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Оцінка боргового зобов’язання країн, що розвиваються: теорія і практика
Метою дослідження є аналіз нового підходу до оцінки боргового зобов’язання на основі систематизації
показників у чотирьох аспектах: платоспроможність, ліквідність, внутрішній борг, зовнішній борг. Запропонована
методологія розглядає недоліки, що негативно впливає на обсяг боргового зобов’язання.
Результати дослідження свідчать про найменший обсяг боргового зобов’язання у країнах, що розвиваються, у
2014-2016 рр. Основною причиною є недостатня платоспроможність. Також отримані результати свідчать про те,
що загальна оцінка внутрішнього боргу за останні роки показує більш загрозливий обсяг, ніж зовнішнього. Крім
того, було виявлено, що схожі проблеми з обсягом боргового навантаження також мають місце у країнах ЄС,
оскільки значення проаналізованого показника – співвідношення загального державного боргу до ВВП –
перевищує 60%.
У статті надано рекомендації щодо аналізу досвіду реформ управління боргом нових країн-членів ЄС і водночас
постсоціалістичних країн іншими країнами, що розвиваються.
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Оценка долгового обязательства развивающихся стран: теория и практика
Целью исследования является анализ нового подхода к оценке долгового обязательства на основе систематизации
показателей в четырех аспектах: платежеспособность, ликвидность, внутренний долг, внешний долг.
Предложенная методология рассматривает недостатки, что негативно влияет на объем долгового обязательства.
Результаты исследования свидетельствуют о наименьшем объеме долгового обязательства в развивающихся
странах в 2014-2016 гг. Основной причиной является недостаточная платежеспособность. Также полученные
результаты свидетельствуют о том, что общая оценка внутреннего долга за последние годы показывает более
угрожающий объем, чем внешнего. Кроме того, было выявлено, что похожие проблемы с объемом долговой
нагрузки также имеют место в странах ЕС, поскольку значение проанализированного показателя – соотношение
общего государственного долга к ВВП – превышает 60%.
В статье представлены рекомендации касательно анализа опыта реформ управления долгом новых стран-членов
ЕС и в то же время постсоциалистических стран другими развивающимися странами.
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