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Abstract. The author analyzes main features of three waves of capital flows in Latin  
America in order to identify the factors of the region’s economy stability to the volatility 
of these flows. In addition, the author provides analysis of the effective strategies of  
accumulation of international reserves and improving debt management that LAC countries 
have adopted to counter the volatility of capital flows and international financial shocks.  
As a result thereof, within the last decade, Latin American countries in terms of high volatility 
of capital flows shifted towards a safer form of international financial integration. Thus, the 
factors that used to be shock amplifiers (weak currencies, poor financial processes and weak 
banking systems) have been turned into shock absorbers (reliable and flexible currencies, 
improved fiscal processes, stronger and better regulated banking system).
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Постановка проблеми. Регіон Латинської Америки та Карибського басейну (ЛАК) продемонстрував 
високий ступінь стійкості під час останньої глобальної кризи, що є відображенням тривалого періоду 
укріплення макрофінансової імунної системи багатьох країн ЛАК. Найбільші досягнення стосуються 
якості та надійності грошово-кредитної політики, а також практики фіскального та боргового управління, 
які індукували контрциклічні реакції на зовнішній шок та відіграли амортизуючу роль. 

Однак, у світі пришвидшеної фінансової експансії і великих переміщень міжнародного капіталу 
країни ЛАК стикаються з подвійною проблемою. З одного боку, їм потрібні ефективні механізми для 
захисту від дестабілізуючих фінансових потрясінь, викликаних припливом і відтоком колосальних 
обсягів капіталу. З іншого боку, країнам регіону необхідно забезпечити, щоб фінансова система (або, 
принаймні, найбільша її частина) виконувала свою основну функцію, а саме: обслуговувала реальну 
економіку, фінансуючи виробничі інвестиції і підтримуючи розвиток компаній та економіки в цілому. 
Для виконання цих функцій національні фінансові системи повинні бути організованими і управлятися 
таким чином, щоб вони стабільно забезпечували довгострокове фінансування в достатніх обсягах і 
направляли кредитні потоки на цілі продуктивного використання. З цією метою грошово-кредитні 
органи країн ЛАК спрямовували свої зусилля на зниження залежності від короткострокових потоків 
іноземного капіталу і більше спиралися на внутрішні джерела фінансування. 

Метою дослідження є визначення факторів фінансової стабільності та зміцнення реальної 
економіки країн ЛАК в умовах волатильності потоків капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Динаміка міжнародних потоків капіталу показує, що вони 
неодноразово впливали на рівень економічної стабільності: ці потоки викликали надмірне розширення 
внутрішнього кредиту і генерували спекулятивні бульбашки на ринках нерухомості, фондових ринках 
та інших фінансових ринках. Окрім того, вони обумовлювали підвищення курсів національних валют, 
доларизацію економіки, знижували конкурентоспроможність вітчизняних виробників на міжнародних 
ринках, стимулювали попит на імпортовані товари і послуги і спричиняли збільшення дефіциту по 
рахунку поточних операцій. Таким чином, важливим є не просто доступ до зовнішнього фінансування, 
але і ступінь контролю над тим, як використовується таке фінансування – контроль кількості, структури 
та напрямів використання іноземного капіталу.

Проводячи емпіричні дослідження, економістам не вдалося виявити позитивну кореляцію між 
відкритим режимом руху міжнародних потоків капіталу і економічним розвитком1. Потоки капіталу  
 
1 Bhagwati, J. (1998). The capital myth: The difference between trade in widgets and dollars. Foreign Affairs.



��2

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

не тільки є джерелами нестабільності, але і, як показує практика, є або неефективними, або навіть 
шкідливими для довготривалого зростання2. 

З кінця 90-х років уряди країн ЛАК стали обережніше ставитися до припливу капіталу у 
великих розмірах, який нерідко обумовлений подіями на міжнародних ринках і грошово-кредитною 
політикою в розвинених країнах. Органам грошово-кредитного регулювання необхідно приділяти 
більше уваги не тільки грошово-кредитній стабільності, але й фінансовій стабільності та зміцненню 
реальної економіки. Врешті-решт, саме реальна економіка визначає фінансову спроможність і здатність 
позичальників погашати свої борги. 

З середини 70-х років минулого століття приплив іноземного капіталу в країни ЛАК різко зріс, 
однак ці потоки були надзвичайно нестійкі. Великі й нестабільні переміщення капіталів залишаються 
проблемою для країн ЛАК – у 2010-2011 роках потоки капіталу навіть перевищували рівні 2007 року. 
З урахуванням порядку величини загальносвітового обсягу фінансових активів, які, за оцінками, 
становлять близько 225 трлн. дол., більш ніж втричі перевищуючи загальносвітової валовий продукт3, 
навіть невеликий перерозподіл портфелів активів на користь країн, що розвиваються, призведе до 
збільшення цих потоків, яке може дестабілізувати їх економіку4.

Ще одне велике зрушення протягом останніх кількох десятиліть пов’язане зі структурою 
та використанням потоків капіталів. У період до 1970-х років іноземне фінансування було досить 
незначним, і основну його частину становили ПІІ або кредити з офіційних джерел. Двостороннє 
фінансування здійснювалося, головним чином, у формі торгових кредитів, що надавалися  
безпосередньо державними установами розвинених країн – такі кредити були безпосередньо пов’язані 
з імпортом засобів виробництва. Багатосторонні кредити Світового банку та регіональних банків 
розвитку також спрямовувалися на фінансування конкретних інвестиційних проектів у реальному 
секторі економіки. Кредити МВФ мали інший характер, оскільки вони були покликані покривати 
дефіцити платіжного балансу, що виникають в результаті макроекономічної незбалансованості. Значна 
частка фінансування прямувала в державний сектор або до приватних суб’єктів у вигляді кредитів, 
наданих під державні гарантії. 

З середини 70-х років ХХ століття приватні кредитори стали все більше витісняти офіційних 
кредиторів в якості головних джерел зовнішнього фінансування для країн ЛАК. Міжнародні банки 
рециклювали нафтодолари, надаючи країнам Латинської Америки синдиковані кредити по змінним 
процентним ставкам. У 1982 році вибухнула латиноамериканська боргова криза, і банківське кредитування 
в регіоні “раптово зупинилося” – довелося знову частково заповнювати дефіцит за рахунок офіційного 
фінансування. Воно використовувалося для обслуговування боргу приватними кредиторами (за схемою, 
що отримала назву “дверей, що обертаються”), для того щоб запобігти повномасштабному борговому 
дефолту. Однак таке збільшення обсягів офіційного кредитування тривало недовго. Міжнародні банки, 
провівши рекапіталізацію і накопичивши резерви і, тим самим, достатньою мірою зміцнивши свої 
позиції з метою розчищення своїх кредитів, зобов’язання за якими оберталися на вторинних ринках 
з величезним дисконтом, розпочали реструктуризацію боргів на основі “плану Брейді”. Згідно з цим 
планом, який реалізовувався в ряді країн регіону, які накопичили велику заборгованість наприкінці 80-х 
та на початку 90-х років минулого століття, банківські кредити трансформувалися у довгострокові цінні 
папери, які потім частково були продані первинними банками-кредиторами широкому колу фінансових 
інвесторів. це стало елементом більш загальної тенденції до “сек’юритизації”, яка супроводжувалася 
зміною структури кредиторів, де важливим джерелом фінансування для країн ЛАК стали інші приватні 
(небанківські) джерела. Сучасні джерела фінансування інвестицій країн ЛАК структуровані наступним 
чином: внутрішнє фінансування складає 59%, банківське фінансування – 21%, торгівельні кредити – 
10%, фінансування за рахунок продажів власного та акціонерного капіталу – 4%, інші джерела – 6%5. 

У країнах ЛАК загальне зрушення в бік приватних джерел фінансування відбувалось паралельно 
зі змінами в структурі одержувачів коштів і в сферах їх застосування. З середини 70-х років минулого 
2  Prasad, E., Rajan, R., and Subramanian, A. (2007). Foreign capital and economic growth. Brookings Papers on Economic 
Activity, 1, 153-209; Prasad, E., Rogoff, K., Shiang-Jin, W., and Kose, M.A. (2003). The effects of financial globalization 
on  developing  countries:  Some  empirical  evidence.  IMF Occasional Paper No.  220;  Jeanne,  O.,  Subramanian,  A.,  and 
Williamson.,  J.  (2012).  Who Needs to Open the Capital Account? Peterson  Institute  for  International  Economics.  
Washington D.C.
3 Lund, S., Daruvala, T., Dobbs, R., Harle, P., Hwek, J.-H., and Falcon, R. (2013). Financial globalization: Retreat or reset?  
Global Economic Watch, McKinsey & Company.
4 Rodrigues, V., Foley, S. (2013). Concerns over high demand of EM bonds. Financial Times.
5 Enterprise Survey (World Bank data). <http://www.enterprisesurveys.org/data>



���

Volume 2 Issue � 20�6 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

століття іноземне фінансування все частіше почало надходити приватним банкам і компаніям, причому 
в значній мірі у зв’язку з виключно фінансовими переміщеннями засобів – через операції “керрі-трейд” 
і фінансові спекуляції в країні-реципієнті, що врешті-решт призвело до значного відтоку капіталів. 
Спочатку країни-реципієнти позитивно оцінювали такий приплив коштів, розглядаючи його як ознаку 
визнання їх кредитоспроможності і потенціалу їх економіки. Однак зростаюча “приватизація” потоків 
капіталу і той факт, що вони найчастіше були результатом суто фінансових операцій, а не угод, пов’язаних 
з реальними інвестиціями, підвищували нестабільність цих потоків, в динаміці яких стали з’являтися 
раптові зупинки і реверси тенденцій. Великі обсяги надходжень фінансових коштів і нестабільність 
цих потоків призвели до завищення валютних курсів, бумів і крахів у сфері кредитування, утворення 
спекулятивних бульбашок цін на активи, виникнення інфляційного тиску і накопичення іноземних 
зобов’язань, які знизили здатність країн обслуговувати ці зобов’язання. Коли ж ці джерела вичерпалися, 
а приплив коштів змінився їх відтоком, виникли проблеми в сфері платіжного балансу і фінансування 
як приватного, так і державного секторів. 

У динаміці припливу капіталів в країни ЛАК було зафіксовано три основні хвилі: протягом 1977–
1981 років, 1990–1996 років та 2002–2007 років. Усі ці епізоди мали спільні особливості. 

По-перше, всі вони починалися, коли в розвинених країнах був надлишок ліквідності в результаті 
проведення ними стимулюючої грошово-кредитної політики та/або накопичення великих дефіцитів 
платіжного балансу, що фінансувалися за рахунок емісії боргових зобов’язань в міжнародних валютах 
(головним чином, у доларах). У той же час в розвинених країнах відзначалися серйозні спади, пов’язані 
з різними шоковими потрясіннями: нафтовою кризою другої половини 70-х років минулого століття, 
позиково-ощадною кризою в Сполучених Штатах, кризою Європейського механізму обмінних курсів, 
фінансовою кризою в японії на початку 90-х років минулого століття і крахом спекулятивного міхура 
інтернет-компаній на початку першого десятиліття ХХІ століття. У всіх цих випадках органи грошово-
кредитного регулювання в розвинених країнах знижували ключові процентні ставки, щоб підтримати 
свої фінансові системи та економіку. За цих обставин країни, що розвиваються, в тому числі ЛАК, 
здавалися для міжнародних інвесторів привабливим альтернативним варіантом, оскільки їх економіка 
зростала швидше, ніж країн Півночі, і забезпечувала можливості отримання високих доходів6. 

По-друге, зниження процентних ставок у розвинених країнах протягом 1984–1986 років 
не стало причиною значного відтоку капіталу в країни з ринковою економікою, оскільки банкам 
необхідно було проводити рекапіталізацію і накопичувати достатні резерви у зв’язку з ризикованими 
латиноамериканськими активами, кількість яких зросла в результаті боргової кризи в цьому регіоні.

По-третє, ще одним важливим фактором, що визначав вплив припливу капіталів на країни 
ЛАК, став характер їх використання. У тих випадках, коли значна частка потоків використовувалася 
для фінансування збільшених витрат на імпорт нафти або інвестиційних проектів, приплив капіталів 
допомагав стабілізувати розвиток внутрішньої економіки і забезпечувати її зростання. В інших же 
випадках, коли ці кошти спрямовувалися у приватні банки для фінансування споживання або здійснення 
спекулятивних фінансових вкладень, або у компанії для фінансування поточних витрат, ці потоки 
викликали значне підвищення реального курсу національної валюти, маючи дестабілізуючий вплив на 
економіку.

У країнах ЛАК, де підвищення валютного курсу було наріжним каменем антиінфляційної 
політики, потоки капіталу спрямувалися, головним чином, у приватний сектор через дерегульовану 
фінансову систему. це призводило до неконтрольованого розширення вітчизняного кредиту, а стан 
фінансової сфери ставав критичним у зв’язку зі спекулятивними бульбашками на ринках нерухомості 
та у фінансовому секторі, підвищенням валютного курсу і накопиченням великих дефіцитів по рахунку 
поточних операцій, що, врешті-решт, завершувалося крахом.

Остання велика хвиля потоків капіталу в країни Латинської Америки припала на 2003–2004 роки, 
коли країни стали поступово долати наслідки фінансових криз кінця 90-х років минулого століття. 
Величина потоку склала 4,9% ВВП. цей останній приплив капіталів зупинився в 2008–2009 роках. 
Ситуація була нетиповою, оскільки реверс тенденції не був викликаний підвищенням процентних 
ставок у великих розвинених країнах; навпаки, прагнучи пом’якшити напруження кризи, ці країни 
знижували відсоткові ставки. Однак це тривало недовго, і в 2010–2011 роках приплив капіталів в країни 
ЛАК знову різко зріс. І в даному випадку ситуація розвивалася нестандартно, оскільки зазвичай після 
“раптових зупинок” потоки капіталів в країни з ринковою економікою надовго повертаються назад.  
6 Akyuz, Y. (2012). The boom in capital flows to developing countries: Will it go bust again? Ekonomitek, Vol. 1,  
63–96.
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це підтверджує висновок Х.С. Шіна7 про те, що домінуючим фактором у циклі фінансових потоків є 
цикл залучення коштів великими банками, що, в свою чергу, пов’язано з тим, як вони оцінюють ступінь 
ризику.

Масштаби впливу фінансових потрясінь на країни ЛАК значною мірою залежали від стану цих 
країн до початку кризи. Історично реверс вектора руху капіталів мав більш істотний негативний вплив 
на ті країни, у яких вже були накопичені великі дефіцити за рахунком поточних операцій, оскільки вони 
були змушені без підготовки проводити рецесійну корекцію, за відсутності можливості фінансувати 
зовнішні дисбаланси. Таким чином, одна з причин відносної стійкості країн ЛАК полягає в тому, що 
в цілому у них не було дефіцитів за поточними операціями або ж такі дефіцити за своїми розмірами 
не йшли ні в яке порівняння з існуючим під час попередніх епізодів різким зростанням припливу 
іноземних капіталів. Серед причин, що пояснювали позитивний стан рахунків поточних операцій 
більшості країн ЛАК до кризи, можна назвати сприятливі умови торгівлі для експортерів сировини 
та/або збільшення фізичних обсягів експорту в результаті високого попиту з боку розвинених країн.  
У періоди попередніх “напливів” капіталу цих сприятливих факторів не існувало. Ще одним фактором 
відносної стійкості країн ЛАК було те, що директивним органам вдалося не допустити надмірного 
підвищення валютного курсу завдяки здійсненню інтервенцій на валютному ринку або регулюванню в 
тій чи іншій формі операцій по рахунку руху капіталу. ці заходи допомогли їм уникнути або стримати 
підвищення реального валютного курсу.

Накопичення міжнародних резервів і вдосконалення методів управління боргом є двома 
ефективними стратегіями, які країни ЛАК взяли на озброєння, щоб протистояти волатильності  
потоків капіталу та міжнародним фінансовим шоковим потрясінням. Протягом першого десятиліття 
XXІ століття країни накопичували значні зовнішні резерви, здійснюючи інтервенції на валютному 
ринку, щоб не допустити підвищення валютного курсу в результаті припливу капіталів, впроваджуючи 
стратегії “самострахування” від ризику раптового припинення цих потоків та криз ліквідності. 
Накопичення валютних резервів дозволяло країнам долати наслідки відтоку капіталів. 

На противагу заходам, що вживались багатьма країнами у відповідь на фінансові кризи кінця  
90-х років минулого століття, на цей раз вони не стали захищати фіксований валютний паритет 
інструментами жорсткої грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Натомість, вони пішли 
на знецінення своїх валют, при цьому центральні банки продавали частину накопичених міжнародних 
резервів, аби таке знецінення не вийшло з-під контролю. Такі дії відображають прагматичні та гнучкі 
підходи до політики валютного курсу, в рамках яких уникались “кутові рішення” (режими вільного 
плавання або жорсткої прив’язки обмінних курсів), і перевага віддавалась проміжним режимам. 
Завдяки цьому вони отримали більшу свободу маневрування для вирішення проблем фінансової кризи 
та проведення контрциклічної політики в умовах глобальної рецесії. 

Більш високий ступінь резистентності країн ЛАК до впливу несприятливих фінансових подій 
пояснюється також їх більш низькими, ніж у минулому, рівнями зовнішнього боргу та його більш 
сприятливою валютною структурою та структурою за суб’єктним складом. Слід підкреслити, що 
вплив зовнішнього боргу на економіку залежав багато в чому від того, хто був одержувачем доходу 
від експорту – держава або приватний сектор. Зосередженість основних експортних галузей в руках 
держави передбачає, що держава може одночасно скоротити бюджетний дефіцит і здійснювати платежі 
за зовнішнім боргом за рахунок заходів щодо збільшення експортних доходів (наприклад, шляхом 
девальвації), а стабільність державних фінансів залежить від попиту на міжнародному товарному 
ринку. У таких країнах як Мексика, Чилі, Болівія та Венесуела, де держава контролювала основні 
експортні ресурси, існувала пряма залежність між здатністю економіки країни обслуговувати зовнішній 
борг і можливістю держави покривати державні витрати: збільшення експорту призводило одночасно 
до поліпшення платіжного балансу і скорочення бюджетного дефіциту. У свою чергу, збільшення 
бюджетного дефіциту було пов’язано з падінням відносних цін експорту (нафти – в Мексиці, Болівії, 
Венесуелі, міді – в Чилі).

Для країн, в яких основна частина експортних ресурсів була зосереджена в руках приватного 
сектора (Аргентина, Бразилія та багато інших країн Південної та центральної Америки), збільшення 
експортних доходів не обов’язково відбивалося на стані державних фінансів: дефіцит валютних коштів 
у держави співіснував з надлишком валютних ресурсів у приватного сектора. У цих умовах держава 
змушена купувати валютні ресурси проінфляційними способами: шляхом випуску цінних паперів 
7  Shin, H.S. (10-11 November, 2011). Global banking glut and loan risk premium. IMF Annual Research Conference, 
Mundell-Fleming Lecture. <http://www.princeton.edu/~hsshin/www/mundell_fleming_lecture.pdf>
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або грошової емісії. ці відмінності в характері власності на основні експортні ресурси зумовили і 
відмінності в інфляційному ефекті кризи зовнішнього боргу – для країн цієї групи криза зовнішнього 
боргу характеризувалася зазвичай більш високою інфляцією.

Починаючи з 2000 року, валютна структура боргу зберігає стабільні пропорції, у яких переважає 
заборгованість у доларах США з часткою 75%, що свідчить про незначну диверсифікацію запозичень, 
а також про залежність від курсових коливань пари національної валюти та долара США. Доларизація 
економіки підсилюється додатковим попитом держави на валюту, яка необхідна для обслуговування 
боргових зобов’язань. У випадку девальвації, ризик настання якої пришвидшує та підсилює заміщення 
валюти і активів, спостерігається подорожчання обслуговування зовнішнього боргу, знецінення 
національної валюти, зростання загальної суми боргових зобов’язань, таким чином – дестабілізація 
економічної ситуації та посилення боргового навантаження через потребу додаткового залучення 
кредитних ресурсів.

У середньому, в 2013 році валовий борг Латинської Америки збільшився з 31,2% ВВП до  
31,9% ВВП. Даний показник був нижчий, ніж дефіцит. Зовнішній державний борг зріс лише до 14,7% 
від ВВП; внутрішній борг становив 17,2% ВВП. В країнах Карибського басейну державний борг (в 
основному зовнішній) залишився на рівні 77% ВВП. 

Країни ЛАК продемонстрували зміну співвідношення приватного боргу та державного 
боргу: якщо у 2005 році співвідношення державного боргу до приватного складало 29% і 69%, то у  
2013 році борг приватного сектору збільшився до 48%, а державний борг скоротився до 59% від 
сукупного зовнішнього боргу регіону. 

Країни регіону змінили орієнтацію на внутрішні ринки капіталу як джерела фінансування 
державних витрат та вектор зовнішніх запозичень у бік внутрішньо регіонального кредитора – 
Латиноамериканського резервного фонду (ЛАРФ), який вже більше трьох десятиліть активно надає 
державам-членам кошти для фінансування платіжного балансу. Використання регіонального механізму 
дозволяє впоратися з дезорганізацією внутрішньо регіональних торгових та інвестиційних потоків, що 
виникла через проблеми в малих країнах, і тим самим зберегти загальну стабільність в регіоні. ЛАРФ 
розпоряджається частиною валютних резервів країн-учасниць з метою створення загальної мережі 
страхування, щоб уникнути криз поточних рахунків і капіталу, а також для стимулювання впровадження 
умовних кредитних ліній для обмеження вразливості економік регіону, що розвиваються, до фінансових 
криз в цілому.

ЛАРФ має більш високий рейтинг у порівнянні з окремими членами, що дозволяє залучати 
позикові кошти на фінансових ринках за нижчою ціною і перенаправляти ці ресурси до регіональних 
пріоритетів. Серед головних цілей Фонду варто виокремити надання фінансової підтримки платіжного 
балансу, поліпшення умов для резервних інвестицій країн-членів, допомога в гармонізації грошово-
кредитної і фінансової політики країн-членів, кредити на підтримку ліквідності та казначейські позики. 
Серед іншого, Фонд надає центральним банкам та іншим державним установам країн-членів різноманітні 
послуги: надання кредитних ліній центральним банкам (платіжний баланс, реструктуризація боргу, 
ліквідність, резерви, казначейство), довгострокові депозити, управління активами та портфелем цінних 
паперів, вимірювання ризику та контроль за інвестиційними портфелями8.

Кредитні лінії використовувались частіше в періоди криз, особливо під час кризи зовнішньої 
заборгованості на початку 1980-х років, коли ЛАРФ надав кредити практично всім країнам-членам. 
Тим не менш, протягом наступних криз, тільки меншість країн-членів прагнули одночасно отримати 
підтримку ліквідності9. 

Ідея того, що латиноамериканські резерви можуть бути об’єднані в рамках регіонального органу, 
такого як ЛАРФ, і використані для співстрахування проти раптових зупинок, є досить привабливою. 
Об’єднання може бути використано для зниження реальної ресурсної вартості накопичення резервів. 
До того ж, можна уникнути серйозних витрат, пов’язаних з фінансовою нестійкістю, викликаною 
волатильністю потоків приватного капіталу.

Фінансові припливи і відтоки породжують нестабільність на кредитних ринках, посилюють 
інфляційний тиск і ведуть до збільшення обсягу боргових зобов’язань в іноземній валюті, зменшуючи 
можливості для обслуговування таких зобов’язань. Припинення припливу іноземного капіталу або його  
 
8 The official website of the Latin American Reserve Fund (FLAR) <https://www.flar.net/contenido/default.aspx>
9 Eichengreen, B. (November, 2006). Insurance underwriter or financial development fund: what role for reserve pooling 
in Latin America? Serie financiamiento del desarrollo № 186. Development Studies Unit. Economic Development 
Division. CEPAL.
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відтік чинять негативний вплив на стан платіжного балансу, а також на фінансування приватного та 
державного секторів. Таким чином, залежність від припливу приватного капіталу, як правило, посилює 
макроекономічну і фінансову нестабільність і гальмує довгострокове економічне зростання. Крім того, 
приплив приватного капіталу носить переважно проциклічний характер. З цих двох причин протягом 
останніх трьох десятиліть рух приватного капіталу відігравав вирішальну роль у виникненні криз 
платіжних балансів і фінансових криз у країнах ЛАК.

Переважна орієнтація на внутрішні ринки капіталу, як джерела фінансування державних витрат, 
знижує ймовірність грошово-кредитних криз і сприяє зміцненню стабільності курсу національної 
валюти. Крім того, борг, деномінований в національній валюті, дозволяє грошово-кредитним органам 
протидіяти зовнішнім потрясінням і стримувати зростання дефіциту торгового балансу шляхом 
девальвації національної валюти без ризику збільшення номінального розміру цього боргу. 

Висновки. Слабкість місцевих валют і банківських систем, які є вразливими до волатильності 
припливів капіталу, може призвести до валютних атак або кредитних бульбашок. Політика зведення 
ризику до мінімуму є інструментом, що допомагає країнам ЛАК пережити глобальну кризу. Заходи 
включають, зокрема, накопичення іноземних резервів, розвиток національних боргових ринків та 
емісію боргових інструментів, які виступають методом страхування на випадок внутрішніх і зовнішніх 
шокових потрясінь. Однак, такі заходи “страхування” можуть бути пов’язані з певними витратами. 
Зокрема, якщо центральні банки стерилізують грошову масу, що створюється в результаті накопичення 
міжнародних резервів, збільшенням своїх зобов’язань, виникають фінансові витрати, коли відсотковий 
дохід за міжнародними резервами менше процентних виплат за борговими зобов’язаннями нових 
випусків, знижують вразливість країн до впливу фінансових шокових потрясінь і ймовірність 
виникнення руйнівних фінансових криз10.
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