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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність дослідження ролі міжнародних фінан�

сових інститутів у подоланні економічних наслідків
військових конфліктів обумовлена активізацією співро�
бітництва України з Міжнародним валютним фондом,
Групою Світового банку та Європейським банком ре�
конструкції та розвитку та іншими. З огляду на складне
фінансове становище держави, труднощі у проведенні
реформ та тиск на внутрішню політику важливим є по�
шук найбільш оптимальних форм взаємодії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню підтримки міжнародних фінансових інсти�

тутів у постконфліктний період присвячена значна кіль�
кість публікацій, серед яких роботи:
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THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
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Статтю присвячено вивченню впливу міжнародних фінансових інститутів на фінансовий потенціал

постконфліктних країн та виявленню оптимальних форм взаємодії України з міжнародними донорами.

Результати критичного аналізу публікацій з цієї тематики дали підстави стверджувати, що найбільш

вагому роль у подолані наслідків військових конфліктів відіграють організації Групи Світового банку

(Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціаJ

ція розвитку, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних суперечок, Багатостороння агенція гаJ

рантування інвестицій) та Міжнародний валютний фонд.

Автором було уточнено механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінансоJ

вого потенціалу держави через визначення основних інструментів такого впливу та виявлення конфлікJ

ту інтересів зацікавлених сторін.

Не залишилось поза увагою дослідження окреслення найбільш оптимальних форм взаємодії України

з міжнародними фінансовими інститутами з позиції забезпечення національної фінансової безпеки.

This article is devoted to studying the influence of international financial institutions on the development of

the financial potential of the postJconflict countries and identification the optimal forms of interaction between

Ukraine and international donors.

The critical analysis of papers on this subject makes it possible to assert that the organization of the World

Bank Group (The International Bank for Reconstruction and Development, The International Development

Association, The International Finance Corporation, The Multilateral Investment Guarantee Agency, The

International Centre for Settlement of Investment Disputes) and International Monetary Fund have the most

significant role to play in the overcoming the consequences of war conflict.

Author had specified the mechanism of the influence of international financial institutions on the development

of the financial potential of the postJconflict state by identifying the main instruments of such influence and

definition the conflict of interest between stakeholders.

The definition of the most optimal forms of interaction between Ukraine and international financial institutions

from a national financial security has not been left without attention.
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1) Клінгебієля Ш. (Stephan Klingebiel) "The OECD,
World Bank and International Monetary Fund: Develop�
ment Activities in the Crisis Prevention and Conflict Mana�
gement Sphere", акцентована на зростаючому значенні
попередження військових конфліктів та подолання їх
наслідків поряд з іншими напрямами діяльності зазна�
чених організацій [7];

2) Бойсе Д.К. (James K. Boyce) "The international
financial institutions: Postconflict reconstruction and pea�
cebuilding capacities", [3] присвячена формуванню реко�
мендацій щодо анулювання боргів попередніх режимів,
узгодження економічної стабілізації з політичною та
оцінки впливу їх політики на процеси відновлення;

3) Боона К. (Kristen Boon) "Open for Business: Inter�
national Financial Institutions, Post�Conflict Economic
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Reform, and the Rule of Law" [1] щодо координації ро�
боти міжнародних фінансових інститутів з ООН та
іншими організаціями для урегулювання військових
конфліктів, зміцнення миру, досягнення економічного
розвитку та верховенства права;

4) Нооруддіна І. (Irfan Nooruddin) та Флореса Т.
(Thomas E. Flores) "Financing the peace: Evaluating World
Bank post�conflict assistance programs" [5] стосовно ви�
бору програм підтримки постраждалих економік, вра�
хування їх попереднього досвіду подолання наслідків
бойових дій (якщо такі мали місце) та практику співпраці
з групою Світового банку;

5) спільне дослідження згаданого Д.К. Бойсе та Ш. Фор�
мана (Shepard Forman) "Financing Peace: International and
National Resources for Postconflict Countries and Fragile
State" [2] щодо слабкості існуючого механізму фінан�
сової підтримки постконфліктних країн та її неодноз�
начного впливу на економічне зростання.

Необхідність подальшого вивчення цього питання
обумовлена унікальністю військово�політичної та соці�
ально�економічної ситуації в Україні, що відрізняється
гібридним характером військового конфлікту, потужн�
істю озброєння та рівнем економічного потенціалу його
учасників, з огляду на що можливості адаптації зарубі�
жного досвіду є обмеженими.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є уточнення механізму впливу

міжнародних фінансових інститутів на розвиток фінан�
сового потенціалу держави у постконфліктний період
та виявлення найбільш оптимальних форм підтримки
відновлювальних заходів в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За результатами узагальнення наукових публікацій

можна стверджувати, що основна увага академічної
спільноти приділяється діяльності Групи Світового бан�
ку та Міжнародного валютного фонду, в той же час
відмічається посилення ролі регіональних фінансових
інститутів.

Найбільших успіхів у зміцненні фінансового потен�
ціалу постконфліктних держав досягла Група Світово�
го банку, що нині складається з 5 організацій [11]:

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), заснований у 1944 році, є базовою кредитною
установою структури (саме на його основі з'явились інші
організації групи), діяльність якого спрямована на
співпрацю з урядами країн з середнім рівнем доходу та
кредитоспроможними країнами з низьким рівнем дохо�
ду через:

— допомогу у постконфліктному відновленні шля�
хом створення умов для капіталовкладень у розвиток
виробництва, його переорієнтацію на невійськові потре�
би;

— стимулювання приватних іноземних інвестицій;
— сприяння довгостроковому розвитку міжнарод�

ної торгівлі та збалансуванню платіжних балансів;
— надання довгострокових позик та гарантій.
2. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), ство�

рена в 1956 році у відповідь на потребу забезпечення
економічного зростання через безпосередню підтрим�
ку приватного сектору, беручи участь у капіталі або
надаючи останньому позики та інші фінансові продук�
ти, а також інформаційно�консультаційні послуги. З
огляду на це, головний інтерес для МФК становлять
інфраструктурні об'єкти та фінансові ринки.

3. Міжнародна асоціація розвитку (МАР), що з'яви�
лась у 1960 році, зосереджує свою роботу на найбідні�
ших державах світу, при цьому такий статус визначаєть�
ся відносним рівнем бідності країн на основі порогово�
го значення валового національного доходу (ВНД) на
душу населення, що переглядається щорічно (наприк�
лад, у 2016 році ВНД на душу населення менше 1 215 дол.
США). Разом з тим МАР може надавати підтримку уря�

дам держав, в яких значення цього показника є вищим
за встановлений рівень, але вони мають труднощі з дос�
тупом до фінансових ресурсів Групи Світового банку,
як це має місце з Нігерією та Пакистаном — країнами,
що брали участь у військових конфліктах та мають ви�
сокий ступінь військової�політичної напруженості.

Пріоритетними для МАР є такі галузі, як охорона
здоров'я, освіта, сільське господарство, транспортна
інфраструктура. Фінансування проектів здійснюється,
головним чином, шляхом надання позик з нульовою або
дуже низькою відсотковою ставкою строком на 25—40
років з 5—10 річним пільговим періодом, а у окремих
випадках — у формі грантів.

4. Міжнародний центр з урегулювання інвестицій�
них суперечок, створений у 1966 році з однойменною
метою, надаючи впевненість у захисті прав інвесторів та
кредиторів, а також стимулюючи міжнародне фінансо�
во�кредитне співробітництво.

5. Багатостороння агенція гарантування інвестицій,
заснована у 1988 р. для мінімізації некомерційних ри�
зиків для іноземних інвесторів та кредиторів шляхом на�
дання приватним компаніям та особам гарантій, інфор�
маційних та консультаційних послуг, сприяючи, таким
чином, притоку іноземних інвестицій для забезпечення
економічного зростання.

Відповідно до дослідження "Постконфліктне від�
новлення: роль Світового банку", підготовленого спів�
робітниками Світового банку ще у 1998 році за резуль�
татами узагальнення першого досвіду з подолання
наслідків бойових дій по завершенню холодної війни
визначено дві основні цілі постконфліктного відновлен�
ня: "сприяти переходу до тривалого миру після бойо�
вих дій та підтримка економічного та соціального роз�
витку" [6, с. 4]. Для досягнення цих цілей необхідно
здійснити низку заходів, серед яких: активізація капі�
таловкладень у ключові галузі виробництва, створення
умов для розвитку торгівлі, заощаджень та інвестицій,
а також нормалізація фінансового механізму, зокрема
в частині реструктуризації наявної заборгованості.

При цьому участь організацій Групи Світового бан�
ку грунтується на тому, що останні:

— не займаються безпосередньо встановленням та
підтримкою миру, що належить до компетенції Організації
Об'єднаних Націй, та наданням гуманітарної допомоги;

— не втручаються у внутрішню політику держав та
не здійснюють без згоди останніх діяльності на їх тери�
торії;

— використовують ресурси тільки в інтересах країн�
членів Групи Світового банку, тобто можливість одер�
жання коштів іншими країнами визначається доцільні�
стю такої підтримки з позиції Групи Світового банку та
її членів [8, с. 1].

Участь Групи Світового банку у постконфліктному
відновленні розглядається як послідовний процес, що
складається з 5 стадій (рис. 1) [6, с. 5]:

1. Нагляд за країнами, що беруть участь у військо�
вих конфліктах, та оцінка впливу конфлікту на взаємо�
відносини з Групою. Нині вивчається поточна ситуація,
ключові причини її виникнення, здійснюється оцінка
можливостей органів державного управління, неурядо�
вих організацій та інших інститутів у її врегулюванні.

2. Розробка перехідної стратегії, що передбачає виз�
начення ролі Групи у підтримці переходу від військово�
го стану економіки до постконфліктного, а також про�
грамі національного відновлення. Важливою складовою
такого плану є оцінка ризиків, вибір ймовірних форм
фінансування проектів (кредитів, позик, грантів або
альтернативні інструменти) та координація діяльності
з іншими донорами.

3. Рання постконфліктна підтримка, спрямована на
підтримку дрібних проектів, зокрема у сфері відновлен�
ня критично важливої інфраструктури, спрощення до�
ступу до капіталу для представників малого бізнесу та
стимулювання зайнятості.
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4. Активне постконфліктне віднов�
лення, що передбачає реалізацію масш�
табних заходів з фізичної відбудови
зруйнованих інфраструктурних об'єктів,
відновлення економіки, соціальної реін�
теграції, більш поглиблену співпрацю з
організаціями Групи (головним чином, це
МБРР та МАР).

5. Повернення до нормального режи�
му діяльності. Участь Групи як одного із
учасників постконфліктного відновлен�
ня зводиться до функціонування у звич�
ному для мирного часу режимі з моніто�
рингом ризику повторення військових
конфліктів або появи нових.

Як вже згадувалось, вплив Групи
Світового банку на процес урегулюван�
ня військових конфліктів та подолання
їх наслідків, зазвичай, розглядається
спільно з роботою іншої потужної інсти�
туції — Міжнародного валютного фон�
ду (МВФ).

Хоч офіційною датою створення
МВФ є 27 грудня 1945 року, свою фак�
тичну діяльність останній розпочав на�
весні 1947 року, коли було видано пер�
ший кредит Франції на суму 25 млн дол.
США [4, c. 66], що розглядалось як важ�
ливий фактор реалізації плану посткон�
флікного відновлення економіки Франції
("План Монне") [12, с. 152].

Основне завдання МВФ полягає у
забезпеченні "стабільності міжнародної
валютно�фінансової системи, системи
обмінних курсів та міжнародних розра�
хунків, що дозволяє кранам (та їх грома�
дянам) проводити операції один з одним"
[10], при цьому, на відміну від МБРР чи МАР, МВФ не
акцентувався саме на цілях постконфліктного віднов�
лення. На думку Клінгебієля Ш. (Stephan Klingebiel),
задачі МВФ порівняно з Групою Світового банку мають
більш короткостроковий характер, а їх можливості
впливати на подолання наслідків бойових дій обмежені
мандатом фонду та існуванням непогашених боргів у
потенційних позичальників [7, с. 11].

З позиції Д.К. Бойсе (James K. Boyce) [3, с. 5] голов�
ним нововведенням у політиці МВФ у цій сфері стало
розширення в 1995 році меж "невідкладної допомоги",
що почало охоплювати постконфліктну допомогу (до
того підтримка орієнтувалась на країни, постраждалі від
природних катастроф). При цьому автор відмічає клю�
чову роль останнього у побудові нових фінансових сис�
тем у таких країнах, як Боснія і Герцеговина, Східний
Тімор, Косово, Афганістан.

Починаючи з 2011 року, на заміну програмам екст�
реної допомоги для подолання наслідків природних ка�
тастроф та наслідків конфліктів (Emergency Natural
Disaster Assistance та Emergency PostConflict Assistance
відповідно) було розроблено інструмент прискореного
фінансування (Rapid Financing Instrument — RFI), що не
передбачає наявності у позичальника комплексної про�
грами кредитування. При цьому МВФ може також на�
давати технічну підтримку, що полягає у налагодженні
роботи профільних органів управління, консультаціях
щодо управління фінансовим потенціалом держави
тощо.

Зазвичай фінансування отримують для невідкладно�
го вирівнювання платіжного балансу, водночас виділен�
ня допомоги можливе і для мінімізації цінових шоків,
наслідків політичних конфліктів тощо. При цьому дос�
туп до RFI обмежується у 35,7 % від розміру квоти краї�
ни на рік та 75,0 % на весь термін кредитування, що
становить від 3 1/

4
 до 5 років (у окремих випадках мож�

ливе повторне фінансування), а умови є подібними до

умов одержання гнучкої кредитної лінії (Flexible Credit
Line — FCL), кредитів підтримки ліквідності
(Precautionary and Liquidity Line — PLL) та угоди "стенд�
бай" (Stand�By Arrangements — SBA) [9]. Останні інстру�
менти також відіграють важливу у постконфліктному
відновленні через стабілізацію роботи національної
фінансово�кредитної системи.

У цілому механізм підтримки міжнародних фінан�
сових інститутів у постконфліктний період можна пред�
ставити так (рис. 1).

Відповідно до поставлених перед ними завдань
керівні органи інститутів приймають рішення про фор�
мат участі (напряму чи через відповідні фонди) та інстру�
менти впливу (позики, кредити, гранти та ін.) на пост�
конфліктну економіку, мають певні очікування з цього
приводу та планують отримати ефект від цих заходів,
наприклад, локалізацію конфлікту та нестабільності,
приплив іноземних інвестицій, зростання експорту
тощо.

Поряд з цим, з огляду на багатоваріантність мож�
ливих кроків з постконфліктного відновлення, які в тій
чи іншій мірі є прийнятними для обох сторін, дія меха�
нізму не завжди дає суттєві результати, що пов'язано із
обмеженістю окремих інструментів та існування конф�
лікту інтересів. Саме шляхом виділення такого конфлі�
кту та врахування трансформації ролі міжнародних
інститутів, що проявляється у зміщенні акценту від на�
дання фінансування до сприяння у проведенні ключо�
вих реформ та модернізації економіки було уточнено
механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на
розвиток фінансового потенціалу держави у посткон�
фліктний період.

Найбільш перспективними у випадку України виг�
лядають такі інструментами впливу на фінансових по�
тенціал як надання грантів, консультування урядових
організацій та проведення досліджень з питань ефек�
тивного використання ресурсів та можливостей. Це

Рис. 1. Механізм впливу міжнародних фінансових інститутів на розвиток
фінансового потенціалу держави у постконфліктний період

Примітка.* Виділено перспективні для України інструменти впливу.
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сприятиме орієнтації на внутрішні джерела постконф�
ліктного відновлення та не створюватиме тиску на рівень
державного боргу, вартість його обслуговування, що
має місце при надані кредитів та позик, і не матиме та�
кого негативного впливу на національну фінансову без�
пеку.

Зміст згаданого конфлікту інтересів полягає у тому,
що наявні ресурси міжнародних фінансових інститутів,
можуть бути використані не тільки для подолання
наслідків військових конфліктів, але й для боротьби з
іншими соціально�економічними викликами у мирних
умовах, і різні країни світу фактично конкурують за такі
ресурси. Виходячи з цього, постконфліктні уряди праг�
нуть до максимально можливого залучення зовнішнього
фінансування для підвищення власної конкурентоспро�
можності, при цьому міжнародні фінансові інститути,
переслідуючи глобальні цілі, не зацікавленні у тому, щоб
це відбувалось за рахунок суттєвого погіршення стану
інших країн.

ВИСНОВКИ
Роль міжнародних фінансових інститутів у зміцненні

фінансового потенціалу держави у постконфліктний
період проявляється через підвищення ефективності
руху фінансових ресурсів, мінімізацію ризиків та мобі�
лізацію коштів для вирішення найбільш пріоритетних
проблем післявоєнного відновлення.

Насьогодні зміцнення фінансового потенціалу дер�
жав, що долають наслідки бойових дій, відбувається під
значним впливом організацій Групи Світового банку та
Міжнародного валютного фонду шляхом кредитуван�
ня, надання гарантій та позик, консультації профільних
відомств. Водночас взаємодія постконфліктних урядів
з міжнародними фінансовими інститутами характери�
зується існуванням конфлікту інтересів, що може мати
негативний ефект для розбудови миру та відновлення
вітчизняної економіки.

Перспективним виглядає вивчення можливостей
вітчизняних банків та небанківських фінансових уста�
нов у зміцненні фінансового потенціалу України по за�
вершенню бойових дій.
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