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ВСЕСВІТНЯ ФІНАНСОВА КРИЗА  

ТА РИНКОВІ РЕФОРМИ В БОЛГАРІЇ – 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Румен В. Гечев 
 
 

Світова фінансова та економічна криза досягла критичного 
рівня наприкінці 1998 р., а індекси курсів фондових бірж впали 
на 40–50% на багатьох ринках, що розвиваються. У цей період 
дохід на середньо- та довгострокові цінні папери значно 
знизився. Відбулись значні зміни у структурі та напрямку 
короткострокових та довгострокових потоків інвестицій. 
Збільшення ризику ведення бізнесу спричинило масовий вивіз 
капіталу з цих ринків, особливо зі східноєвропейських країн з 
перехідною економікою. 

Болгарія і Україна – це два приклади країн, де перехідний 
період економіки був особливо болючим. Тягар необхідності 
обслуговувати державний борг примусив обидві країни 
фінансувати свої бюджетні дефіцити головним чином шляхом 
емісії цінних паперів. Міжнародні фінансові організації 
обмежили пряме фінансування бюджетного дефіциту 
Центральним банком. Для того, щоб залучити достатню кількість 
коштів, уряди цих країн були змушені запропонувати виключно 
низькі ціни на державні цінні папери. Спочатку ці ціни 
привернули іноземних портфельних інвесторів, але вони продали 
свої цінні папери у паніці, коли розпочалася криза. 

В Україні, як і в Болгарії, переважали короткострокові 
інвестиції. До недавнього часу великий обсяг цих інвестицій був 
необхідним для досягнення рівноваги на фінансовому ринку. 
Стабільний валютний курс завжди був однією з характеристик 
стабільної фінансової та економічної системи. Теоретично 
активне сальдо торгового балансу гарантує забезпечення валюти 
для підтримування стабільних валютних курсів (Halpern and 
Wyplosz 1997). Але на практиці торговий дефіцит є типовим 
явищем для більшості країн з перехідною економікою. Труднощі 
у пристосуванні до нових ринкових умов, успадкована 
структура економіки та розпад РЕВ створили величезні 
проблеми для експорту. У Болгарії виникла стійка тенденція до 
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зростання обсягів імпорту, частково завдяки тому, що країна 
приєдналася до Всесвітньої Організації Торгівлі, 
Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі та її 
асоційованому членству в Європейському Союзі. 

За перші 9 місяців 1998 р. оборот зовнішньої торгівлі 
Болгарії знизився з 7,2 до 6,81 млрд.дол.США у порівнянні з тим 
же періодом 1997 р. Збільшення імпорту на 76 млн.дол.США у 
поєднанні зі скороченням обсягів експорту призвело до 
зовнішньоторгового дефіциту у 466 млн.дол.США. Такий 
великий дефіцит є дуже тривожним, враховуючи, що ВВП 
становить тільки 10 млрд.дол.США. На сьогодні 47% торгівлі 
Болгарії становить торгівля з країнами Європейського Союзу і 
тільки 27% – з країнами Східноєвропейського регіону. Обсяги 
експорту в Росію скоротились більше ніж на 100 млн.дол.США, 
проте імпорт з Росії залишився на тому ж рівні та складається, 
головним чином, з енергетичних ресурсів та сировини. 

Значне падіння світових цін на чорні та кольорові метали 
та продукцію хімічної промисловості, куди входять добрива та 
нафтопродукти, негативно вплинуло на країни з перехідною 
економікою. Ця продукція складає значну частину в експорті  
більшості східноєвропейських країн. Зниження цих цін різко 
зменшує надходження від експорту та водночас зменшує 
бажання іноземних інвесторів вкладати капітал у приватизацію 
великих підприємств металургійної та хімічної промисловості. 
Тимчасом, збитки та борги цих підприємств збільшуються і 
спрямовують ринкові реформи у порочне коло. 

Деякі економісти та політики намагаються підтримувати 
тезу, що приватизацію таких підприємств потрібно заморозити 
до того часу, поки ціна не почне підвищуватись. Але подальша 
затримка приватизації може погіршити ситуацію, бо через рік 
або два буде практично неможливо продати більшість з цих 
державних компаній через велику суму накопиченої 
заборгованості перед постачальниками, бюджетом та фондами 
соціального забезпечення.  

Рівновага бюджету зазнає великих ризиків. Відповідно до 
норм currency board1, введених в Болгарії 1 липня 1997 р., 
дефіцит у 1998 та 1999 р. повинен залишатись в межах 1,5–2% 
(граф.19.1). Згідно з чинним законодавством про бюджет, 
надходження від приватизації є одним з головних джерел 
бюджетних надходжень. До 1997 р. майже половина цих 
надходжень використовувалась на забезпечення Державного 
фонду реконструкції та розвитку (фінансування інвестиційних 
проектів) та на підтримку сільського господарства. З середини 
1997 р. всі грошові надходження від приватизації 
направляються у бюджет. Підставою для цього було сподівання, 
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що ці надходження забезпечать кошти, необхідні для 
обслуговування та викупу державного боргу. Крах банківської 
системи та політика високих процентних ставок, запроваджена 
Центральним банком у середині 1996 р. (річна процентна ставка 
досягла майже 1500%), змусили двічі переглянути бюджет, 
затверджений на 1996 р. Це було необхідно зробити, тому що 
виплати процентів по державних паперах досягли 70% усіх 
бюджетних витрат. Щоб зменшити витрати на обслуговування 
внутрішнього боргу, уряд перейшов до іншого способу – 
утримання процентних ставок на низькому рівні шляхом 
визначення облікової ставки на основі доходу по трьохмісячних 
державних цінних паперах (Manchev 1997). 

Графік 19.1 
Болгарія. Консолідований державний бюджет –  
бюджетний дефіцит / надлишок (млрд.левів) 
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Примітка .  Дані Болгарського національного банку. – Інформаційний 
бюлетень, 1998, №.10, с.34. 

Процентні ставки в Болгарії залишаються низькими 
(графік 19.2), але перспективи одержати великі надходження 
від грошової приватизації дуже сумнівні через слабку активність 
іноземних інвесторів. Декілька проведених підряд тендерів для 
великих промислових компаній хімічної індустрії, 
машинобудування, металургії та інших були невдалими через 
відсутність серйозних покупців. Якщо світова економічна криза 
поглиблюватиметься і далі, то зацікавленість іноземних 
інвесторів у приватизації також зменшуватиметься, що матиме 
вкрай негативні наслідки для фінансової та економічної 
системи. Незважаючи на значне перевищення доходів бюджету 
над витратами, яке мало місце до цього часу, особливо у другій 
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половині 1998 р., у 1999 р. виникнуть проблеми, пов’язані з 
рівновагою бюджету, головним чином через очікуване різке 
зменшення надходжень від приватизації. Скорочення 
бюджетних витрат вже досягло свого ліміту, і подальше 
скорочення може призвести до краху державного сектора. 

Графік 19.2 
Болгарія. Реальні місячні процентні ставки  

(дефлятор індексу споживчих цін) 
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Примітка .  Реальні процентні ставки були вираховані на основі 
середньомісячних даних про темпи розвитку інфляції за цей самий період. 

Дані Болгарського національного банку. – Інформаційний бюлетень, 1995–1998. 

Болгарська економіка розвивається досить пасивно. Обсяг 
продажу промислових товарів знизився у жовтні 1998 р. 
порівняно з жовтнем 1997 р. на 19%. За період з січня по 
вересень 1998 р. 40% коштів від продажу не надійшли вчасно. 
Така ж ситуація склалась і з 45% заборгованості державних 
промислових підприємств постачальникам. У третьому кварталі 
1998 р. дохід цих підприємств зменшився на 43 млрд. левів 
(близько 25 млн.дол.США) і виявляє тенденцію до зниження. 
Таким чином, поєднання цих двох несприятливих факторів – 
світової фінансової кризи та затримки у проведенні структурних 
реформ – утруднює проведення подальших ринкових реформ. У 
середньому тільки 60% виробничих потужностей економіки 
Болгарії були використані, і немає жодних перспектив 
поліпшення ситуації найближчим часом.  

Водночас виникають серйозні труднощі через поєднання 
структурних проблем з лібералізацією зовнішньої торгівлі. Навіть 
запровадження currency board не зменшує, як чарівна паличка, 



Румен В. Гечев 

 

198

потенційну небезпеку нової дестабілізації валюти, спричинену 
відпливом капіталу (Schwarz 1993). На цьому етапі немає ніяких 
підстав вважати, що цей відплив припиниться. 

Графік 19.3 
Болгарські Брейді-облігації  

(реалізаційна ціна номінована в дол.США) 
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Примітка .  Дані Болгарського національного банку. – Інформаційний 
бюлетень, 1998, №10, с.60. 

Зниження цін на болгарські цінні папери є досить значним. 
Крах фінансових ринків у багатьох частинах світу, та особливо 
“буря” в Латинській Америці, дуже серйозно позначився на 
обсязі операцій з Брейді-облігаціями2. Для Болгарії Брейді-
облігації мають особливо важливе значення, тому що болгарське 
законодавство дозволяє використовувати їх у вигляді плати за 
приватизаційні покупки. Зміна курсів боргових цінних паперів 
цього типу була важливим індикатором для оцінки намірів та 
поведінки іноземних інвесторів. Зовнішня заборгованість, 
виражена у Брейді-облігаціях, становить 5 млрд.дол.США. Проте 
інвестори не виявили зацікавленості використовувати ці 
облігації в операціях по приватизації. 

Точка зору деяких економістів, що фінансова криза та 
зменшення ціни Брейді-облігацій сприяють зворотному викупу 
боргу, здається безпідставною. При теперішньому стані 
платіжного балансу та бюджетних балансів у країнах з 
перехідною економікою було б нерозумним очікувати такий 
зворотний викуп. Нижча ціна Брейді-облігацій не може 
компенсувати переваги пролонгованих платежів. Болгарський 
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уряд не вважає такі операції доцільними на цьому етапі, бо 
дострокові виплати великої частини заборгованості можуть 
поставити фінансову систему у скрутне становище. Здається, що 
східноєвропейські країни також не будуть здійснювати 
великомасштабні операції по зворотному викупу. Світова 
фінансова криза вплинула на масштаби та напрямки руху 
значних сум валютних депозитів. У Болгарії приблизно 
1 млрд.дол.США (10% від ВВП) було переведено як депозити у 
іноземні банки. Таким чином, незважаючи на відсутність 
інвестиційних ресурсів для власних потреб, економіка 
перетворюється на кредитора для розвинутих країн. Замість 
того, щоб бути чистим імпортером інвестиційних коштів, 
Болгарія фактично перетворюється у чистого експортера, 
обмежуючи таким чином можливості проведення інтенсивної 
реструктуризації економіки. 

Паніка в Південній Кореї, Індонезії, Малайзії, Росії та 
деяких інших країнах вимагала негайної інтервенції МВФ. 
Гасіння цих “пожеж” витягло значну суму з ресурсів МВФ – 
тільки одна Південна Корея заблокувала 40 млрд.дол.США. 
Через це спроможність МВФ фінансувати східноєвропейські 
країни стала обмеженою. Враховуючи непередбачуваний 
розвиток подій в Росії, ситуація може дуже скоро погіршитись. 
Сума річної позики МВФ для Болгарії є зараз меншою від тієї, 
що надавалась два роки тому. Разом з тим, утримання запасів 
валюти на достатньому рівні є обов’язковою умовою для 
успішного функціонування currency board (Iotsov, Nenovski, 
Hristov, Petrova and Petrov 1998). 

Графік 19.4 
Обслуговування зовнішньої  

та внутрішньої заборгованості (млн.дол.США) 



Румен В. Гечев 

 

200

-200

-100

0

100

200

300

II квартал
1997

IIІ квартал
1997

IV квартал
1997

I квартал
1998

II квартал
1998

Довготерміновий борг Короткотерміновий борг

 

Примітка. Дані Болгарського національного банку. – Інформаційний бюлетень, 
1999, №.10, с.34 –35. 

На наступні три роки щорічні виплати зовнішньої 
заборгованості Болгарії становлять близько 0,5 млн.дол.США. 
Виявляється, що очікувана кількість наявних коштів буде 
меншою, ніж сума коштів, необхідних для виплати 
заборгованості. Це буде суворим випробуванням для фінансової 
системи. Зменшення валютних резервів, яке може закінчитись 
сумою, нижчою за необхідний мінімум, створить паніку серед 
депонентів та знову дестабілізує банківську систему. Жонглюючи 
процентними ставками, уряд значно знизив вартість 
обслуговування державного боргу. Зараз обслуговування боргу 
становить тільки 20% бюджетних витрат у порівнянні з майже 
80% у другій половині 1996 р. Але це створює серйозні 
проблеми для банківського сектора та для всієї економіки. 
Через те, що реальні процентні ставки є від’ємними, частка 
національного доходу, яка використовується для накопичення, 
є незначною. Це перешкоджає інвестиціям та накладає 
фінансові обмеження на проведення структурних реформ. 

Всесвітня фінансова дестабілізація може призвести до 
значних коливань обмінного курсу долара США по відношенню 
до інших конвертованих валют, до складу яких входить і Євро. 
Проблема полягає у тому, що здатність східноєвропейських 
економік поглинути такі коливання дуже обмежена. В таких 
країнах, як Болгарія, де однією з ключових цілей фінансової 
стабілізації є стабільна національна валюта, спостерігаються 
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суперечливі явища. Дешевий долар США дозволяє заощадити на 
обслуговуванні зовнішнього боргу. Це обмежує участь уряду на 
ринках кредиту та забезпечує дешеві кредитні ресурси для 
приватного сектора. Проте дорога національна валюта 
призводить до зменшення надходжень від експорту. 

Дешевий імпорт веде до великого торговельного дефіциту 
та звужує ринок для національних виробників. Таким чином, 
роль currency board в Болгарії полягає у забезпеченні стабілізації 
різних макроекономічних параметрів, серед яких ціни, доходи 
та грошовий ринок. Вона зменшує ризик ведення бізнесу, але 
найголовнішим є те, що її жорсткі умови обмежують простір для 
маневрування в нестабільному зовнішньоекономічному 
середовищі. При розвитку за песимістичним сценарієм Валютна 
Рада може не вижити в умовах різких коливань іноземної 
валюти. 

Під час наростаючої фінансової та економічної кризи 
особливе значення має відносна лібералізація державного 
регулювання. За останні роки східноєвропейські країни зробили 
значний крок у напрямку лібералізації політики зовнішньої 
торгівлі. Більшість з них є членами Всесвітньої організації 
торгівлі та Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі 
(ЦЄАВТ) або є асоційованими членами ЄС. У принципі, 
лібералізація торгівлі є важливою умовою успішного переходу до 
ринкової економіки. На жаль, під час всесвітньої фінансової 
кризи передбачити наслідки такої дії дуже важко. В цих умовах 
навіть розвинуті країни підходять до торгової політики дуже 
обережно та вводять можливі тарифні та нетарифні обмеження, 
щоб захистити найвразливіші сектори своєї економіки. Хорошим 
прикладом може служити торгівля сільськогосподарською 
продукцією, яка в розвинутих країнах значною мірою 
субсидується. Проте, у східноєвропейських країнах 
спроможність бюджету виділяти кошти на субсидіювання дуже 
мала і тому національні сільськогосподарські товари втрачають 
цінову конкурентоспроможність.  

Інші країни, такі як, наприклад, Росія, вдалися до ради-
кальних засобів, щоб обмежити експорт та імпорт капіталу. 
Через високі ризики торговельні платежі російським 
експортерам до недавнього часу здійснювались головним чином 
у вигляді попередніх виплат. Нині російські ринки фактично 
закриті для болгарських експортерів, оскільки до вже існуючих 
митних обмежень додали обмеження на валютні платежі. Це 



Румен В. Гечев 

 

202

дуже несприятливий фактор для Болгарії, особливо тому, що її 
річний дефіцит торгівлі з Росією становить близько 
1 млрд.дол.США. Болгарській імпорт з Росії – нафта, природний 
газ, мінерали та руда – малоеластичний. Перспективи стають 
навіть ще песимістичнішими, якщо врахувати, що чорні та 
кольорові метали становлять значну частину експорту Болгарії, а 
світові ринки цих товарів  
постійно звужуються. 

Фонд основного капіталу становить 8 трлн. левів (4,5 млрд. 
дол.США), а накопичена заборгованість вже досягла 7 трлн. левів 
(4 млрд.дол.США). У цій несприятливій ситуації підприємства 
мають обмежені можливості приступити до технологічних 
нововведень та випуску нової продукції. Після краху 
банківської системи у середині 1996 р. та при подальших 
несприятливих фінансових умовах вимоги кредиторів зросли у 
багато разів. У потенційних одержувачів позики немає 
достатнього забезпечення повернення. 

Було б нерозважливо припустити, що відбудуться позитивні 
зміни в розмірі заборгованості у найближчі місяці, тому що стан 
внутрішнього і зовнішнього ринків не передбачає збільшення 
обсягів продажу. Крім того, на кінець третього кварталу 1998 р. 
частка прострочених платежів державних підприємств дуже 
значна: бюджетна заборгованість становить 26%, заборгованість 
по заробітній платі – 29%, заборгованість у фонди соціального 
забезпечення – 42% від загальної суми заборгованості.  

Всесвітня фінансова криза створює додаткові проблеми 
для країн з перехідною економікою, особливо для тих, що 
запізнились з проведенням структурної реформи. Їх економіки 
неспроможні ефективно протистояти зовнішнім ударам. 
Зменшення обсягів іноземних інвестицій у поєднанні зі 
скороченням ринків та коливаннями валютних курсів створює 
такі серйозні перешкоди для розвитку, які дуже важко 
подолати. В цих несприятливих умовах проведення 
приватизації та структурних реформ є єдиною політикою для 
успішної адаптації до ситуації на світовому ринку.  

Позитивний та негативний досвід Болгарії 
продемонстрував необхідність одночасного запровадження 
механізмів фінансової стабілізації та проведення структурних 
реформ. Приватизація є ключовим елементом реструктуризації, 
тому що вона – єдиний засіб, яким можна залучити значні 
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іноземні інвестиції та сформувати приплив надходжень до 
державного бюджету. 

Потрібно приділити особливу увагу збитковим державним 
підприємствам. Їх ліквідація та ізоляція від банківської системи 
є передумовою покращення бюджетного балансу та 
перерозподілу коштів у рентабельні підприємства. Успішні 
економічні реформи можливі тільки при умові, якщо банківська 
система відповідає міжнародним стандартам по достатності та 
ліквідності капіталу, кредитному портфелю та кредитних 
операціях. Болгарія та Україна мають багато схожого у минулому 
та сучасному економічному розвитку. Проведення 
великомасштабних та динамічних реформ в усіх секторах є дуже 
важливим для їх перетворення у країни з сучасними ринковими 
економіками. 

Примітки  

1Згідно з нормами currency board, 1 000 левів дорівнює 1 ДЕМ. 
(Сurrency board – система, яка передбачає прив’язку 
національної валюти країни до іноземної валюти – прим. 
перекладача).  

2Облігації Брейді названі ім’ям колишнього міністра фінансів 
США Брейді, який запропонував конвертувати зовнішній борг у 
спеціальні облігації, які продавались би на фінансових ринках; 
FLIRBs – облігації з разовим комісійним збором при продажу з 
подальшим зниженням поточної процентної ставки; IABs – 
облігації, проценти по яких прострочені (виплачуються 
несвоєчасно); DISCs – облігації, по яких процент виплачується 
по закінченні строку разом з погашенням основного боргу 
(дисконтні облігації). 
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