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ФІНАНСОВА СИСТЕМИ ІНДІЇ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Вивчення досвіду інших країн у вирішенні проблем
пов’язаних з нестабільністю фінансових систем є невід’ємною
передумовою ефективного розвитку національного фінансового
ринку. Саме тому дослідження фінансової системи Індії як країни
з ринком, що динамічно розвивається, та дій її уряду в умовах
світової
фінансово-економічної
кризи
представляється
актуальним.
Аналіз заходів індійського уряду щодо вирішення проблем
фінансового сектора, а також протистояння світовій фінансовоекономічній кризі в цілому демонструє, що ретельно розроблена і
вчасно впроваджувана політика дозволяє не тільки не допустити
негативних наслідків, а навіть забезпечує стійке економічне
зростання.
В умовах світової нестабільності, перш за все, важливу роль
відіграла загальна консервативність фінансової системи Індії, а
також реформи банківського сектору, які були проведені
напередодні кризи. Індійські банки, а також інші фінансові
установи на відміну від західних відмовлялись від придбання
цінних паперів, які були забезпечені іпотекою і кредитнодефолтними свопами. В результаті система ринку внутрішнього
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капіталу як чинник економічного зростання зберегла позитивну
динаміку попередніх років.
Крім того, позитивний вплив мала попереджуюча фінансова
політика індійського уряду, яка включила ряд стимулюючих
пакетів, зокрема заходи щодо зниження процентних ставок,
збільшення кредитування і скорочення акцизних зборів.
Завдяки визначеному вище, на відміну від країн Західної
Європи, наслідки світової кризи для Індії в цілому були
незначними. Якщо в 2008—2009 рр. у всьому світі спостерігалась
глобальна рецесія, то основний макроекономічний показник Індії
ВВП демонструє позитивну динаміку: хоч темпи його росту в
2008—2009 рр. дещо знизилися, їх рівень залишився достатньо
високим — 6,2% у 2008 р. та 6,8 % у 2009 р., 10,1 % у 2010 р. [1]
Аналіз динаміки платіжного балансу Індії в докризовий період і
період глобальної нестабільності також демонструє покращення
рахунку операцій з капіталом і фінансового рахунку.
Так само як і Україна, Індія сильно залежить від стратегічного
імпорту, тому коливання світових цін, у першу чергу на нафту,
негативно позначається на стані торговельного балансу. Однак
рівень залежності від зовнішньої торгівлі Індії становить лише 20
% ВВП, що забезпечило, не зважаючи на світову кризу, приток
ПІІ в країну в 2008—2009 р. обсягом 27,3 млрд дол. США [2].
Однак враховуючи досягнення слід визнати, що залишається
низка проблем подальшого розвитку фінансового сектору Індії.
Так, серед ключових аспектів слід відзначити необхідність
реформування системи охоплення фінансовими послугами,
фінансової архітектури, системи регулювання фінансового
сектора. Актуальним також є необхідність реалізації ефективних
заходів щодо зниження дефіциту держбюджету, інфляції.
Важливо
відзначити,
що
покращення
функціонування
фінансового ринку Індії у сучасних умовах може бути досягнуто
за рахунок зменшення державної власності, подальшого
зростання конкуренції в банківському секторі, зниження
домінування обмеженого кола інвесторів на ринку цінних паперів
з фіксованим доходом.
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ
СПОЖИВЧИХ ЦІН В УКРАЇНІ
Інфляція належить до числа основних макроекономічних
проблем, є важливим чинником, що визначає внутрішню
фінансову рівновагу в соціально-економічній системі й рівень
життя населення. Однією з причин виникнення інфляції є
розбалансованість і монополізація товарних ринків, що
унеможливлює контроль за цінами і плануванням власної
діяльності підприємств. Таким чином, інфляція впливає на
споживчий ринок, та коливання споживчих цін у країні (рис. 1).
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Рис. 1. Індекси інфляції та споживчих цін в Україні за 2009—рр. [2]
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