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Державний борг - це загальна сума боргів
держави з повернення отриманих та
непогашених кредитів, що виникають
внаслідок державного запозичення.
Борг — щось, що необхідно повернути.
Здебільшого поняття боргу застосовується
щодо грошей або інших активів, взятих
у позику або послуг, наданих у кредит, але
може також вживатися в моральному плані,
наприклад, як борг дітей перед батьками,
що їх виховали. Борг — зобов"язання строк
виконання
якого настав.

Державний борг України в травні 2020 року
перевищив 2,2 трлн грн.
Держборг США на 2019 рiк переступив
позначку в 22 трлн доларів.
Державний борг Японії станом 31 березня
2019 року становив майже понад 10 трлн
доларів. Інформацію офіційно оприлюднило
міністерство фінансів країни.

Японія - третя за величиною економіка світу,

але країна має найбільший державний борг в
світі. Вже 20 років економіка Японії ледь
зростає, а попит стагнує. До чого це
призводить.Ми звикли уявляти собі Японію як
країну сакури, передових технологій та
шаленого зростання економіки. Однак
економіка Японії вже давно спить. Якщо
визначати державний борг Японії в структурі
світового - то це 20%. В США за цим
показником більша частка - 29%.

МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ЗІБРАВ
НАЙЯСКРАВІШІ ЦИТАТИ ДІАСПОРЯНИНА:
Про українців:
"Часто зустрічаю українців, які не хочуть згадувати, що

вони українці - кажуть, що вони росіяни або хтось
інший".
"Що мене найбільше шокувало в Україні?
В Америці я чую українську частіше, ніж в Києві".

"Україна не є державою з 40 мільйонами

людей. Це держава із 60-70мільйонами, які
живуть по
всьому світу".


Про життя в Америці :
"Американське життя настільки буремне, що ви

приходите з однієї роботи до іншої. І це не тому, що
хотілось більше грошей, а щоб просто вижити".

"США - це життя в борг. Наприклад, я буду оплачувати

мій університет… ще 15 років!

Люди не можуть виїхати просто тому,що
вони весь час в боргах.
Тобто, якщо людина їде з роботи надовго, вона її
втратить, а це означає, що втратить і дім. І бум – ви на
вулиці, ви втратили все. Такі реалії життя в Америці.

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: РИЗИКИ ТА
ІПОТЕКА.

Одним з найефективніших способів забезпечення зобов’язань є
іпотека – застава нерухомості. Іпотечний кредит – це
кредитування під заставу нерухомості. Така форма кредиту
зменшує ступінь ризику для обох сторін. Закон України "Про
заставу" містить таке визначення: "Іпотекою визначається
застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або)
майно, щостановить предмет застави, залишається у
заставодавця або третьої особи".При цьому слід зазначити, що
у законі "Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування" подано таке визначення терміну "нерухоме
майно": "Нерухомим майном визнається житловий будинок або
його частина, квартира, садовий будинок,дача, гараж,
інша постійно розташована будівля,
а також інший об’єкт,
що підпадає під визначення
першої групи основних фондів
згідно із Законом України
"Про оподаткування
прибутку підприємств".

У законодавстві європейських країн іпотека
визначається як застава нерухомого майна, за рахунок
якого заставодержатель (кредитор) має право –
переважне щодо інших кредиторів заставодавця
(позичальника) – у разі невиконання забезпеченого
іпотекою основного зобов’язання задовольнити свої
вимоги.
Іпотека є похідною від основного зобов’язання (окремо
воно існувати не може) і припиняється з його
виконанням.
Важливою передумовою іпотеки є об’єктивна оцінка
майна, вартість якого зазначається і в договорі, і в
заставній.

