь
економ
мічне зро
остання в Україні. З іншого боку, підтвердж
п
жено факт високоїї
зовніш
шньо‐борггової залежності економікки Україн
ни, що п
посилює негативніі
наслід
дки фінанссиалізації та нестаб
більності потоків
п
міжнародних капітал
лів.
У роботі обґрунто
овується вплив факторівв довготтривалої дії, якіі
ння припл
ливу довггострокового інозе
емного ка
апіталу наа
визначчатимуть скорочен
ринки,, що форм
муються, після под
долання пандемії
п
COVID‐19. Система
атизовано
о
перспе
ективні методи вре
егулювання боргов
вих пробл
лем у різн
них країна
ах світу таа
розкри
ито особл
ливості їхх застосуування у США і євро‐зоні
є
. Для зм
меншенняя
кредиттно‐борго
ових аном
малій Укр
раїни і сттворення фінансоввого підгр
рунтя дляя
економ
мічного зростанн
ня розро
облено пропозиц
ції на ссередньо‐строковуу
перспе
ективу, які
я
стосууються розвитку
р
націонал
льного ф
фондового
о ринку,,
коригуування фііскальної політики
и держави, активізації над
дходженняя прямихх
інозем
мних інвесстицій до України, зміни монетарної політики НБУ та уп
правлінняя
офіційними золото‐валю
ютними резервами.

AB
BSTRACTT
Accceleration of financialisation of
o the global econo
omy highligghts the riisks of the
e
financial marketts volatilityy, “boom‐‐burst” cyycles on th
he marketts, infringe
ements off
the prrice stability and debt
d
sustaainability. For Ukraaine, thesse imply increasingg
external threatss and arrising new
w challen
nges, sincce high e
external openness,,
nd a lack of
o domesttic investm
ments and loans are
e
significcant foreiggn debt liaabilities an
attribu
utable to the national econo
omy. On a basis of internattional com
mparisons,,
authorr shows th
he weak developme
d
ent of the
e national monetaryy and cred
dit system
m
and, appropriate
ely, the laack of leverages in the secto
ors of finaancial, non
n‐financiall
e. On the
e
corporrations and households, thatt hamper economicc growth in Ukraine
other hand,
h
auth
hor confirms the siggnificant external
e
debt vulnerability of Ukraine’ss
econom
my, that re
einforce the adverse implicattions of fin
nacializatio
on and insstability off
the cro
oss‐borderr capital flo
ows.
Pap
per examines the lo
ong‐term factors
f
determiningg the declines in the
e long‐tem
m
foreign
n capital in
nflows to the emergging markkets in the post‐COV
VID world.. Forward‐‐
lookingg methodss for solvin
ng the deb
bt problem
ms in diffe
erent coun
ntries are compiled,,
as welll as their particulari
p
ties in the
e USA and in the euro‐zone are reveale
ed. Authorr
elaboraates the policy
p
prop
posals ove
er the medium‐term
m for mitiggation of the creditt
3
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and de
ebt distorttions in Ukraine and
d setting up of the financial basis for economicc
growth
h, among which: development of the national capital m
market, fisscal policyy
adjustm
ment, acce
eleration of
o the FDI inflows to
o Ukraine, shifts in tthe monettary policyy
and maanagemen
nt of the fo
oreign exchange reserves.
Ke
ey words: financializzation, global debt, capital maarket, finan
ncial deepening, deb
bt
sustainability, mo
onetary policy.
JEEL Classification: F65
5, F34, E61, G18.

ГОЛОВ
ВНЕ
Збільшення вартості незабезп
печених фінансови
их активів по всььому світту
никнення феноменуу фінансиалізації, яку визначчають як підвищенн
п
ня
призвеело до вин
ролі фіінансових ринків, фіінансових мотивів, фінансови
ф
их інституттів і фінанссових еліт у
функціонуванні економічн
е
ного механ
нізму. Внааслідок аномального
о збільшення обсягіів
фінансового каапіталу в світі в останні десятирічччя мало
о місце посиленн
ня
нестабільності світової
с
фіінансової системи та порушення нормального кругообіггу
заощад
джень‐інвестицій.
рр. в умовах глиб
В 2020‐2021
2
бокої екон
номічної кризи,
к
пош
ширення пандемії
п
т
та
застосуування безпрецедентних пакетів фіскал
льно‐монеетарного сстимулюваання у світі
актуалізувалися ризики во
олатильно
ості фінанссових ринків, чергуввання цикклів «бумівв‐
» на ринкаах, порушеення цінової стабілььності та боргової
б
сттійкості. За оцінкам
ми
спадів»
Інститууту міжнар
родних фінансів (IIFF) на кінец
ць 2020 р. сума глоб
бального боргу
б
сягаає
277 трл
лн дол. СШ
ША або 365
5% ВВП (борг розвинутих країїн складаєє 435% їх ВВП).
В
Еко
ономіка України
У
традиційно
о демонсструє висо
окий ступ
пінь вразл
ливості до
д
впливуу зовнішн
ніх факторів, аджее їй власстиві значчна зовніішньо‐торговельна і
фінансова відкр
ритість, ви
исокі обссяги зовніішньо‐бор
ргових зоб
бов'язань і дефіци
ит
внутріш
шніх ресурсів для інвестицій
йно‐креди
итного про
оцесу. З іншого бо
оку, рівен
нь
розвиттку фінанссового сеектору в Україні і проникн
нення фін
нансових послуг до
д
економ
міки ‐ неззначні. Осо
обливо по
омітним є відставан
ння Україн
ни від інш
ших країн у
площині розвиттку націон
нального фондового ринку. Так, капітталізація фондовогго
ринку в Україні коливаєтьься від 5%
% до 10% ВВП
В проти
и 153,2% у США і 54
4,3% ВВП у
Німечччині.
Порівнянні відносних
в
показникків отримааних позик/ накопи
ичених бо
оргів різни
их
секторів економ
міки в Украаїні із покаазниками інших країїн дозволяє зробити висново
ок
про ни
изький рівень розви
итку націо
ональної кредитної системи тта недовиккористанн
ня
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кредиттних важ
желів фін
нансування діяльн
ності підприємств,, домого
осподарствв,
фінансових устан
нов:
орг нефін
нансових корпорац
цій в Украаїні (20,1%
% ВВП) ввп'ятеро відстає
в
віід
 бо
сеереднього
о рівня в країнах
к
з ринками,
р
що
щ формууються (10
04,1%) і у розвинути
их
кр
раїнах (102
2,3% ВВП);
 віідносний показник
п
9,9% ВВП) є в чотир
ри
боргу фінансового сектору в Україні (9
раази менш
шим, ніж у країнах з ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя (40%) і в 12 разіів
м
меншим,
нііж у розви
инутих країїнах (120,3
3% ВВП);
 бо
орг секто
ору домаашніх госсподарств в Україїні (5,3% ВВП) наа порядо
ок
віідрізняється від показника ро
озвинутих країн і світту в ціломуу (65,3% ВВП).
В
 об
бсяг держ
жавного бо
оргу в Укр
раїні (61,8
8% ВВП) майже
м
від
дповідає середньом
му
по
оказнику для
д країн з ринками
и, що форм
муються.
В Україні суумарний борг
б
всіх сеекторів еккономіки станом
с
на 01.10.202
20 станови
ив
2 рази від
в середн
нього рівня в країїнах з ринками, що
щ
97% ВВП, відстааючи в 2,5
формуются (248%). А зовн
нішній суккупний борг України
и (73,4% В
ВВП), навп
паки, втриччі
переви
ищував сер
редній ріввень країн із низьким
ми і серед
дніми дохо
одами.
Низький ріввень кред
дитуванняя націонал
льної еко
ономіки ггальмує економічн
е
не
зростання в Україні, а наявні
н
деф
формації на користть зовніш
шнього фін
нансуванн
ня
підвищ
щують валютні ризи
ики накоп
пичених боргів та ризики
р
рефінансуваання боргуу.
Високі ризики
и рефінаансуванняя боргів приваттним кр
редиторам
м можутть
формувати
ися в проблеми маакро‐фінан
нсової нестабільності. А про
огнозован
не
трансф
зменшення припливу іноземног
і
го довгосстрокового
о капітал
лу на ринки,
р
щ
що
формуються, у пост‐пандемічну епоху зум
мовлюваттиме збер
реження хронічногго
дефіци
иту зовніш
шнього фінансуван
ф
ння для економікки Україн
ни і посилюватим
ме
нестійккість платіжного бал
лансу.
У контекстіі проблем
м глобальн
ного боргуу найбільш ризико
овими в даний
д
час є
борги нефінансо
ових корпо
орацій і ор
рганів дер
ржавного управління
у
я. Високий
й динамізм
м
зростання цих боргів нааражає по
озичальни
иків на ри
изики реф
фінансування боргуу,
підвищ
щує їх залеежність віід коливань відсотккових ставвок і обмінних курсів. Високке
борговве навантааження у державном
д
му секторіі може стаати гальмо
ом для еко
ономічногго
зростання через витісненн
ня державвними пози
иками при
иватних інвестицій.
За оцінками МВФ великі корпорації
к
ї, які мають посстійний доступ
д
д
до
фінансування, з високою
ю вірогідн
ністю, збе
ерігатимуть свою п
платоспроможність і
уникаттимуть дефолтів. Але більшіість невел
ликих фірм, які пр
рацюють у секторахх,
постраждалих від пандем
мії, зіткнуться з проб
блемами вузького р
ринку і не
едостатньо
ої
ліквідн
ності, що підвищуват
п
тиме ризи
ики пошир
рення дефо
олтів.
У 2020‐2021
2
рр. важел
лями борггових експ
пансій уряд
дів і нефін
нансових корпораці
к
ій
у світі стали масштабні фіскально‐
ф
‐монетарні стимули
и. Річний п
приріст акктивів ЄЦБ
Б,
ФРС СШ
ША і Банкуу Японії заа рік становив 52% (при падінні реально
ого ВВП), що
щ означаає
нарощування у світовом
му масштаабі обсягів незабеезпеченої грошовоїї маси. За
З
висноввками баггатьох ексспертів у реаліях пост‐ковідн
ного світуу комбінац
ції високи
их
5
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боргів і фіатнихх грошових систем сприятим
муть швид
дкому пош
ширенню фінансови
ф
их
шоків і частішом
му виникнеенню фінансових криз.
У майбутньо
м
ому очікуується ско
орочення припливу довгостр
рокового іноземногго
капітал
лу на ри
инки, що формую
ються. Осн
новними детермінантами скороченн
с
ня
припли
иву довгосстрокового капіталуу на ринки
и, що фор
рмуються, стануть: зменшенн
з
ня
обсягівв міжнаро
одної торггівлі і моб
більності робочої
р
си
или, посил
лення торговельногго
протеккціонізму, обачний
й попит міжнарод
дних інвеесторів наа ризико
ові активи
и,
гальмуування про
одуктивно
ості праці і внутрішн
ніх інвести
ицій у цих країнах, збільшенн
з
ня
державних боргів і бюджеетних дефііцитів, соц
ціально‐по
олітична неестабільність.
щ формууються, опиняться в ситуац
ції
Це означає,, що країїни з ринками, що
утрудн
неного досступу до зо
овнішньогго фінансування. К. Бюлоу,
Б
К. Рейнхарт і К. Рогофф
передб
бачають, що
щ за високих синххронізован
них потреб
б у зовніш
шньому фіінансуванн
ні
та при виникнен
нні дефіци
иту зовніш
шнього фін
нансуванняя деякі кр
раїни змуш
шені будутть
руктуризац
цію боргівв. Збільше
ення кільккості рестр
руктуризац
цій, в свою
ю
розпоччати рестр
чергу, супровод
джуватимееться хвил
лею зниження кред
дитних реейтингів для
д країн з
ринкам
ми, що формуються.
Окреслені негативні
н
р
п
премії для багатьо
ох
процеси підвищуваатимуть ризикові
активівв з цих ри
инків. Вищ
щі ризиковві премії для
д довгосстрокових інструмен
нтів ринківв,
що формуються, обумовл
люватимутться також
ж вищими
и темпами
и інфляції,, значним
ми
фіскалььними риззиками, по
обоюваннями відно
овлення ко
онтролю за рухом каапіталів.
У пост‐панде
п
емічну епо
оху Україн
на, як і баагато країн
н з ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя,
постане перед проблем
мою змен
ншення припливу приватно
ого довгостроковогго
капітал
лу до екон
номіки. Таака ситуац
ція в поєдн
нанні з дефіцитом п
поточного рахунку та
т
необхід
дністю погашення
п
я зовнішн
ніх боргів означаає, що п
проблеми дефіцитту
зовніш
шнього фін
нансуванняя для України станууть хронічними. Кріім того, піід впливом
м
тривал
лих негативних еф
фектів пандемії, вірогідно,
в
зростатиме ціна залученн
ня
інозем
много капітталу. Проб
блема усккладнюється тим, що
щ Україна має дово
олі високи
ий
рівень валового зовнішнього боргу,, що об'єкктивно підвищує риззики рефін
нансуванн
ня
т збільшуує вразливвість еконо
оміки до впливу зовнішніх шо
оків.
боргу та
З огляду
о
на це, в найб
ближчі ро
оки Україн
на гостро потребуваатиме пер
реорієнтац
ції
фінансової та інввестиційно
ої політики
и на активвізацію внуутрішніх д
джерел фін
нансуванн
ня
інвести
ицій та по
окриття по
отреб у по
озичкових коштах. Це
Ц передб
бачає вжиття заходіів
економ
мічної пол
літики за таакими осн
новними напрямами
н
и: активізаації фондо
ового ринкку
України, коригуування фісскальної політики
п
держави, стимулювання над
дходженн
ня
прямихх іноземн
них інвестицій, змін
ни монетаарної поліітики Національного банку та
т
управл
ління офіційними зо
олото‐валю
ютними ре
езервами.
Зоккрема, важ
жливими завданням
ми у площ
щині розви
итку національного фондовогго
ринку є:
є
 створення
с
я ліквідн
них ринкків фінан
нсових ін
нструменттів та механізмів
м
в/
інструументів зниженняя ризиківв (ощадн
ні сертифікати б
банків, ін
нвестиційн
ні
серти
ифікати, векселі,
в
о
опціонні
с
сертифікат
ти, фондо
ові варан
нти, кред
дитні ноти
и,
депоззитарні ро
озписки, інфраструкктурні обл
лігації, іпо
отечні обл
лігації, цін
нні папери
и,
6
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забеззпечені креедитами і грошовим
ми вимогами);
ції і розви
 забезпече
з
ення модеернізації, консоліда
к
итку біржо
ової та де
епозитарно
ої
інфрааструктури
и ринку (ввпровадження інституту опеератора реегульован
ного ринкуу,
створ
рення мо
оделі Баггатосторон
нньої тор
рговельно
ої систем
ми і Організовано
ої
торго
овельної си
истеми, ін.);
 заснуванн
з
ня Фонду гарантій
й приватн
них інвестицій (ФГГПІ), який
й би стаав
джерелом покриття втрат дрібних інвестор
рів у випаадку банкрутства пр
рофесійни
их
учасн
ників фонд
дового рин
нку;
 подоланн
п
я «вузьки
их місць»
» ринку ОВДП: а)
а створення інфр
раструктур
ри
втори
инного рин
нку та ввеедення контролю заа виконанням перви
инними дилерами їх
ї
зобовв’язань як маркет‐м
мейкерів ринку; б) підвищення зацікавл
леності фіззичних осііб
в інвеестиціях в ОВДП шл
ляхом спрощення процедур купівлі‐про
к
одажу та скасуванн
ня
вимог до докум
ментально
ого підтвер
рдження джерел
д
по
оходженняя коштів.
жливим заавданням на серед
дньо‐строккову персп
пективу є поступове
е зниженн
ня
Важ
відносного розміру дер
ржавного боргу таа відхід від про
ограми фіскальног
ф
го
стимул
лювання економікки з 2022 року. Найбільш
ш доречними інструментам
ми
фіскалььної політики в таки
их умовах є:
 підвищенн
п
ня податкіів на власн
ність, багаатство і дохходи від капіталу;
 покращен
п
ння адмініструванняя корпораттивного по
одатку на прибуток, ліквідаціія
«лазіввок» для мінімізації
м
ї податковвих зобов'яязань;
 підвищенн
п
ня екологіічних подаатків і ренттних платеежів;
 скороченн
с
ня бюджетних ви
идатків на
н держаавне упраавління, утриманн
ня
право
оохоронни
их і судови
их органів..
Наростання у світі незабезпечченої грош
шової маси та знеецінення доларови
их
заощад
джень еккономічних суб'єктіів України
и підвищууватимутьь попит на
н реальн
ні
активи
и і приваб
бливість прибутков
п
их інвести
ицій у рееальну еко
ономіку. Такий
Т
стаан
справ підживлю
п
ватиме по
опит на інввестиційніі банківськкі кредити
и з боку підприємцівв.
У цьом
му контексті пріоритетними заавданнями
и політики
и централььного банку є:
 зниження
з
ої ставки НБУ
Н та утр
римання їїї реального значення на рівн
ні
облікової
близьькому до нуля;
н
 впровадж
в
ження мехханізмів довгостро
окового рефінансув
р
вання це
ентральним
м
банко
ом кредиттів банків, наданих реальному
р
у сектору економіки
е
и;
 пом’якшен
п
ння нормативів що
одо формування баанками реезервів під кредитн
ні
ризикки (Постан
нова Правл
ління НБУ №351).
У найближчі
н
десятирічччя напругга у політи
ично‐економічних відносинахх між США
Аі
Китаєм
м спонукаттиме амер
риканські компанії
к
до
д закриття своїх вир
робництв у Китаї, рее‐
шорінггу глобалььних ланцю
югів створ
рення варттості та інвестуванн
ня у нові виробничо
в
о‐
логісти
ичні потуж
жності позза межами
и Китаю. Оперативна реакціяя органів державно
ої
влади України на
н нові мо
ожливості залучення
я прямих іноземни
их інвестицій мала б
шочергових заходів:
спираттися на реаалізацію тааких перш
 збережен
з
ня високи
их обсягів бюджетних інвести
ицій та під
двищення їх якості із
пріор
ритетним спрямувванням наявних
н
ресурсів у роззвиток економічно
ої
7
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інфрааструктури
и;
 створення
с
я законодаавства і започаткуваання практтики випусску інфрасструктурни
их
облігаацій;
 покращен
п
ння бізнесс‐клімату і регулятторної сисстеми в У
Україні для прями
их
інозем
мних інвесторів.
В умовах
у
неестабільно
ості світоввої фінансової систееми та во
олатильно
ості потокіів
капітал
лу об'єкттивно зро
остає роль валю
ютних реззервів цеентрально
ого банкуу,
адекваатний обссяг яких створює належні передумо
ови для збережен
ння макро
о‐
фінансової стабіільності. У даний час перед Україною стоять заавдання поступовогго
шення резеервів та їх
ї наближ
ження до нормативву за композитним критерієм
м
збільш
на те, що
МВФ. Наші розрахунки вказують
в
о для нал
лежного ззахисту від раптово
ої
рочення експортної
е
ї виручки обсяг між
жнародни
их резервіів
зупинкки капіталу чи скор
України має становити близько
б
3 млрд дол. США
31
А. Різниц
ця між фаактичним і
наченням резервів у сумі 1,7 млрд дол
л. сигналізує про не
еобхідністть
норматтивним зн
продоввження Національн
Н
ним банком інтерввенцій з викупу н
надлишків іноземно
ої
валюти
и на ринкуу.
Поряд з цим, при по
осиленні гл
лобальнихх валютно‐фінансоввих ризиківв структур
ра
міжнар
ати їх від можли
родних резервів України
У
п
повинна
убезпечув
у
ивих втратт,
пов'язааних з баанкрутстваами та генеруванн
г
ням реал
льної від'єємної доххідності за
з
депози
итами і цінними паперами, в які розм
міщуються резервні активи. Досягненн
Д
ня
таких цілей
ц
переедбачає:
 підвищенн
п
ня частки золота з поточнихх 5,8% до 12‐15% віід загальн
ної вартості
міжнаародних резервів;
р
 збільшенн
з
ня вкладеень у ко
орпоративні облігації класуу ААА під
дприємствв‐
емітентів з ЄС і США, якіі мають оптимістичні перспекктиви зростання і пропонуют
п
ть
високкий рівеньь дохідностті;
 узгодженн
у
ня валютн
ного склад
ду депозиттів і ціннихх паперів,, в яких зб
берігаютьсся
міжнаародні реззерви Украаїни, з вал
лютною структурою державно
ого боргу України.
У
Рееалізація окреслен
них заход
дів сприяятиме по
одоланню кредитно‐боргови
их
аномал
лій в Украаїні, зменшуватимее вразливіість національної економіки до впливву
зовніш
шніх шоків та зміцню
юватиме фіінансову основу
о
дляя розвиткуу економікки України.
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ВСТУП
П
В останні
о
дессятиріччя фінансови
ий сектор все більше дистанц
ціювався від реально
ої
економ
міки і частково саамовідтворювався в межах тих фінаансових активів,
а
які
продуккувалися самим
с
фін
нансовим сектором. Це стало
о однією з причин глобально
ої
фінансової кризи 2008‐20
009 рр. і викликало
в
глибоку економічн
е
ну рецесію
ю. В періо
од
2009‐2019 рр. більш жорстке регул
лювання банківсько
б
ої діяльності та регл
ламентаціія
фінансових інстр
рументів стали
с
чинн
никами уп
повільненн
ня фінансиалізації, яка, протее,
знову почала набирати обертів з пошир
COVID‐19 під дією
ренням пандемії
п
ю
масштаабних фіскально‐мо
онетарнихх стимулівв. Обсяги глобального боргуу на кінец
ць
2020 р.
р сягнули 365% світтового ВВ
ВП, а активи провід
дних центр
робанків світу
с
за ріік
зросли
и на 40‐50
0%. За прогнозами авторитетних фахівців у реаліях постт‐ковідногго
світу комбінації
к
ї високих боргів і монетарних експаансій сприятимуть швидком
му
поширенню фінаансових шоків і часттішому вин
никненню фінансови
их криз.
В таких умовах підввищуватим
муться ри
изики про
оникненняя зовнішн
ніх шоків і
порушеення зоввнішньо‐еккономічно
ої стійкоссті для країн з високим ступенем
м
і
зовніш
шньої відккритості економіки, несприятливим інвестиц
ційним кліматом
к
низьки
ими креди
итними рейтингами.. До вказааної катего
орії країн, на жаль, належитьь і
Українаа, а тому важливим
ми завдан
ннями дляя українсььких дослідників маали б статти
ідентиф
фікація зовнішніх ри
изиків і сф
фер вразли
ивості національної фінансово
о‐кредитно
ої
систем
ми та роззробка си
истеми зааходів, наацілених на активіізацію внутрішньогго
кредиттно‐інвестиційного потенціалу України при підвищенні сттійкості нааціонально
ої
економ
міки до впливу негаттивних гло
обальних чинників.
ч

І. ГЛОБ
БАЛЬНІ ФІНАНСОВ
Ф
ВІ ТРЕНД
ДИ В ОСТА
АННІ ДЕС
СЯТИРІЧЧ
ЧЯ
ТА
А ПІД ЧА
АС ПАНДЕЕМІЇ COV
VID‐19
1.1
1. Фінанссиалізаціія економ
міки і по
оглиблення фінан
нсових ри
инків
З кінця
к
ХХ сторіччя
с
на фінансо
овому рин
нку почалаа обертаттися значн
на кількістть
фінансових інстр
рументів та
т стрімко
о зростали
и обсяги банківсько
б
го кредиттування, які
часто не пов'яззувалися з реально
ою економічною діяльністю
д
чи прод
дуктивним
ми
інвести
иціями. Аномальне
А
е розростання фінансового
о ринку відбувало
ося як за
з
напрям
мком поглиблення фондового
ф
о ринку, таак і розширення бан
нківських кредитів.
к
На рис. 1 по
оказано зр
ростання ключовихх індикаторів фінанссового ринку США в
період
д з 1996 до
о 2017 рокків. Так, капіталізаціяя фондово
ого ринку ззросла за цей періо
од
з 95,9%
% до 153,2% ВВП; банківські кр
редити пр
риватному сектору збільшилисся з 45% до
д
51,6% ВВП, а зоввнішні облігації корп
порацій в обігу
о
– з 4,1%
4
до 18,,6% ВВП. Прикметно
П
о,
що за останні
о
30
0 років у США
С
сукупна капітал
лізація рин
нку акцій відносно ВВП
В зросл
ла
9
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втричі.. А часткаа фінансо
ового секттору в СШ
ША з 197
70 до 202
20 року більше
б
ніж
ж
подвоїїлася і вжее перевищ
щує 8% ВВП
П.

Рисс. 1. Динааміка окре
емих покаазників фінансовог
ф
го ринку С
США з 199
96 до 201
17
рр.., % до ВВП.
Дж
жерело: Wo
orld Bank. Global Financial Develop
pment Dataabase.

На світовомуу ринку акціонерно
ого капітал
лу в даний час обеертається близько
б
9
97
трлн дол.,
д
з яки
их на рино
ок США припадає 39
3 трлн дол. або 40%. Кожного дня на
н
1
ринку США
С
прод
дається близько 10,9
9 млрд акц
цій.
Стр
рімкі темп
пи розросстання фін
нансового сектору в багатьохх країнах світу мал
ли
місце з 1990‐х ро
оків і до по
очатку гло
обальної фінансової
ф
ї кризи 200
08 року. Таак, вартістть
фінансових акти
ивів у світті збільши
илася від 4‐кратногго обсягу ВВП у 19
980 до 10
0‐
кратно
ого в 2007 році. Часттка корпор
ративних доходів
д
фіінансового
о сектору в сумарни
их
доходаах економіки в США
А зросла від приблиззно 10% на початку 1980‐х рр. до майж
же
2
40% заа період до 2006 р. До глобальної фінаансової кр
ризи у всіхх розвинен
них країнаах
спостерігалася така
т
типовва картинаа: обсяги банківсько
б
ого кредитування зростали на
н
3
10‐15%
% щороку на
н фоні 5%
% зростанн
ня номінал
льних дохо
одів еконо
оміки.
Вкаазані аном
малії та ризики
р
по
ороджувал
лися тим фактом, щ
що фінанссові ринки
и,
функціонування яких по
овністю покладено
п
о на дію
ю ринковвих сил, генеруютть
активн
ність, яка є вигідною з індиввідуально
ої, приватн
ної точки зору, але
е в деяки
их
випадкках є шкід
дливою із суспільно
ої точки зору. Як сп
праведливво вказує Е. Тернер
р,
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0/12/SIFMA‐2021‐Outlook‐FINAL.pdf
2
Crotty, J. (2009). Prrofound strucctural flaws in the US fin
nancial system
m that helped
d cause the financial crisis.
13), 127–35.
Economicc and Politicall Weekly, 44(1
3
Тернер Е. Між борго
ом і дияволом: гроші, креедит і реформ
мування глоб
бальних фінан
нсів. – Львів: Апріорі, 202
20.
– 416 с. – С. 37.

10
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існують ситуаціїї в яких занадто великий
в
обсяг
о
фінансового сектору та
т занадтто
4
інтенси
ивні фінансові операації стаютьь руйнівни
ими для еккономіки.
Збільшення вартості незабезп
печених фінансови
их активів по всььому світту
призвеело до ви
иникненняя в межахх світової економікки феномеену фінан
нсиалізаціії.
Фінанссиалізацію
ю часто ро
озглядаютть як про
оцес і результат зб
більшенняя обсягів і
значущ
щості фінаансового сектору (його до
омінуванн
ня) відноссно інших секторіів
економ
міки.
Г. Епштайн визначав фінансиалізацію як підвищеення роліі фінансоввих ринківв,
фінансових моттивів, фінансових інститутів і фінанссових еліт у функкціонуванн
ні
економ
мічного механізму
м
у, а тако
ож у діяяльності управлінсських інститутів на
н
5
національному і міжнарод
дному рівн
нях.
Г. Кріппнер вважає ключовою
ю рисою фінансиал
лізації рад
дикальну видозмін
ну
процессу накопи
ичення, за
з якого генеруваання при
ибутків вссе більшою мірою
ю
відбуваається не в резулььтаті виро
обництва товарів та їх прод
дажу, а в результаті
провед
дення чисттих фінанссових опер
рацій, не пов'язаних
п
х з реально
ою економ
мікою.6
Е. Тернер
Т
сп
праведливво вказує на те, що фінансовий сектор
р в принци
ипі відіграає
важливву роль у ринковій економіц
ці і його зр
ростання до певноїї межі є позитивним
п
м
фактор
ром еконо
омічного розвитку.
р
А співвіідношенняя між фінаансової гл
Але
либиною та
т
економ
мічним зростанням не має пр
рямої чи лінійної
л
заалежності.. Так, коли
и величин
на
боргів усіх суб'єктів еконо
оміки переевищує пе
евний критичний рівень, тодіі подальш
ше
розширення фінансового сектору
с
відіграє десструктивнуу роль.
Од
днією з причин гло
обальної фінансово
ої кризи та аномального ро
озростанн
ня
фінансового сектору в розвинутих країнаах визнаєється дер
регуляція діяльності
фінансових посеередників з кінця 1970‐х рр
р. Особливво потужн
ним триге
ером стал
ло
скасуваання законодавчоїї вимоги щодо розмежува
р
ання між
ж комерц
ційними та
т
інвести
иційними банківськи
б
ими операаціями в США
С
у 1999
9 р.
Усккладненняя і розросттання фінаансової си
истеми в останні
о
деесятиріччя зробили її
нестабільнішою;; в резулььтаті – зро
осла ймоввірність фінансових
ф
х криз та глибина їх
ї
наслідків.
Внааслідок фінансиалі
ф
ізації та аномальн
ного збілььшення о
обсягів віртуальногго
капітал
лу мало місце
м
підввищення волатильн
ності на фінансови
ф
их ринках світу. Дл
ля
вимірю
ювання гл
лобальногго «апети
иту до ри
изиків» на
н фондо
овому рин
нку багатто
дослідників засттосовуютьь індекс волатильн
в
ості «VIX»
». Індекс VIX показзує ринковві
очікуваання волатильності цін на ринку цінних паперів у коротко
остроковому період
ді,
що втіл
люються у доходноссті опціонів цінних паперів,
п
яккі входять до індексуу S&P‐500.
У період
п
200
05–2006 рр
р. середнььоквартальне значеення індекксу волатильності VIIX
перебуувало на рівні
р
близзько 12% і підлягало незначн
ним коливванням. А впродовж
ж
4

Тернер Е., вказана праця,
п
с. 75.
Epsteiin, G. (200
01). Financiaalization, Reentier Intere
ests, and Central
C
Bankk Policy. Re
etrieved from
https://w
www.peri.umaass.edu/fileadmin/pdf/finan
ncial/fin_Epsttein.pdf
6
Krippneer, G. (2005). The financialization of thee American ecconomy. Socio
o‐Economic Reeview. Oxford
d Journals, 3 (2
2),
173–208.. https://doi.o
org/10.1093/SSER/mwi008
5
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2011–2
2015 рр. значення
з
і
індексу
VIX змінюввалося від
д 16 до 2
29% (вище
е значенн
ня
вказує на більшуу волатилььність і меенший «ап
петит до ризиків» ін
нвесторів).. В наступн
ні
роки – його значчення троххи зменши
илося і в кінці 2019 р.
р станови
ило 14,8%. У 2020 р. з
початкку корона‐кризи во
олатильніссть фондового ринку підви
ищилася і значенн
ня
індексуу VIX підн
нялося з 13,7%
1
у середині лю
ютого до 82,7%
8
у сеередині бе
ерезня, а з
того чаасу – плавно знижуввалося. Сттаном на 10
1 грудня 2020 р. VIX опустився до рівн
ня
22,3%.
З початком
п
пандеміїї COVID‐19
9 фінансо
ові ринки
и спочаткуу увійшли
и в стадію
ю
турбулентності, але згодом їх стан нор
рмалізуваввся. Надм
мірна вол
латильністть
фінансових ринкків у береезні 2020 р. спонукала центр
ральні бан
нки і уряд
ди багатьо
ох
країн світу
с
до вп
проваджен
ння масшттабних про
ограм підттримки ліквідності фінансови
ф
их
ринків,, які поєд
днувалися із гігантсськими фііскальним
ми стимулами. Це покращил
п
ло
настрої
ої інвестор
рів та під
дтримало обсяги угод як наа ринках акцій, так і ринкаах
інструм
ментів з фііксованою
ю дохідністтю.
Зоккрема, в США
С
рівен
нь активно
ості на ри
инку акцій
й та опціонів у ІІІ‐ІV
V кварталаах
2020 року
р
був у середньо
ому на 50%
% вищим,, ніж у нормальні ччаси. Значною мірою
ю
такі пр
роцеси пояяснювалисся підйом
мом роздр
рібного інввестуванняя. Частка роздрібни
их
інвесто
орів у загаальній сум
мі випущен
них акцій на ринку США в кін
нці 2020 р. зросла до
д
25%, в той час як
я істориччно вона перебувал
п
ла на сереедньому р
рівні 10%. Загальни
ий
обсяг емісії
е
акцій
й за січеньь‐жовтеньь 2020 р. досяг
д
309 млрд
м
дол. США, в то
ой час як за
з
7
12 місяяців 2019 р.
р – 228 мл
лрд дол. США.
С
Що стосується
с
я динаміки
и цінових індексів, то
т
за 2020 р. індеккс Dow Jo
ones зріс на 7,2%, S&P‐500
S
н 16,3%, а NASDAQ
на
Q‐100 – на
н
8
47,6%.
Беззпрецеден
нтні захо
оди фісккальної та
т
монеттарної п
політики виявилисся
ефекти
ивними у справі
с
поввернення довіри
д
інввесторів таа підтримки потоку кредитни
их
ресурссів до еко
ономіки. Багато
Б
ком
мпаній дл
ля пом’якш
шення проблем з ліквідністю
ю
а
відкривали кред
дитні лінії в банках,, оголошуували нові випуску акцій та облігацій,
о
також отримувал
ли доступ до позик, гарантовааних урядами.
Такким чином, під чаас пандем
мії COVID‐19 антиккризові зааходи фісскальної та
т
монетаарної політик у розвинутих країнах світу
с
виявилися довволі ефекктивними у
площині коротккостроково
ої стабіліззації фінансових ри
инків, одн
нак не заабезпечил
ли
усунен
ння глобал
льних аном
малій фінаансової сисстеми.

1.2
2. Наро
ощування глобального боргу
накопичен
ння у різн
них секто
орах екон
номіки.

та

оссобливоссті

його

Невід'ємним
м атрибуто
ом процессу фінанси
иалізації стало
с
наро
ощування приватни
их
боргів,, а в світовому масштабі – зб
більшенняя обсягів глобально
г
ого боргу. За даним
ми
7
8

12

2021 Ou
utlook. Trendss in the Capitaal Market, вкаазана праця.
О. Колеесніченко. Що
о буде з долааром, євро, нафтою, Китаєєм та Байденом. – Економ
мічна правда,, 6 січня, 2021
1.
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Інститууту міжнар
родних фін
нансів глобальний борг
б
на кін
нець вересня 2020 року
р
сягнуув
величи
ини 272 тр
рлн дол. США
С
або 358,4%
3
гло
обального
о ВВП (дивв. рис. 2). При цьом
му
борг ро
озвинутихх країн становив 432
2% ВВП, а країн
к
з ринками, що
о формуютться ‐ 248%
%
ВВП. За
З прогно
озом Інсттитуту між
жнародни
их фінанссів на кін
нець 2020 р. сум
ма
9
глобал
льного бор
ргу сягне 277
2 трлн до
ол. США аб
бо 365% ВВП.
В
У структурі глобального боргуу за груп
пами країїн на бор
рг розвин
нутих країїн
припад
дає 71,9% загальної суми боргу. За рік з 1 жовтняя 2019 р. д
до 30 вересня 2020 р.
р
борг розвинутих
р
х країн зб
більшивсяя на 14,5 трлн дол
л. або на 8%, а бо
орг країн з
ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя – на 5,5
5 трлн до
ол. або наа 7,8%. Го
оловним драйвером
д
м
зростання боргуу останньо
ої групи кр
раїн був Китай,
К
при
и виключенні якого із групово
ої
вибірки заборго
ованість кр
раїн з рин
нками, що
о формуютться, за IV
V кв. 2019 р. – III квв.
2020 р. мала б низхідну ди
инаміку (‐1
1,7 трлн дол. США).

Рисс. 2. Глобаальний борг: відноссна і абсол
лютна величина в 20
011‐2020 рр.
р
Дж
жерело: складено авторо
ом за даним
ми Institute for
f Internatio
onal Financee.

За останній рік
р прирістт суми гло
обального
о боргу маав нерівно
омірний хаарактер і за
з
основн
ними сектторами еккономіки. Найбільш
ш динамічно в світіі зростали
и державн
ні
борги, обсяг яки
их з 1 жоввтня 2019 р. до 30 вересня
в
2020 р. збільшився на
н 8,5 трл
лн
дол. США
С
або на 12,3%
%. Високи
ими темп
пами зросстали й б
борги неф
фінансови
их
корпор
рацій: +5
5,9 трлн дол. або
о +8%. Фінансови
ий сектор
р збільшив власн
ну
заборггованість на
н 3,5 трлн
н дол. або на 5,6%.
9

Institutee for Internatiional Finance (n.d.). Officiaal web‐site. Retrieved from
m https://www
w.iif.com/Ressearch/Capital‐
Flows‐and‐Debt/Globaal‐Debt‐Monittor
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Що
одо обсяггів і рівніів накопи
ичених бо
оргів, то в розрізі секторів економікки
2020 рокку мав сектор нефінансови
найбільші обсяги на кін
нець ІІІ кварталу
к
их
корпор
рацій – 79
9,6 трлн дол.
д
США або 104,8
8% світово
ого ВВП. Д
Другим заа розміром
м
заборггованості був секто
ор загальн
ного держ
жавного управління
у
я, сума зобов'язан
з
нь
якого становилаа 77,6 трл
лн дол. СШ
ША або 103% ВВП. Величинаа боргу фінансовог
ф
го
сектору у верессні 2020 р. досягл
ла 66,3 тр
рлн дол. або 90,2%
% ВВП. Найменшим
Н
м
боржником вияявився сеектор до
омашніх господарс
г
тв, сума зобов'яззань якогго
становила 49,2 трлн
т
дол. США
С
або 65,3%
6
ВВП (див. рис. 3).

Рисс. 3. Глобаальний борг за секто
орами еко
ономіки на
н кінець ввересня 20
020 року.
Дж
жерело: складено авторо
ом за даним
ми Institute for
f Internatio
onal Financee.

За прогнозом МВФ ро
озмір дер
ржавного боргу роззвинутих ккраїн в кін
нці 2020 р.
р
сягне рівня 125
5,5% ВВП, а країн
н з ринкаами, що формуються – 62,2% ВВП.10
Фіскальний захи
ист працівн
ників і ком
мпаній від економічного колаапсу, а тако
ож помітн
не
знижен
ння рівня виробниц
цтва мали своїм насслідком і підвищенн
п
ня тягаря державни
их
боргів.. Державн
ний борг всіх країн
н світу за 2020 рік збільшитться на 15
5,7% ВВП і
досягне величин
ни 98,7% ВВП
В на кінеець року.
Показово, що
щ у розвинутих країїнах за по
оточний ріік державний борг має зростти
на 20,,2 в.п. ВВП (з оггляду на безпреце
фіскальних пакетіів
едентні масштаби
м
порятуунку), а в країнах
к
з ринками, що
щ формую
ються, і середніми д
доходами ‐ на 9,6 в.п
п.
(рис. 4).
4 Високий рівень і продовж
ження зросстання деержавного
о боргу в розвинути
р
их
10

Interrnational Monetary
M
Fu
und. World Economic Outlook, Осtober 20
020. – Rettrieved
https://w
www.imf.org/een/Publication
ns/WEO/Issuees/2020/09/30/world‐econ
nomic‐outlookk‐october‐202
20
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країнахх наражаєє їх на ризи
ики рефінаансуванняя боргу (шо
оки знижеення довір
ри), а також
ж
зменшує потенц
ційні темпи
и економіччного зросстання.
Проте навітьь за висо
оких обсягів заборггованості рівень рееальних відсоткови
в
их
ставок у розвинуутих країнаах є найни
ижчим з 19
970‐х років. І що більш важливо: реальн
ні
відсотккові ставкки в майб
бутньому залишатим
з
муться ни
ижчими по
орівняно з темпам
ми
борг
економ
мічного
зростанн
ня,
внааслідок
чого
в
високий
частковво
«самол
ліквідується». Пор
ряд з цим, низький рівень від
дсоткових ставок до
озволятим
ме
урядам
м розвинуутих країн і деяких країн з ри
инками, що
щ формую
ються, обсслуговуватти
більші суми борггу за помір
рною варттістю.

Ри
ис. 4. Державний борг
б
за груупами крааїн і в Україні, % до
о ВВП (202
20, 2021
ро
оки – проггноз МВФ)).
Дж
жерело: скл
ладено автором за дани
ими МВФ, Fiiscal Monitor Oct.2020.

ним явищем, на якее звертаю
ють увагу експерти
е
М
МВФ, є мо
ожливіст
ть
Алее тривожн
перекл
ладення корпорат
к
тивних бо
оргів на державні
д
фінанси (при впр
ровадженн
ні
програам «поряттунку»), що
щ підвищ
щуватиме сумарний
й рівень ф
фіскальнихх ризиків..11
Наприкклад, з по
очатку пандемії CO
OVID‐19 ур
ряди різни
их країн о
оголосили
и додатковві
програами держаавних гараантій на суму понад 3,8 трлн дол.
д
США.
Що
одо боргівв сектору нефінанссових кор
рпорацій в цілому,, то його фінансовва
вразли
ивість булаа високою
ю навіть до
д початкуу пандеміії COVID‐1
19. У більш
шості країїн
«Групи
и двадцятти» борг нефінансо
ових корп
порацій мав
м
чітку висхідну тенденцію
ю
упродо
овж двох десятирічч і сягнув рівня 150
0% ВВП у кінці 2019
9 р. (такий
й показни
ик
суттєво
о перевищ
щив рівеньь державни
их боргів у цих країн
нах).
11

Intern
national Mon
netary Fund.. Fiscal Mon
nitor, Octobe
er 2020. – Retrieved ffrom: https:///www.imf.orgg/
en/Publiccations/FM/Isssues/2020/09
9/30/october‐‐2020‐fiscal‐m
monitor
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З початку
п
пандемії сти
имулюючаа монетарн
на політикка підтрим
мала процес наданн
ня
кредиттів і утвореення боргів у корпо
оративном
му секторі економіки
и. І полови
ина 2020 р.
р
відзначчилася наайактивнішим залуученням позикового і пайового фін
нансуванн
ня
корпор
раціями – 5,4 трлн дол.
д
у світтовому вим
мірі, вклю
ючаючи 3,9
9 трлн дол
л. з початкку
березн
ня 2020 р.
Для подолан
ння дефіц
циту ліквід
дності багаато компааній залучали нові позики,
п
щ
що
збільш
шувало боргове наввантаженн
ня і неми
инуче супроводжуввалося під
двищенням
м
ризиківв платоспр
роможноссті. Відсоткки дефолттів корпор
рацій збілььшувалисяя по всьом
му
світу. При
П затяжному хараактері економічної кризи,
к
на думку ексспертів МВ
ВФ, вказан
ні
проблееми ще більше загостр
рюватимутться, а труднощ
щі з ліквідністю
ю
перет
творюватимуться у пробл
леми платоспром
можностіі для вссе більшо
ої
12
кількоссті корпор
рацій.
В цілому
ц
екксперти МВФ
М
робляять висновок про те,
т що вел
ликі корп
порації, яккі
мають постіійний до
оступ до
д
фінан
нсування, з високою вірогідністю
ю,
зберіга
атимутьь свою платоспр
п
оможніст
ть і уни
икатимут
ть дефол
лтів. Ал
ле
більшіість невееликих фірм,
ф
які працюють у секкторах, постраж
ждалих віід
пандем
мії, зіткнууться з пр
роблемам
ми вузькогго ринку (обмежен
(
их можли
ивостей дл
ля
зростання) і недостат
н
ньої лікввідності, що нега
ативно ввпливати
име на їх
ї
плато
оспромож
жність і під
двищуват
тиме ризи
ики пошир
рення деф
фолтів.
Фін
нансовий сектор на
н початкуу пандемії COVID‐1
19 мав більш ваго
омі буфер
ри
капітал
лу та лікввідності, ніж
н перед
д кризою 2008‐200
09 рр. Такка ситуац
ція на фон
ні
стимул
люючої мо
онетарноїї політики
и дозволи
ила йому продовж
жувати кре
едитуванн
ня
економ
міки навііть при виникненні економічної кр
ризи. Перспективн
ний аналіз
платосспроможно
ості банкків у 29 країнах, проведеений експ
пертами МВФ (беез
врахування Китааю), показзав, що за
з базовим
м сценарієм більшість банків будуть у
змозі абсорбува
а
ти витрати
и і підтрим
мувати буф
фери капітталу понад
д рівень мінімально
м
ої
адекваатності кап
піталу.
З боку монетарної політики підтрим
мку боргговим еккспансіям
м урядів і
ансових корпорацій
к
й надавал
ли масшт
табні мон
нетарні сстимули:: зниженн
ня
нефіна
майжее до нульового ріівня ключчових стаавок, відн
новлення програм цільовогго
довгосстрокового
о рефінан
нсування банків (д
для позикк корпораативному сектору –
програама ЄЦБ TLTRO
T
III), започатккування надзвичайн
них прогр
рам довгостроковогго
рефінаансування (pandemicc emergency longer‐tterm refinancing opeerations ‐ PELTROs)
P
т
та
встановлення від'ємних
в
ових ставвок за програмам
ми рефін
нансуванн
ня
відсотко
банківсських креедитів маалому біззнесу, зап
початкування чи р
розширення діючи
их
програам викупуу активів на ринку (програм
ми «кількіссного пом
м'якшення» або QEE),
почато
ок прямого креди
итування центральними банками наадійних корпораці
к
ій
(Primarry Markett Corporate Credit Facility – PMCCF у США) , а також
ж прямогго
кредиттування цеентральни
ими банкаами муніципалітетівв і регіональних оргганів влад
ди
12

Intern
national Mo
onetary Fund
d. Global Financial Stab
bility Reportt, October 2020. – Re
etrieved from
m:
https://w
www.imf.org/een/Publication
ns/GFSR/Issuees/2020/10/1
13/global‐finan
ncial‐stability‐‐report‐octob
ber‐2020
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(Municcipal Liquid
dity Facilityy в США), розшире
ення операцій коро
откостроко
ового репо
о,
наданн
ня дозволу банкам використо
овувати бууфери кап
піталу і буфери ліквідності дл
ля
підтримки процеесу кредиттування.
Сти
имулюючаа монетар
рна політи
ика стала чинником
м стрімкогго зростан
ння активіів
провід
дних центр
робанків світу.
с
За оцінками
о
Yardeni
Y
Reesearch річчний прир
ріст активіів
ЄЦБ, ФРС
Ф США і Банку
Б
Япо
онії за рік (з грудня 2019
2
до груудня 2020
0 р.) становвив 52%:
 активи
а
балансу ФРС
С США з 4 березня до 23 груудня 2020 р. зросли
и з 4,2 трл
лн
д
дол.
США до 7,4 трл
лн, тобто приріст
п
стаановив 3,2 трлн дол.. США або 56,7%;
 активи
а
Єввропейського центр
рального банку
б
(ЄЦ
ЦБ) з 6 беерезня до 25 грудн
ня
2
2020
р. зр
росли з 4,7
7 трлн євр
ро до 7,01 трлн, тоб
бто приріст становив 2,31 трл
лн
13
є
євро
або 40,0%.
4
Осккільки світова екон
номіка в 2020 р. знижувала обсяги ввиробницттва (річни
ий
темп падіння
п
рееального ВВП
В
орієнттовно становитиме 4,4%), такі процеси
и означал
ли
нарощ
щування у світовому масш
штабі обссягів неза
абезпеченої грошової маси і
подалььше загосстрення проблем,
п
п
пов'язаних
х із фінанссиалізацієєю економ
міки.
З початку
п
ко
орона‐кри
изи центраальні банки багатьох розвин
нутих країїн і деяки
их
країн з ринкам
ми, що формують
ф
ься, почал
ли масовво впровааджувати програм
ми
кількіссного пом
м'якшенняя. Європеейський Центральн
Ц
ний банк (ЄЦБ) започаткуваав
«Pandeemic Emergency Purcchase Proggram» (PEP
PP) загалььною вартіістю 1,85 трлн
т
євро з
терміном дії до
о березня 2022 р., що покри
иватиме викуп
в
дер
ржавних і приватни
их
цінних паперів. ФРС США
А почала викупати федеральні облігаації та іпо
отечні цінн
ні
папери
и, а таккож корп
поративні облігаціїї для неедопущен
ння колап
псу ринкку
довгосстрокових зобов'язаань; ліміт фінансуваання за таакою програмою – 700 млр
рд
дол. США.
С
Банкк Канади викупає на відкри
итому рин
нку комер
рційні цін
нні папери
и,
державні облігації, іп
потечні облігації та ко
ороткостро
окові зо
обов'язанн
ня
муніци
ипалітетів. Аналогіччні операц
ції провод
дить Банкк Японії. Банк Англ
лії відкри
ив
«Asset Purchase Facility» для
д збільш
шення акттивів центтрального банку в державни
их
облігац
ціях Об'єд
днаного ко
оролівстваа та в кор
рпоративних облігац
ціях з інве
естиційним
м
рейтин
нгом.
За результаттами досліідження Р. Гоеля, Д. Дракопул
лоса, Ф. Наталуччі у 20 країнаах
з ринкаами, що формуютьс
ф
ся, політикка «кількіссного пом’’якшення»
» (QE) у пе
еріод криззи
мала позитивни
ий стабілізуючий вплив наа місцеві фінансовві ринки. Одним із
резулььтатів цієї політики
п
с
стало
падін
ння дохідн
ності держ
жавних обл
лігацій безз побічногго
знижен
ння валюттного курсу. При цьому
ц
моттиви і спр
рямованістть політикки QE бул
ла
різною
ю у різних країнах. Так,
Т у Індії,, ПАР і Філ
ліппінах цеентральні банки вдавалися до
д
викупуу активів для покр
ращення умов
у
фун
нкціонуван
ння ринків облігац
цій. У Ган
ні,
Гватем
малі, Індон
незії та Філ
ліппінах во
они відкри
ито заявляяли, що м
метою QE є зниженн
ня
наванттаження на державн
ні фінанси
и в умовахх пандемії. А в Полььщі, Угорщ
щині та Чил
лі
QE бул
ло викори
истано дляя надання додатковвих монеттарних сти
имулів та стабілізац
ції
ринку довгостро
окових інсструментівв. При цьо
ому на Філіппінах суми викуупу активіів
13

Темпи
и приросту активів
а
центтральних банків розрахо
овувалися за формулою
ю ln (X1) – ln (X0).
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наближ
жаються до
д 6% ВВП,, в Польщі ‐ до 5%; а в Угорщ
щині, Таїлан
нді, Індії, Колумбії та
т
14
Чилі до
осягають 2%
2 ВВП.
Сти
имулюючаа монетар
рна і фісскальна політики
п
стали основними важелям
ми
стрімко
ого нарощ
щування державних
д
х боргів у США і євр
розоні. У С
США перед
дбачаєтьсяя,
що за 2020‐2021
2
1 роки співввідношен
ння держаавного бор
ргу до ВВП
П збільшитться майж
же
на 25 в.п. Не зважаючи
з
и на те, що
щ темпи
и зростанн
ня державного бор
ргу США є
вражаю
ючими, цее поки що
щ не ство
орює серй
йозних маакроеконо
омічних ризиків дл
ля
самих США і дляя глобальн
ної фінанссової систе
еми загало
ом. Адже, США повною мірою
ю
користтуються пееревагами
и долара США як резервно
ої валюти,, а також
ж наявності
велико
ого і ліквід
дного рин
нку облігаацій, який
й не підляягає значн
ним коливванням. Це
Ц
дозвол
ляє Казначчейству СШ
ША залучаати вагомі обсяги іноземного капіталу і випускатти
величеезні обсягги боргових зобов'язань безз істотногго "витіснеення" про
одуктивни
их
інвести
ицій з реал
льного сектору. Внааслідок цьього борго
ові операц
ції Казначе
ейства США
зазвичай не маю
ють негативного впливу на від
дсоткові ставки фінан
нсового ри
инку.
Тоб
бто уряд США знаачною мір
рою використовує глобальні заощадж
ження дл
ля
задово
олення своїх фінанссових поттреб, а тому в екон
номіці СШ
ША не спр
рацьовуютть
звичай
йні взаємозв’язки між боргови
ими проце
есами і від
дсотковим
ми ставкам
ми.
яка також
У єврозоні,
є
ж суттєво постражд
дала від корона‐кр
к
изи, співввідношенн
ня
державного бор
ргу до ВВП
П має зро
ости на 17
7,1 в.п. ВВ
ВП за 2020
0 рік. Хоча середніій
рівень боргу в євврозоні (10
01,1% ВВП
П на кінецьь 2020 р.) майже від
дповідає середньом
му
рівню розвинути
их країн, у єврозоні даний показник маскує
м
знаачні розбіжності між
ж
Північччю і Півдн
нем. Так, співвіднош
шення дер
ржавного боргу до ВВП у кін
нці 2020 р.
р
і близько 120% в Іспанії та
сягатим
ме 162% в Італії, 135% в Португалії
П
т Франціії,
залишааючись наа рівні 60‐8
80% у Німееччині, Нід
дерландахх, Австрії таа Фінлянд
дії.
Якщ
що оцінюввати ситуаацію з глобальним боргом
б
у цілому, то
о на думкуу експертіів
МВФ, найбільш
ш ризиковвою ситууація з боргами
б
є в секкторі неф
фінансови
их
корпор
рацій (які брали новві позики для
д компе
енсації вип
падаючих доходів) і в сектор
рі
загалььного держ
жавного управлінн
ня (який стрімко
с
зб
більшував бюджетн
ні дефіцитти
1
15
для над
дання підттримки еккономіці).
Стр
рімке зросстання дер
ржавних боргів
б
і бо
оргів нефін
нансових корпорац
цій, а також
ж
необхід
дність обслуговування цих боргів по
осилюють вразливіссть їх фінансовогго
стану до змін умов фін
нансового
о ринку ‐ передусіім, змін ввідсоткови
их ставок і
них курсів. Так, якщ
що ліквідність фінанссових ринків знижуватиметьсся, а оцінкки
валютн
ризиківв з боку інвесторів зростаттимуть, багато
б
уряядів і ком
мпаній зітткнуться із
проблеемами підвищення вартоссті позиччкового фінансуван
ф
ння. Анаалогічно й
девалььвації нааціональни
их валютт збільш
шуватимутьь реальн
ну вартіссть боргуу,
номіно
ованого в іноземн
них валюттах. Такі несприяттливі змін
ни підвищ
щуватимутть
14

Блог МВФ.
М
Страны
ы с формирую
ющимся рынкком и страны с пограничной экономиккой: инструме
енты политикки
во времена финаансовых поттрясений. – Режим доступа: https://www.i
h
mf.org/ru/ News/Articles/
2020/10//23/blog‐emerging‐and‐frontier‐marketss‐policy‐tools‐‐in‐times‐of‐financial‐stresss
15
Internaational Monettary Fund. Glo
obal Financial Stability Repo
ort, October 2020.
2
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кредиттні ризики
и для інввесторів і небезпе
еку поруш
шення бор
ргової стійкості, що
щ
посилю
юватиме негативні
н
е
ефекти
зро
остання від
дсотковихх ставок наа ринку.

1.3
3. Активвний пр
риплив позичко
ового капіталу
к
на ринки, що
фо
ормуються, та зни
иження рівня
р
від
дсоткових ставок у 2020 році.
р
Кри
иза 2020‐2
2021 рр. сттала, перш
ш за все, кризою
к
охорони здо
оров'я, якаа неминучче
поширилася на реальну економікку, а том
му механіззми її ро
озгортанняя і ефектти
відрізн
нялися від впливу кл
ласичних фінансових
ф
х шоків.
З початком
п
пандемії на ринкаах, що фо
ормуютьсяя, іноземн
ні інвестори сперш
шу
очікуваали збільш
шення кіл
лькості деефолтів, а тому вихходили з ринків суверенни
с
их
облігац
цій такихх країн. Але,
А
як зазначає
з
С. Калемні‐Оскан, після госстрої фаззи
турбулентності в березні‐ттравні, іно
оземний капітал
к
поччав поступ
пово пове
ертатися на
н
ринки,, що формуютьсяя, у пошууках вищ
щої дохідн
ності. Сер
редній рівень тако
ої
дохідності на між
жнародни
их ринках помітно знизився після застосування масштабни
м
их
16
монетаарних стим
мулів у роззвинутих країнах.
к
Над
дходженн
ня банківсських поззик до країн з ри
инками, щ
що формууються, не
н
зазнало помітни
их змін з початку корона‐ккризи, осккільки біл
льшість тааких пози
ик
пов’язаані з фун
нкціонуван
нням глоб
бальних ланцюгів
л
виробниц
цтва і збуту. Банкки
активн
но підтрим
мували таккі ланцюгги, як до, так і під час кризи
и. Але за висновком
м
експер
ртів, поточчна ситуац
ція є потен
нційно несстабільною
ю і банки можуть в будь‐яки
ий
момен
нт часу сутттєво змееншити об
бсяги тран
нскордонн
ного кред
дитування суб'єктів з
ринків,, що форм
муються.
У міжнаро
одному контексті висока ліквідність
л
і низьккі відсоткові ставкки
міжнар
родного ринку капіталів
к
стимулю
ювали зн
начний п
приплив іноземни
их
портфе
ельних ін
нвестицій на ринки, що формуютьься. Розм
міщення євробонді
є
ів
емітентами з ри
инків, що формуютьься, збільш
шилося з 95
9 млрд д
дол. США у І піврічччі
2019 до 140 млр
рд дол. у І півріччі 20
020 р.
Ри
инки акцііонерного
о капіталуу в країнаах з ринкками, що формуютться, також
ж
пожваввлювалисяя, починаю
ючи з чер
рвня, особ
бливо бурххливе зростання маало місце у
Китаї. Портфелььні пайові інвестиції після різкого роззвороту в березні, відновил
ли
позити
ивну динам
міку в насступні місяяці. Цьомуу сприяли
и як пожваавлення економіки у
Китаї, так і напо
овнення ринків
р
дол
ларовою ліквідністю
л
ю. Однак, фахівці МВФ
М
у звіті
«Про глобальну
г
у фінансовву стабільність» заззначають, що повер
рнення по
ортфельни
их
інвести
ицій на ри
инки, що формуютьься, має дуже
д
неріввномірний
й характер
р, а окрем
мі
країни все ще по
отерпаютьь від масшттабного віідпливу іноземного капіталу.
Починаючи
рівень ри
и з травня і до кінцяя 2020 р. загальний
з
инкових відсоткови
в
их
ставокк для урядіів з ринківв, що форм
муються, поступово
п
знижуваввся. Спреди боргови
их
16

Sebnem
m Kalemli‐Ozcan. Emergin
ng Market Caapital Flows under
u
COVID: What to Exp
pect Given What
W
We Know
w,
September 16, 2020. ‐ https://www
w.imf.org/en/P
Publications/SSPROLLs/covid
d19‐special‐no
otes
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зобов’язань тако
ож звужуввалися, по
очинаючи з червня, реагуючи на заходи
и ФРС США
із наро
ощування доларово
ої ліквідно
ості, та від
дображаю
ючи більш
ш вагомий апетит до
д
ризиківв міжнаро
одних інвесторів.
Тааким чино
ом, умови
и глобалььного фін
нансового
о ринку д
для позичальників з
ринків,, що форм
муються, в ІІ піврічччі 2020 ро
оку залиш
шалися ціл
лком спри
иятливим
ми
на фон
ні безпрец
цедентних стимулюю
ючих заход
дів у світі. Для багаттьох позиччальників з
цих ринків вартіссть залучеення позиччкових кош
штів цілком
м очікуван
но зменшуувалася.
нструють, що сер
редньозваж
жена доххідність суверенни
с
их
Дані рис. 5 демон
облігац
цій з рин
нків, що формують
ф
ся, у пер
ріод з 1 січня
с
до 19 березн
ня 2020 р.
р
підвищ
щилася з 3,7%
3
до 5,3%
5
річни
их. Надалі вона впаала до 4,3
3% у кінці березня і
надалі поступово
о знижуваалася до 3,1%
3
річнихх в І половвині серпн
ня. З того часу
ч
рівен
нь
дохідності облігаацій коливвався в діаапазоні 3,1 – 3,3% річних.
р
Ал
ле для деяяких країн з
ринкам
ми, що фо
ормуються, вартість міжнарод
дного фінаансування зросла від
дносно до
о‐
епідем
міологічного рівня. Такі
Т
еконо
оміки здеб
більшого характери
изувалися високим
ми
ризикаами зовніш
шньої враззливості.
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Дохідніссть суверенн
них облігацій
й України, % річних
Дохідніссть суверенн
них облігацій
й emerging markets,
m
% річних

Рисс. 5. Динааміка рин
нкових стаавок за сууверенни
ими обліггаціями України
У
та з ринкків, що фо
ормуютьсся, у січні‐листопад
ді 2020 р., % річни
их
Дж
жерело: скл
ладено автор
ром за cbonds.info.

В останні місяці
м
умо
ови зовніш
шніх запоззичень для суб'єктівв економііки Україн
ни
йшли врозріз із загал
льно‐світовими тен
нденціями
и і зали
ишалися в цілом
му
неспри
иятливими
и, хоча й покращил
лися щодо
о пікових стрибків б
березня‐тр
равня 202
20
року. Середньо
озважена ринкова дохідністть сувереенних євр
рооблігацій Україн
ни
20
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станом
м на 01.12.2020 р. сттановила 5,9%
5
річни
их, досягнувши рівн
ня 1 береззня і 1 січн
ня
2020 року
р
(ри
ис. 5). У грудні 2020
2
р. Уряд
У
Украаїни провів додатккий випусск
єврооб
блігацій на суму 60
00 млн до
ол. США з відсотко
овою ставвкою 7,25
5% річних і
погашеенням у березні
б
20
033 р. До
овипуск відбувся з ціною пр
ропозиції 108,9% до
д
номінаалу, що дало середн
ню ставку обслугову
о
р
6,5% річних.
вання на рівні
Вкказані тен
нденції під
д час панд
демії COVID‐19 з оччевидністю
ю продемо
онструвал
ли
відновлення фін
нансових ринків
р
післ
ля коротккостроково
ої паузи у березні‐ттравні 202
20
року, падіння
п
цііни позичккового кап
піталу в глобально
г
ому масш
штабі та розірванн
р
ня
усталеених взаєємозв'язкіів між ст
таном фін
нансових ринків і реальногго сектор
ру
економ
міки в баггатьох кра
аїнах світ
ту.

ІІ. РИЗИКИ
Р
ДЛЯ КРА
АЇН З РИН
НКАМИ, ЩО
Щ ФОР
РМУЮТЬС
СЯ,
АКТОРИ ВПЛИВУ
У ДОВГОТТРИВАЛО
ОЇ ДІЇ
ТА ФА
2.1
1. Загалььні тенде
енції та небезпеч
н
чні проц
цеси в кр
раїнах з ринками
и,
що
о формую
ються, у пост‐коввідну епо
оху.
Еко
ономіки з ринками, що форм
муються, зазнали потужного
п
о впливу пандемії
п
т
та
потерп
пають від
д численн
них негаттивних нааслідків, пов'язаних із карантинним
ми
обмеж
женнями, слабким
с
гл
лобальним
м попитом
м і збільшеенням потр
реб у фінаансуванні.
За прогнозам
ми багатььох експер
ртів, скоро
очення інввестицій в умовах пандемії
п
т
та
економ
мічної кри
изи, підси
илене зм
меншенням
м надходж
ження іноземного капіталуу,
посилю
юватиме ерозію продукти
ивності і знижуватиме потенційн
ні обсягги
виробн
ництва у країнах з ринкам
ми, що формують
ф
ься, на тривалому часовом
му
17
проміж
жку.
За прогнозом
м банку «B
Barclays», зниженняя обсягів сввітової тор
ргівлі та мііжнародно
ої
мобілььності роб
бочої сили
и, ймовірн
но, зменш
шуватиме вигоди м
міжнародн
ного поділ
лу
праці та
т економії від масш
штабу. Поввільніше зростання
з
продуктивності прааці зробитть
економ
міки з ринками,
р
що фор
рмуються, менш привабли
ивими дл
ля потокіів
довгосстрокового
о капіталу,, включаю
ючи прямі іноземні інвестиціїї (ПІІ). Зменшення їх
ї
припли
иву, в сво
ою чергу, гальмуваттиме темп
пи інвести
иційної акктивності в країнах з
ринкам
ми, що формуються.
Навіть у пееріод до пандеміїї COVID‐1
19 пошир
рення у світі торговельногго
протеккціонізму частково руйнувало глобалььні ланцю
юги створеення варттості (GVC
C),
17

Barclaays. Equity Gilt Study 2020: Puttting the po
ost‐COVID world
w
in context. ‐ Re
etrieved from
m:
https://w
www.investmeentbank.barclays.com/new
ws‐and‐events//2020‐equity‐‐gilt‐study.htm
ml
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спричи
иняючи неегативні еф
фекти дляя пов’язан
них між со
обою торгговельних партнерівв.
Аналоггічним чи
ином і теехнологічн
ні зрушен
ння викли
икали масову авто
оматизацію
ю
процессів виробн
ництва‐збууту продуккції, що під
дштовхуваало до перебудови ланцюгів у
світово
ому масшттабі та їх повернен
ння до крааїн зародж
ження (рее‐шорінгу). Пандеміія
COVID‐‐19 нанесл
ла додаткковий потужний уд
дар по гло
обальних ланцюгах створенн
ня
вартості, поруши
ивши устал
лені трансскордонні канали ви
иробництвва і збуту продукції.
п
м, традиційних джеерел конккурентних переваг ккраїн з ри
инками, що
щ
Такким чином
формуються, наад розвин
нутими ри
инками (таких як дешевша
д
робоча сила, менш
ш
обтяжл
ливе реггулювання, низькее оподатккування, ін.) вжее недостаатньо дл
ля
заохочення прямих інозеемних інввесторів. А зростан
ння в гло
обальномуу масштаб
бі
популіззму, проттекціонізму і нетари
ифних тор
рговельни
их бар'єрівв стають причинам
ми
зниження світ
тових по
отоків ПІІ,
П
які найбільшее зачіпаттимуть країни, що
щ
розвивваються.
До пандеміії COVID‐1
19 високаа мобільність між
жнароднихх капіталіів сприял
ла
збільш
шенню зап
пасів капітталу (в т.чч. масштаабним інввестиціям в інфрасттруктуру) у
країнахх з ринкками, що формую
ються. Однак, як ми з'ясуввали, в найближчче
десяти
иріччя ці країни постануть
п
з
викликам
ми, пов'яязаними із
перед значними
залученням новвих позик та інвесттицій. При
ичому в країнах
к
з ттрадиційн
но високим
м
итом рахун
нку поточн
них операцій і проф
фіцитом фінансового
о рахунку, скоріше за
з
дефіци
все, неможлив
н
о буде замістити
и втрачеений при
иплив іно
оземного капітал
лу
внутріш
шніми зааощаджен
ннями. Такий
Т
сттан речеей підриватиме економічн
ні
перспеективи баагатьох країн, що розвиваєється, призводитим
ме до економічно
ої
стагнац
ції та консервації бід
дності в ци
их країнах.
Отж
же, у періо
од після пандемії
п
COVID‐19 багато
б
країїн з ринкаами, що фо
ормуютьсяя,
постануть перед
д проблем
мами ско
орочення припливу іноземно
ого довгостроковогго
лу та дефіциту зовн
нішнього фінансуваання. Силььний шок з боку гл
лобальногго
капітал
попитуу, посилен
ння торговельного протекціо
онізму та обачний попит між
жнародни
их
інвесто
орів на лііквідні акттиви ознаачають, що
щ країни з ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя,
опиняю
ються в ситуації утруудненого доступу до
д зовнішн
нього фінаансування
я.
За висновко
ом фахівців МВФ окремі
о
крааїни з ри
инками, щ
що формую
ються, вж
же
ються із пр
роблемам
ми рефінаансування наявних боргів і потребую
ють значни
их
стикаю
сум но
ового фінан
нсування. Така ситуація може
е викликатти борговіі ускладне
ення і статти
18
причин
ною макро
о‐фінансоввої нестабільності в зазначени
их країнахх.
На думку К. Бюлоу, К.. Рейнхартт, К. Рогоф
ффа і К. Тр
ребеша, є вагомі підстави дл
ля
занепо
окоєнь на предмет постійноссті доступуу країн з ринками, що форм
муються, до
д
міжнар
родних ринків
р
каапіталу. Крім ско
орочення потоків ПІІ, про
одовжуютть
зменшуватися грошові пеерекази мігрантів
м
до
д країн їх
ї походж
ження. В той
т
же чаас
би у позиччкових кош
штах в крааїнах з рин
нками, що
о формуютться, поміттно зросли
и,
потреб
оскількки ці країн
ни борються з таким
ми ж еконо
омічними і гуманітаарними пр
роблемами
и,
18

Intern
national Monetary Fund
d. Global Fiinancial Stab
bility Reportt, October 2020. – Re
etrieved from
m:
https://w
www.imf.org/een/Publication
ns/GFSR/Issuees/2020/10/1
13/global‐finan
ncial‐stability‐‐report‐octob
ber‐2020
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що й розвинуті
р
к
країни.
По
о мірі наро
остання еккономічних збитків ввід пандем
мії потреб
би
19
небагатих країн у зовнішніх позикахх та інвести
иціях будууть лише збільшуваттися.
отреб у залученні
з
За високих синхроніззованих по
фінансуваання, якихх зазнаютть
великаа кількістьь країн, од
дночасно виникатим
ме необхід
дність ресструктуриззації боргіів
для значної кіількості країн.
к
Загрози ре
еструктури
изації бор
ргів при посиленн
ні
фінансового тиску наа бюджеети країїн з ринками,
що фо
р
ормуютьсяя,
супровводжувати
имуться хвилею зниж
ження кре
едитних рейтингів
р
д
для цих кр
раїн.
Окреслені негативні
н
процеси, пов'язаніі з пандеемією COV
VID‐19, у середньо
о‐
строко
овій персп
пективі, з високою вірогіднісстю, підви
ищуватимууть ризиккові прем
мії
для всііх типів акктивів з ри
инків, що формують
ф
ся. Сила такого
т
впливу буде різною дл
ля
різних країн і класів активів, а найбільш
н
е постра
аждаютьь країни з високим
м
нем зовн
нішньої віідкритост
ті економ
міки, нессприятливвим інвесстиційним
м
ступен
клімат
том і низьькими креедитними
и рейтинггами.
За оцінками аналітиків “Barrclays” вищі ризи
икові преемії безп
посереднььо
відображатимуться в до
охідності доларових інструм
ментів крааїн з рин
нками, що
щ
формуються, якіі мають недорозви
нутий внуутрішній ринок
н
р
капіталів і залежать віід
надход
дження ресурсів
р
М
МФО.
Країни ж, які маютть місткі внутрішн
ні ринки і
поклад
даються на
н ринкове фінанссування, зіткнутьсяя з підви
ищенням дохідності
20
фінансових інстр
рументів у національьних валю
ютах.
Передбачаєтться, що розмивання кор
рдонів між
м
грош
шово‐кред
дитною і
фіскал
льною пол
літикою у ряді країїн з ринкаами, що формуютьсся, також вестиме
в
д
до
підвищ
щення риззикових премій
п
в активах, номіновааних в н
національн
ній валютті.
Важливо, що сил
ла проявуу зростання ризиковвих премій
й у складі дохідностті валютни
их
цій та вн
нутрішніх позик заалежатиме від типу комбінації неттрадиційно
ої
облігац
грошовво‐кредитної політи
ики з політтикою вал
лютних інттервенцій і контролю за рухом
м
капітал
лу.
За оцінками аналітиків, вищі ри
изикові пр
ремії в складі дохідн
ності довго
острокови
их
інструм
ментів в національьних валю
ютах, серед іншого
о, поясню
юватимутьься вищою
ю
прогно
озованою інфляціією та значними
и фіскал
льними р
ризиками, а також
ж
побоюваннями впровадж
ження кон
нтролю заа рухом капіталу.
к
А
Адже, у країнах,
к
які
дять політтику кільккісного по
ом'якшенн
ня, але не мають достатніхх валютни
их
провод
резерввів (наприклад, Туреччина, Південна
П
Африка
А
і Чилі),
Ч
цілкком ймовіірно, мож
же
бути відновлени
в
ий контро
оль за руухом капііталу, що дестимул
люватиме
е зовнішніх
інвесто
орів. Прем
мія за ви
исокі інфл
ляційні ризики і фіскальні
ф
ризики з високою
ю
вірогід
дністю пер
рекидатим
меться і на відсотткові ставвки інструументів в іноземніій
валюті.
Якщ
що розгл
лядати со
оціально‐п
політичні детермін
нанти спредів для країн з
х наслідків пандем
ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя, то під впливом
в
тривалих
т
н
негативни
мії
19

Пандеемия задолж
женности. Дж. Бьюлоу, К. Рейнхарт, К. Рогофф, К. Тр
ребеш. ‐ Фин
нансы и разви
итие, сентябр
рь
2020 г. – Режим достуупа: https://w
www.imf.org/eexternal/russiian/pubs/ft/ fandd/2020/0
f
9/pdf/fd0920
0r.pdf
20
Barclayys. Equity Gilt Study 2020 (ввказана праця).
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народн
не невдоволення і протестти можуть віднови
итися з н
новою си
илою післ
ля
заверш
шення пандемії COV
VID‐19 у багатьох крааїнах цієї групи.
Вж
же зараз пандемія покладаає великі втрати на наймеенш забезпечені та
т
найураазливіші веерстви насселення (ттих, хто маає менші можливост
м
ті працюваати з домуу і
хто праацював у постражд
далих сектторах ‐ готтельний бізнес, туризм, торгіівля). Якщ
що
до цьо
ого додати
и наслідки
и зниженн
ня грошових перекаазів від ро
одичів за кордоном
к
мі
обмеж
жені можл
ливості ур
рядів небаагатих крааїн реаліззувати пр
рограми зб
береженн
ня
робочи
их місць або заміщ
щення зар
робітної плати
п
дер
ржавною допомого
ою, то стаає
очевид
дним фактт зростанн
ня соціалььної нерівності, як під
п час паандемії, таак і після її
подолаання. У той же час обмеженаа здатністьь урядів сттримувати
и масштаб
би пандем
мії
вже є очевидно
ою в багатьох крааїнах з ри
инками, які
я формууються, що посилю
ює
невдовволення населення.
Зви
ичайно, со
оціальні протести
п
н обов'яззково зануурюватимууть країни
не
и в борговві
кризи. І навпаки, пробл
леми з обслугову
о
уванням боргу
б
можуть вин
никати беез
серйоззних проттестів, як в Аргентині в 201
19 р. Одн
нак, за ви
исновком “Barclays””,
систем
матичне по
орівняння спредів дохідностті суверенних зобовв’язань з ринків, що
щ
формуються, до
озволяє стверджув
с
вати, що в 2019 р. показн
ники країїн, у яки
их
відбуваалися соц
ціальні протести, буули набаггато гірши
ими від показниківв соціальн
но
стабілььних країн.
Отж
же, у сеередньо‐сстроковій
й перспекктиві оссновними детерм
мінантам
ми
скороччення при
ипливу ін
ноземного
о довгост
троковогго капіта
алу на ринки,
р
щ
що
формууються, та підвищеення відсо
откових сттавок для багатьох позичальн
ників з ци
их
ринків виступатимуть: зм
меншення обсягів міжнародн
м
ної торгівл
лі і транс‐кордонно
ої
ельного протекціон
нізму, обаччний попи
ит
мобілььності робочої сили,, посилення торгове
міжнар
родних інвесторів на ризико
ові активи
и, гальмуввання про
одуктивно
ості праці і
внутріш
шніх інвесстицій у цих
ц
країнах, збільш
шення державних боргів і бюджетни
б
их
дефіци
итів, підви
ищення пр
рогнозовааних темп
пів інфляц
ції, застосуування ко
онтролю за
з
рухом капіталів, внутрішняя соціальн
но‐політична нестабільність у цих країнаах.

2.2
2. Специ
ифіка кре
едитно‐б
борговихх пробле
ем Україїни та заалежністть
від
д зовнішньо‐борггового фінансуваання
Проблеми фінансиалі
ф
ізації, опи
исані у по
опередніх розділах,, поки що
о обходятть
Українуу, оскількки рівень розвитку фінансово
ого сектору і проникнення фінансови
ф
их
послуг до сектор
рів домогосподарсттв і нефінаансових корпорацій
й є невисо
окими. Такк,
активи
и банків (без централ
льного банку) в Укр
раїні склад
дають 42,9
9% ВВП, в той
т час як у
США – 62,4%, а у Німееччині – 91,1% ВВ
ВП (див. табл. 1). Банківськкі кредитти
приваттному секктору екон
номіки в Україні ледь перевищують 20% ВВП, а в США
досягають 51,6%
%, в Німечччині – 75,5%.
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Осо
обливо разючими є відмінності Укр
раїни від передови
их країн у площин
ні
розвиттку націонаального ринку капітталів. Так, капіталізаація фондо
ового ринкку в Україн
ні
в десяттки разів нижча,
н
ніж
ж у розвин
нутих країїнах світу – в Україні вона не перевищуує
10% ВВ
ВП проти 153,2%
1
у США і 54,3%
% ВВП у Німеччині.
Показники розви
итку фінанссового рин
нку в % до
о ВВП (2017 р.)

Банківськкі кредити
приватному секторуу
Активи баанків (без
центрального банкуу)
Капіталізаація фондового
ринку

Таблиця 1

Уккраїна
Україна (11 міс.
м 2020)

США

Німеччина

51.6

75.5
5

31
1.3

21.4
2

62.4

91.1
1

46
6.4

42.9
4

153.2

54.3
3

4.4

н.д.

Джерело:
WB
Global
Financial
Develop
pment
D
Database.
–
UR
RL:
http
ps://www.worldbank.orgg/en/publicaation/gfdr/daata/global‐fin
nancial‐deveelopment‐database

В Україні
У
по
орівняно низьким
н
р
рівнем
наккопиченихх боргів ххарактериззуються всі
сектори економіки, крім державно
ого. Так, сумарний
с
борг всіхх секторівв в Україн
ні
станом
м на 01.10.2020 р. становивв всього 97%
9
ВВП, порівняно
п
о з 358% для
д світу в
ціломуу і 248% дл
ля країн з ринками,, що форм
муються.
Якщ
що порівн
няти відно
осні показн
ники отри
иманих кредитів (наакопичени
их боргів) в
економ
міці Україн
ни із серед
дніми покказниками інших крааїн, доход
димо такихх висновкіів
(табл. 2):
2
 рівень державно
д
ого боргуу в Україні (61,8
8% ВВП) майже відповідаає
середньо
ому показзнику дляя країн з ринками,, що фор
рмуються, але вдвіччі
відстає від показни
ика розвинутих країїн (131,4% ВВП);
фінансови
их корпор
рацій в Уккраїні (20,,1% ВВП) вп'ятеро відстає віід
 борг неф
середньо
ого рівня в країн
нах з рин
нками, що
щ формуються (10
04,1%) і у
розвинуттих країнахх (102,3% ВВП);
ий показник боргу фінансоввого секто
ору в Укр
раїні (9,9%
% ВВП) є в
 відносни
чотири рази
р
менш
шим, ніж у країнах з ринками
и, що форм
муються (40%) і в 12
1
разів мен
ншим, ніж
ж у розвинуутих країнах (120,3%
% ВВП);
подарств в Україні (5,3%
(
ВВП) на поряд
док відстаає
 борг секттору домаашніх госп
від показзника розввинутих кр
раїн і світуу в цілому (65,3% ВВП).
Низький рівень креди
итування національьної еконо
оміки вкаазує на віідсутніст
ть
здороввого кред
дитного процесу і дефіци
ит внутр
рішніх ва
ажелів фо
ормуванн
ня
ліквідн
ності. Тааким чино
ом, в Уккраїні обссяги нако
опичених боргів в сектораах
господарств поки що не є
фінансових, неф
фінансови
их корпор
рацій і домашніх
д
надмір
рними, а тому
т
борггові ризикки для них є мінімаальними. Дещо інш
ша ситуаціія
го управлііння, який має значний розмір боргови
спостерігається в секторі державно
д
их
зобов'яязань.
2
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Для нівелюввання деф
фіциту внуттрішніх фіінансових ресурсів Уряд і під
дприємствва
України вдаютьсся до акти
ивного роззміщення зовнішніхх позик. Тааким чино
ом, у дани
их
секторах накопичуються деформаації на ко
ористь зо
овнішнього
о фінансуування, що
щ
підвищ
щує валюттні ризики
и наявних боргів і посилює
п
в
вразливіст
ть фінансо
ового стан
ну
позичаальників до
д впливу зовнішніх
з
шоків.
Таблиця 2

Накопиче
ені борги у розрізі секторів
с
еккономіки і окремихх країн (їхн
ніх груп)
у % до ВВП стано
ом на кінец
ць ІІІ квартталу 2020 р.
Б
Борг
Борг
Бор
рг
Державн
ний
нефінаансових фінансового
ф
о домаш
шніх
борг
корпо
орацій
сектору
господаарств
Розвинуті ринки

Сум
марний
борг

131.4

10
02.3

120.3

78

432.0
4

127.2

8
88.2

87.0

81.2
2

383.6
3

115.1

1
114

126.2

60.5
5

415.8
4

60.3

10
04.1

40.0

44.0
0

248.0
2

63

16
66.3

48.3

59.8
8

337.1
3

Польща

57.5

4
44.8

25.6

35

162.8
1

Україїна

61.8

2
20.1

9.9

5.3
3

97.0

104.8

1
103

90.2

65.3
3

358.4
3

США
євроззона
Ринки, що
формую
ються
Китай
й

Світ в цілому
ц

Джеерело: Instittute for Interrnational Fin
nance. Global Debt Monittor, Novemb
ber 18, 2020..

Переходячи до міжккраїнних порівнянь
п
ь, порівняяємо забо
оргованість окреми
их
секторів економ
міки в Укр
раїні із заб
боргованісстю у Пол
льщі, США
А та Китаї. Тут зновву
очевид
дним є факт
ф
недо
орозвинуттості кред
дитної си
истеми Уккраїни та наявності
значно
ого потенціалу дляя розшир
рення поззикових джерел
д
ф
фінансуван
ння потрееб
корпор
ративного сектору та секто
ору домоггосподарсств в Укр
раїні. Так, в Україн
ні
накопи
ичений бо
орг нефінансових корпорацій складає 20,1%
2
ВВП,, а в Польщі – 44,8%
%,
в США
А – 88,2%, в Китаї – 166,3% ВВП. Боргг домашніх господаарств в Уккраїні лед
дь
переви
ищує 5% ВВП,
В
а в По
ольщі цей
й показникк складає 35%, в СШ
ША – 81,2%
%, в Китаї –
59,8% ВВП.
В
Тео
оретично, нове кред
дитуванняя корпорац
цій і домогосподарсств (як внуутрішнє, таак
і зовн
нішнє) мо
оже сприяти фінансовому поглибле
енню (fin
nancial de
eepening) і
21
приско
оренню еккономічно
ого зростаання в крааїні. Такк зростанн
ня левериджу/боргіів
корпор
рацій стаєє джерелом фінан
нсування додаткови
д
их інвести
ицій та підвищенн
п
ня
споживвчих витрат, а тако
ож надає підтримкуу процесуу фінансоввого посередництваа.
Зокрем
ма, Б. Грассс, М. Набаар і М. Поплавсі‐Ріб
бейро оцін
нили, що ззбільшенняя припливву
інозем
много капіталу відносно ВВП
П в країнаах, що розвиваютьсся, і з ринками, що
щ
21

Keshaab, Bh. (2013)). Financial Deeepening and Economic Grrowth, Munich
h Personal ReePEc Archive. Retrieved from
https://m
mpra.ub.uni‐m
muenchen.de//92135/1/MPR
RA_paper_48696.pdf
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формуються, на 1 п.п. під
двищує сер
редньостр
рокові тем
мпи економічного зростання у
22
країнахх‐реципієн
нтах на 0,2
2 п.п.

Ри
ис. 6. Нако
опичені борги
б
за секторами
с
и економ
міки в Укр
раїні, Польщі, Китааї
та США у % до ВВП на кінець ІІІ квар
рталу 2020 р.
Джеерело: склаадено автор
ром за дани
ими Institute
e for Internaational Finan
nce. Global Debt
D
Monito
or,
Novvember 18, 2020.
2

Од
днак, досввід світово
ої фінансо
ової кризи
и 2008‐200
09 рр. і ччисленні регіональн
р
ні
кризи в країнахх з ринкаами, що формують
ф
ься, продеемонструввали тако
ож і значн
ні
економ
мічні втрати від перенакоп
пичення корпорати
ивного бо
оргу. Виссокий бор
рг
стримуує інвестиційну діял
льність і викривлює
в
є розподіл
л ресурсів на рівні корпорацій
к
й.
Доведеено, що ко
омпанії з високим
в
л
леверидже
ем характееризуютьсся нижчим
ми темпам
ми
23
інвести
иційної діяяльності таа низькими темпами
и зростанн
ня їх продууктивності.
Д. Каррідо, С. Надееем і Н. Райд
Р
аргуументуютьь, що впл
лив корпо
оративногго
левери
иджу на економічн
е
не зростан
ння є нел
лінійним і реалізуєється здеб
більшого в
середн
ньо‐ та доввгостроковій перспеективі, при
и цьому негативні еефекти про
оявляютьсся
24
лише при накопиченні надмірних
н
х обсягів боргу.
б
С Сечетті та ін. оц
С.
цінили такку
поворо
отну точкуу або гран
ничний рівень привватного бо
оргу, який
й становитть 85% ВВП
22

IMF Working
W
Papeer. Growth Acccelerations and
a Reversalss in Emerging Market and Developing Economies:
E
Th
he
Role of External
E
Conditions* / Prep
pared by Berttrand Gruss, Malhar
M
Nabarr, and Marcoss Poplawski‐Ribeiro. ‐ Marcch
2018.
23
Gebaauer S., Setzer R., Westphaal А., 2017, “C
Corporate De
ebt and Investtment: A Firm
m Level Analyssis for Stresseed
Euro Areaa Countries,” ECB Working Paper Series 2101 (Frankfu
urt: European Central Bank).
24
IMF Working
W
Papeer. «Tackling Private
P
Over‐IIndebtedness in Asia: Econ
nomic and Leggal Aspects» //
/ J. Garrido, S.
Nadeem, N. Riad, Ch. DeLong,
D
N. Reendak, A. Rosh
ha, 2020, WP//20/172.
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для боргу домоггосподарсттв і 90% ВВ
ВП для боргу нефінаансових ко
орпорацій.25 З іншогго
боку, фахівці
ф
М
МВФ
встан
новили, що
щ зростан
ння боргуу домогосподарств позитивн
но
впливаає на до
овгостроко
ові темпи
и економ
мічного зр
ростання до тих пір, покки
віднош
шення тако
ого боргу до
д ВВП не перевищуує 36‐70% ВВП.26
Поряд з ви
ищевказан
ними ефеектами, при
п
значн
ному наккопиченні зовнішнііх
зобов'яязань поззичальникки та екон
номіка в цілому сттають враазливими до впливву
шокови
их ситуац
цій на гло
обальних ринках. Це
Ц пов'язано з тим
м, що під
двищуєтьсся
вразли
ивість плаатіжного балансу,
б
д
державни
их фінансіів і банкіівського сектору
с
д
до
ритмічності над
дходження зовніш
шнього фінансуванн
ня, що м
може спр
ровокуватти
фінансову кризуу в умовахх реверсуу потоків капіталу. Цей фено
омен добр
ре відоми
ий
27
фахівцям з міжн
народної економіки
и та бувв підтверд
джений пр
рактичним
м досвідом
м
України у 2008‐2
2009 та 201
14‐2015 ро
оках.
Тоб
бто позиччальники із значни
ими обсягами зовнішніх зоб
бов’язань об'єктивн
но
стаютьь вразливи
ими до ри
изиків рап
птової зуупинки (ан
нгл.: sudden stop) іноземног
і
го
капіта
алу. Якщо
о ж при цььому в кр
раїні відсуттні здорові макроеекономічніі основи та
т
то нео
бракуєє зваженого упраавління ризиками,
р
очікуваний
й масовий відпли
ив
інозем
много капіталу з високою вірогідніст
в
ю стане причиною
ю різкої девальвац
д
ції
національної вал
люти, банкківської кр
ризи і масо
ових дефо
олтів.
В цілому, як
я свідчитть досвід країн з ринками, що форм
муються, масштабн
не
залучення зовн
нішнього фінансування та високий розмір зовнішньього борггу
генеруують такі ризики дляя незрілої економіки
и:
 макроеккономічна волатил
льність: надходжен
н
ння зовнішніх ресуурсів мож
же
приззводити до
д перегр
ріву еконо
оміки, під
двищення обмінногго курсу і зниженн
ня
конккурентоспроможноссті, а відп
плив інозземного капіталу
к
часто пов'язується із
спад
дом вироб
бництва таа фінансовими кризаами;
 неефект
тивність ринків: іноземний кап
пітал мо
оже роззподілятисся
нееф
фективно між позичальникаами і стаавати при
ичиною уттворення надмірно
ої
забо
оргованостті;
 нестійкіість банківської системи:
с
опосеред
дкування значних припливіів
капітталу і шви
идке зросттання на цій основі внутрішніх
в
х кредитів породжую
ють тиск на
н
фінаансовий сеектор;
 раптовіі зупинки// реверс по
отоків кап
піталу в багатьох
б
ви
ипадках об
бертаютьсся
валю
ютними, банківськими і борго
овими кризами.
З огляду
о
на зазначені
з
ризики, заанепокоєн
ння викликкає той фаакт, що у середовищ
с
щі
країн з низьким
ми і сереедніми до
оходами в Україні рівень зо
овнішньо‐‐борговогго
25

Cecchetti S., Moh
hanty М., Zam
mpolli F., 2011, “The Real Effects of Deebt,” BIS Worrking Paper 352,
3
September
(Basel: Baank for International Settlements).
26
Inteernational Mo
onetary Fund
d. “Household
d Debt and Financial
F
Stab
bility,” Global Financial Sttability Reporrt,
October 2017.
2
27
Calvvo, G., Reinhaart, C. «When
n capital inflows come to a sudden stop
p: consequen
nces and policcy options», In:
Kenen, P.,
P Swoboda, A. (Eds.), Key
K
Issues in
n Reform of the Internattional Monettary and Finaancial System
m/
Internatio
onal Monetarry Fund, 2000,, pp. 175‐ 201
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навант
таження є доволі високим
м. За дан
ними Світового бан
нку в кінці 2018 р.
р
співвід
дношення зовнішньо
ого боргу та експор
рту товарів і послуг в Україні (160,7%) в
1,6 раззу переви
ищувало середній
с
р
рівень
крааїн з низьькими і ссередніми доходам
ми
(101%). А україн
нське співввідношенн
ня зовнішнього бор
ргу та вало
ового нац
ціональногго
доходуу (90%) пееревищуваало середн
ній рівень майже в 3,5 рази ((див. табл. 3). В 202
20
р. відн
ношення зовнішньогго боргу до
д експортту в Україні ще білььше погірш
шилося (д
до
212,5%
%), а віднош
шення до ВНД – тро
охи покращ
щилося (до
о 84,8%).
Таблиця 3

Пор
рівняння зовнішнььоборгови
их показн
ників країн
н із низькким і
р
до
оходів та України
У
(%)
середнім рівнем
П
Показники

200
00

2005

2010

2015

2
2016

2017

2018
8

2020

9 місяців

Відносн
ні показникки зовнішн
нього боргуу країн

з низьккими і сере
едніми дохходами
Зовнішн
ній борг/ ексспорт
товарів і послуг
Зовнішн
ній борг/ вал
ловий
націонал
льний дохід
д

139,5

80,9

71,4

97,8

1
108,0

105
5,0

101,0
0

н.д.

36,7

26,9

20,1

25,8

26,0

26
6,0

26,0
0

н.д.

Відносн
ні показникки зовнішн
нього боргуу
України
и
Зовнішн
ній борг/ ексспорт
товарів і послуг

74,6

80,9

176,7

235,5

2
216,9

183
3,0

160,7
7

212,5

Зовнішн
ній борг/ вал
ловий
націонал
льний дохід
д

45,9

41,2

92,5

137,4

1
124,2

106
6,0

90,0
0

84,8

Дж
жерело: Світо
овий банк “Internationaal Debt Statisstics 2020”.

У 2020
2
р. з початку корона‐кр
ризи деяккі з країн з ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя,
зіштовххнулися з проблем
мами досттупності зовнішньо
з
ого фінанссування, які
я можутть
трансф
формувати
ися в проблеми фінансової нестабілььності. При цьому потреби у
зовніш
шньому фін
нансуванн
ні країн з ринками,
р
що
щ формууються, сутттєво зроссли. В таки
их
умовахх суттєво підвищил
лася зовніішня враззливість і ризики ккризового
о сценарію
ю
для кр
раїн з виссоким роззміром зо
овнішньо‐‐боргового
о навант
таження і значним
ми
потреб
бами у зоввнішньомуу фінансуваанні.
Виссокий ріввень вало
ового зовн
нішнього боргу Уккраїни збіільшує вр
разливіст
ть
націон
нальної еккономіки до
д впливу зовнішніхх шоків – зниженняя цін на еккспортован
ні
товари
и, падіння темпів еккономічного зростан
ння у країн
нах – торговельних партнерахх,
підвищ
щення відсоткових ставок наа міжнаро
одних рин
нках, ін. ЗЗокрема, українськка
економ
міка є чутл
ливою до зміни умо
ов глобального фінансового ринку: зм
міни обсягіів
ліквідн
ності (курсу монеттарної пол
літики пр
ровідних центробан
ц
нків світу), настроїїв
міжнар
родних ін
нвесторів, ін. За існуванняя значни
их потреб
б у рефіінансуванн
ні
зовніш
шнього державного і корпор
ративних боргів сттрімке зро
остання відсоткови
в
их
ставок може закрити доступ українсським пози
ичальникаам до ново
ого фінанссування.
2
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У часи
ч
пандеемії дохід
дність украаїнських євро‐облігаацій сталаа помітно вищою віід
середн
ньозважен
ної дохідно
ості сувереенних обл
лігацій крааїн з ринкаами, що фо
ормуютьсяя:
на поччатку груд
дня 2020 р. вказаний розрив станови
ив 2,8 в.п.. Прикметтно, що на
н
початкку 2020 року дохід
дність укр
раїнських єврообліггацій переевищувалаа середніій
рівень дохідності для крааїн групи тільки на 2,1 в.п. Вказана
В
д
динаміка збільшенн
з
ня
розривву дохідностей від
дображає підвищен
ння країнн
них ризикків Україн
ни під чаас
пандем
мії.
У пост‐панд
демічну епоху післ
ля скорочення джеерел зовн
нішнього офіційногго
фінансування, Україна, якк і багато країн
к
з ри
инками, що формую
ються, посттане переед
проблеемою зме
еншення припливуу до націіональної економікки довгосстроковогго
приваттного капііталу – ПІІ, портфел
льних інве
естицій, банківськи
б
х кредитівв. Обачни
ий
попит міжнарод
дних інвесторів на зовнішні
з
активи
а
та збільшенн
ня зовнішніх спредіів
призвеедуть до того,
т
що з високою
ю вірогідніістю проб
блеми деф
фіциту зо
овнішньогго
фінанссування дл
ля України
и станут
ть хронічними.
Як ми заазначали, зростан
ння попуулізму, протекціонізму, нетарифни
н
их
торговельних баар'єрів, об
бмеження мобільності робочо
ої сили, ін. спрацьовуватимутть
як факктори зни
иження по
отоків ПІІ у загалььно‐світоввому масш
штабі. Таккі процеси
и,
неминууче, зачіпаатимуть і Україну,
У
а тому трад
диційних джерел
д
ко
онкурентн
них перевааг
таких як
я дешевш
ша робочаа сила, нееобтяжливве регулювання, низьке опод
даткуванняя,
ін. – вж
же буде неедостатньо
о для залуучення пряямих інвесстицій до У
України.
Кріім того, під впливо
ом тривалих негативних ефекктів пандеемії зростаатиме цін
на
залуче
ення інозе
емного по
озичковогго капіталу, як до державно
д
ого, так і приватног
п
го
секторів економ
міки Україїни. Це нееминуче зменшуват
з
тиме досттупність зо
овнішньогго
ональних позичальн
ників.
позичккового фінансуванняя для націо
Поряд з ци
им, у серед
дньо‐стро
оковій пер
рспективі вищі
в
ризи
икові прем
мії в склад
ді
нських інсттрументів пов'язуваатимуться з такими ччинниками:
дохідності україн
 вищою
в
пр
рогнозован
ною інфляцією в Укр
раїні,
 значними
з
фіскалььними ри
изиками та високим рівн
нем держ
жавного і
з
зовнішньо
ого сукупного боргу,,
 посилення
п
ям ризиківв зовнішнььої вразли
ивості екон
номіки Укр
раїни,
 можливіст
м
тю масови
их соціалььних проте
естів та їхх негативн
ним впливвом та стаан
б
боргової
с
стійкості.
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ІІІ. СТРИМУ
УВАННЯ ПРОЦЕСІ
П
В ФІНАН
НСИАЛІЗА
АЦІЇ ТА
НАР
РОЩУВАН
ННЯ ГЛО
ОБАЛЬНО
ОГО БОРГГУ: ПЕРСП
ПЕКТИВН
НІ МЕТОД
ДИ ТА ЇХ
ЗАСТО
ОСУВАНН
НЯ В УКРА
АЇНІ
3.1
1. Боргові прогн
нози дляя розвин
нутих кр
раїн і ваажелі ско
орочення
де
ержавнихх боргів у США і євро‐зон
є
і
Продовженн
ня м'якої фіскальної
ф
ї та монетарної політик після закінченн
ня пандем
мії
COVID‐‐19 у розввинутих кр
раїнах при
изведе до комбінац
ції високихх державн
них боргів і
низьки
их відсоткових ставвок. А збеереження низьких відсоткових ставок упродовж
ж
тривал
лого періо
оду часу в поєднанні з пожввавленням
м економікки будуть визначатти
скороччення тягааря обслугговування державних боргів.
Екссперти «D
Deutsche Bank Ressearch» в дослідженні «Thee Age off Disorderr»
звертають увагуу на такий аспектт: у дани
ий час експансивн
е
на монет
тарна та
т
льна політ
тики вико
ористовую
ються на
а повну по
отужніст
ть для пом
м'якшенн
ня
фіскал
ефект
тів пандемії; поряд
д з цим, є багато
о ознак того,
т
що ттака політика стан
не
перман
нентною властивісттю майбуутнього економічно
ого ландш
шафту в найближчче
28
десяти
иріччя.
Анаалітики «Д
Дойче бан
нку» консттатують, що
щ під часс пандеміїї дефіцити
и бюджетіів
вибухо
оподібно збільшувал
з
лися у баггатьох крааїнах, а сууверенні спреди при
и цьому не
н
зростал
ли, внасл
лідок пом
м'якшення монетар
рної політтики. Спо
окуса матти високи
ий
бюджеетний дефіцит зберігатиметьсся у політичних діячів і надалі,, оскільки центральн
ні
банки продовжууватимуть агресивнуу політикуу «кількісн
ного пом'яякшення», нульовихх і
від'ємн
них процентних ставвок.
За висновком
м експертів банку, масштабні
м
і програми
и кількісно
ого пом'яккшення, які
практи
икувалися централььними банками під час глобальної фінансової кризи і
практи
икуються під
п час кор
рона‐кризи, зробили можливою борговву експанссію урядівв і
підтримуватимутть високіі обсяги борговогго
наваантаженняя під часс ери дее‐
глобал
лізації.
Поряд з цим
м, нові сусп
пільні насттрої щодо побудови
и ефективн
них публічних систем
м
охорон
ни здоровв'я, а також надан
ння адеквватної підтримки л
людям, яккі втратил
ли
роботуу під час пандемії, спонукатим
муть політтиків до наарощуванн
ня державвних витраат
і утрим
мання висо
оких бюдж
жетних деф
фіцитів.
Екссперти «Дойче банкку» вказую
ють на таккий цікави
ий феномеен: з часу глобально
ої
фінансової криззи 2008‐20
009 рр. для
д
багатььох еконо
омістів стаало очеви
идним, що
щ
економ
міки мож
жуть нор
рмально функціонуувати з набагато вищими
и рівням
ми
державного бор
ргу, ніж передбачено станд
дартною методико
ою аналізу боргово
ої
28

Deutscche Bank. Thee Age of Disorrder – the new
w era for eco
onomics, politics and our w
way of life. – Retrieved
R
from
m:
https://w
www.db.com/newsroom_neews/2020/thee‐age‐of‐disorrder‐the‐new‐‐era‐for‐econo
omics‐politicss‐and‐our‐wayy‐
of‐life‐en
n‐11670.htm
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стійкоссті, концеп
птуальні засади
з
яко
ої розробл
лялися до глобальн
ної фінансо
ової кризи
и.
Але мо
ожливість економіки
и співіснуввати з висо
оким держ
жавним бо
оргом не означає,
о
щ
що
шлях майбутньо
м
ого розви
итку для багатьох
б
країн буд
де стійким
м і безпроблемним
м.
Економ
міки з ви
ищими рівнями деержавних боргів будуть
б
біл
льш вразл
ливими до
д
фінансових потрясінь і часстіше перееживатимууть фінансо
ові кризи.
Том
му комбіінації виссоких дер
ржавних боргів і фіатних грошови
их систем
м
сприят
тимуть швидкому
ш
у поширен
нню фінан
нсових шо
оків і част
тішому ви
иникненню
ю
фінанссових кризз.
Сліід зважати
и також на
н те, що високе бо
оргове навантаженн
ня потенц
ційно мож
же
стати гальмом для еко
ономічногго зростаання череез витісн
нення де
ержавним
ми
позикаами привватних інвестицій: якщо фіінансові посередни
п
ики більш
шу частин
ну
власни
их ресурсівв направляятимуть наа кредитуввання Уряд
ду, а не рееальної еккономіки.
Алее такі взаєємозв'язки
и не є очеевидними в деяких країнах, а у валютн
них союзаах
(євро‐ззоні) маютть специфіічні прояви. Надалі розглянем
мо специф
фіку боргової ситуац
ції
в США та ЄС, а також
т
най
йбільш вір
рогідні спо
особи врегулюванняя боргово
ої ситуації в
цих крааїнах.
Таблиця 4

Бюджетний дефіцитт і державвний борг у США, ЄС
Є і розви
инутих країнах,
% до ВВП
Бюдж
жетне сал
льдо

США
Євро‐‐зона
Розви
инуті країн
ни загалом
м
Держ
жавний борг
США
Євро‐‐зона
Розви
инуті країн
ни загалом
м

201
19

2020

2021

2022
2

‐6.3
3
‐0.6
6
‐3.3
3

‐18.7
‐10.1
‐14.4

‐8.7
‐5.0
‐6.9

‐6.5
5
‐2.7
7
‐4.6
6

108.7
84.0
105.3

131.2
1
101.1
1
125.5
1

133.6
100.0
125.6

134.5
98.4
4
125.6

Дж
жерело: МВ
ВФ, Fiscal Mo
onitor (Octob
ber 2020).

У США
С
дефіцит секто
ору загалььного держ
жавного управління
у
я збільши
ився з 6,3%
%
ВВП у 2019
2
р. до
о 18,7% у 2020
2
р., а в 2021 р. він має зн
низитися д
до 8,7% ВВ
ВП (прогно
оз
МВФ). В таких ум
мовах розм
мір держаавного бор
ргу США має
м збільшитися з 10
05,3% ВВП у
кінці 20
019 р. до 131,2%
1
у кінці
к
2020 р.
У США
С
не спрацьовуують классичні взаєємозв'язки
и між роззміром бюджетногго
дефіци
иту/ держ
жавного боргу
б
та рівнем процентних ставокк на внуутрішньом
му
фінансовому ри
инку. Статуус долараа США як провідно
ої резервн
ної валюти, а також
ж
статус казначейсських зобо
ов'язань США
С
як наайбільш наадійних сееред цінних паперівв,
пригніччують вп
плив бюд
джетного дефіциту на про
оцентні сттавки, що нівелю
ює
потенц
ційно можливий ефеект витіснеення.
Такк, приблиззно 60% валютних
в
р
резервів
центральн
ц
их банків світу збер
рігаються в
долараах США, а в євро ‐ 20%
2
валюттних резервів. Близзько 60% м
міжнародн
них боргівв і
32
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кредиттів номіновано в дол
ларах США
А, на долаар США пр
рипадає таакож 40‐50
0% оборотту
світово
ого валютн
ного ринкку. В такихх умовах США
С
повною мірою
ю користую
ються своїм
м
привілейованим
м правом залученн
ня глобал
льних зао
ощадженьь для фін
нансуванн
ня
власно
ого бюджеетного деф
фіциту.
Потточний рівень держ
жавного боргу
б
США, який вже
в
переввищує 130
0% ВВП, за
з
визнан
нням багаттьох експеертів, потр
ребуватим
ме реалізаації різнопланових заходів
з
дл
ля
його зниження,
з
, серед них:
н
а) сккороченняя первинн
ного бюдж
жетного дефіциту
д
в
резулььтаті зменшення деержавних витрат чи
и підвищеення подаатків; б) підвищенн
п
ня
темпів економіччного зро
остання за
з рахунок зростан
ння продууктивностіі праці; в)
в
ння вартості обслуго
овування державно
ого боргу, в т. ч. і заа рахунок фінансови
ф
их
знижен
репрессій; г) нам
магання сккорочення реальної величини
и державного боргу за рахуно
ок
підвищ
щення темпів інфляц
ції.
На думку експертів банку
б
“Baarclays” чаастиною рішення щодо вре
егулюванн
ня
оргу США стануть
с
під
двищенняя податківв для багаатих версттв
проблееми державного бо
населе
ення і скороченняя таким чином первинного профіциту бюд
джету. На
Н
підтвер
рдження цієї тези вони навводять даані одного
о із соціо
ологічних опитуваньь:
прибли
изно 60%
% опитани
их громад
дян вважають, що
о податко
ова систем
ма США ‐
неспрааведлива і домогоссподарства з високким рівнеем доходуу/ великі корпорац
ції
29
повинн
ні платити більше по
одатків.
Ваггоме значчення маттиме і пол
літика, сп
прямованаа на підви
ищення потенційни
их
темпів економічного зростання. Біл
льш високіі темпи зр
ростання еекономіки за рахуно
ок
щення пр
родуктивн
ності праці і зро
остання трудових
т
ж
підвищ
ресурсів упродовж
наступного десятиліття мають сттати дете
ермінантам
ми приро
однього скороченн
с
ня
фіциту і зм
меншення відносноїї величини державн
ного боргуу. В таком
му
бюджеетного деф
випадкку з деякою інтенсиввністю може проявл
лятися сцеенарій «пеереростанн
ня» боргу..
На додаток до зазн
начених методів
м
політики
п
в США м
можуть вдатися
в
д
до
"фінан
нсових реп
пресій", які гіпотети
ично мож
жуть включчати встан
новлення ФРС лімітту
верхнььої межі дохідності державни
их облігаціій і надання гарантіій викупу державни
их
облігац
цій за встановлен
в
ними стаавками при
п
певних обстаавинах. Навіть
Н
пр
ри
застосууванні маасштабнихх фіскальн
них стимуулів ФРС має мож
жливість утримуват
у
ти
відсотккові ставки під кон
нтролем чеерез викууп державвних обліггацій на вторинном
в
му
ринку за рахуно
ок емісійного ресурсу. Відповвідні орган
ни через впровадж
ження норм
м
т
змуусити привватні банки інвестуввати більш
шу
банківсського реггулюванняя можуть також
частку власних активів у державні облігації.
У підсумку
скороченн
п
ня борговвого навантаження у США, найбільш вірогідно
о,
відбуваатиметьсяя на основві застосуввання різн
них метод
дів. Аналітики банкуу “Barclayss”
показаали, що підвищення продууктивності праці і розширеення аме
ерикансько
ої
економ
міки самі по
п собі пол
легшувати
имуть тягар накопичченого дер
ржавного боргу. За їх
ї
прогно
озами про
оцентні сттавки в США
С
зали
ишаться дуже
д
низьькими при деяком
му
підвищ
щенні темп
пів інфляц
ції, що тако
ож автомаатично змееншуватим
ме тягар державног
д
го
29
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боргу. Поряд з цим, по
олітики в США змушені буд
дуть реаггувати на проблем
му
нестійккого перви
инного деефіциту бю
юджету. Біільш високі податки
и для багаатих версттв
населеення і корпорацій, вірогідно,
в
стануть частиною
ч
вирішення цієї про
облеми, що
щ
визначчатиме посслідовне зниження
з
розміру державного
о боргу СШ
ША.
У євро‐зоні
є
розмір бю
юджетного
о дефіцитуу зріс із 0,6%
0
ВВП у 2019 р. до 10,1% у
2020 р.,
р в 2021 р. очікуєється скор
рочення до
д 5% ВВП
П. Обсяг д
державно
ого боргу в
умовахх корона‐ккризи збільшився з 84%
8 ВВП у кінці 2019
9 р. до 101
1,1% ВВП у кінці 202
20
р., а в наступні
н
роки прогн
нозується його
й
стабіл
лізація на рівні близзько 100% ВВП.
о боргу в євро‐зоні приховую
При цьому сеередні показники державног
д
ють значни
ий
розкид
д даних. На
Н рис. 7 наведено
о дані щодо обсягуу державн
ного боргуу в країнаах
«ядра»
» і «периф
ферії» ЄС у кінці 202
20 р. за оцінками МВФ.
М
Так, в Іспанії, Португаліії,
Італії та
т Греції державний
д
й борг пееревищуваав 123% ВВП,
В
а в Н
Німеччині,, Фінляндіії,
Ірланд
дії, Нідерлаандах, Іслаандії – бувв меншим від 73% ВВП.
Траадиційним
м методом
м вирішен
ння проблеми високого борггового наввантаженн
ня
вважал
лася фіскаальна економія або
о тривале скорочен
ння бюджеетних деф
фіцитів. Ал
ле
після досвіду
д
20
013‐2019 років, стало очевид
дним, що
о жорстка фіскальнаа економіія
зазвичай має неегативні наслідки
н
д еконо
для
омічного зростання
з
і породж
жує реальн
ні
викликки для єввропейськкої демоккратії, спр
рияючи пр
риходу до влади радикалівв‐
популісстів.
Кріім того, враховуюч
в
чи дифер
ренціацію в рівнях економіччного роззвитку між
ж
країнам
ми «ядра»
» і «периф
ферії» євро
озони проблемним є такий асспект. Крааїни «ядраа»
єврозо
они мають міцну конкурент
к
тоспромож
жну еконо
оміку і гііпотетично
о могли б
отримаати деяку користь від
в програм фіскалььної консол
лідації. Ал
ле їх потре
еби в таки
их
програамах є мініімальними
и, з оглядуу на невиссокий рівень державвного борггу (рис. 7)..
З іншого боку, в таки
их країнахх як Італіяя, Іспанія, Португал
лія, Греціяя, фіскальн
ні
консол
лідації мо
огли б бути
б
випр
равданими
и у конттексті ско
орочення борговогго
наванттаження. Але
А
ці кр
раїни не можуть дозволити
д
собі акти
ивувати гальмо
г
дл
ля
економ
мічного зр
ростання у вигляді програм
п
фіскальних консолідаацій, оскіл
льки вони й
так по
отерпаютьь від хро
онічно ни
изьких темпів розввитку і н
низької конкуренто
о‐
спромо
ожності. Крім
К
того, при
п тоталььному зро
останні поп
пулістськи
их настроївв фіскальн
на
економ
мія може виявитися
в
небажано
ою, виходячи з політичних мір
ркувань.
–
навантаж
Алььтернативвний
меетод
вр
регулюван
ння
бор
ргового
ження
реструуктуризаціія державвного бор
ргу – має цілий ряд
д неочеви
идних деструктивни
их
наслідків. Як сп
праведливво вказую
ють аналіттики банкуу “Barclayys” реструуктуризаціія
боргу є важким вибором
м, як еконо
омічно, таак і політи
ично. Наприклад, у випадку з
Грецією
ю, реструктуризаціяя боргу Уряду
У
цієї країни мала
м
суттєвий впливв на інши
их
членів євро‐зони
и з високи
им рівнем боргового
о навантаж
ження та п
поставила їх на меж
жу
банкруутства. І що важливо
о: Греція – відносно
о невеликаа країна, а потенційні наслідкки
реструктуризаціїї боргу більш
б
кр
рупних еккономік євро‐зони
є
стали б набагатто
30
руйнівнішими.
30
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Р 7. Де
Рис.
ержавний
й борг у країнах
к
євро-зони
є
и на кіне
ець 2020 р.,
р
% ВВП
П (прогно
оз МВФ).

Дж
жерело: скла
адено автор
ром за МВФ, Fiscal Monitor, Octoberr 2020.

Най
йбільш рееалістични
ими метод
дами врегуулювання проблеми
и державн
них боргів у
євро‐зо
оні, що маають мінім
мальні поб
бічні ефеккти, є фіскальні тран
нсферти з країн ядр
ра
до пер
риферії ЄС
С, фінансо
ові репресії, а також
ж проведеення струкктурних реформ дл
ля
приско
орення тем
мпів еконо
омічного зростання.
з
.
Фісскальні трансферти з країн яд
дра ЄС із порівняно
о низьким
м рівнем державног
д
го
боргу в країни периферії
п
з високим рівнем боргу мо
огли б стаати дієвим
м способом
м
ЄС без побічнихх деструкктивних наслідків
скороччення бор
і
ргу на периферії
п
н
потрап
пляння у пастку «довічної стаггнації». Шо
ок від пан
ндемії COV
VID‐19 змуусив лідеріів
Європи
и переосм
мислити деякі аспекти фісскальної солідарно
ості в ме
ежах ЄС і
продем
монструваав їх готоввність роби
ити фіскал
льні транссферти з п
півночі на південь ЄС
Є
заради
и виживання євро‐зо
они.
Анаалітики баанку “Barcclays” обґрунтовуютть, що ваггомими заасобами скороченн
с
ня
державного бор
ргу в євро
о‐зоні є таакож фінаансові реп
пресії. В д
даному випадку піід
фінансовими реепресіями розуміють комплекс заход
дів політи
ики, які дозволяют
д
ть
3
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урядам
м випускаати борго
ові зобовв'язання за
з нижчи
ими від р
ринкових ставками
и:
директтивне всстановленн
ня відсоткових ставок,
с
в
викуп
деержавних облігаціій
31
1
центраальним банком, ін.
Осн
новним макроекон
м
номічним важелем зниженняя тягаря д
державно
ого боргу є
стимул
лювання економічн
е
в
розмір державног
д
го
ого зросттання (що знижує відносний
боргу) та проведення дієєвих струкктурних ре
еформ. На думку еекспертів, реалізаціія
р
в Іспанії, По
ортугалії та Ірландії протягом
м останньо
ого десятиріччя стал
ла
таких реформ
причин
ною посил
лення стійкості держ
жавного боргу
б
в цихх країнах, на відмін
ну від Італіії,
яка пом
мітно відставала в цьому
ц
відн
ношенні.

3.2
2. Персп
пективні методи врегуулюванняя борго
ових проблем у
між
жнародн
ному вим
мірі.
Від
домий вчений Д. Гро
осс справеедливо вказує на тее, що зросттання екон
номічної та
т
фінансової неви
изначеностті у періо
од пандем
мії та післ
ля її завер
ршення оззначає, що
щ
виважеена державна політика має націлюваатися на утримання
у
я прийняттного рівн
ня
державного бор
ргу. Великкі шоки, такі
т
як паандемія 2020‐2021 рр., у маайбутньом
му
ції на майб
бутні криззи
будутьь повторюватися. А це означаає, що дляя адекватної реакц
Уряди повинні мати
м
«пор
рох у поро
охівницях»
», тобто кеерувати ззростання
ям боргу в
озмір дер
ржавного боргу після но
ормалізац
ції
кризовві часи і знижуввати ро
економ
мічної сит
туації. Поточна
П
корона‐кри
иза з очеевидністю продемо
онструвалаа:
невисо
окий розм
мір державвного боргу і бюдже
етного дефіциту перед кризо
ою створю
ює
підґрун
нтя для більш потуж
жного реаагування держави
д
н великі п
на
потрясінняя (що мал
ло
32
місце, наприклад
д, у Німеччині) .
Гіпотетично, держави у різних країнах мають у своєєму розпор
рядженні кілька грууп
інструм
ментів дляя вирішен
ння пробле
еми високкого борго
ового наваантаження
я:
1) стимулюв
с
ання екон
номічного
о зростанн
ня (що знижуватим
ме відносн
ний розміір
державного боргу),
2) проведенн
п
ня бюджетної консо
олідації аб
бо скорочеення бюдж
жетного де
ефіциту,
реальноїї вартості державного боргуу за рахун
3) зниження
з
нок високкої інфляц
ції
(інфляц
ційне знец
цінення бо
оргу),
4) початок
п
ф
фінансових
х репресій для приггнічення відсотковихх ставок і утриманн
ня
помірн
ної вартостті обслуговвування державного
о боргу,
5) залучення
з
я дешевогго офіційн
ного фінансування від міжнародних фінансови
их
організзацій (сто
осується, здебільш
шого, крааїн, які розвивают
р
ться, та країн, які
знаход
дяться на порозі
п
бор
ргової криззи).

31

Barclayys. Equity Gilt Study 2020 (ввказана прац
ця).
Gros D.
D Lessons Fro
om the COVID
D‐19 Crisis forr Euro Area Fiscal
F
Rules / Centre for Eu
uropean Policcy Studies. DO
OI:
10.1007//s10272‐020‐0
0916‐y
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Екссперти МВ
ВФ зазначаають, що багатьом
б
країнам
к
з ринками,
р
щ
що формууються, слід
підтримувати доступ
д
до
о ресурсівв офіційни
их кредиторів і д
донорів, враховуюч
в
чи
жнародногго ринку капіталів. А в країїнах, пере
еобтяжени
их
високуу волатилььність між
боргам
ми, які уряяди не спр
роможні обслуговуввати, необххідно приймати дієві рішенняя,
у т. ч.
ч і щодо
о реструкктуризаціїї зовнішнього бор
ргу із вкл
люченням
м до схем
м
33
реструктуризаціїї приватни
их кредито
орів.
жливо, що кожен із наведеених вище
е інструмеентів врегулюванняя боргови
их
Важ
проблеем має сввої «побіччні» ефектти та обм
межену сф
феру дії. А
Аналітики «Barclayss»
роблятть таке передбаченн
ня: у майб
бутньому, вірогідно, буде засстосовано
о комплекк‐
сний піідхід, який
й буде спи
иратися на
н різний набір
н
інст
трументівв у різних країнах.34
Ско
орочення бюджеттного деефіциту і реаліззація пр
рограм фіскальни
ф
их
консол
лідацій мо
оже спираатися, як на підвище
ення податків, так і зменшенн
ня видаткіів
держави. Але багато фахівців
ф
визнаютьь, що після зросстання ви
идатків на
н
р
заалишатимееться у ро
озпорядже
ення урядіів
обслуговування боргів всее менше ресурсів
для фін
нансуванн
ня критичн
них потреб
б держави
и, включаю
ючи сферу охорони здоров'я
з
т
та
наданн
ня соціалььних допо
омог насееленню. А тим часо
ом потреб
би у таких видаткаах
зростаттимуть в умовах
у
під
двищення рівня бідн
ності, зросстання соц
ціальної не
ерівності та
т
проблеем у сфері накопичеення людського капііталу.
Ско
орочення державни
их витратт в нових умовах буде
б
мало
оймовірни
им, а том
му
більш реалістичною форм
мою фіскаальних консолідацій
й стане підвищенняя податківв.
п
високого борговогго навантааження уряди багаатьох країїн
Таким чином, проблеми
будутьь намагаттися виріш
шувати чеерез підввищення і введення новихх податківв.
Громад
дськість, скоріше
с
заа все, приххильно стаавитиметьься до збіл
льшення податкови
п
их
платеж
жів осіб з високими
в
д
доходами
и і великогго бізнесу.
На думку фаахівців МВ
ВФ в середньострокковій персспективі ззбереженн
ня боргово
ої
ння прогреесивності податків і
стійкоссті вимагаатиме від багатьох держав підвищен
досягнення спрааведливоїї частки податкових
п
х вилучен
нь у прибуткових корпорацій
к
й.
ма, вони рекомен
ндують більшу
б
пр
рогресивн
ність опод
даткуванн
ня доходіів
Зокрем
фізичних осіб, підвищення податківв на власн
ність, багаатство і до
оходи від капіталу, а
також запровад
дження зм
мін у сисстемі опо
одаткуванн
ня прибуттків корпо
орацій, які
зменшуватимутьь масштаб
би податккових зло
овживань і підвищууватимутьь податковві
35
ставки для високкоприбутккових корп
порацій.
На стороні видаткової части
ини бюджету най
йбільш д
доцільним методом
м
визнаєється усунення нееф
фективнихх субсидій
й підприєм
мствам і пошук мо
ожливостеей
для під
двищення ефективності діючи
их видатко
ових прогр
рам.
З іншого
і
бо
оку, держ
жави не можуть вдаватися
в
икальних фіскальни
их
до ради
консол
лідацій якк основно
ого метод
ду знижен
ння боргового наваантаженняя, оскількки
33

International Moneetary Fund. COVID‐19
C
Ressponse in Emerging Markeet Economiess: Conventional Policies an
nd
Beyond. – Retrieved from: httpss://blogs.imf.o
org/2020/08/06/covid‐19‐rresponse‐in‐emerging‐markket‐economiees‐
conventio
onal‐policies‐aand‐beyond/
34
Barclayys. Equity Gilt Study 2020 (ввказана прац
ця).
35
World Economic Outtlook, Octobeer 2020 (вказаана праця).
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зазвичай вони мають
м
негативні насслідки дляя економіччного зро
остання та соціально
ої
стабілььності. Якк ствердж
жують анаалітики «B
Barclays», досвід ж
жорстких фіскальни
их
економ
мій після глобально
ої фінансо
ової кризи
и поставивв під сумн
нів їх ефективність у
знижен
нні борговвого тягар
ря, з огляд
ду на негаативні насслідки дляя економіки. В євро
о‐
зоні жорстка
ж
ф
фіскальна
політика після бо
оргової кр
ризи 2010
0‐2011 буула довол
лі
болісно
ою, а в 2020 р. є зовсім
м небажан
ною, особ
бливо в умовах наростанн
н
ня
популісстських наастроїв.
Фін
нансові репресії,
р
я приховваний меттод врегуулювання борговихх проблем
як
м,
ймовір
рно, викли
икатимуть найменш
ший опір, а тому буудуть активно засто
осовуватисся
багатьм
ма держ
жавами світу. Фінансові ре
епресії найчастіше
н
е визначаються як
я
які заб
адмінісстративні важелі управління фінан
нсовою системою,
с
безпечуютть
переро
озподіл ресурсів
р
н користь певних секторів економікки, зниже
на
ення рівн
ня
відсотккових ставок, скорочення боргових зобов’язан
з
нь тощо. Поняття фінансови
ф
их
репрессій поширю
юється на такі процеси, як пряме креди
итування ууряду афіл
лійованим
ми
ки), встановлення прямих
установами (вкл
лючаючи центробан
ц
п
чи
и непрямих лімітів на
н
рівень відсотковвих ставок,, регулюваання трансскордонно
ого руху каапіталів.
У практичній
п
й площині фінансові репресії широко
ш
ви
икористовуувалися в минуломуу,
в основвному, для зниженн
ня відсоткових ставо
ок за борговими зоб
бов'язанняями урядівв.
Придбання таки
их зобов'яязань центтральними
и банками
и також ввважаєтьсяя одним із
методіів фінансо
ових репр
ресій, осккільки доззволяє зн
нижувати розмір державног
д
го
боргу чи вартіссть його обслуговуування бе
ез провед
дення нео
обхідних фіскальни
их
лідацій. З початку пандеміїї COVID‐19 центральні банкки по всьому світту
консол
вдавал
лися до акктивного викупу
в
дер
ржавних боргових
б
з
зобов’язан
нь на перввинному та
т
вторин
нному ринках.
Анаалітики баанку «Barcclays» гово
орять про те,
т що пол
літика кількісного по
ом'якшенн
ня
цілком
м виправдана в умо
овах пандемії, але вона мож
же бути заанадто спо
окусливою
ю,
щоб відмовитисся від неї при
п нормаалізації еккономічно
ої ситуації. Зрештою
ю, фінансовві
репрессії — це шлях най
йменшого опору, який є най
йбільш зр
ручним дл
ля урядів і
центраальних бан
нків. Однаак він не є ідеальн
ним, оскільки збиткки від тако
ої політикки
зазвичай поклад
даються наа утримуваачів заощааджень.
жуються з тим, що при розгляді пробл
лематики надмірног
н
го
Баггато фахівців погодж
борговвого навантаження не вартто скидати з рахунків політтику, яка покращуує
перспеективи еккономічно
ого зростаання, нап
приклад, через
ч
під
двищення зайнятості
населеення та державне
д
і приватн
не інвестуування. Біільш висо
окі темпи зростанн
ня
економ
міки зниж
жують співвідношен
ння держ
жавного боргу
б
і ВВ
ВП не тіл
льки череез
погашеення боргу за раххунок додаткових податковвих надхо
оджень, а й череез
підвищ
щення ном
мінального
о рівня ВВП
П.
У період
п
післ
ля пандем
мії COVID‐19 реструктуризація державного боргу може бутти
застосо
ована в дееяких країнах, що ро
озвиваютьься, але по
олітично є малореал
лістичною в
розвин
нутих країїнах. Адже, реструкктуризаціяя боргу є важким вибором,, який маає
довготтривалі рууйнівні еф
фекти дляя функціон
нування фінансови
ф
х ринків і підриваає
довіру до держаави як суб'єкта дого
овірних від
дносин. Фаахівці МВФ
Ф вказуютть на те, що
щ
38
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у окрем
мих випад
дках рестр
руктуризац
ція державного бор
ргу може б
бути необххідною дл
ля
відновлення бор
ргової стійкості та уссунення пр
роблем деефіциту фінансуванн
ня. Але цеей
руктивний
й вплив на
н
метод породжуує безліч викликів і має довгостроковий дестр
кредиттоспромож
жність дер
ржави.
Опосередковваний впл
лив на про
оцес накопичення боргів
б
у сеекторі неф
фінансови
их
корпор
рацій держ
жава мож
же здійсню
ювати чере
ез політикуу банківсьького регул
лювання та
т
управл
ління фіскаальними ризиками.
р
боргами системно
У деяких
д
ви
ипадках керування
к
о важливих підпри
иємств аб
бо
знижен
ння ризикків приваттних борггів може вимагати від держ
жави певних дій та
т
фіскалььних витр
рат. Вчені показали
и, що надм
мірний бо
орг приватного секктору мож
же
«емігруувати» наа баланси державно
ого сектор
ра за таки
ими основвними кан
налами: (1
1)
пряма державнаа підтримкка корпорацій чи їх кредиторів, (2) пред'явленняя до оплатти
державних гаран
нтій за приватними боргами,, (3) антиц
циклічна ф
фіскальна політика
п
я
як
36
реакціяя на корпо
оративний
й делевери
идж.
Від
дносно сттратегічно важливи
их підпри
иємств аб
бо тих, які маютьь системн
не
значен
ння, держ
жави можууть бути зацікавлені абсорб
бувати часстину їх боргів.
б
Ал
ле
важливво при цьо
ому забезпечити тар
ргетовану підтримкуу саме такких підпри
иємств, а не
н
37
7
фінансувати за рахунок
р
пуублічних ко
оштів їх вл
ласників.
Дл
ля уникнеення над
дмірної зааборгован
ності в приватном
п
му сектор
рі важливве
значен
ння має юридично‐правова система.
с
Вона
В
повинна включчати дієві механізм
ми
забезпечення ви
иконання контрактн
них зобов'яязань, вкл
лючаючи п
погашенняя кредитівв і
регулю
ювати чергговість вим
мог креди
иторів у ви
ипадку нед
достатноссті активів боржникаа.
Така система по
овинна містити
м
таккож заход
ди швидкого реагуування на проблем
ми
надмір
рної забор
ргованості і забезпеечувати вп
порядковааний проц
цес делеввериджу чи
ч
38
банкруутства підп
приємстваа.

3.3
3. Регулю
ювання процесів
п
в фінанси
иалізаціїї та нако
опичення
я боргів в
Україні
А) Розвитокк внутріш
шнього ри
инку кап
піталів в Україні: модерніззація йогго
фраструктуури, інструументарію
ю та право
ового забе
езпеченняя.
інф
У період
п
піссля пандеемії COVID
D‐19 багато країн з ринкам
ми, що фо
ормуютьсяя,
постануть переед проблеемами сккороченняя припли
иву інозем
много каапіталу піід
36
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впливо
ом шоку глобально
ого попитту, руйнуввання гло
обальних ланцюгів створенн
ня
вартості, обачн
ного попи
иту міжнаародних інвесторівв і підви
ищення суверенни
с
их
ижчі роки зростатим
ме ціна заалучення іноземногго
кредиттних ризикків. Тобто в найбли
капітал
лу до України
У
(
(державно
ого та приватног
п
о сектор
рів), що неминучче
зменшуватиме доступніст
д
ть зовніш
шнього фін
нансуванн
ня для суб
б'єктів нааціонально
ої
економ
міки.
В таких
т
умовах актуал
лізується завдання розвитку фондового ринку України як
я
джерел
ла доступних ресур
рсів для фінансування поточн
ної діяльно
ості та інввестиційни
их
вкладеень підприємств (зз боку по
опиту на капітал). З боку пропозиц
ції капітал
лу
знецінеення долаарових зао
ощадженьь домогосп
подарств і бізнесу в Україні в 2020‐202
21
рр. спо
онукатимее їх до пошуку альтернативвних способів утримання заощадженьь,
серед яких помітну роль мають віідігравати цінні пап
пери внутрішнього фондовогго
ринку.
Наа жаль, у даний
д
час 98%
9 від заагального обсягу бір
ржових кон
нтрактів у біржовом
му
сегмен
нті фондоввого ринкку України
и – це опе
ерації з ОВДП.
О
В то
ой же часс щодня на
н
фондових біржаах України
и торгуютться акції лише дввох‐трьох компаній.. Протягом
м
жовтня 20
020 року НКЦПФР
Н
з
зареєстро
вано 55 випусків
в
аакцій та 74
7 випускіів
січня‐ж
облігац
цій підпри
иємств на загальну
з
с
суму
53,6 млрд
м
грн або
а 1,6% В
ВВП.
В Україні
У
маєє місце сутттєве відсттавання фондового ринку від ринків інш
ших країн у
вимірі показникків капіталізації, кільькості учасників, ем
мітентів, сууми уклад
дених угод
д,
наборуу фінансоввих інструументів. Серед
С
най
йбільш госстрих проб
блем нац
ціональногго
фондового ринкку: брак верховенсттва права у сфері обігу
о
цінни
их паперівв, системн
не
порушеення правв міноритаарних акц
ціонерів і слабкість
с
с
судової
си
истеми, об
бмеженістть
інструм
ментарію для залучення кош
штів і стр
рахування ризиків, відсутністть єдиногго
центраального деепозитарію
ю та недоссконалістьь розрахункової систтеми.
«Сттратегією розвиткуу фінансо
ового секктору Укр
раїни до 2025 року» бул
ло
поставлено завд
дання:
 створення
с
я ліквідн
них ринкків фінан
нсових ін
нструменттів та механізмів
м
в/
і
інструмен
тів знижен
ння ризикків;
 забезпече
з
ення модеернізації, консоліда
к
ції і розви
итку біржо
ової та де
епозитарно
ої
і
інфрастру
ктури ринків капітал
лу.
Для їх викон
нання слід
д розроби
ити нормативно‐праавову базуу для випууску і обіггу
о класу цінних
ц
па
аперів, а також передбачи
п
ити механ
нізми зацікавленості
нового
емітентів та поккупців у їх
ї максим
мальному поширенні. Мова йде про ощадні та
т
итні серттифікати банків, інвестиціійні серттифікати, векселі, опціонн
ні
депози
сертиф
фікати, фон
ндові вараанти, кред
дитні ноти,, депозитаарні розпи
иски, інфрааструктурн
ні
облігац
ції, іпотеччні облігаації, цінні папери, забезпеччені креди
итами і грошовим
г
ми
вимогаами.
Певні зрушення у спрааві формуування ефе
ективної ін
нфрастуркктури ринкку капіталіів
и впровад
дження по
оложень нового заакону «Пр
ро внесенн
ня змін до
д
має заабезпечити
деякихх законод
давчих акктів Україїни щодо спрощен
ння залуччення інвестицій та
т
запроввадження нових фінансових
ф
х інструме
ентів» (20
020 р.). ЗЗаконом ініційован
і
но
40
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введен
ння інсти
итуту оп
ператора регульо
ованого ринку (для заб
безпеченн
ня
центраалізованогго укладан
ння і вико
онання уго
од), а також центраального контрагент
к
та
(для по
озбавленн
ня від риззиків неви
иконання угод
у
і роззрахунків за ними). Крім того
о,
законо
ом перед
дбачено створення модел
лі Багат
тосторонн
ньої тор
рговельно
ої
систем
ми (як рин
нку для маалого й сеереднього
о бізнесу) і Організо
ованої тор
рговельно
ої
систем
ми (як гнучкого ринку для обл
лігацій та контрактів
к
в‐деривати
ивів).
Важ
жливим пріоритетом
м розвиткку фондово
ого ринку України, н
на нашу думку, мал
ло
б статти і створення спеціальногго інститууту захистту прав ввласності інвесторіів
фондового ринкку. Доцілььним видаається засснування Фонду га
арантій приватни
п
их
тицій (ФГП
ПІ), який би став джерелом
д
м покритття втрат д
дрібних ін
нвесторів у
інвест
випадкку банкруутства про
офесійних учасників фондоввого ринкку. Такий фонд маає
слугуваати анало
огом Фонд
ду гарантуування вкладів фізи
ичних осіб
б і фінанссуватися за
з
рахуно
ок регулярних відр
рахувань професійних учасн
ників рин
нку. Коже
ен рахуно
ок
приваттного інвесстора у пр
рофесійногго учасникка повинен страхуваатися у ФГГПІ на сумуу,
що нее перевищ
щує встан
новленого максимууму, і по
окривати ризики банкрутств
б
ва
профессійних учаасників рин
нку.
Анаалогом таакого інсттитуту в США
С
є Se
ecurities In
nvestor Prrotection Corporatio
C
on
(SIPC), що об'єд
днує проф
фесійних учасниківв/ брокерів фондоввого ринкку. Клієнтти
рутілих учаасників ри
инку мають право наа компенссацію збиттків від втр
рати цінни
их
збанкр
паперів чи грошових кошттів у сумі до
д 500 тисс. дол. США. Запровадження аналогічно
а
ої
схеми страхуван
ння в Укр
раїні суттєєво підви
ищило б ступінь
с
до
овіри насселення до
д
операц
цій на фо
ондовому ринку таа (у комб
бінації з ін
ншими зааходами) сприяло б
відрод
дженню цьього ринкуу в Україні.
Роззширення сегментуу корпораттивних цін
нних паперів потреб
бує і вдоссконаленн
ня
«фундааменту» сучасного
с
фондовогго ринку – ринку деержавних цінних пааперів. Дл
ля
цього відповідал
льним ор
рганам слід працюввати над створення
с
ям інфрасструктур
ри
втори
инного ри
инку ОВД
ДП та ввееденням державно
д
го контро
олю за виконанням
м
банкам
ми‐первин
нними дилерами їх
ї зобов’яязань як маркет‐м
мейкерів вторинног
в
го
ринку. Адже, діюча
д
сисстема обігу держаавних цін
нних папеерів не забезпечуує
можли
ивостей для
д
інвессторів у будь‐який час придбати/ продати
и ОВДП з
дотрим
манням ліміту
л
маржі маркет‐мейккера: бан
нки‐перви
инні диле
ери лиш
ше
формально та у мінімалььному обссязі викон
нують дію
ючі вимоги
и щодо підтриманн
ня
оронніх коттирувань облігацій
о
із дотримаанням лім
міту маржі відсоткових ставок..
двосто
Вкр
рай важли
ивим завд
данням наа сьогодн
ні є також
ж підвищеення заціккавленост
ті
фізичн
них осіб в інвестиц
ціях у дер
ржавні цін
нні папер
ри. Для цього слід спроститти
процед
дури щодо
о їх купівл
лі‐продажуу фізичними особам
ми, а тако
ож скасуваати жорсткі
вимоги
и до доккументалььного під
дтверджен
ння джерел поход
дження коштів
к
дл
ля
невели
иких інвесттицій в ОВ
ВДП.
Б) Відхід від
д фіскальн
ного стим
мулювання
я економіки з 2022
2 року та поступовве
осного розміру держ
жавного боргу в сер
редньостр
роковому періоді.
зниження відно
4
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Засстосуванняя фіскальн
них стимул
лів в Украаїні у періо
од 2020‐2021 рр. пр
ризведе до
д
підвищ
щення відносного розміру
р
д
державног
го і гарантованого державою
ю боргу (з
(
50,1% ВВП у кін
нці 2019 р.
р і до 64,3
3% у кінці 2021 р.). Вказане зростання боргови
их
зобов'яязань уряду підвищ
щує вразл
ливість державних фінансів
ф
д
до впливуу зовнішніх
шоків і вимагає наявності
н
постійних джерел рефінансув
р
вання держ
жавного боргу.
б
З урахування
у
ям наявни
их загроз і ризиків світової фінансової
ф
ї системи такий стаан
справ об'єктивн
но вимагаатиме від Уряду проведення більш жорсткої фіскально
ої
політикки після виходу
в
еко
ономіки України
У
з кризи та зниженняя відносно
ого розмір
ру
борговвого наван
нтаження.
Таблиця 5

Ц
Циклічно
с
скоригова
аний перввинний баланс (СА
АРВ) секто
ору загалььного
державного управвління, % ВВП
Кр
раїни
Розвинутіі країни
Країни з ринками,
р
що
о
формуютьься та із
середніми доходами
и
Україна

2013
‐1.2

2014
‐0.7

2015
2
‐0.7

201
16
‐0..9

2017
1

2019
‐2.3

2020
‐10.3

2021

2022

‐4
4.6

‐3.1

‐0.7

‐0.9

‐1.8

‐2..1

‐1.8

‐2.9

‐7.0

‐6
6.6

‐5.8

‐2.2

0

4.9

2..8

2.3

1.2

‐1.0

‐0
0.4

0.4

Джерел
ло: складен
но автором
м за даними
и МВФ «Fis
scal Monitorr».

У таблиці
т
5 наведено дані щод
до динаміки циклічно скориггованого первинног
п
го
39
баланссу (англ: CAPB)
C
сеектору загаального державног
д
го управлііння з 201
13 по 202
21
роки в Україні та
т різних групах кр
раїн за дааними «Fiscal Monittor» МВФ
Ф. В Україн
ні
від'ємн
на величи
ина САPB мала
м
місц
це тільки в 2013, 20
020 рр. і, вірогідно, в 2021 р.
р
Тобто лише упродовж 3 років з 10‐ти вклад фісккальної по
олітики у величин
ну
итивним. У 2022 р. МВФ
М прогн
нозує повеернення до
д додатно
ої
сукупного попитту був пози
величи
ини САPB, що переедбачає пр
роведенняя фіскальн
ної консол
лідації на рівні 0,8%
%
ВВП у 2022 р. відносно
в
2
2021
р. Наадалі проггнозуєтьсяя, що вели
ичина САP
PB повинн
на
зрости ще на 0,5% ВВ
ВП із про
оведенням
м відповідної за обсягом фіскально
ої
консол
лідації. То
обто дисккреційна фіскальнаа політика в 2022
2‐2024 рр
р. повинн
на
забезпечити змееншення розриву між
м доход
дами і вид
датками д
держави сумарно
с
н
на
1,3% ВВП.
При цьому важливо забезп
печити використан
ння інстр
рументів фіскально
ої
консол
лідації, які є сприятл
ливими дл
ля економіічного зро
остання в У
Україні на тривалом
му
40
часово
ому проміж
жку. Сер
ред таких інструмен
нтів найбіл
льш вагом
му роль піссля 2021 р.
р
повинн
ні відігравати такі:
39

Величина CAPB є результатом дії дискрец
ційної фіскалььної політики
и та дорівню
ює різниці мііж доходами
и і
ими на величчину розривуу ВВП. Отримаане негативне сальдо CAP
PB
первинними видатками держави,, скориговани
показує чистий вклаад фіскальноїї політики у зростання сукупного
с
по
опиту в екон
номіці. Позитивне сальд
до,
навпаки,, вказує на сккорочення суккупного попи
иту в результааті операцій фіскального
ф
ссектору.
40
Organisation for Economic
E
Co‐o
operation and
d Development. (n. d.). Ch
hoosing Fiscal Consolidation
n Instrumentss
ble with Growth and
d Equity. Retrieved from http:// www.oeecd.org/eco/public‐finance//
Compatib
choosing‐fiscal‐consoliidation‐instruments.htm.
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 підвищенн
п
ня податкіів на власн
ність, багаатство і дохходи від капіталу;
 покращен
п
ння адмініструванняя корпораттивного по
одатку на прибуток, ліквідаціія

«лазіввок» для мінімізації
м
ї податковвих зобов'яязань із сп
плати цьогго податкуу;
 підвищенн
п
ня екологіічних подаатків і ренттних платеежів;
 скороченн
с
ня бюджетних ви
идатків на
н держаавне упраавління, утриманн
ня
право
оохоронни
их і судови
их органів..
В) Пом'якше
П
ення моне
етарної по
олітики та політики банківськ
б
кого регулювання.
У пост‐ковід
дну епохху особли
иво актуаальним стане
с
заввдання віідновленн
ня
нсового по
осередниц
цтва між вл
ласниками
и заощадж
жень, які шукатимут
ш
ть
здороввого фінан
інвести
иційних ал
льтернатив для збереження реальної
р
в
вартості
вл
ласних заощадженьь,
та під
дприємцям
ми, які потребуваатимуть позиковихх коштів для фін
нансуванн
ня
потенц
ційно приб
буткових ін
нвестиційн
них проектів.
Наростання у світі обсягів незабезпе
н
еченої гро
ошової м
маси та знеціненн
з
ня
ових заощ
щаджень економічн
е
них суб'єктів Україн
ни підвищ
щуватимутьь попит на
н
доларо
реальн
ні активи і привабливість про
одуктивни
их та приб
буткових інвестицій у реальн
ну
економ
міку (сумаа готівково
ої валюти в поза‐банківському обігу У
України вж
же сягнул
ла
91,2 млрд
м
дол.. США). Такий
Т
стан справ породжувватиме до
одатковий попит на
н
інвести
иційні банківські креедити з бо
оку вітчизн
няних підп
приємців.
В таких
т
умо
овах пом''якшення монетарн
ної політи
ики та по
олітики баанківськогго
регулю
ювання до
озволить одночасно
о
о вирішуввати завдаання активізації внутрішньогго
кредиттування рееальної еккономіки і зниженн
ня вартостті обслуговування державног
д
го
боргу.
ннями у цььому конте
ексті є:
Пріоритетними завдан
 зниження
з
облікової
ої ставки НБУ
Н та утр
римання їїї реального значення на рівн
ні
б
близькому
у до нуля;
 впровадж
в
ження мехханізмів довгостро
окового рефінансув
р
вання це
ентральним
м
б
банком
кр
редитів банків, надааних реалььному секттору еконо
оміки;
 пом’якшен
п
ння нормативів що
одо формування баанками реезервів під кредитн
ні
р
ризики
(Постанова Правління
П
я НБУ №35
51).
Г) Стимулюв
С
вання залуучення ПІІ в Україн
ну та активне держ
жавне інве
естування в
інфрасструктуру.
Під
д час панд
демії та після
п
її завершенняя зростанн
ня популіззму, проте
екціонізмуу,
нетари
ифних бар
р'єрів, обм
меження мобільнос
м
сті робочо
ої сили, ін
н. стають чинникам
ми
зниження прям
мих інозе
емних інвестицій (ПІІ) у загально‐с
з
світовому масштаб
бі.
мія COVID
D‐19 нанеесла потуж
жний удар по глоб
бальних л
ланцюгах створенн
ня
Пандем
вартості, поруши
ивши усталені транскордонніі канали виробницт
в
тва і збутуу продукціії.
б
поро
оджують ризики
р
ско
орочення і так вкраай
Такі глобальні процеси, з одного боку,
низько
ого обсягу ПІІ в Україїні.
4
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Алее, з іншого
о боку, дляя України виникатим
муть і нові можливо
ості. Так, у найближччі
десяти
иріччя, за прогнозо
ом «Дойчее банку», економіччне проти
истояння між
м США і
Китаєм
м спонукаттиме амер
риканські та окремі європейсські компаанії до заккриття своїїх
виробн
ництв у Китаї, ре‐ш
шорінгу гло
обальних ланцюгів до країн базування головни
их
офісів, а також інвестуван
ння у новві виробни
ичо‐логісти
ичні потуж
жності позза межам
ми
41
Китаю та його со
оюзників. На думкуу аналітиків банку, ескалація
е
відносин між
м США та
т
Китаєм
м матимее форму введенн
ня додаткових санкцій, піідвищенняя тарифівв,
контро
олювання потоків капіталу, блокуван
ння трансф
феру техн
нологій, захопленн
з
ня
активівв, ін.
Процеси сккороченняя світових ПІІ пр
ри одноччасному виникнен
нні нови
их
економ
мічних ніш
ш для сою
юзників СШ
ША (внасл
лідок втратт відповід
дних позиц
цій Китаєм
м)
неминууче зачіпаатимуть і Україну.
У
ті
Оперативна реакція органів державної
д
ї влади України
У
н
на нові можливос
м
д України при скороченні загальнихх обсягів ПІІ у свііті, мала б
залучення ПІІ до
спираттися на реаалізацію тааких перш
шочергови
их заходів:
1) Збільшен
ння обсягуу бюджетних інвестицій та
т підви
ищення їхх якості із
і
итетним спрямувванням у розвит
ток екон
номічної інфрастр
руктури ‐
пріори
будівництво і впорядкув
в
вання шляяхів сполуучення, вокзалів,
в
сстанцій, аеропортів
а
в,
т
мостів,, тунелівв, енергеетичних і тепловвих мерееж, систтем канаалізації та
водопо
остачання, ін. Такі інвестиції підвищили б інвесттиційну пр
ривабливіссть Україн
ни
для міжнародни
их інвесторів і з враахуванням
м вигідного
о географіічного роззташуванн
ня
ферою нац
ціональних конкурентних пер
реваг.
країни стали б сф
2) Створен
ння зако
онодавствва і за
апочаткуввання п
практики
и випускку
інфрасструктур
рних обліігацій. Цільове ви
икористанн
ня запози
ичень цен
нтральногго
уряду на фінансуування інввестиційни
их проектів може бути забезпечено че
ерез випусск
их облігац
цій (така практикка пошир
рена у А
Австралії та Китаїї).
інфраструктурни
Законо
одавством
м має бути визначен
но список інфраструуктурних о
об’єктів, в які можутть
інвестууватися ко
ошти, отр
римані від
д випуску інфраструктурних облігацій. До таки
их
об’єктів, як пр
равило, відносять:
в
рт, об’єктти
наземний і поввітряний транспор
електр
рогенераціії,
елеектропостаачання,
газопосстачання,
водоп
постачанняя,
каналіззаційні та водоочисні споруди
и. При експлуатації таких
т
об’єєктів з їх ко
ористувачіів
стягуваатиметься плата, частина якої буде використана на поггашення і
обслуговування інфраструуктурних облігацій.
3) Покращення біззнес‐кліма
ату і регулятор
рної сист
теми в Україні ‐
гарантуування прав привватної власності, забезпече
з
ення вико
онання ко
онтрактни
их
зобов'яязань, сутттєве зни
иження рівня коруупції, захи
ист еконо
омічної конкуренціії,
полегш
шення тр
рансферу технологгій, вдосконаленняя законо
одавства у сфераах
державного кон
нтролю, видачі
в
доззволів, баанкрутстваа, ін. Всі ці очевид
дні заход
ди
формують базо
ові умови для роб
боти вітчи
изняних та
т інозем
мних інвессторів, беез
створення яких застосуван
з
ння інших стимулів і механізм
мів матимее мінімалььні ефекти.
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Deutsche Bank. The Age of Disord
der (вказана праця).
п
– с. 25
5.
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Д) Поступовве збільше
ення міжн
народних резервів України тта зміна підходів
п
д
до
управл
ління резе
ервами в нових
н
фінаансових реаліях.
В умовах
у
неестабільно
ості світоввої фінансової систееми та во
олатильно
ості потокіів
капітал
лів об'єкти
ивно зросстає роль міжнародних резеервів, адеекватний обсяг яки
их
ансової сттабільностті.
надає певний заапас міцно
ості в конттексті збер
реження макро‐фін
м
Резервви дозвол
пристосуввання еко
ляють уни
икнути руйнівних наслідків
н
ономіки до
д
зовніш
шніх потряясінь, які в багатььох випад
дках стаю
ють причи
иною пад
діння рівн
ня
виробн
ництва, звуження інвестиційн
ної діяльно
ості і різкого знижен
ння обмінн
ного курсуу.
Поряд з цим,
ц
утри
имання міжнародн
м
них резеервів на адекватн
ному рівн
ні
поперееджає спеекулятивні атаки на націонал
льну валютту, знижуєє вартість залученн
ня
зовніш
шнього фін
нансуванняя національними суб'єктами, а також сприяє зменшенню
ю
потенц
ційних втрат випускуу при реал
лізації впли
иву зовніш
шніх шоківв.
У даний
д
часс перед Уккраїною стоїть
с
завд
дання посступового збільшення розмір
ру
міжнар
родних реезервів та їх наближення до
о компози
итного кри
итерії МВФ
Ф, а також
ж
провед
дення розуумної політики валю
ютних інте
ервенцій НБУ
Н для згл
ладжування стрибкіів
надход
джень‐вип
плат за потточним і фінансовим
ф
м рахунком
м платіжного балансу.
Заа станом на 31.12.2
2020 міжн
народні ре
езерви НБ
БУ становили 29,1 млрд. дол
л.
США. Такий об
бсяг, хоча й покри
иває майж
же 5 місяяців майб
бутнього імпорту, є
ристанні сучасних
с
критеріїв адекватн
ності резе
ервів. Такк,
недосттатніми при викор
складаютьь близькко 60% короткостроковогго
міжнар
родні реезерви України
У
зовніш
шнього бор
ргу (при нормативн
н
ному значе
енні в 100
0%) та є наа 5,5% ме
еншими віід
норматтивного зн
начення заа компози
итним криттерієм МВ
ВФ.
Наші розраахунки вкказують на
н те, що
о для нал
лежного сступеню захисту
з
віід
раптоввої зупинкки капіталу чи неоччікуваного
о скорочен
ння експо
ортної вир
ручки обсяяг
міжнар
родних реезервів Укр
раїни має становити
и 30,8 млр
рд дол. СШ
ША. Саме такий
т
обсяяг
резерввів покривватиме 30
0% коротккостроково
ого зовніш
шнього бо
оргу, 15% іноземни
их
портфеельних інввестицій, 5% грошо
ової маси М2 і 5% експорту товарів і послуг, як
я
вимагаає компози
итний критерій МВФ
Ф.
Ріізниця між фактиччним і но
ормативним значеенням між
жнародних резервіів
України в сум
мі 1,7 мл
лрд дол. США вказує
в
наа необхід
дність про
одовженн
ня
Націон
нальним банком
б
України інтеервенцій з викупу надлишку
н
іноземноїї валюти, а
короткосттрокових коливань
також усунення
у
к
валютного
в
о курсу.
Ал
ле в умо
овах фінаансиалізац
ції світово
ої економ
міки та п
посиленняя валютно
о‐
фінансових ризи
иків політи
ика центраального баанку повин
нна скероввуватися не
н тільки на
н
ичення до
остатнього
о розміруу міжнар
родних реезервів, а й форм
мування їх
ї
накопи
розумн
ної структтури. Структура між
жнароднихх резервівв повинна убезпечуувати їх від
ризиківв можливвих втрат, пов'язан
них з банкрутствам
ми банків та емітен
нтів цінни
их
паперів, а тако
ож не до
опускати генеруван
ння реальної від'єємної доххідності за
з
депози
итами чи цінними
ц
пааперами, в які розм
міщуються резервні аактиви цен
нтральногго
банку.
4
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Віідповідно до міжнаародних стандартів
с
централььні банки повинні утримуват
у
ти
свої реезерви ли
ише в бан
нках та фіінансових інструментах з високими кредитним
ми
рейтин
нгами. Основними формами
и зовнішніх резервн
них активвів для це
ентральни
их
банків є іноземн
ні валюти на депози
итах/ коре
еспондентських рахуунках у заакордонни
их
и інвестиц
цій в держаавні цінні папери наа рахункахх депозитааріїв.
банкахх і залишки
Заа правилаами МВФ формуван
ння міжнаародних резервів
р
д
допускаєтьься лише у
вільно конверттованих валютах
в
(
(freely
ussable for settlements of in
nternationaal
transacctions), спеціальнихх правах запозичен
ня, позиц
з
ції в капітаалі МВФ та
т у форм
мі
монетаарного зо
олота. За даними МВФ наа останній
й актив (монетарн
не золото
о)
42
припад
дало 11,5%
% світових валютнихх резервів центральних банківв у кінці 20
018 р.
Номінальніі і реальніі відсотковві ставки різних
р
акттивів у США
у період
д 1999‐202
20 років, % річних

Реальн
на
дохідніість
Номіна
альна
дохідніість

Ко
орпоративн
ні
10‐річні
30‐річні
остро‐
Коротко
о
облігації
з
облігації
о
кові пап
пери
облігаації
р
рейтингом
Казначеейства Каззначействаа Казначейства
США
ААА
США
США
А

Таблиця 6

Золото
З

5,90

2,87

4,90

‐0,34
4

6,92

8,11

5,01

7,08

1,73
3

9,15

Дж
жерело: Deu
utsche Bank “The Age off Disorder”.

Щодо ставо
Щ
ок дохідно
ості різнихх активів, в які потеенційно м
можуть інввестуватисся
кошти офіційни
их золото
о‐валютних резервів, то заа результтатами до
ослідженн
ня
рр. у СШ
1
ША найбілььш дохідн
ними акти
ивами бул
ли
Deutsche Bank у період 1999‐2020
золото
о та корпоративні об
блігації з рейтингом
р
м ААА. На противагуу їм, коротткостроковві
цінні папери Каззначействаа США мал
ли від'ємну реальну дохідність (див. таб
бл. 6).
и управл
ління валютними резервам
ми
Досягненняя ключоввих цілей політики
ними реззервами України з
вимагаає зміни підходів до упраавління міжнарод
м
урахуванням такких викликків у рамкаах світовоїї валютно‐‐фінансово
ої системи
и:
1) посилення
п
я нестабіл
льності клю
ючових ваалют та фо
ормуванняя від'ємних реальни
их
відсотткових сттавок за депозитам
ми в над
дійних банках і деержавними цінним
ми
папер
рами з рей
йтингом АА
АА;
2) зростання
з
я ролі золо
ота та інши
их дорогоцінних мееталів як «якорів» сттабільностті,
які в більшостті випадків гарантуують збер
реження реальної вартості резервни
их
активвів;
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Interrnational Reseerves and Foreign Currenccy Liquidity: Guidelines
G
forr a Data Tem
mplate// IMF, November 30,
3
2012, p.1
17. – Режим доступу:
д
http
p://www.imf.o
org/external/np/sta/ir/IRPrrocessWeb/pd
df/ guide.pdf та IMF Annu
ual
Report 2019,
2
Append
dix I “International reserves”. – Режим
м доступу: https://www.i
h
imf.org/external/pubs/ft/aar/
2019/engg/assets/pdf/iimf‐ar‐2019‐aappendix‐i‐to‐vv.pdf
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3) досягненн
д
ня високої дохідностті корпораативних об
блігацій наадійних під
дприємствв‐
позиччальників і можли
ивість ген
нерування позитивн
ної реалььної дохід
дності пр
ри
інвесттуванні міжнародни
их резервів в корпор
ративні об
блігації з реейтингом ААА.
Сттаном на початок грудня 2020
2
р. чаастка золо
ота у стр
руктурі між
жнародни
их
резерввів України
и становил
ла тільки 5,8%,
5
в той час як на
н початокк 2014 р. дана
д
часткка
була майже
м
уд
двічі вищою (9,6%
%). Більш деталізоввані дані щодо ін
нструментіів
інвестуування та
т
валю
ютного складу міжнародн
м
них резеервів Уккраїни не
н
оприлю
юднюютьсся.
Ал
ле на осно
ові наявни
их даних і експертни
их оцінок нами вбаччаються таакі ключовві
напрям
мки інвесттування міжнародн
м
них резерввів НБУ:
1) підвищенн
п
ня частки золота з поточних 5,8% до 12‐15% віід загальн
ної вартості
міжнаародних резервів;
р
2) збільшенн
з
ня вкладеень у ко
орпоративні облігації класуу ААА під
дприємствв‐
емітентів з ЄС і США, якіі мають оптимістичні перспекктиви зростання і пропонуют
п
ть
високкий рівеньь номіналььної дохідн
ності;
3) узгодженн
у
ня валютн
ного склад
ду депозиттів і ціннихх паперів,, в яких зб
берігаютьсся
міжнаародні резерви Укр
раїни, з валютною структуро
ою державного бор
ргу Україн
ни
(нині без урахуування гривні і СПЗ частка
ч
дол
лара США становитьь 72%, а частка євро –
%).
26,6%
Збіільшення міжнарод
дних резе
ервів Укр
раїни до рівня
р
близько 31 млрд.
м
дол
л.
США сттворювати
име достаатній запасс міцності для утримання стаабільності фінансово
ої
систем
ми України
и у випад
дку раптоввої зупинкки капітал
лу та дії ін
нших несп
приятливи
их
фактор
рів. Поряд
д з цим, звважена по
олітика уп
правління структуро
ою золото
о‐валютни
их
резерввів гарантуватиме збережеення їх реальної вартості та мінім
мізуватим
ме
непрод
дуктивні втрати від утримання
у
я належно
ого обсягу резервів.
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