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ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА
ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ
План лекції:
1. Сучасна система міжнародних валютно-кредитних організацій.
2. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.
3. Світовий банк: основи організації, структура та призначення.
4. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.
5. Європейський банк реконструкції та розвитку.
6. Банк міжнародних розрахунків.
Рекомендована література:
Нормативна література:
1. Конституція України, прийнята Законом № 254к/96-ВР від 28.06.1996
р. / Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
2. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від
07.12.2000
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–
Режим
доступу
:
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3. Про заставу : Закон України № 2654-XII від 2.10.1992 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
4. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від
20.05.1999
р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
6. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України №
2740-III від 20.09.2001 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
7. Про грошову реформу в Україні : Указ Президента України // Вісник
НБУ. – 1996. – № 5.
8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет
Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19.02.1993 р. (редакція від 04.07.2013
р.).
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–
Режим
доступу
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93
9. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : Постанова
Національного банку № 275 від 17.07.2001 р [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1289-05
10. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Інструкція №
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Режим
доступу
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Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : Пер.с англ. – М.,
1996. – 448 с.
35. Євтушенко О. А. Гроші та кредит : практикум / О. А.. Євтушенко, А. І.
Якименко, Ю. В. Горячкіна; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д. :
ДУЕП, 2009. – 172 с.
36. Євразійські перспективи розвитку банківських систем : монографія /
за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –
157 с.
37. Історія гривні [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.bank.gov.ua
38. Коваленко В.В. Банківська система України : монографія /
В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми :
УАБС НБУ, 2010. – 187 с.
39. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика : навч.
посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2013 – 578 с.
40. Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в
Україні / В.В. Корнєєв // Фінанси України. – 2013. – № 1. – С. 77-85.
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42. Медвідь Т. В. Рівень монетизації економіки як важливий індикатор
ефективності передавального механізму монетарної політики. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.dspace.uabs.edu.ua/
43. Михайловська І. М. Гроші та кредит : практикум : навч. посіб. /
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. http://www. zakon.rada.gov.ua
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/
3. http://www.bank.gov.ua/
4. http://currency.in.ua/money
5. http://www.ukrcenter.com/library/read
6. http:// banknoteworld.com
7. http://ua.museum-of-money.org/
8. http://pidruchniki.ws/
9. http://www.credit-book.net/
10. http://aub.org.ua
Текст лекції:
1. Сучасна система міжнародних валютно-кредитних організацій
Міжнародні фінансові інститути є елементами системи валютнокредитних відносин.
Міжнародні валютні відносини як економічне явище стали утворюватись
ще в античну й феодальну давнину, спочатку у формі обміну іноземних монет,
дисконту внесків, а потім у формі розрахунків між банками різних країн.
Проте цілісна система валютно-кредитних відносин сформувалася лише у
другій половині XIX ст., коли розвиток міжнародного поділу праці стимулював
процес утворення міжнародних банків та формування міжнародної економіки.
Розвиток міжнародної економіки, диверсифікація міжнародних економічних
відносин призвели й до ускладнення валютно-кредитних відносин. Результатом
цих процесів стала поява:
– міжнародного валютно-кредитного ринку, а загалом і світового
господарства;
– міжнародних фінансових центрів.
В нових умовах господарювання відбувається збільшення кількості
клієнтів найбільших банків (приватних фірм, інших іноземних банків, урядів
іноземних держав тощо), а також обсягів валютних угод, що призвело до
зростання міжнародної ролі банків. Але цей процес гальмувався:
− невпорядкованістю міжнародних валютно-кредитних відносин; −
практично некерованістю валютних ринків;
− неоднозначністю й суперечливістю валютної політики різних країн.
Виникає нагальна потреба у заходах міжнародного характеру, що
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перетворили б досить-таки стихійні валютно-кредитні відносини в
упорядковану систему. Необхідно було утворити наднаціональні органи, які б
встановлювали «правила гри» на міжнародному валютному ринку. Такими
тимчасовими органами стали міжнародні конференції, які юридично
оформили статус світової валютної системи на основних етапах її розвитку.
МІЖНАРОДНІ
ЕКОНОМІЧНІ
(ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ)
КОНФЕРЕНЦІЇ – це специфічне явище в інституціональній системі
міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин. За своєю суттю вони
близькі (але не тотожні) міжнародним організаціям.
Спільним у конференцій і міжнародних організацій є їх призначення –
вони є регуляторами світового валютно-кредитного ринку.
Проте функції конференції є більш широкими, ніж функції організації;
часто організація утворюється внаслідок рішень конференції (наприклад,
Міжнародний валютний фонд був заснований за постановою Бреттон-Вудської
конференції).
Інша відмінність – в термінах функціонування. Конференція –
короткостроковий орган; міжнародні ж організації створені для
довгострокового функціонування.
Таким чином, МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ, не є інститутом у
повному розумінні цього слова. Але вона відіграє важливу організаційну роль у
формуванні інституціональної системи.
Міжнародними конференціями світового значення були:
−
Паризька конференція (1867 р.);
−
Генуезька міжнародна конференція (1922 р.);
−
Бреттон-Вудська валютно-фінансова конференція (1944 р.);
−
Ямайська Угода країн-членів МВФ (1976 р.).
Поява сучасних міжнародних організацій у валютно-кредитній сфері в
першій половині ХХ ст. пов’язана з утворенням:
– Банку міжнародних розрахунків (БМР) у 1930р.;
– Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 1945 р.;
– Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР) у 1945 р.
Найефективніше діють валютно-кредитні інститути, що з’ явились
внаслідок західноєвропейської економічної інтеграції. Вони стали
інструментом валютної політики спочатку Європейських співтовариств, а потім
і Європейського Союзу.
Основними елементами валютної інтеграції в Західній Європі є:
1)
узгоджений режим валют;
2)
утворення колективної валюти;
3)
спільні фонди взаємного кредитування тощо.
Регулюючу роль в інтеграційному процесі відіграють державні валютнокредитні й фінансові інститути. Найважливіші з них:
– Європейський інвестиційний банк (ЄІБ, утворений в 1958 р.);
– Європейський фонд розвитку (ЄФР, 1958 р.);
– Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС, 1973 р.), який
потім був трансформований в Європейський валютний інститут (ЄВІ, 1994);
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– Європейський валютний фонд (1979 р.).
До 1979 р. в основному була сформована Європейська валютна система
(ЄВС), яка призначена надати імпульс економічній інтеграції. ЄВС являє собою
сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням валюти в
країнах «Спільного ринку» (згодом ЄС).
У 1994 р. утворено Європейський валютний інститут, який розпочав
підготовку організації Європейської системи центральних банків і утворення
Європейського центрального банку.
У 1999 р. здійснюється трансформація Європейського валютного
інституту в Європейський центральний банк (ЄЦБ), який розташований у
Франкфурті-на-Майні. Як підсумок валютної інтеграції в рамках ЄС відтоді діє
Європейський валютний союз (ЄВС).
Соціально-економічні й політичні зрушення в світі утворили нову
ситуацію у відносинах між Західною і Східною Європою, коли вже ясно
визначилася тенденція до зближення всіх європейських країн, в тому числі до
економічного. Необхідними стали інститути, що були б інструментами всіх
європейських країн. Одним з них став Європейський банк реконструкції й
розвитку (ЄБРР), утворений в 1990 р. практично усіма європейськими країнами,
а також США, Канадою, Японією й деякими іншими неєвропейськими
державами.
Інтеграційні процеси на рівні регіонів сприяли утворенню регіональних
міждержавних економічних угрупувань і в інших частинах світу. Становлення
валютної інтеграції в цих регіонах вимагало створення відповідних валютнокредитних інститутів у вигляді регіональних банків і валютних фондів.
Найбільшими з них є:
– Міжамериканський банк розвитку (МаБР, 1959р.);
– Африканський банк розвитку (АфБР, 1964 р.);
– Азіатський банк розвитку (АзБР, 1965 р.);
– Ісламський банк розвитку (ІБР, 1976 р.);
– Арабський валютний фонд (АВФ, 1977).
Банки розвитку призначені для створення сприятливих умов
економічного зростання країн, що розвиваються. Крім того, вони повинні
сприяти здійсненню політики регіоналізму, зміцненню регіональної політичної
солідарності, а також етнічної та конфесійної солідарності (у цьому відношенні
взірцеві Ісламський банк розвитку та Арабський валютний фонд).
Згодом стало ясно, що тільки своїми власними силами країни, що
розвиваються, через обмеження коштів не в змозі забезпечити міждержавне
кредитування й розв’язати регіональні валютно-кредитні й фінансові проблеми.
Тому до числа членів більшості регіональних банків входять й розвинені
держави. Так, в Міжамериканському банку розвитку, крім 26
латиноамериканських держав, членами є ще США, Велика Британія, Іспанія,
Італія, Нідерланди, Японія, Канада, Франція та ще низка неамериканських
країн. Аналогічна ситуація в Міжамериканському банку розвитку. При цьому
розвинуті країни посідають ключові позиції в регіональних банках й мають
переважаючий вплив на їх політику.
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Своєрідними інститутами в структурі міжнародних валютно-кредитних
відносин є клуби кредиторів і консультативні групи країн. Найвідоміші й
найвпливовіші в міжнародних відносинах – Паризький та Лондонський клуби
кредиторів.
Паризький клуб утворено у 1956 р. як неформальну організацію урядів
країн-кредиторів для розв’язання проблеми заборгованості Аргентини перед
приватними банками-кредиторами. Клуб не має чіткої організаційної структури
та членства і формально відкритий для всіх країн, які є кредиторами і
здійснюють роботу відповідно до принципів цієї організації.
Членами клубу є переважно розвинені країни – члени ОЕСР. Постійними
членами Паризького клубу являються уряди 21 держави: Австралії, Австрії,
Бельгії, Великої Британії, Данії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Південної Кореї, Росії, США, Фінляндії,
Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. Головою клубу традиційно є представник
Міністерства фінансів Франції, а його секретаріат знаходиться у французькому
казначействі.
Клуб здійснює нагляд за процесом сплати боргів та веде переговори з
країнами-боржниками з питань реструктуризації боргів. Члени Паризького
клубу беруть на себе зобов’язання кредитувати один одного в національних
валютах, а також – треті країни в рамках спільної угоди про позики. Крім того,
вони надають валюту Міжнародному валютному фонду. Клуб розробляє умови
позик, приймає рішення щодо пролонгації заборгованості, а також припинення
платежів по боргам.
Лондонський клуб – неформальне об’єднання у вигляді форуму, до
якого входить майже 1 000 найбільших банків-кредиторів. Діє подібно до
Паризького клубу, тобто, клуб не має чітко визначеної структури, у нього немає
статуту, він збирається у складі тих банків, які мають найбільші вимоги до
країни-боржника, справу якої вони розглядають.
Перше засідання Лондонського клубу відбулося у 1976 р. у контексті
переоформлення заборгованості Заїру. Фундаментальним кроком у діяльності
клубу було прийняття плану Брейді у 1989 р., в якому визнавалася необхідність
полегшення сукупного боргового тягаря за допомогою заходів зі скорочення
боргу та його обслуговування. Банки-члени клубу укладають з урядом країниборжника угоду про умови погашення боргу та його реструктуризацію. Угода
про реструктуризацію можлива тільки в тому випадку, якщо країна-боржник
приймає програму МВФ щодо структурного управління своєї економіки,
виконання якої жорстко контролюється. У 90-ті роки XX ст. через механізм
Лондонського клубу пройшли такі країни, як Аргентина, Болівія, Бразилія,
Болгарія, Мексика, Нігерія, Польща, Філіппіни та ін.
Таким чином, Паризький і Лондонський клуби, формально незалежні
організації, тісно координують свою роботу з МВФ. У сфері їх діяльності з 90-х
років опинилися країни з перехідною економікою; від рішення клубів багато в
чому залежить доля величезної заборгованості та майбутнього кредитування
цих країн, в тому числі й України.
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В міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносинах зростаючу
роль відіграють консультативні групи провідних країн світу. Це також
своєрідні клуби на міждержавному рівні, які здійснюють загальне регулювання
міжнародних економічних процесів, в тому числі й у валютно-кредитній сфері.
Група п’ яти (G– 5) складається зі США, Японії, Німеччини, Франції,
Великої Британії. Утворена в 1985 р. з метою стабілізації курсів національних
валют й розробки для цього відповідних заходів.
Група семи (G– 7) «Велика сімка» складається з Г-5 плюс Канада й
Італія. Вона обговорює широке коло економічних проблем. Про неї йшлося в
розділі ІV.
Група десяти (G–10) сполучає Бельгію, Канаду, Францію, Італію,
Німеччину, Японію, Нідерланди, Швецію, Швейцарію, Велику Британію, США
(Швейцарія стала одинадцятою вже після сформування групи). Основна мета вирішення проблем міжнародної валютної системи.
Група двадцяти (G–20) сполучає Г-10 і ще 10 розвинутих країн. Мета –
співробітництво у вирішенні проблем міжнародної валютної системи.
Особливий вид в груповій консультативній системі являє
Група тридцяти (G–30). Це некомерційна організація провідних
банкірів, економістів, бізнесменів, створена для обговорення ключових
проблем, неофіційного обміну думками, консультацій з економічних питань, в
тому числі й валютно-кредитних.
Нарешті регулювання міжнародних відносин у валютно-кредитній і
фінансовій сфері здійснюють неспецифічні органи ООН, тобто організації,
діяльність яких виходить за межі цієї сфери. В першу чергу, це ЕКОСОР, потім
ЮНКТАД та деякі інші органи й організації.
Таким чином, наприкінці ХХ сторіччя утворилася розгалужена й
досить складна інституціональна структура міжнародного валютнокредитного ринку.
Інституціональну структуру міжнародного валютно-кредитного ринку
складає сукупність міжнародних банків, валютних бірж, валютних фондів,
державних установ і міжнародних організацій, через які здійснюється рух
капіталу в сфері міжнародних економічних відносин.
Основними структурними блоками є такі групи інститутів:
1. Державні органи та заклади, що контролюють міжнародну валютнокредитну діяльність країни, – міністерства (фінансів, економіки), національні
банки та інші установи.
2. Багатонаціональні банки (БНБ).
3. Валютні біржі.
4. Міжнародні валютно-кредитні організації:
– Міжнародний валютний фонд (МВФ);
– Група Світового банку (МБРР, МАР, МФК, БАГІ, МЦУІС);
– Банк міжнародних розрахунків (БМР);
– Група Європейських міжнародних банків, організаційно пов’язаних з
ЄС (ЄІБ, ЄЦБ);
– Регіональні банки розвитку;
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– Неспецифічні органи ООН (ЕКОСОР, ЮНКТАД);
– Клуби кредиторів (Паризький, Лондонський);
– Консультативні групи (G–5, G–7, G–10, G–20, G–24, G–30, G–77 та ін.).
Отже, можна тепер визначити призначення й основні цілі
інституціональної системи валютно-кредитного ринку. Головне призначення
міжнародних фінансових інститутів – регулювання міжнародних валютнокредитних і фінансових відносин з метою ефективного розвитку
світогосподарських зв’язків.
Основні цілі міжнародних інститутів:
−
стійкий і поступальний розвиток економіки;
−
прискорення міжнародної валютної інтеграції як на регіональних
рівнях, так і в глобальному вимірі;
−
нормалізація і стабілізація міжнародних валютно-кредитних відносин;
−
лібералізація й координація валютно-кредитної політики у відносинах
між країнами;
−
надання економічної допомоги країнам, що розвиваються, і країнам з
перехідною економікою шляхом надання кредитів і консультативної допомоги;
−
збирання й обробка інформації,
−
наукові дослідження з проблем міжнародних валютно-кредитних і
фінансових відносин.
2. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні
Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи з'явилися у XX ст.
Вони створені та діють на основі міждержавних угод та покликані регулювати
міжнародні економічні відносини. їх мета – сприяти розвитку зовнішньої
торгівлі
й
міжнародного
та
регіонального
валютно-фінансового
співробітництва, підтримувати рівновагу платіжних балансів країн, що входять
до них, регулювати курси їхніх валют, надавати кредити цим країнам і
гарантувати приватні позики за кордоном.
Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації мають свої цілі,
вирішують різні завдання та діють на глобальному та регіональному рівнях. Їх
діяльність є важливою складовою світового та регіонального співробітництва й
інтеграції. Україна, розвиваючи співробітництво з багатьма з них, намагається
інтегруватися у світову економічну систему.
Найважливішу роль серед названих міжнародних організацій відіграють
Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (МБРР), який є головною установою Групи Світового банку. Окрім
МБРР, до структури Групи Світового банку входять Міжнародна фінансова
корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороння
агенція гарантування інвестицій (БАГЇ), а також Міжнародний центр
урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК).
Вказані установи було засновано на Міжнародній валютно-фінансовій
конференції, яка відбулася у 1944 р. у Бреттон-Вудсі (США). СРСР та Україна
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хоча і брали участь у конференції, але не ратифікували угоди про МВФ та
МБРР і не вступили до складу цих організацій. Наслідком стала багаторічна
ізоляція СРСР та його союзників від світової економічної та валютнофінансової системи, що значною мірою було зумовлено політичними та
ідеологічними мотивами. У 1992 р. у практиці міждержавних валютних
відносин сталася досить значна подія: членами МВФ прийнято країни, що
входили до колишнього СРСР, у тому числі й Україну. Завдяки цьому фактично
завершено процес глобалізації економічного простору валютного регулювання,
що здійснюється цією важливою міжнародною організацією.
Міжнародний валютний фонд було створено з метою регулювання
валютних відносин між країнами-членами. МВФ повинен відігравати подвійну
роль: з одного боку, стежити за виконанням своїми членами визначених правил
поведінки в галузі валютно-фінансових відносин, а з іншого – надавати ресурси
для фінансування дефіцитів платіжних балансів тим країнам, які цього потребують.
МВФ – міжнародна наднаціональна валютно-кредитна організація, що
має статус спеціалізованої представницької установи ООН. МВФ сприяє
міжнародному валютному співробітництву та стабілізації валют, підвищенню
ступеня їх конвертованості, підтримує рівновагу платіжних балансів країнчленів Фонду, надає короткострокові кредити країнам-членам Фонду для
покриття тимчасового дефіциту їхніх платіжних балансів, на ліквідацію
валютних обмежень, організовує консультативну допомогу з фінансових і
валютних питань.
При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами-боржниками деякі
політичні та економічні умови, які втілюються у програмах перебудови
економіки. Цей порядок називається принципом обумовленості. Як правило,
вказані програми охоплюють заходи, що належать до сфери бюджетноподаткової, кредитно-грошової політики, цінового механізму, зовнішньої
торгівлі, міжнародних кредитних та валютно-розрахункових відносин. Вони
пов'язані зі зменшенням державних витрат, підвищенням податків і ставки
позичкового процента, зміною валютного курсу та ін.
Кожна країна-учасниця, вступаючи у Фонд, робить відповідний внесок,
який визначається встановленою квотою. Розмір такої квоти, що переглядається
з періодичністю у п'ять років, розраховується на основі оцінки економічного
потенціалу окремих країн у світовому господарстві. Відносно до розміру квот
визначається «вага» голосу кожної країни в керівництві Фондом та обсяг її
можливих запозичень. Квота України на кінець 1992 р. становила 0,7%.
Відповідно до цієї квоти вступний внесок для України було визначено у розмірі
911 млн дол США. Згідно з існуючим положенням з визначеної суми лише
22,7% виплачується у вільно конвертованій валюті (ВКВ), а решта – у
національній грошовій одиниці.
Рішенням Ради керуючих МВФ від 22 січня 1999 р. передбачено
зростання сумарного капіталу МВФ до 210943,0 млн СДР проти 145321,0 млн
СДР. Унаслідок цього квота України в МВФ зросла з 997,3 млн СДР до 1372,0
млн, що дає змогу помітно розширити обсяг її можливих запозичень у МВФ.
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Ставши членом МВФ, Україна водночас увійшла до структури Світового
банку. Їй виділено квоту в 10 678 акцій на загальну суму в 1,3 млрд дол. США.
Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 млн дол. США внесли
Нідерланди, що є країною-опікуном нашої держави у цій банківській структурі.
На початку своєї діяльності, в кінці 40-х років, практично не було
розвинутої системи міжнародних фінансових приватних ринків. Тому МВФ був
джерелом коштів як для розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються.
Протягом останніх 40-50-тих років одним з найцікавіших аспектів
економічного розвитку у світі стала дуже швидка інтернаціоналізація
приватного фінансового ринку. І сьогодні більшість розвинутих країн не
потребують фінансових ресурсів Фонду, бо вони мають доступ до приватних
фінансових ринків. Тому МВФ від фінансування всіх країн-членів зараз
переключився на підтримку країн, що розвиваються, тобто тих країн, які не
мають доступу до приватних фінансових ринків. Відбулась переорієнтація
МВФ від статусу, так би мовити, міжнародного банкіра до організації, що
сприяє економічному розвитку країн, які самі не в змозі вийти на фінансові
ринки і потребують офіційної підтримки Фонду.
Фінансові ресурси МВФ спрямовуються для надання допомоги країнамчленам, які намагаються подолати проблеми платіжного балансу, а також для
сприяння у пом'якшенні наслідків реалізації стабілізаційних програм. МВФ
надає фінансування як зі своїх загальних ресурсів, так і в межах механізмів
пільгового фінансування, управління якими здійснюється окремо. Державичлени, які користуються загальними ресурсами МВФ, «купують» (тобто
позичають) валюту інших держав-членів або СДР в обмін на еквівалентну суму
у своїй власній валюті. МВФ стягує плату за такі позики та вимагає, щоб
держави-члени в межах визначеного терміну «викупили» свою валюту у МВФ
(тобто погасили заборгованість), використовуючи для цього валюту інших держав-членів або СДР. Пільгове фінансування надається у вигляді кредитів під
низькі проценти.
Відносини МВФ з країнами колишнього СРСР, у тому числі з Україною,
будуються відповідно до трьох типів програм. Програму першого типу
створено спеціально для цих країн та країн Східної Європи. Вона є своєрідною
підготовчою програмою, відносно простою у своїх вимогах. Виконання такої
програми не потребує складного інвестиційного апарату в країні. Це первісна
програма – програма системної трансформації економіки, реалізація якої дає
змогу країні і Фонду співпрацювати.
Наступний крок – це досить стандартна програма, яка має назву «стендбай». Це програма короткострокового фінансування; як правило, вона триває
від 12 до 13 місяців і спрямована на здійснення першочергових заходів,
необхідних для досягнення макроекономічної стабілізації.
Після реалізації цієї програми країна може укласти з МВФ угоду про
програму розширеного фінансування. Вона розрахована на три роки і
спрямована на закріплення досягнень початкової стабілізації за програмою
«стенд-бай». Одночасно значно більше уваги приділяється структурним змінам
в економіці, тим елементам, які становлять базу (основу) подальшого
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економічного зростання.
Розпорядником фінансових ресурсів, наданих МВФ, є НБУ. Отримання
цих ресурсів обумовлено виконанням українською стороною погоджених з
МВФ критеріїв ефективності, таких як рівень чистих міжнародних резервів
НБУ, монетарні показники та дефіцит консолідованого бюджету тощо.
Фінансові ресурси МВФ надаються Україні на досить пільгових умовах:
строк сплати 3-5 років, початок оплати – через три роки, процентні ставки за
кредит – від 5,75% до 6,29%. На 1 січня 2000 р. державний борг України перед
МВФ становив 2,8 млрд дол США, або 22,4% усього зовнішнього державного
боргу України.
Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки
курсу національної валюти та для фінансування дефіциту платіжного балансу
України і покликані пом'якшити економічні труднощі у процесі проведення
економічних реформ, які дають змогу забезпечити у перспективі економічне
зростання в країні. Без проведення програми економічних перетворень
фінансова підтримка з офіційних джерел не має сенсу, бо в цьому разі
позичкові кошти використовуватимуться на фінансування лише поточних
проблем платіжного балансу, які без реформування економіки знову
нагромаджуватимуться і перетворюватимуться у додатковий тягар. Значною
мірою завдяки співробітництву з МВФ наша країна спромоглася залучити
значні кредитні ресурси Світового банку.
3. Світовий банк: основи організації, структура та призначення
Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, тому досить
часто говорять про групу Світового банку. До неї входять: Міжнародний банк
реконструкції та розвитку (саме його інколи називають скорочено Світовим
банком), Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація,
Багатостороння агенція гарантування інвестицій, а також Міжнародний центр
урегулювання інвестиційних конфліктів.
Офіційні цілі членів Групи Світового банку – зменшення бідності і
підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному
розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що
розвиваються. Зазначимо, що основна різниця між Світовим банком і МВФ
полягає в тому, що МВФ більше концентрує свою увагу на питаннях
короткострокової фінансової стабільності в країнах, тоді як Світовий банк
зосереджується переважно на середньо- та довгострокових (за терміном
реалізації) проектах структурних та галузевих перетворень в економіках країн.
Ось чому, коли йдеться про фінансову стабілізацію в Україні, то це питання
насамперед стосується діяльності МВФ. Коли ж мова йде про структурні і
галузеві реформи, то тут на перший план серед міжнародних фінансових
організацій постає Світовий банк, який концентрує свою увагу на
перетвореннях на мікрорівні, на питаннях приватизації, дерегуляції галузевих
перетворень, сприяє реформуванню енергетичної галузі, сільського
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господарства, соціального сектора тощо.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) на початку
своєї діяльності був призначений стимулювати приватні інвестиції у
західноєвропейських країнах після Другої світової війни.
МБРР надає довгострокові позички країнам-членам та гарантує кредити,
які надані цим країнам приватними банками та іншими кредиторами на
двосторонній основі. Право брати участь у діяльності банку мають тільки члени
МВФ. Право голосу в органах МБРР визначається розміром внеску до його
капіталу. Статутний капітал МБРР формується шляхом підписки держав-членів
на його акції. Квоти держав у капіталі банку встановлюються на основі квот у
МВФ.
Діяльність банку зосереджена на двох сферах – макроекономічна
стабілізація та інституційні зміни. Активніше МБРР діє в інституційній сфері:
надає допомогу в здійсненні приватизації, зміні форм власності, упровадженні
антимонопольних заходів та ін. Позики надаються на 15-20 років, включаючи
п'ятирічний термін відстрочення платежів.
МБРР отримує більшість своїх ресурсів завдяки операціям на світових
фінансових ринках. Банк продає бони та інші гарантії заборгованості пенсійним
фондам, страховим компаніям, корпораціям, іншим банкам, а також фізичним
особам.
Певна частина кредитів банку надається на розвиток малорентабельних
галузей з високим строком окупності витрат, куди приватний капітал не
вкладається: інфраструктура, сільське господарство. Але без розвитку цих
галузей неможливе економічне будівництво у країнах, що розвиваються. МБРР
бере високу плату за кредити – на рівні ринкових умов.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку є основною позиковою
організацією. Це найбільша установа, що надає позики на розвиток країнам з
середнім рівнем доходів, а також відіграє роль головного каталізатора щодо
фінансування з інших джерел. Позики Світового банку є досить привабливим
джерелом зовнішнього фінансування як дефіциту державного бюджету, так і
реформування економіки України. Фінансові умови, на яких Світовий банк
надає позики Україні, є вигіднішими, ніж більшість інших зовнішніх джерел
запозичення, доступних для України в даний час.
Проекти МБРР в Україні можна поділити на системні та інвестиційні.
Системні проекти призначені для реформування цілих секторів
економіки, і гроші за ними траншами направляються безпосередньо в
Держбюджет України. А потім вже Мінфін зі свого бюджету повинен
передбачити фінансування зазначеної в проекті програми – що і є основною
метою кредитів МБРР. За інвестиційними проектами схема надання коштів
МБРР дещо інша. Ще в процесі підготовки проекту визначаються пакети
закупівель, які необхідні для його впровадження, та джерела фінансування.
Потім створена українською стороною робоча група управління проектом
(інколи за участю консультантів МБРР) готує тендерну документацію, оскільки
всі закупівлі робляться за принципом проведення відкритих міжнародних
конкурсних торгів.
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Кредити Світового банку є достатньо привабливим джерелом
зовнішнього фінансування. За класифікацією Світового банку Україна
належить до третьої категорії країн (середній рівень доходів). Для таких країн
строк погашення кредитів становить 17 років з пільговим періодом 5 років,
протягом яких сплачуються лише відсотки. Ставка відсотка може бути
фіксованою або плаваючою з прив'язкою до ставки ЛІБОР. Проценти за
позиками Світового банку, які до цього часу залучені Україною, сплачуються за
плаваючою ставкою. З урахуванням загальної маржі Світового банку ставка
процентів для України становить близько 6,5% річних. На 1 січня 2000 р.
державний борг України перед Світовим банком дорівнював 2,0 млрд дол.
США, або 16,0% усього зовнішнього державного боргу України.
Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була створена як філія МБРР у
1960 р. з метою зберегти вплив розвинутих західних держав на країни, що
розвиваються. МАР надає безпроцентні кредити на строк до 50 років (з 1986 р.
– строк надання кредитів скорочено до 40 років для найменш розвинутих країн
та до 35 років – для інших країн «третього світу»). Погашення кредитів
починається з 11-го року після початку їх використання. МАР надає кредити
урядам та приватним організаціям найбідніших країн, що розвиваються. Право
на отримання таких кредитів мають країни з річним доходом на душу
населення, що не перевищує 835 дол. США.
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була організована у 1959 р.
за ініціативою США з метою заохочування розвитку приватних підприємств у
країнах, що розвиваються. МФК надає кредити високорентабельним приватним
підприємствам без гарантії уряду на строк від п'яти до 15 років за умови, що
частину акцій компанії-позичальники продають МФК. Рівень процентів
відповідає процентам, що існують на міжнародних фінансових ринках.
Статутний капітал МФК створено з внесків країн-членів, їх розмір
пропорційний частці їх внесків до МБРР. У МФК беруть участь тільки члени
МБРР.
Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ) здійснює
страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації,
війни, зриву контрактів.
Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів
(МЦУІК) засновано в 1966 р. для сприяння припливу міжнародних інвестицій
шляхом створення умов для припинення й урегулювання спорів між урядами та
іноземними інвесторами. За станом на червень 1997 р. членами МЦУІК були
128 країн.
4. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції
Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції мають схожі цілі –
це розвиток економіки, економічного співробітництва та інтеграції у регіоні. У
них однотипний порядок формування пасивів, однакова форма правління,
ідентичні об'єкти кредитування – переважно інфраструктура, сільське госпо-
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дарство, добувна промисловість. Усі вони видають кредити лише країнамчленам.
Поява цих інституцій пов'язана із прискоренням у 60-ті роки розпаду
світової колоніальної системи, з поширенням регіонального співробітництва та
економічної інтеграції країн, що розвиваються. До найвідоміших регіональних
міжнародних
кредитно-фінансових
установ
передусім
відносять
Міжамериканський банк розвитку (МаБР), Африканський банк розвитку
(АфБР) та Азіатський банк розвитку (АзБР).
Міжамериканський банк розвитку (МаБР) був заснований у 1960 р. як
інвестиційна інституція для фінансування країн Латинської Америки. Членами
його є 27 країн американського регіону та 17 нерегіональних країн-членів.
Більшість голосів у МаБР належить США та іншим західним країнам. Штабквартира банку міститься у Вашингтоні. Найвищим органом є рада керуючих, в
яку кожна країна направляє свого представника.
Ресурси банку формуються з внесків країн-членів та позичених коштів,
що мобілізовані на ринках позичкових капіталів. Банк надає кредити урядам та
під їх гарантію приватним підприємствам на звичайних і пільгових умовах, а
також гарантії по урядових кредитах. Найбільший обсяг кредитів банк надав
країнам «великої трійки» – Аргентині, Бразилії та Мексиці. Ці країни займають
три перші місця за обсягом паїв, а їх середній дохід на душу населення на 20%
вищий від загального показника по континенту.
Банк організований у формі акціонерного товариства з капіталом 850 млн
дол. Поряд із акціонерним капіталом він має у своєму розпорядженні групу
фондів, що входять до нього. Ці установи перебувають під технічним
керівництвом банку.
Кредити, що надає МаБР, поділяються на звичайні та пільгові. Звичайні
кредити надають для фінансування рентабельних проектів, тому їх умови більш
жорсткі, ніж у пільгових позик. Строк погашення звичайних позик – від 7 до 20
років. Джерелом пільгових кредитів є спецфонди, за рахунок яких
фінансуються проекти, що є особливо важливими з соціальної точки зору, але
нерентабельні або малорентабельні з фінансового погляду. За цими позиками
беруться знижені відсотки (2-4% річних). Строк погашення позик –15-40 років.
Африканський банк розвитку (АфБР) почав операції 1 липня 1966 р.,
хоча Угоду про його заснування було підписано міністрами фінансів 23
незалежних африканських країн-співзасновників ще у 1963 р. До 1983 р. банк
існував виключно як панафриканська організація. Це відрізняло його від
аналогічних інституцій інших регіонів, що розвиваються. У 1978 р. на сесії ради
керуючих АфБР було прийнято рішення про залучення до банку
неафриканських країн з метою збільшення статутного капіталу, але за умови,
що їм належатиме не більше як 1/3 загальної суми статутного капіталу,
керівництво залишатиметься в руках регіональних членів, а кредити надаватимуться тільки країнам африканського континенту. Ці умови ставилися з
метою збереження африканського характеру банку.
Членами АфБР є 50 незалежних африканських держав і 25 нерегіональних членів. Ресурси АфБР складаються із внесків країн-членів та
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позичених коштів.
Статутний капітал банку визначений у розрахункових одиницях банку
(РОБ), які за курсом еквівалентні СДР. Це дає змогу не перераховувати вартість
акцій після чергової зміни курсу долара. Кредити надаються за бажанням
боржників у вільно конвертованій або в національній валюті. Вони
використовуються на оплату інвалютної вартості проекту та звичайно
покривають від 40 до 80% його загальної вартості. Інша частина фінансується
урядом, приватними або міжнародними організаціями. АфБР може надавати
кредити як урядовим організаціям, так і приватним фірмам країн-членів. При
цьому банк не потребує попередніх гарантій уряду країни-позичальника.
Строки погашення та рівень процента залежать від рентабельності
проекту, його важливості для розвитку африканської економіки та ін. Строки
надання кредитів – від 5 до 25 років, у тому числі пільговий період становить
від 1 до 6 років. Банк використовує два рівні процентних ставок. Один, вищий –
за кредитами, що надаються для промислових об'єктів та інших підприємств зі
швидкою окупністю. Процентна ставка у цьому разі збігається з ринковою.
Інша, нижча, стягується за кредитами на здійснення проектів розвитку
сільськогосподарського виробництва, зв'язку, електроенергетики та ін. Крім
процентів, банк утримує комісійні: установлену комісію в розмірі 1% річних та
комісію 0,75% річних з невикористаної частини позики.
Головна проблема банку – нестача фінансових ресурсів. З метою їх
поповнення у 1972 р. було створено Африканський фонд розвитку (АФР).
Незважаючи на те, що частка капіталу АфБР у фонді становить лише 2,8%,
йому належить 50% голосів. Голоси між іншими членами розподіляються
пропорційно їх частці у капіталі Фонду.
Азіатський банк розвитку (АзБР) розпочав свої операції з 1968 р. після
ратифікації Угоди про створення АзБР 15 країнами-співзасновницями. Його
членами є країни азіатсько-тихоокеанського регіону, а також США, Канада та
13 західноєвропейських країн. У 1986 р. до членів АзБР вступила КНР. Згідно зі
статутом регіональним членам має належати провідне місце у капіталі та у
керівництві цією інституцією. Можливість пайовиків впливати на діяльність
банку визначається їх участю у статутному капіталі. Згідно зі статутом питома
вага будь-якої країни-члена у капіталі банку не повинна перевищувати 0,5% її
ВНП.
АзБР так само, як і інші банки розвитку, кредитує лише частину проекту,
а в іншій частині надає гарантії за позиками з інших джерел або залучає
кредиторів шляхом укладання угоди про співфінансування. Проценти за
позиками встановлюються, як правило, на рівні ставок приватних ринків
капіталів. Для деяких країн надаються пільги. Строк погашення кредитів від 10
до 30 років, за пільговими – до 40 років. Більшу частку позик (понад 60%) банк
надає на розвиток інфраструктури, що створює умови для припливу приватного
іноземного капіталу. Найбільший обсяг кредитів АзБР надав п'яти країнам:
Індонезії, Південній Кореї, Філіппінам, Пакистану, Таїланду.
Існують також інші регіональні й субрегіональні банки та фонди
розвитку. Найвідоміші з них:
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1. Центрально-американський банк економічної інтеграції, Гондурас.
2. Карибський Банк Розвитку, Барбадос.
3. Андська Корпорація розвитку, Венесуела.
4. Ісламський Банк Розвитку, Саудівська Аравія
5. Фонд ОПЕК з Міжнародного співробітництва, Австрія.
6. Арабський Банк Економічного Розвитку Африки, Судан.
7. Арабський Фонд Економічного та соціального розвитку, Кувейт та ін.
У межах Європейського економічного співробітництва діють кілька
регіональних міжнародних валютно-кредитних установ – Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський фонд валютного співробітництва
(ЄФВС) та ін.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) було засновано у 1958 р.
країнами-членами ЄЄ.
Цілями
створення
Банку проголошувалося
довгострокове (20-25 років) фінансування слабо розвинутих регіонів,
здійснення спільних проектів країн-учасниць та ін. Банк очолює рада керуючих,
до складу якої входять міністри фінансів країн-учасниць та Директорат.
Німеччина, Франція, Англія та Італія мають найбільшу питому вагу у статутному капіталі банку, який становить приблизно 15 млрд євро.
ЄІБ може залучати кошти на європейському та міжнародному ринках
капіталів за рахунок емісії облігацій. Основні напрями вкладення коштів –
розвиток енергетики, транспорту, телекомунікацій. Як правило, кошти ЄІБ
доповнюють кошти, що вкладені позичальниками у проект. Кредит може
покривати не більш як 50% вартості проекту.
Для сприяння країнам Центральної та Східної Європи у становленні
ринкової економіки європейськими країнами було створено у 1991 р.
Європейський банк реконструкції та розвитку.
Країнами Чорноморського басейну (Азербайджаном, Албанією,
Болгарією, Вірменією, Грецією, Молдовою, Росією, Румунією, Туреччиною та
Україною) засновано Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) –
регіональний багатонаціональний банк зі статутним капіталом 1 млрд СДР.
Угода про його створення була підписана цими країнами 30 червня 1994 р. у м.
Тбілісі (Грузія). Відповідно до цієї Угоди ЧБТР мав почати діяльність у 1995 р.
Однак через брак коштів у країн-учасниць та політичну нестабільність активні
переговори та процес ратифікації угоди країнами-учасницями розпочалися
лише у 1996 р.
Операційну діяльність розпочато лише з 1 червня 1999 р. Штаб-квартира
банку розташована у Салоніках (Греція). Внесок України до статутного фонду
ЧБТР – 10%, що становить 13,5 млн СДР (18,15 млн дол США).
ЧБТР створено з метою поглиблення інтеграції та зміцнення зв'язків між
країнами Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). Пріоритетними
для банку є питання, що стосуються транспортних сполучень (морських та
сухопутних), енергетики, сільського господарства, торгівлі тощо. Банк
пропонує країнам ЧЕС технічну й консультативну допомогу у виробленні
ефективної економічної політики, засновує спеціальні фонди, сприяє
інвестуванню в економічні та соціальні проекти, надає гарантії та бере участь у
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гарантіях і фінансових структурах державного й приватного секторів,
поглиблює співпрацю міжнародних фінансових установ розвитку з національними агенціями фінансів і розвитку країн-учасниць тощо.
5. Європейський банк реконструкції та розвитку
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є регіональним
міжнародним банком, що розпочав свою діяльність у 1991 р. Банк було
створено зі спеціальною метою – сприяти переходу до відкритої економіки,
орієнтованої на ринок, та розвитку приватної підприємницької діяльності у
країнах Центральної і Східної Європи та країнах – колишніх республіках СРСР.
Відповідно до Угоди про створення ЄБРР він діє тільки в тих країнах, які
дотримуються принципів багатопартійної демократії, плюралізму і ринкової
економіки і запроваджують їх у життя. Дотримання цих принципів ретельно
контролюється Банком.
Банк розташований у Лондоні, має статус міжнародної фінансової
установи, до складу якої входять 60 членів: 58 держав, включаючи всі
європейські країни, країни інших регіонів світу (США, Мексика, Австралія,
Єгипет, Японія та ін.), Європейський союз (ЄС) і Європейський інвестиційний
банк (ЄІБ). Статутний капітал банку становить 20 млрд євро. Кожна країначлен представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку. В Україні ЄБРР
має дипломатичний статус і статус привілейованого кредитора. Тобто кредити
ЄБРР виключаються із суми державного боргу при його реструктуризації.
Головною особливістю ЄБРР, що відрізняє його від інших банків
розвитку, є підтримка ним саме приватної підприємницької ініціативи. У цьому
положенні виявляється сутність діяльності ЄБРР, яка проголошує, що не менше
60% загального обсягу фінансування Банку повинно спрямовуватися до
приватного сектора.
Банк діє у країнах-операціях, число яких становить 26. (Країноюоперацією заведено називати ту країну, що є членом ЄБРР і в якій останній
здійснює свою діяльність). З метою координації діяльності на місцях ЄБРР
відкрив 28 представництв у всіх своїх країнах-операціях, за винятком однієї
(Вірменія). Ці представництва беруть участь у процесі розроблення нових
проектів і виконанні затверджених, тісно співпрацюючи з місцевими
організаціями.
У сучасних умовах організаційна структура Банку дещо трансформується,
що виявляється в посиленні діяльності на місцях. Така децентралізація, на
думку керівництва Банку, дасть змогу ефективніше реагувати на зміни ринкової
кон'юнктури й удосконалювати критерії прийняття рішень. Представництва
поєднуються у територіальні відділи. Україна, разом із Румунією, Боснією і
Герцеговиною та Хорватією, входить до складу групи Південної і Східної
Європи. Діяльністю територіальних груп керує Банківський департамент.
Усі повноваження щодо управління ЄБРР покладені на Раду керуючих на
чолі з Головою і двома заступниками. Вона складається з міністрів фінансів або
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керуючих центральними банками країн-учасниць і представників від ЄЄ і ЄІБ.
Рада керуючих делегує ряд своїх повноважень Раді директорів, яка відповідає
за поточну діяльність Банку.
До Ради директорів входять Президент, три віце-президенти і 23
директори. Кожен віце-президент координує діяльність тієї чи іншої
територіальної групи. Збори акціонерів проводяться щорічно у квітні-травні
почергово у Лондоні (у непарні роки) та в одній із країн-членів банку (у парні
роки). Сьомі щорічні збори (1998 р.) відбулися у Києві.
Свою діяльність Банк будує за стратегією керованого зростання, на основі
жорсткого дотримання здорових банківських принципів.
Функціями ЄБРР, що визначають пріоритети його діяльності, є:
- сприяння переходу до ринкової економіки та оцінка впливу своїх
проектів на процес переходу країн на ринкові умови господарювання;
- підтримка приватної підприємницької ініціативи;
- заохочення спільного фінансування проектів та залучення прямих
іноземних інвестицій у приватний та державний сектори;
- мобілізація внутрішнього та зовнішнього капіталу;
- допомога в діяльності інших інституцій.
ЄБРР співпрацює з багатьма міжнародними інституціями, і насамперед із
Групою Світового банку (СБ).
ЄБРР здійснює як пряме, так і опосередковане фінансування. Пряме – це
фінансування безпосередньо Банком, фінансуються великі за обсягом інвестиції
або інфраструктурні проекти як приватні, так і за участі місцевої або
центральної влади. Опосередковане фінансування відбувається через
фінансових посередників (місцеві банки або інвестиційні фонди).
Залежно від порядку фінансування ЄБРР використовує різноманітні
фінансові інструменти. До інструментів прямого фінансування ЄБРР
належать:
1. Кредити. Надаються на конкретні потреби з урахуванням кредито- і
платоспроможності позичальника. Кредитний ризик або повністю бере на себе
Банк, або частково синдиціюється. Кредит може бути забезпечений майном
позичальника або пов'язаний з акціонерним капіталом. Мінімальна сума прямих
кредитів, що надаються ЄБРР, становить 5 млн євро, хоча за певних умов сума
може бути скоригована – зменшена або збільшена. Середня сума таких кредитів
дорівнює близько 22 млн євро, строк кредитів – у середньому 5-10 років.
2. Інвестиції в акціонерний капітал. Банк купує субконтрольні пакети
акцій, а також гарантує розміщення випуску акцій. При прямому вкладанні в
акціонерний капітал Банк дуже часто назначає свого представника у
спостережний комітет для забезпечення прозорості внутрішнього управління,
підзвітності керівництва і розробляє чітку стратегію реалізації свого пакета
акцій.
3. Гарантії ЄБРР допомагають позичальникам в отриманні доступу до
фінансування і розподілу ризиків відповідно до побажань ЄБРР і його
партнерів з фінансування. Гарантії на експортні кредити і роздрібні банківські
послуги він не надає.
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Опосередковане фінансування застосовується для надання незначних за
обсягом кредитів. Інструментами його є:
1. Кредитні лінії ЄБРР середньо- і довгострокового характеру
фінансовим посередникам, якими є місцеві банки, для задоволення
внутрішнього попиту на кредити на умовах ЄБРР.
2. Інвестиції в приватні акціонерні капітали здійснюються банком
шляхом підписки на звичайні і привілейовані акції, або в інших формах.
Об'єктом вкладень є, як правило, капітали інвестиційних фондів, які надалі самі
вкладають ці кошти у приватні середні компанії, або в капітали банків з метою
підтримки і розвитку фінансового сектора.
3. Програми розвитку банків. ЄБРР намагається допомогти місцевим
банкам набути надійної репутації, яка б допомогла їм працювати на
міжнародних фінансових ринках, мати доступ до інвестиційних ресурсів. ЄБРР
може виступати у ролі гаранта. Здійснює програму різноманітної технічної
допомоги банкам.
4. Співфінансування. Частка інвестицій ЄБРР у проектах приватного
сектора, як правило, обмежується 35%. Саме тому Банк виступає у ролі
каталізатора залучення інших інвесторів.
Основними партнерами ЄБРР у співфінансуванні виступають:
- комерційні банки – шляхом участі у кредитах ЄБРР, перевідступлення
прав, боргових зобов'язань, паралельних кредитів і кредитних ліній;
- офіційні партнерські установи – державні організації і фінансові
установи, спеціально створювані на основі міжурядових угод;
- експортно-кредитні агенції – на основі прямого фінансування
експортно-кредитних та інвестиційно-страхових гарантій;
- міжнародні фінансові установи – кредитування економічної і
соціальної інфраструктур у приватному секторі й кредити під державну
гарантію на здійснення великих проектів.
Україна вступила до ЄБРР 13 серпня 1992 р. Мале та середнє
підприємництво в нашій країні поки що розвинуте недостатньо, і міжнародне
співробітництво з Банком максимально спрямоване на сприяння розвитку цього
перспективного сектора економіки. Після вступу України до ЄБРР їй було
відкрито кредитну лінію ЄС на суму 130 млн екю, яку практично відразу було
використано.
Пріоритетами діяльності ЄБРР в Україні на сьогодні є:
- підтримка та розвиток приватного сектора;
- зміцнення позицій фінансового сектора;
- сприяння та допомога в реструктуризації та модернізації сектора
енергетики;
- розвиток малих та середніх підприємств (МСП);
- сприяння реконструкції та реформам ключових секторів інфраструктури, а саме: секторів транспорту, телекомунікацій та комунальних послуг;
- підтримка підвищення ядерної безпеки.
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6. Банк міжнародних розрахунків
Найстарішою кредитною інституцією регіонального типу є Банк
міжнародних розрахунків (БМР). Банк було засновано у ході реалізації плану
Юнга після Першої світової війни 20 січня 1930 р. відповідно до міжурядових
угод. Основна мета його створення полягала у врегулюванні проблем платежів
Німеччини.
Засновниками БМР стали група із шести центральних банків (Бельгії,
Великобританії, Німеччини, Італії, Франції та Японії) і група банків США на
чолі з Банкірським домом Моргана. За згодою сторін Банк був розташований у
Швейцарії, яка надала йому Установчу хартію, але його діяльність регулюється
міжнародним правом. Нова міжнародна організація повинна була сприяти співробітництву центральних банків країн-учасниць і надавати додаткові
можливості щодо здійснення міжнародних фінансових операцій. БМР розпочав
свою діяльність 17 травня 1930 р. у Базелі. До 1932 р. його учасниками стали
ще 19 країн Європи.
Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною
банківською установою на світовій арені. Він належить центральним банкам
країн-членів, контролюється ними, надає чимало суто спеціалізованих послуг
центральним банкам як членам БМР, так і іншим центральним банкам.
Одна з основних цілей міжнародної діяльності Банку полягає в зміцненні
міжнародної фінансової стабільності. Це визначає місце і роль банку в системі
міжнародних відносин: БМР є місцем зустрічі представників центральних
банків; є банком центральних банків – зберігає їх депозити, які становлять
значну частку світових валютних резервів, здійснює розрахунки між ними на
кліринговій основі; є агентом або довіреною особою з різноманітних
міжнародних фінансових домовленостей.
Членами БМР нині є 41 центральний банк країн Європи, Азії, Африки та
США, ряд країн очікують рішення щодо включення їх до БМР.
За правовим статусом БМР є компанією з обмеженою відповідальністю,
що має випущений акціонерний капітал. На капітал Банку кожна країнаучасниця в межах свого внеску може здійснити або пряму підписку на акції або
продаж їх на відкритому валютному ринку. Усі акції мають рівні права на
отримання щорічних дивідендів.
БМР використовує золотий франк виключно як розрахункову одиницю
при складанні балансових звітів. Виражені у доларах активи і пасиви конвертуються у золоті франки за фіксованим курсом 208 дол. США за унцію чистого
золота (1 золотий франк = 1,94 дол. США), а інші валюти переводяться у золоті
франки на основі їх ринкових курсів відносно долара.
Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори
акціонерів, рада директорів і правління. До складу Ради директорів входять
шість керуючих центральних банків. Сьогодні членами ради директорів є
керуючі центральних банків Бельгії, Німеччини, Італії, Великобританії, Франції
і голова Ради керуючих ФРС США. Положення Статуту передбачає вибір у
Раду ще не більше дев'яти керуючих інших центральних банків-членів. Зараз
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вибраними членами є Канада, Нідерланди, Швейцарія, Швеція та Японія. Із
числа членів Ради директорів обирається голова і призначається президент
банку.
БМР виконує цілий ряд функцій. Зокрема він:
- здійснює широке коло банківських операцій з метою сприяння
центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком
центральних банків;
- слугує форумом (організатором) міжнародного грошово-кредитного і
валютного співробітництва, у рамках якого періодично зустрічаються
керівники центральних банків;
- виступає інформаційно-дослідним центром з питань грошовокредитних та валютно-фінансових відносин;
- виконує функції агента та довіреної особи з виконання міжнародних
фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС.
Як банк центральних банків БМР виконує важливу функцію
координатора діяльності цих банків. Водночас не тільки центральні банкиакціонери, а й інші центральні банки (близько 120), а також різноманітні
міжнародні фінансові установи використовують БМР як банк. Крім здійснення
взаємних міжнародних розрахунків, він надає усілякі фінансові послуги щодо
управління зовнішніми резервами центральних банків.
Крім того, БМР приймає від центральних банків короткострокові вклади
(до трьох місяців) в іноземній валюті або золоті. Із цими коштами БМР виконує
такі операції:
- операції з валютою і цінними паперами (в основному короткострокові
державні цінні папери);
- депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам забезпечені
золотом або депозитами кредити, іноді надає незабезпечені (резервні) кредити
на надто короткі строки);
- приймання урядових вкладів за особливими угодами (БМР не
дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки);
- інвестиційні послуги управління портфелем цінних паперів;
- операції з купівлі-продажу і зберігання золота;
- інші послуги на світових ринках як агента або кореспондента
центральних банків (проміжне фінансування).
Як уже зазначалося, БМР – це своєрідний форум, що сприяє
міжнародному співробітництву банків. Він регулярно організовує у себе
зустрічі (Базельські зустрічі) представників центральних банків країн-членів та
інших центральних банків, співпрацює з Групою десяти. Головна мета цих
зустрічей – досягнення високого ступеня взаєморозуміння з питань грошовокредитного й економічного характеру, функціонування світової валютної системи тощо.
БМР створює можливості для роботи різноманітних комітетів (як
постійних, так і спеціальних), що вивчають і обговорюють конкретні питання:
проблеми міжнародної заборгованості; упровадження фінансових інновацій,
удосконалення фінансових інструментів, структури фінансових ринків,
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банківського нагляду, забезпечення ефективності і стабільності систем
внутрішніх і міжнародних платежів і розрахунків тощо.
Під егідою БМР і за його підтримки працюють три комітети з
розроблення та погодження нормативних банківських стандартів:
1) Базельський комітет з банківського нагляду – розробляє мінімальні
принципи ефективного банківського нагляду;
2) Базельський комітет з систем платежів і розрахунків – здійснює
нагляд за міжнародними розрахунками і розробляє нові механізми міжнародних
розрахунків. Найбільш значущими є його рекомендації щодо розрахунків за
фінансовими деривативами, урахування системних ризиків тощо;
3) Постійний комітет з євровалют – вивчає і надає рекомендації щодо
удосконалення банківського регулювання ринку євровалют.
За роки свого існування БМР перетворився на провідний інформаційнодослідницький центр з монетарних і фінансових проблем. Він збирає і публікує
інформацію про стан на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг.
Дослідження банку мають прикладний характер. БМР готує міжбанківську базу
даних, доступ до якої мають центральні банки. Вона містить інформацію про
діяльність центральних банків на зовнішніх валютних ринках та про стан цих
ринків.
БМР своєю діяльністю сприяє виконанню міжнародних фінансових угод,
надаючи з цією метою посередницькі і довірчі послуги. При цьому він діє як
фіскальний агент або банк-депозитарій з міжнародних угод про позики. Так,
БМР виконував роль агента приватної системи клірингових платежів і
розрахунків в екю при Банківській асоціації екю (БАЕ). Нині він є агентом
щодо клірингових платежів у євро. Крім того, Банк може виконувати інші
різноманітні функції, наприклад агента з гарантування повернення боргу.
Україна не є учасником БМР. Але Національний банк України розглядає
можливості щодо організації співробітництва з БМР. Адже Банк міжнародних
розрахунків є великою світовою організацією, яка сприяє міжнародному
валютно-кредитному співробітництву, є банком центральних банків.

