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БОРОТЬБА З БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ: 

БОРГИ ТА НЕПЛАТЕЖІ В РОСІЇ 

Євген Гавриленков 
 
 

Фіскальне регулювання як складова макроекономічної стабілізації 
є основним засобом досягнення сталого економічного зростання. 
Досягнення низького рівня фіскального дефіциту стає вирішаль-
ною метою для перехідних економік тому, що низький рівень мо-
нетизації збільшує процентні ставки і, таким чином, робить вар-
тість внутрішніх запозичень надзвичайно високою. Співвідно-
шення М2 (гроші в обігу плюс строкові депозити в національній 
валюті) з ВВП на рівні приблизно 15% (типова ставка для країн 
СНД) при фіскальному дефіциті на рівні 5% ВВП (за умови його 
покриття внутрішнім кредитом) збільшує кількість грошової маси 
на одну третину і таким чином впливає на ціни. Як правило, ви-
сока інфляція є характерним симптомом глибокої кризи держав-
них фінансів країни (Heymann and Leijonhufvud 1995)1. 

Ситуація в Росії у 1997 р. є хорошим прикладом невправ-
ного використання макроекономічної стабілізації. Після того, як 
у 1995–1996 рр. уряду вдалося зменшити рівень інфляції за до-
помогою запровадження валютного коридору та випуску держа-
вних цінних паперів, у 1997 р. з’явилися ознаки економічного 
зростання. Рівень інфляції зменшився до 11%, а офіційна стати-
стика зазначила зростання ВВП та промислового виробництва 
відповідно на 0,8 та 1,8%. Водночас низький рівень інфляції 
вплинув на процентні ставки, які, у свою чергу, сприяли пожва-
вленню інвестиційної діяльності (збільшення фіксованих капіта-
ловкладень почало чітко проявлятись у третьому кварталі 1997 р., 
коли позикові ставки впали нижче 30%).  

Російський досвід показує, що одна жорстка монетарна по-
літика не може забезпечити економічний успіх. Неухильне роз-
ширення ринку державних цінних паперів успішно знизило ін-
фляцію, проте лише на короткий період. Насправді, ситуація в 
Росії засвідчила, що випуск короткострокових державних цінних 
паперів може бути так само інфляційним, як і друкування гро-
шей, хоч ефект зростання цін може проявитися з певною затри-
мкою. Підвищення реальної вартості рубля протягом всього пе-



Євген Гавриленков 

 

92

ріоду 1992–1997 рр. спричинило значне зростання імпорту з 
4 млрд. руб. у середньому на місяць в 1994 р. до понад 6 млрд. 
руб. – у 1997 р. та першому півріччі 1998 р. Падіння світових 
ринкових цін на енергоносії призвело до зменшення експорту з 
7,5 млрд. руб. у середньому на місяць у 1996–1997 рр. до близь-
ко 6 млрд. руб. за місяць у 1998 р. Збільшення суми процентних 
платежів іноземним інвесторам та вказані вище фактори викли-
кали зміну фіскального балансу країни від надлишкового на рів-
ні 3–13 млрд. руб. у 1993–1997 рр. до дефіциту у 6 млрд. руб. у 
першому півріччі 1998 р. 

На даний момент ситуація в Росії залишається невизначе-
ною як у політичному, так і в економічному плані. Уряд заявив 
про необхідність посилення “ролі держави” та збільшення еконо-
мічного регулювання, проте характер цього регулювання зали-
шається незрозумілим. Економічні результати будуть, звичайно, 
великою мірою залежати від вибраного методу реформи: зміц-
нення правової системи чи, навпаки, пряме адміністративне 
втручання в економіку. Ситуація значно ускладнилась після де-
фолту державного боргу, ліквідації ринку державних короткост-
рокових облігацій (ДКО) та девальвації рубля, однак перші три-
вожні ознаки погіршення економічного становища з’явилися 
майже рік тому. Падіння цін на нафту та фінансова криза в Пі-
вденно-Східній Азії викликали в іноземних інвесторів сумніви 
щодо здатності Росії обслуговувати свій борг; таким чином роз-
почався масовий вихід з російських ринків. Порівняльний аналіз 
ринків, що розвиваються, показує, що по співвідношенню зов-
нішнього короткострокового боргу до валютних резервів (за ви-
нятком золота) восени 1997 р. Росія займала позицію зразу ж пі-
сля Таїланду, Індонезії та Південної Кореї (табл.8.1). 

Численні російські урядові економісти пояснюють проблеми 
Росії 1998 р. зовнішніми факторами, а саме падінням світових 
цін на нафту та зміною ставлення інвесторів до ринкових еко-
номік, що розвиваються. Проте важливий додатковий компо-
нент російських труднощів полягає у внутрішніх факторах, та-
ких як фінансові викривлення, поширені в економіці Росії. Фак-
тично фінансова криза в Південно-Східній Азії та падіння світо-
вих цін на енергоносії лише прискорили крах стабілізації в Росії. 

Неправильне управління державними фінансами та висо-
кий рівень фіскального дефіциту перешкодили стабілізації про-
центних ставок на низькому рівні, незважаючи на всі спроби 
фінансових органів запровадити жорстку монетарну політику. 
Фінансова стабілізація в Росії була короткостроковою, оскільки 
зумовлювалась масовим надходженням іноземного капіталу, що 
проникав на фінансові ринки, однак не доходив до реального 
сектора. На жаль, відплив іноземного капіталу дестабілізував не 
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тільки фінансові ринки, а й економіку загалом. Справді, низький 
рівень монетизації2 та відносно низький рівень ліквідних валют-
них резервів3 призводять до того, що відплив навіть 10–20 млрд. 
дол. США потенційно міг би зруйнувати всю фінансову систему. 

Таблиця 8.1 
Процентне співвідношення короткострокового зовнішнього  
боргу і валютних резервів (за винятком золота)  
на деяких ринках країн, що розвиваються* 

Південна Корея 224 
Індонезія 184 
Таїланд  182 
Росія  180 
Аргентина  130 
Мексика  107 
Філіппіни  82 
Бразилія  71 
Туреччина  65 
Угорщина  48 
Чилі  44 
Малайзія  42 
Чеська Республіка 41 
Єгипет  30 
Індія  27 
Тайвань  20 
Китай  20 
Польща  20 

*Дані UNIFUND 

Примітка .  У випадку з Росією, це число включає внутрішні державні цінні 
папери, які придбали іноземні кредитори 

 
 
У жовтні 1997 р. почалося різке зменшення валютних ре-

зервів, оскільки влада намагалась підтримати рубль, тоді як ін-
вестори займалися евакуацією своїх активів з країни. Через  
постійні фінансові проблеми уряд був змушений дедалі більше 
позичати, що призвело до підвищення процентних ставок. Та-
ким чином, в грудні 1997 р. обсяги обігу ДКО вдвічі перевищи-
ли суму валютних резервів (за винятком золота). Для інвесторів 
це стало сигналом про те, що країну треба залишати. Після то-
го, як наприкінці березня 1998 р. Президент Єльцин відправив 
у відставку прем’єр-міністра Чорномирдіна, економічна ситуа-
ція погіршилася. 
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Нечітка економічна політика нового прем’єр-міністра Кіріє-
нка не призвела до поліпшення економічної ситуації у країні. 
Замість конкретних заходів проти подальшого погіршення еко-
номічної ситуації інвестори чули лише туманні декларації. В кві-
тні 1998 р. з причин високого ризику та нестабільності політич-
ної ситуації процентні ставки стрімко зросли, а уже в середині 
року перевищили 100% у реальному вимірі. З березня 1998 р. 
витрати на обслуговування боргу різко збільшилися: результат 
короткострокових позик з високим прибутком наприкінці 1997 
р. На початок 1998 р. витрати уряду на обслуговування боргу 
становили 16–18% федеральних надходжень, у березні вони по-
чали швидко зростати і , таким чином, вимагали все більшого 
відсотку від надходжень країни. У січні–травні 1998 р. цей пока-
зник досяг 37% загальної суми федеральних надходжень, а за-
гальна сума обслуговування боргів (внутрішнього та зовнішньо-
го) сягнула близько 50% надходжень (табл.8.2). Тобто, з березня 
основна частина федеральних надходжень витрачалась на об-
слуговування боргу, перевищивши в березні фіскальні надхо-
дження на 3,9%. У квітні та травні уряд був змушений витрати-
ти на це відповідно 44,1 та 63,2% федеральних надходжень, що 
негативно вплинуло на інші види витрат, і, таким чином, збіль-
шило заборгованість по заробітній платі в державному секторі та 
призвело до соціальної нестабільності в цілому по країні. 

Таблиця 8.2 
Обслуговування боргу в 1998 р.  

Показник На 
01.02.98 

На 
01.03.98 

На 
01.04.98 

На 
01.05.98 

На 
01.08,98 

Федеральні надходження:  
сукупні, млн. руб. 

24 257 44 919 60 768 83 031 150281 

Обслуговування боргу:  
загальні сукупні, млн. руб. 

3 861 11 997 28 456 38 281 75286 

Обслуговування 
внутрішнього боргу, млн. руб. 

3 861 7 923 22 088 30 639 59194 

Загальна сума обслуговуван-
ня боргу, % від федеральних 
надходжень 

15,92 26,71 46,83 46,10 50,09 

Обслуговування внутрішньо-
го боргу, % від федеральних 
надходжень 

15,92 17,64 36,35 36,90 39,39 

Номінальний ВВП, млрд. руб.  187 371 569 773 1398 
Загальна сума обслуговуван-
ня боргу, % від ВВП 

2,06 3,23 5,00 4,95 5,39 

Обслуговування внутрішньо-
го боргу, % від ВВП 

2,06 2,14 3,88 3,96 4,23 

Примітка .  Дані Міністерства фінансів та Державного комітету стати-
стики Росії 
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Федеральні надходження в процентах до ВВП дуже різко 
зменшилися: з 13% у січні до 10,7 у лютому–липні. Країна реаль-
но опинилась перед борговою кризою, оскільки протягом семи 
місяців 1998 р. більше половини надходжень було витрачено на 
обслуговування боргу. В другому півріччі 1998 р. уряд повинен 
був сплатити 190 млрд. руб. (понад 30 млрд. дол. США), що май-
же втричі перевищує валютні резерви країни, не рахуючи золо-
та. У принципі, боргова криза могла вибухнути в жовтні 1998 р., 
оскільки уряд повинен був виплатити близько 35 млрд. руб. 
тільки внутрішнім кредиторам. 

Після того, як населення Росії, очікуючи девальвації, почало 
забирати свої вклади з комерційних банків та обмінювати рублі на 
долари, країну охопила банківська криза, яка поширилась на всю 
економіку. Податкові надходження зменшились, а процентні став-
ки підвищились. У серпні 1998 р. уряд оголосив про неспромож-
ність сплатити внутрішній борг і відбулась девальвація рубля. 

Макроекономічні показники вказують, що країна опинилась 
у стані рецесії: у січні–листопаді 1998 р. обсяги промислового ви-
робництва зменшились на 5% у порівнянні з тим же періодом 
1997 р. Обсяги інвестицій за цей період скоротились на 6,2%. За-
гальновідомо, що майбутнє економіки Росії залежить від її проми-
слових показників та поліпшення рівня корпоративного управ-
ління в масштабах всієї країни. Як відомо, економічне зростання 
неможливе без нових інвестицій, реструктуризації та оновлення 
основних виробничих фондів. У 1997 р. середній термін функціо-
нування промислового обладнання фактично перевищував 15 ро-
ків, тоді як кількість нового обладнання значно зменшилась. Час-
тка обладнання в промисловості з терміном функціонування ме-
нше 5 років впала в 1996 р. до 8% від загальної кількості облад-
нання (40% у 1970 р.). Це чітка ознака того, що російська проми-
словість не може бути конкурентоспроможною без широкомасш-
табної заміни технологій у більшості її секторів. 

Поглинання ліквідності швидко зростаючим державним  
боргом стало однією з головних проблем, що перешкоджала як 
макро- так і мікроекономічній реструктуризації та економічному 
зростанню. Підприємства не могли запозичувати гроші через 
надмірно високі процентні ставки, а вони залишались високими 
через те, що уряд постійно позичав. Банки не виявляли особли-
вої зацікавленості в наданні позик реальному сектору, оскільки 
державні цінні папери, як здавалось до дефолту, гарантували  
більші норми прибутку при значно меншому ризику. Підприємс-
тва (як і більшість платників податків) намагалися уникати 
сплати податків, і уряд був змушений позичати ще більше гро-
шей, щоб покрити фіскальний дефіцит. Це й стало тим пороч-
ним колом, яке Росія й досі не може розімкнути. 
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На графіку 8.1 показані процентні ставки в Росії з початку 
1996 р. до середини 1998 р. Чітко видно, що з квітня 1998 р., 
після відставки уряду Чорномирдіна, ситуація почала значно по-
гіршуватись. Однією з причин погіршення стало те, що новий 
уряд почав обговорювати варіанти економічної політики, які ви-
кликали негативну реакцію ринків. Під тиском нафтовиробників 
уряд підготував проекти кількох постанов про різке зниження 
цін на транспортні послуги, електроенергію та газ (тобто в сек-
торах, які вважалися національними монополіями і підлягали 
адміністративному регулюванню цін в Росії). Після падіння сві-
тових ринкових цін на нафту російські нафтові компанії змен-
шили експорт нафтопродуктів через високий рівень транспорт-
них тарифів в країні. Обговорювалося зменшення цін на 50–
100% на транспортні послуги, електроенергію та газ. Реалізація 
цих заходів могла б істотно підірвати податкову систему (поста-
нова про зменшення цін на транспортні послуги таки вийшла, 
але з кількома умовами, які істотно обмежили масштаби її засто-
сування та вплив). Ці дебати були серйозним застереженням для 
ринків і стимулювали відплив іноземного капіталу з країни. 

Графік 8.1 
Річні процентні ставки в Росії* 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

01.1996 05.1996 09.1996 01.1997 05.1997 09.1997 01.1998 05.1998

Ставка рефінансування Ставка по ДКО

Ставка по депозитах Ставка по позичках
 

*Дані Центрального банку Росії 
 

Уряд розглядав ще ряд проблем економічної політики, такі 
як податкова амністія та реструктуризація податкової заборго-
ваності. На середину 1998 р. обсяги податкової заборгованості, 
невиплачені внески соціального забезпечення та обсяги штраф-
них санкцій за несплачені податки перевищили обсяги грошової 
маси країни в 2,5 раза. У принципі слід розрізняти накопичену 
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заборгованість і потік нової заборгованості. Набагато важливіше 
спочатку нормалізувати податкові надходження, а потім розгля-
дати можливість розв’язання проблеми накопиченої заборгова-
ності. Проте одразу ж після того, як уряд ініціював обговорення 
реструктуризації податкової заборгованості, підприємства зо-
всім припинили сплату податків, очікуючи податкової амністії. 

Для того, щоб протистояти інфляції, уряд, починаючи з 
1995 р., відмовився від кредитів Центрального банку і збільшив 
випуск державних цінних паперів. Така політика хоч і забезпе-
чила зменшення інфляції (на графіку 8.2 показано зворотну ко-
реляцію між інфляцією і заборгованістю в реальному вимірі), 
проте практично роз’єднала грошові потоки між підприємниць-
ким сектором з одного боку та банками й урядом – з другого. За 
таких обставин банки здебільшого обслуговували уряд, а не дер-
жавний сектор. У свою чергу, демонетизація реальної економіки 
негативно вплинула на збирання податків. Заборгованість всіх 
типів (а саме: податкова, із заробітної плати, між підприємства-
ми) за останні кілька років збільшилась. 

Графік 8.2 
Щомісячна інфляція та реальне зростання  

прострочених платежів  
(відношення до показника того ж періоду попереднього року*) 
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*За даними Держкомстату Росії 

 
 
Проблема заборгованості стала однією з головних проблем 

для російського уряду; він сам запровадив механізм накопичен-
ня заборгованості у формі регулятивних норм, спрямованих на 
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вирішення фінансових проблем. Як сказав колишній прем’єр-
міністр Чорномирдін, “ми хотіли покращити ситуацію, але вийш-
ло як завжди”. Якщо компанія не сплачувала податки вчасно, на 
неї накладалися штрафи, які в реальному вимірі були дуже ви-
сокими, оскільки їх ставки були запроваджені ще в період висо-
кої інфляції і залишилися незмінними навіть після її зменшення. 
Отже, обсяг заборгованості по штрафних санкціях на середину 
1998 р. значно перевищував обсяг податкової заборгованості. 
Такі регулятивні норми позбавляли підприємства стимулів до 
подальшої діяльності, оскільки гроші, які з’являлись на рахунку 
підприємства, автоматично перераховувались до державного 
бюджету, якщо підприємство було боржником. Таким чином, 
підприємства були позбавлені стимулів тримати гроші на рахун-
ках російських банків. Окрім того, першою в довгій черзі креди-
торів підприємства стоїть держава, тоді як банки та реальні 
кредитори були відсунуті. 

З досвіду відомо, що російські підприємства використовують 
тверду валюту для розрахунків між собою через іноземні банки не 
тільки в Росії, але й за кордоном. На основі статистичних даних 
платіжного балансу можна визначити обсяги відпливу капіталу. 
Нижчу межу відпливу капіталу становлять “чисті помилки та 
упущення”4, які негативно корелюються зі змінами у сумі про-
строчених платежів (графік 8.3). Це може служити доказом гіпо-
тези, що російські компанії проводять взаємні розрахунки офшо-
рно (в інших країнах), щоб уникнути сплати податків та штрафів. 
Фактично на графіку 8.3 показано, що при надходженні капіталу 
в Росію (як у четвертому кварталі 1994 р.) сума заборгованості 
зменшувалась чи, принаймні, не збільшувалась дуже швидко. 

Графік 8.3 
Поквартальні показники відпливу капіталу і збільшення обсягу 

прострочених платежів у 1994–1997 рр., млрд.дол.США* 
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В цьому процесі з’явився інший тип ліквідності. Гроші, екс-
портовані з країни, стали обіговим капіталом, який підтримував 
економічну діяльність в країні. Росія повернулась до “дуальної” 
монетарної системи, як було за радянських часів. Легальні гроші 
(рубль) замінюються бартером, заборгованістю та твердою валю-
тою офшорно. На даний момент “доларизація” російської еконо-
міки стимулює економічну діяльність, і уряду слід діяти дуже 
обережно у спробах ліквідації цього механізму, оскільки це може 
ще більше зашкодити економічній системі, яка все ж функціо-
нує, хоч і недосконало. Кращий механізм навряд чи можна ство-
рити за один день. На найближчу перспективу доларові операції 
будуть важливим аспектом функціонування компаній, проте у 
майбутньому вони можуть стати серйозною перешкодою на 
шляху стабільного економічного зростання. Ще однією перешко-
дою для інвестицій та зростання є своєрідний російський бан-
ківський сектор, який значною мірою лишається осторонь ре-
альної економіки. На графіку 8.4 показано, що сума сукупного 
відпливу капіталу з Росії є дуже близькою до суми податкової за-
боргованості та неплатежів до фондів соціального забезпечення 
(обчислена в доларах за середнім квартальним валютним кур-
сом). Щоб запобігти відпливу капіталу, уряд може вдатися до 
адміністративного контролю, але адміністративні заходи дадуть 
малі позитивні результати, якщо не будуть підтримані іншими 
заходами, такими як запровадження чіткого правового середо-
вища, інституційна підтримка макроекономічної політики та 
реформа податкової системи. 

Графік 8.4 
Обсяг сукупного відпливу капіталу та обсяг  
податкової заборгованості плюс неплатежі  

до фондів соціального забезпечення, млрд.дол.США* 
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Проте не слід переоцінювати можливість дуже швидкого 
збільшення податкових надходжень з корпоративного сектора, і 
як видно з графіка 8.5, монетарні агрегати призводять до вель-
ми суворих обмежень. Співвідношення між податковими плате-
жами та банківськими рахунками фірм є досить стабільним (за 
винятком сезонних коливань). Ці депозити фірм становлять 20–
25% всього М25 (70 млрд. руб.) і використовуються для сплати 
податків, внесків у фонди соціального забезпечення та виплати 
заробітної плати (близько 50 млрд. руб. щомісяця). Однією з фун-
даментальних причин заборгованості є жорстке обмеження у 
наявних сумах для того, щоб підтримати грошові потоки. 

Графік 8.5 
Співвідношення податкових платежів  

і банківських рахунків фірм у 1997–1998 рр., млрд.дол.США* 
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*За статистичними даними Міністерства фінансів та Центрального 
банку Росії 

Ремонетизація економіки – це довготривалий процес, який 
супроводжує стабілізацію. Реального збільшення грошової маси 
можна досягти в умовах низької інфляції. Для досягнення ціно-
вої стабільності потрібен низький фіскальний дефіцит (або на-
віть надлишок). 

Ключовою проблемою російської економіки залишається 
низький рівень збирання податків. Один з аспектів цієї пробле-
ми – тривалий відплив капіталу – обговорювався вище. Запобі-
гання відпливу капіталу та запровадження податкової дисциплі-
ни серед корпоративних платників податків має стати одним із 
найвищих пріоритетів уряду. Також потрібно приділяти увагу 
підвищенню фіскальних надходжень за рахунок оподаткування 
населення. Прибутковий податок є одним із найбільших джерел 
фіскальних надходжень у країнах з розвинутими ринковими 
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економіками. В Росії (як і в Україні) надходження з цього джере-
ла залишаються незначними. Протягом 1995–1997 рр. вони ста-
новили 2,2–2,9% від ВВП. У 1997 р. прибутки сімей досягли 
1 619 трлн. руб., або 62% від ВВП. Без неоподатковуваних соці-
альних виплат прибуток сімей складав 53% ВВП, але урядові 
вдалося зібрати лише 75 трлн. руб. прибуткового податку, що 
дорівнює 5,4% цих прибутків. Цей показник є набагато меншим 
за найнижчу ставку прибуткового податку. Уникнення сплати 
податків набрало широкого розмаху і, як можна побачити з таб-
лиць 8.3 та 8.4, є нерівномірним у різних групах доходів. Най-
вищий рівень уникнення сплати податків спостерігається в гру-
пах з найбільшим доходом, тобто існують можливості підвищити 
рівень стягування прибуткового податку більш, ніж удвічі, шля-
хом запровадження суворішої податкової дисципліни. 

Таблиця 8.3 
Прибутковий податок (реально зібраний та потенційний)  
за групами доходів, млрд. руб.* 

1995 1996 1997 Група населення 
Реально 
зібраний 

Потен-
ційний  

Реально 
зібраний 

Потен-
ційний  

Реально 
зібраний 

Потен-
ційний  

З першої по п’яту (гру-
пи з низьким доходом) 

4019 16967 14134 21527 23987 26060 

Шоста 3522 7319 5275 9113 6881 10779 
Сьома 3967 8807 6143 10167 9075 14310 
Восьма 4511 11120 7423 15614 10490 15869 
Дев’ята 5086 15414 9043 20790 10878 26693 
Десята (група з найви-
щим доходом) 

7296 38387 14382 53801 13660 81858 

Всього 36400 98013 56400 131011 74970 175569 
ВВП, трлн.руб. 1630  2265  2613  

*Дані Бюро економічного аналізу 

Таблиця 8.4 
Реально зібраний прибутковий податок, % потенційного збору* 

Група населення 1995 1996 1997 
З першої по п’яту (групи з низьким доходом) 23,7 65,7 92,0 
Шоста 48,1 57,9 63,8 
Сьома 45,0 60,4 63,4 
Восьма 40,6 47,5 66,1 
Дев’ята 33,0 43,5 40,8 
Десята (група з найвищим доходом) 19,0 26,7 16,7 
Всього 37,1 43,0 42,7 

*Дані Бюро економічного аналізу 
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Висновки 

Головною причиною фіскальної кризи в Росії є слабкі підпри-
ємства, слабкий банківський сектор і слабкий уряд. Уряд не 
зможе досягти макроекономічної стабілізації без значного по-
ліпшення фіскальної ситуації. Цього можна досягти шляхом 
підвищення рівня стягнення податків як у корпоративному 
секторі, так і з сімей.  

До деякої міри вищенаведені проблеми відображають проб-
леми, що існують і в Україні. У разі експансії фінансових ринків 
може виникнути загроза для української економіки. Український 
уряд та керівні фінансово-кредитні установи повинні діяти обе-
режно та не дуже покладатись на іноземних кредиторів. Якщо у 
короткостроковій перспективі приплив іноземного капіталу мо-
же допомогти стабілізації економіки завдяки низькому рівню її 
монетизації, то відплив іноземного капіталу може викликати фі-
нансову нестабільність у довгостроковій перспективі. Події ос-
танніх років у Росії, Бразилії та інших країнах, що розвивають-
ся, довели це. Аналіз ситуації показує, що в тих країнах, де уря-
ду вдалося уникнути дефіциту, фінансової кризи не було. Таким 
чином, спочатку треба позбутися фіскальної диспропорції, і тіль-
ки після цього можна очікувати більш-менш значного економіч-
ного зростання в Росії. 

Примітки 

1Heymann Daniel and Leijonhufvud Axel. High Inflation, Oxford: 
Clarendon Press, 1995. 
2До кризи грошова маса Росії становила 370 млрд. руб., або 60 
млрд. дол. США. 
3Резерви, за винятком золота, досягли на середину 1997 р. 
20,4 млрд. дол. США. 
4Для точнішої оцінки відпливу капіталу слід додати зміну в обся-
гах нерепатрійованих надходжень від експорту та частину тор-
гових кредитів і авансів по імпортних контрактах. 
5Решту становлять гроші сімей, а саме: готівка в обігу та банків-
ські депозити. 
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