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Характерною рисою розвитку світової фінансової системи є стійка тенденція 

зростання зовнішнього державного боргу країн, як розвинених, так й тих, що розвиваються. 

Так, за даними Всесвітнього банку [1] на початок 2013 р. обсяг зовнішнього боргу США 

становив 15,68 трлн. дол (майже 100% до ВВП), Великобританії – 9,46 трлн. дол (388% до 

ВВП), Німеччині – 5,71 трлн. дол. (168% до ВВП), Франції – 5,37 трлн. дол (майже 200% до 

ВВП), Японії – 3,02 трлн. дол (46% до ВВП), Італії – 2,52 трлн. дол (120% до ВВП), Канаді 

– 1,33 трлн. дол (майже 70% до ВВП). Найбільш високий рівень боргу до ВВП в Фінляндії, 

Греції та Португалії (понад 230%), а найменший рівень боргу в таких країнах як Ізраїль, 

Республіка Корея і Росія (менше 40%). Динаміка зміни обсягу зовнішнього боргу України 

показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Зовнішній борг України, млрд. дол. 

 

Зважаючи на двоякий характер зовнішнього боргу, задача управління ним нерозривно 

пов’язана з проблемою забезпечення економічної безпеки країни на глобальному та 

національному рівнях. У цьому контексті управління зовнішнім боргом можна розглядати 

в широкому та вузькому розумінні. На погляд авторів, у широкому розумінні під 

управлінням зовнішнім боргом слід розуміти формування такої фінансової політики 

держави, яка б сприяла забезпеченню діяльності держави як позичальника та гаранта. У 

вузькому розумінні під управлінням зовнішнім боргом слід розуміти процес підготовки, 

випуску та розміщення боргових зобов'язань держави, надання гарантій, а також 

проведення операцій з обслуговування та погашення боргових зобов'язань. 
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