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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Масштаби нинішньої кризи вва�

жаються одними з найбільших за ос�
танні століття. Провідні економіки
стикнулися з кризою ліквідності, об�
меженістю ресурсів та рецесійними
тенденціями. За таких умов у багать�
ох країнах світу провідної ролі набу�
ли державні банки розвитку. На
відміну від комерційних банків, інсти�
тути розвитку не здійснюють розра�
хунково�платіжних операцій і не на�
дають короткотермінових кредитів. Їх
виникнення було пов'язане з відсутні�
стю необхідних обсягів капіталу для
здійснення інвестицій у національну
економіку, а головною метою ство�
рення й було вирішення проблем на�
громадження капіталу. Наразі ця про�
блема особливо актуальна для Украї�
ни, світова фінансова криза стала ка�
талізатором поглиблення диспро�
порцій в українській економіці, яка
збільшує ризики, зокрема щодо вчас�
ного обслуговування зовнішніх борго�
вих зобов'язань. У наш час гостро по�
стає необхідність у створенні держав�
ного банку розвитку — установи, яка
спрямовувала б свої ресурси у стра�
тегічні галузі економіки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Нині в економічній теорії є два
основних наукових підходи щодо
питання державної частки на банкі�
вському ринку. В працях В. Меггін�
сона [1], М. Ширлі та Д. Кларка [2],
Д. Барта [3], Р. Ла�Порта і Ф. Лопез�
де Силане [4] наголошується, на
тому, що державні банки фінансують
неефективні з економічної точки
зору проекти, а це, у свою чергу, не�
гативно впливає на ефективність
розподілу і використання ресурсів.
Згідно з іншим підходом, який спо�
відував британський економіст Дж. М.
Кейнс і його послідовники, активна
участь держави в банківському сек�
торі є важливою для фінансування
масштабних інвестиційних проектів
у пріоритетних напрямах економіки.

МЕТА СТАТТІ
Наукових результатів дослі�

дження засад створення в Україні
Банку розвитку у працях вітчизня�
них вчених та практиків фактично
немає. Відповідно метою статті є
розробка концепції створення бан�
ку розвитку в Україні.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У продовження проблематики

багатогранності й неоднозначності
економічних реалій сьогодення хот�
ілося б звернути увагу на базовий
стимулятор економіки — кредиту�
вання реального сектора. На сьо�
годні банки все частіше беруть на
себе функції операторів на фондо�
вих і валютних ринках як у власних
інтересах, так і за дорученням клі�
єнтів. У результаті основна функція
банків — кредитування — значною
мірою витісняється фінансовими
операціями спекулятивного харак�
теру. Швидке переміщення величез�
них мас капіталу може мати деструк�
тивні наслідки для економіки унас�
лідок втечі іноземних і національних
капіталів у гонитві за кращими умо�
вами використання. Підтверджен�
ням цього слугують фінансові кризи
останніх років, нестабільність на
найкрупніших фондових біржах,
уповільнення темпів зростання й заг�
роза економічного спаду в окремих
країнах світу. Водночас у багатьох
країнах світу особливого значення
набувають банки (інститути) сприян�
ня розвитку, які створюють надійну
основи для зростання національної
економіки, спрямовуючи ресурси на
фінансування експортоорієнтованих
і високотехнологічних виробництв.

На сьогодні у світі існує понад
700 інститутів розвитку. Невелика їх
кількість відноситься до багатосто�
ронніх банків, що діють глобально чи
в межах певного регіону, інші є на�
ціональними, тобто діють у межах
певної країни. Важливу роль банки
розвитку відіграють в економіках
Німеччини, Японії, Китаю, Індії,
Бразилії, Мексики, Хорватії, Росії,
Білорусії та ін.

У багатьох країнах інститути
розвитку відіграли провідну роль у
становленні базових галузей про�
мисловості, сільського господар�
ства, виробничої інфраструктури
шляхом повного або часткового
фінансування проектів, надання ек�
спортних кредитів та їх страхуван�
ня від комерційних і політичних ри�
зиків. Доцільно відмітити, що у
фінансових стратегіях банків роз�
витку провідних країн світу просте�
жуються певні зміни. Так, якщо у
1980 р. інвестиції в енергетичний сек�
тор становили 24—25 % від загаль�
них обсягів кредитування з боку
банків розвитку, то на сьогодні цей
показник знизився до 3—6 %. На�
томість обсяги кредитування іннова�
ційних розробок та фінансування
банками розвитку соціальних про�
ектів зросли майже в п'ять разів.

Фундаментальним чинником за�
безпечення активної ролі державних
банків, у тому числі банків розвитку,
у реалізації економічної політики є
рівень їх капіталу. Так, акціонерний
капітал таких національних банків
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розвитку, як Внешэкономбанк РФ,
який працює з 2007 р., становить 70
млрд руб. (приблизно 2 млрд євро),
KfM ( Німеччина) — 3,7 млрд євро,
BNDES (Бразилія) — 4, 5 млрд євро,
Китайського банку розвитку — 6 млрд
дол. США. Для порівняння, капітал
ВАТ "Український банк реконструкції
та розвитку", станом на 01.01.2010 р.
дорівнював 78,549 млн грн. (6,83 млн
євро) [10]. Безумовно, що за такого
рівня капіталу реалізація економічної
політики і фінансування пріоритетних
галузей економіки є неможливою. З
приходом іноземного капіталу в бан�
ківську систему України значної акти�
візації щодо кредитування розвитку
виробництва теж не спостерігалось.
Для порівняння, за 2005—2007 рр.
інвестиції в промисловість зросли в 1,5
рази, в той час як в операції з нерухо�
містю — 1,9, роздрібну торгівлю —
утричі. У 2007 р. інвестиції в промис�
ловість збільшилися на 27%, в той час
як в роздрібну торгівлю на 48%, фінан�
сову діяльність — 60% [10].

Протягом останніх п'яти років в
Україні з'явилося більше десятка іно�
земних фінансових груп, які інвесту�
вали в українські банки понад 10 млрд
дол. США. Банки з іноземним капіта�
лом активно захоплювали ринок спо�
живчого кредитування, тобто засоба�
ми кредитування підтримували попит
на імпортні товари. Крім того, валютні
позики надавались позичальникам без

постійних валютних надходжень, пе�
реважно фізичним особам, що узяли
позики в доларах на умовах іпотеки
або на придбання автомобіля, але
дохід отримують у гривнях. Унаслідок
послаблення курсу гривні до долара та
за відсутності приросту доходу їх
можливості щодо погашення позик
значно погіршились. І, як наслідок, у
банках погіршується якість кредитно�
го портфеля і рівень ліквідності, що, у
свою чергу, погіршує стабільність ро�
боти банківських установ України,
зменшують обсяги кредитування еко�
номіки, негативно впливаючи на її роз�
виток. Негативні процеси, що розгор�
таються на сьогодні у фінансовій сфері
України, тісно взаємопов'язані між
собою і підсилюють одне одного. Так,
станом на 1 січня 2010 р. валовий
зовнішній борг України дорівнював
103973 млн дол. США [10]. Суттєве
зростання державного боргу пород�
жує ризики гіперінфляції, дестабілі�
зації платіжного балансу та збережен�
ня хронічно високих відсоткових ста�
вок, які створюватимуть перешкоди
для відновлення інвестиційного про�
цесу і переходу економіки на траєкто�
рію стійкого зростання. Очевидно, що
державний борг, досягаючи загрозли�
вих розмірів, з часом може спровоку�
вати другу хвилю кризи. За більш
сприятливих обставин погашення дер�
жавної заборгованості вимагатиме
підвищення рівня податкового наван�

таження чи зменшення державних ви�
датків, що негативно позначиться на
темпах економічного зростання. Та�
ким чином, в Україні постала не�
обхідність у створенні державного
банку розвитку, який має відповідати
таким принципам:

— прозора структура управління;
— адекватний рівень капіталу;
— політична нейтральність.
На наш погляд, збільшення част�

ки державних коштів, що перерозпо�
ділятимуться в економіку держави че�
рез банк розвитку на оплатних та по�
воротних засадах, сприятиме поси�
ленню відповідальності цільових кате�
горій їх отримувачів за їх ефективне
використання, на відміну від бюджет�
них позичок та прямого безповорот�
ного фінансування. Крім того, для
здійснення кредитної підтримки пріо�
ритетних галузей економіки, участі в
спеціалізованих державних програмах
банк розвитку повинен мати необхід�
ний адекватний рівень капіталу. Капі�
тал, на наш погляд, має формуватись
за рахунок цільового бюджетного
фінансування. Доцільно створити да�
ний інститут у формі відкритого акці�
онерного товариства з початковою
100 % приналежністю акцій держави,
але в подальшому передбачати його
капіталізацію шляхом публічного роз�
міщення акцій через механізм IPO
(Initial Public Offering), після чого в
держави має залишитись одна при�
вілейована ("золота") акція. Для по�
рівняння, досить успішно вирішили
проблему капіталізації банки сприян�
ня розвитку в Росії і Китаї. У 2006 р.
китайські держбанки Bank of China та
ICBC залучили через механізм IPO по�
над 35 млрд дол. США, завдяки чому
піднялися в десятку найбільших банків
світу [11]. У 2007 р. російський банк
ОАО Банк ВТБ одержав від продажу
22,5 % акцій майже 8 млрд дол., Сбер�
банк России ОАО, контрольним паке�
том якого володіє Центробанк РФ, за
підсумками IPO, одержав 8,79 млрд
дол. [12].

На наш погляд, банк сприяння
розвитку має виконувати наступні
функції:

— довгострокове кредитування
за низькою відсотковою ставкою
інвестиційних проектів у реальному
секторі економіки;

— здійснення жорсткого конт�
ролю за цільовим використанням
наданих позик;

— кредитування експортних
операцій з метою стимулювання ек�
спорту національних виробників;

— брати дольову участь у створенні
та діяльності господарських суб'єктів,
здійснювати лізингові операції;

— проводити консультаційно�
інформаційну діяльність (надання
підприємствам допомоги у розробці
бізнес�планів проектів, проведення
виставок, конференцій тощо).

Ми пропонуємо два напрями фі�
нансування проектів банком розвит�

Таблиця 1. Найбільші банки світу (контрольовані державою)

Джерело:Financial Times Global 500 //2010.
Дані за станом на 26.06. 2010.

Таблиця 2. Основні напрями спрямування ресурсів банків розвитку провідних
країн світу

Складено автором за даними [ 5; 6; 7;8; 9].
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ку. Як відомо, вже на сьогодні в Ук�
раїні є ряд вітчизняних компаній з
розвинутими функціями довготерм�
інового стратегічного планування,
які добре знають світові тенденції на
певному сегменті ринку і розробля�
ють власні проекти, але інколи не
можуть їх реалізувати. При видачі
кредиту на засадах приватно�дер�
жавного партнерства (фінансування
Банком розвитку до 50% вартості
проекту) слід враховувати:

— умови підтвердження окуп�
ності проектів, заставу, кредитну
історію і ділову репутацію підпри�
ємства на ринку, динаміку обсягів ви�
робництва та інші чинники;

— фінансувати необхідно проек�
ти в експортоорієнтованих (не сиро�
винних) та імпортнозамінних галузях.

Другий напрям полягає у фінан�
суванні проектів, що відносяться до
високотехнологічних, та проектів
соціальної інфраструктури, тобто
тих складових, без яких нормальне і
ефективне функціонування еконо�
міки неможливе. Цей напрям має
цілу низку проблемних аспектів: не�
обхідне масове оновлення експери�
ментальної бази наукових установ,
тривалий період виведення продукції
на ринок, висока вартість розробок,
автентичні інноваційні розробки мо�
жуть бути неефективними і ними
можуть скористатись конкуренти.

Але водночас фінансування висо�
котехнологічних проектів і їх успішне
впровадження надає змогу знизити
експлуатаційні витрати та модернізу�
вати окремі галузі національної еко�
номіки. Перевагу у фінансуванні, на
нашу думку, необхідно надавати тех�
нологіям сучасної постіндустріальної
епохи, але автентичним. Наприклад, у
сфері програмування (створення для
користувачів Інтернету системи га�
рантованого захисту інформації),
фінансування розробок перспектив�
ної космічної техніки, нанотехнологій.
Доцільно зауважити, що нанотехно�
логії широко використовують у меди�
цині, комп'ютерній індустрії, харчовій
промисловості та інших галузях. Крім
того, в Україні є потужна наукова
база, дослідження в сфері нанопро�
цесів проводяться в Інституті елект�
розварювання ім. Є. Патона, Інституті
технічної теплофізики НАН України,
Інституті теоретичної фізики ім. Н. Н.
Боголюбова та ін.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки даного дос�

лідження, ми можемо зробити висно�
вок, що фінансування інвестицій в ос�
новний капітал має грунтуватись на
процесах мобілізації внутрішніх зао�
щаджень і їх продуктивного викори�
стання, а не залученні іноземного ка�
піталу, який у багатьох випадках ви�
конує роль детонатора фінансових
потрясінь. Зменшення державної ча�
стки на банківському ринку, у свою
чергу, може призвести до обмежен�

ня впливу держави на фінансування
пріоритетних напрямів економіки та
створити негативний дисбаланс між
національним та іноземним капіта�
лом. Функціонування добре капітал�
ізованого державного банку розвит�
ку, який направляє свої ресурси у
важливі галузі економіки, створить
додаткову складову в забезпеченні
стабільності не лише банківського
сектору, але економіки в цілому.
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