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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ
З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
УДК 338.2:339.747+339.73

Седлик О. В.

Проаналізовано співпрацю вітчизняних фінансових організацій з міжнародними в
умовах світової фінансової кризи із урахуванням специфіки їх діяльності. Зазначено, що
засади державного управління щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями мають бути удосконаленими в межах запровадження нових процедур підготовки й реалізації проектів економічного та соціального розвитку України.
Ключові слова: діяльність фінансових інститутів, державна економічна політика,
стратегія співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЬІ
С МЕЖДУНАРОДНЬІМИ ФИНАНСОВЬІМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
УДК 338.2:339.747+339.73

Седлик О. В.

Проанализировано сотрудничество отечественных финансовых организаций с международными в условиях мирового финансового кризиса с учетом специфики их деятельности. Указано, что основы государственного управления относительно сотрудничества
Украины с международными финансовыми организациями должны быть усовершенствованными в рамках внедрения новых процедур подготовки и реализации проектов экономического и социального развития Украины.
Ключевые слова: деятельность финансовых институтов,, государственная економическая политика, стратегия сотрудничества Украины с международными финансовыми
организациями.

ECONOMIC POLICY OF UKRAINE’S COOPERATION WITH INTERNATIONAL
FINANCIAL ORGANIZATIONS
UDC 338.2:339.747+339.73
Sedlyk O. V.
The article analyzes the domestic financial cooperation with international organizations in
a global financial crisis, taking into account their specific activities. It is marked, that in addition
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to providing credit resources, cooperation with international financial institutions provides access
to economic knowledge, experience and expertise of almost all countries. It is noted that
principles of state management of Ukraine’s cooperation with international financial institutions
should be improved within the introduction of new procedures for the preparation and
implementation of economic and social development of Ukraine.
Key words: activities of financial institutions, government economic policy strategy of
cooperation of Ukraine with international financial organizations.
Діяльність міжнародних фінансових організацій набула вагомого значення для України. Вона сприяє переходу економіки до ринкових відносин, стабілізації й економічному прогресу. У працях як іноземних, так і вітчизняних
наукових дослідників розкриваються питання діяльності
фінансових інститутів на глобальному фінансовому ринку.
Зокрема, серед іноземних дослідників слід виділити праці
Д. Хелда, Г. Кісінджера [1], Дж. Сороса [2], Дж. Стігліца [3].
Серед вітчизняних дослідників цієї тематики є такі:
Ю. Пахомов, О. Пасхавер, В. Геєць [4].
Однією з основних тенденцій формування системи міжнародних економічних відносин у третьому тисячолітті є процес глобалізації. Неминучою стала і глобальна інтеграція фінансово-банківської системи, яка
передбачає посилення економічної взаємозалежності країн світу. Зокрема, лауреат Нобелівської премії Дж. Стігліц
відмітив, що у теперішніх фінансових інститутів не
виявилося інструментів з попередження і мінімізації наслідків кризи [3]. За словами О. Пасхавера; в Україні поки
що інвестиційний імідж прямо протилежний ідеальному
зразку, але змінити його дуже просто: для цього влада
повинна реально продемонструвати інвесторам серйозний і цілеспрямований рух у потрібному напрямку.
В. Геєць, у свою чергу, зауважує, що надзвичайно важливе завдання для України – успішно провести переговори з міжнародними фінансовими організаціями для
залучення їх до реалізації різних інфраструктурних проектів, наприклад, у рамках Державного регіонального фонду розвитку [4].
Після початку кризи чимало країн, які розвиваються, не мали доступу до ринкового фінансування, і надані
міжнародними фінансовими інститутами (МФІ) ресурси
були критично важливими для забезпечення поступової
адаптації до зовнішніх та внутрішніх дисбалансів і диспропорцій, які виникли в результаті кризи [5]. Зокрема, в Європі здійснюють свою діяльність такі регіональні валютнокредитні організації (табл. 1).
Таблиця 1
Регіональні валютно-кредитні
організації в ЄС [6 – 8]
Назва
валютнокредитної
організації

Дата
заснування

Цілі

1

2

3

Європейський інве1958 р.
стиційний
банк (ЄІБ)

Спрощене фінансування інвестицій в
інфраструктуру чи промислових інвестицій за проектами, які викликають регіональний, галузевий чи загальноєвропейський інтерес. Інтеграція України в
європейську спільноту дасть можливість

Закінчення табл. 1
1

2

3
нашій державі співпрацювати з Європейським інвестиційним банком і його
складовою частиною – Європейським
інвестиційним фондом. Діяльність
останнього полягає в інвестуванні
у венчурні фонди, які підтримують малий
і середній бізнес, а також гарантуванні
кредитів, що видаються різноманітними
фінансовими інститутами малим і середнім підприємствам

ЄвропейСприяння економічним реформам у
ський банк
країнах Східної Європи та колишнього
реконструСРСР. Основними об’єктами кредитукції та розвання є приватні фірми і державні підвитку
Функці- приємства, що приватизуються, а також
(ЄБРР)
онує з знову створювані компанії, включаючи
1991 р. спільні підприємства з міжнародними
інвестиціями. 60 % його ресурсів спрямовано на розвиток у цих країнах приватного сектору, а 40 % – на розвиток
інфраструктури
Європейський фонд
валютного
1973 р.
співробітництва
(ЄФВС)

Надає кредити країнам – членам ЄС –
для покриття дефіциту платіжного балансу за умови використання ними програми стабілізації економіки, а також
виконує функції кредитнорозрахункового обслуговування

Серед найбільших міжнародних фінансових організацій, що проводять свою діяльність в Україні, слід виділити такі: Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий
банк (СБ) і Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР). Надалі проведемо деталізацію діяльності кожної з
міжнародних фінансових організацій.
Разом з тим, за словами академіка НАН України
Пахомова Ю., Світовий банк і МВФ відіграють центральну
роль у розвитку і впровадженні глобальних ініціатив з
управління зовнішнім боргом і так званих стратегій зі скорочення бідності [4]. На думку Дж. Сороса, інститути,
створені в Бреттон-Вудсі – МВФ і Світовий банк, були засновані з метою створення можливості світової торгівлі у
світі за умови відсутності руху капіталу в міжнародному
масштабі [2].
Проте сучасні як національні, так і міжнародні структури практично не надають гарантій захисту інтересів
людей. Так, за словами професора Прінстонського університету Р. Фолка, "…всесвітні дебати не вилилися у
вирішення протиріч між демократичними обов’язками і
недемократичним світовим порядком" [9]. У свою чергу,
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Г. Кісінджер, сучасний апостол геополітики, стверджує, що
корені геополітичного реалізму слід шукати вже у поглядах кардинала Рішельє, який зауважив, що у держав немає принципів, а є тільки інтереси [1]. Зокрема, кредитування МВФ окремих країн здійснюється з метою
забезпечення переважно фінансових і політичних амбіцій
окремих верств населення. Розглянемо детальніше види
кредитування, що здійснює МВФ.
У ході здійснення своєї діяльності МВФ надає кредити декількох видів: резервні кредити ("стенд-бай"); розширене кредитування (ЕФФ); компенсаційні та надзвичайні кредити (ССФФ); фінансування системних перетворень
(СТФ); стабілізаційний ("буферний") кредит (БСФФ); фінансування структурної перебудови (САФ); розширене
фінансування (ЕСАФ) [10].
Нагадаємо, що в кінці жовтня 2008 року МВФ підтвердив рішення щодо виділення Україні кредиту на суму
16,5 млрд дол. на 15 років під чотири відсотки річних для
вирішення економічних проблем [11].
Вагоме значення для України має співпраця з
групою Світового банку, що розпочалася у 1992 році,
коли на офіційній церемонії у Державному департаменті
США українська сторона підписала статут Міжнародного
банку реконструкції та розвитку (МБРР). СБ в особі
МБРР і Міжнародної асоціації розвитку є спеціалізованою фінансовою агенцією, яка надає низькопроцентні
довгострокові кредити і гранти країнам, що є їхніми засновниками, тобто власниками акцій. Україні належить
10 908 акцій на суму 1 315,9 млн дол. США [12]. Група
СБ включає:
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР) – членство України з 1992 року;
Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Починаючи
з 1960 року МАР виділила кредитів на загальну суму
135 млрд дол. США. На рік виділяється близько 6 –
7 млрд дол. США на проекти розвитку різних видів господарської діяльності;
Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Заснована в 1956 р. для сприяння розвитку приватного підприємництва в країнах, що розвиваються; у жовтні 1993 р.
Україна стала 162 країною-учасницею;
Багатостороннє агентство гарантії інвестицій (БАГІ).
Розпочало діяльність з розповсюдження потоку прямих
іноземних інвестицій серед країн-членів, з 1995 р. повне
членство України [13];
Міжнародний центр врегулювання інвестиційних
суперечок (МЦВІС). Україною ратифіковано Конвенцію про
порядок вирішення інвестиційних спорів між державами й
іноземними особами [14].
Кожна з установ Групи Світового банку має свої
функції і відіграє самостійну, якісно відмінну роль. За
словами Р. Зелліка, заходи антикризового реагування
складалися з трьох основних компонентів: 1) розробка
програми допомоги фінансовим системам у подоланні
кризи, зокрема в Центральній та Східній Європі;
2) надання допомоги урядам для подолання кризової
деформацій у фіскальній сфері; 3) надання консультаційної допомоги з поліпшення умов для підприємництва
[15].
Участь у фінансовій допомозі Україні міжнародних
фінансових організацій, таких, як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, для подолання фінансової кризи
2008 – 2009 років наведена на рис. 1.

Світовий банк

Група міжнародних організацій
Світового
банку

Міжнародний
банк реконструкції та
розвитку
(МБРР)
Міжнародна
асоціація
розвитку
(МАР)

Міжнародна
фінансова
корпорація
(МФК)

Багатостороннє агентство
гарантії інвестицій
(БАГІ)

Міжнародний
центр врегулювання інвестиційних
суперечок
(МЦВІС)

Міжнародний
валютний фонд

Фінансова допомога Україні
для подолання фінансової
кризи 2008 – 2009 рр.

Виділення позики у розмірі
400 млн дол. для України
на підтримку банківського
сектору. Готується Проект
"Друга програмна позика на
реабілітацію фінансового
сектору в сумі 350 млн дол.
США

За станом на 01.01.2008 р.
виділено
882,4 млн дол. США. Збільшення обсягу фінансових
кредитних ресурсів з
200 млн дол. до 500 млн дол.
для приватного сектору без
гарантій Уряду
Четверта гарантія на
підтримку банківського
сектору в Україні в сумі
247 млн дол.США надається на покриття кредиту
акціонера – банку “UniCredit
Bank Austria AG”–
АКБ “Укрсоцбанк”
1) забезпечення правових
можливостей для проведення примирювальних і
арбітражних переговорів
між урядами країн та іноземними інвесторами;
2) усунення зовнішньоекономічних перешкод на шляху приватних інвестицій

Виділення
Україні
кредиту
stand-by
розміром
16,4 млрд дол.
США

Реалізація та
цілі фінансової допомоги

Зменшення
золотовалютних резервів
Нацбанку,
яке відбулося під час
угамування
паніки

Фінансування дворічної
антикризової
програми
української
влади

Національний
банк України

Рис. 1. Фінансова допомога Україні,
надана Світовим банком та Міжнародним валютним
фондом у 2008 – 2009 роках для подолання
глобальної фінансової кризи [5; 16 – 18]
Основні стратегічні напрями співробітництва Світового банку з Україною визначено в Стратегії партнерства з
Україною на 2007 – 2011 роки, що передбачає таке: підтримку конкурентоспроможності України шляхом поліпшення умов для підприємницької діяльності; розширення
енергозбереження; сприяння міжнародній інтеграції на
основі модернізації транспортної інфраструктури, а також
допомогу у підвищенні ефективності та якості державних
послуг [5].
З табл. 2 видно, що Україна посідає одне з лідируючих місць у запозиченнях під час кризи з поміж країн
Центральної, Східної та Південної Європи.
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Таблиця 2
Запозичення під час кризи країнами Центральної,
Східної та Південної Європи [19]

Країна

Строк
(місяць, рік)

Обсяг
(дол. США)

Міжнародна
фінансова
установа

Угорщина

Жовтень 2008 25,4 млрд

МВФ, СБ, ЄС

Україна

Листопад 2008 16,4 млрд

МВФ,СБ

Латвія

Грудень 2008 10,5 млрд

МВФ+ЄС

Білорусь

Січень 2009

2,46 млрд

МВФ

Січень 2009

530,0 млн

МВФ

Сербія

Польща

Березень 2009 4,0 млрд

МВФ

Жовтень 2009 1,4 млрд

Мінфін Росії

Квітень 2009

МВФ (гнучка кредитна лінія)

20,5 млрд

Боснія і ГерцеТравень 2009 1,3 млрд
говина

МВФ (кредит
"стенд-бай")

Румунія

МВФ, СБ, ЄС,
ЄБРР

Березень 2009 27 млрд

Загальний
МВФ, СБ, ЄС,
обсяг позико- Жовтень 2008 –
110,4 млрд ЄБРР, Мінфін
вих та залуче- березень 2009
Росії
них коштів

Наступним у даному дослідженні буде ЄБРР. Сильна капітальна база та урядова підтримка визначають
найвищий рейтинг ЄБРР за шкалами Standard & Poor’s,
Moody’s і Fitch. Слід відзначити, що ЄБРР у 2009 році надав Україні кредит на загальну суму 1 млрд євро. Половина коштів направлена на рекапіталізацію банківської системи, розвиток національної муніципальної інфраструктури,
заходи зі енергозбереження, розвитку сільського господарства [20]. Проте переважна більшість нових проектів
ЄБРР у 2009 році була спрямована на підтримку експансії
іноземних компаній та банків у ключових секторах економіки. Так, серед шести фінансових установ, які отримали
кошти у 2009 році від ЄБРР, жодна не є у повній вітчизняній власності. І лише одна з обраних – державний Укрексімбанк – не була інститутом з іноземним капіталом [21].
На рис. 2 наведено частки статутного капіталу
найбільших акціонерів у ЄБРР у покраїнному розрізі та з
виокремленням категорій ЄІБ та ЄС.

Рис. 2. Структура найбільших акціонерів ЄБРР
(вклад у статутний капітал, у млн євро) [22]

Частка ЄС у структурі найбільших акціонерів ЄБРР
складає близько 34 % порівняно з відповідною часткою
США, а порівняно з окремими країнами Європи – 40 %.
Проведений комплексний аналіз свідчить про те,
що Україна активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. Проте без зміни або принаймні значної корекції соціально-економічної парадигми розвитку
Україна неспроможна буде виконувати свої фінансові й
соціальні зобов’язання. Разом з тим на тлі негативних
факторів, спричинених зовнішніми запозиченнями України,
слід відзначити нові перспективи стратегії співробітництва
міжнародних фінансових організацій та України у 2008 –
2011 роках: модернізація фізичної інфраструктури України, насамперед, у секторах енергозбереження; стимулювання інноваційної діяльності, поліпшення середовища
для бізнесу, формування "економіки знань", розвиток трудових навичок і створення нових якісних робочих місць,
удосконалення управління державними ресурсами, реформування системи соціальної допомоги та пенсійної системи з метою зниження витрат на адміністрування чинних
систем.
Перспективою подальших досліджень визначено
проведення аналізу фінансово-банківської транснаціоналізації країн ЦСЄ.
____________
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