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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
І МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Одним із показників, які характеризують діяльність банківсь-
кої системи, є рівень ліквідності банків, що відповідає за їх здат-
ність вчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання.
Зміни в коливаннях банківської ліквідності справляють миттєвий
вплив на макроекономічну ситуацію, зумовлюючи необхідність
дослідження механізмів і напрямів такого впливу.

Саме ліквідність забезпечує належний запас міцності банків-
ської системи під час криз, особливо в умовах фінансової глоба-
лізації. У випадках, коли рівень ліквідності недостатній, обмежу-
ється платоспроможність банків, що тягне за собою ускладнення
процесу безперебійного здійснення платежів. Підсумком може
стати майже повне призупинення проведення платежів усередині
економіки, тобто фактичний параліч економіки [1].

Незважаючи на відносно стабільне функціонування банківсь-
кої системи України, за роки незалежності так і не вдалося домо-
гтися такого рівня довіри з боку громадян, як це спостерігається
в Європі чи США. Однією з причин є коливання рівня ліквіднос-
ті, внаслідок чого окремі банки нерідко виявляються нездатними
вчасно розраховуватися зі своїми клієнтами. У розвинених краї-
нах запобігти такій проблемі покликана система страхування
вкладів, а також розвинений ринок міжбанківських кредитів.
Проте в нашій країні, незважаючи на існування зазначених інсти-
туцій, нерідко вкладники стикаються з тим, що вилучити кошти з
банків буває досить складно. У випадках гострої нестачі вільних
грошових коштів банки прагнуть максимізувати приплив ліквід-
ності з усіх можливих джерел. Унаслідок цього збільшується су-
ма комісійної винагороди, зростають кредитні ставки, при одно-
часному зниженні депозитних, а також знижуються обсяги фінан-
сування довгострокових проектів. Негативний вплив коливань
рівня банківської ліквідності позначається не тільки у випадках її
зменшення. Не менш серйозні наслідки на макроекономічну ста-
більність має її надмірне збільшення, що продемонструвало спе-
ціальне дослідження [2].
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У випадках, коли банки відчувають надлишок ліквідності, ба-
нківські менеджери поводяться досить агресивно, неправильно
оцінюючи ризики під час кредитування. При цьому особливо не-
безпечна для макроекономічної стабільності ситуація складається
у випадках, коли інвестори воліють зберігати гроші в банках, за-
мість здійснення прямих інвестицій. Причиною цього є переоцін-
ка ризику прямого вкладення коштів і прагнення до швидкого
отримання прибутку. Надлишок ліквідності нерідко є наслідком
неправильної політики центрального банку. Історія знає багато
прикладів, коли так звана «політика дешевих грошей», призводи-
ла до надмірного розширення грошової бази в банках і збільшен-
ня доступних кредитів. Найчастіше така ситуація спостерігається
в сфері іпотечного кредитування.

Таким чином, зміни у рівні ліквідності окремих банків і всієї
банківської системи здатні істотно впливати на макроекономічну
стабільність в умовах глобалізації фінансових ринків. Брак лікві-
дності призводить до проблем у своєчасному здійсненні платежів
та виконанні зобов’язань. Надлишок ліквідності може призвести
до недооцінки ризиків кредитування та небезпечного збільшення
кількості дешевих кредитів.

Література
1. Ліквідність банківської системи України : Науково-аналітичні ма-

теріали. — Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик та ін. — К. ; Національ-
ний банк України. — Центр наукових досліджень, 2008. — 180 с.

2. Чирак І.М. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансо-
вого ринку України: позитивні та негативні сторони / І.М. Чирак,
В.В. Козюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://confer-
dsum.ucoz.ua/_fr/0/4564742.pdf.

Нішкур Т. О.
«Фінанси і кредит», 3 курс,
ДВНЗ « Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
Науковий керівник — к.е.н., доцент Дегтярьова Н.В.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ
НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ

Впровадження інтернет-технологій у всьому світі вже призве-
ло до змін структури біржового обороту. Тепер торгівля на біржі
стала настільки дешевою, швидкою і доступною, що мільйони
людей, легко і швидко освоїли нові технології.


