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ВСТУП
Світова фінансово�економічна

криза негативно вплинула на економ�
іку України. Для того, щоб відповісти
на актуальне питання: "Чи зможе уряд
та суспільство швидко подолати світо�
ву економічну кризу?", необхідно ще
раз уряду та провідним ученим Украї�
ни переглянути потенційні можли�
вості співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями (МФО) як
безальтернативним та надійним дже�
релом забезпечення економіки необ�
хідними ресурсами для розвитку
інфраструктури. Зміни, які відбулись
в економічному середовищі України,
призвели до підвищення потреб у за�
лученні фінансування з боку МФО та
зумовили необхідність регуляторної
ролі держави щодо визначення нових
пріоритетів у співпраці зі Світовим
банком.

 В Україні, як і в інших державах
світу, світова економічна криза відчут�
но впливає на розвиток економіки, її
вплив поширюється на грошову�кре�
дитну, фіскальну та соціальну сфери,
погіршуючи стан розвитку держави,
підприємництва, матеріальне станови�
ще громадян. Заходи, які приймав по�
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передній Уряд України щодо економі�
чної кризи, на сьогодні виявились не�
достатньо ефективними. Вкрай заг�
розливим є недієздатність моделі еко�
номічного зростання, яка утворилась
у попередні роки.

Дану проблему досліджують провід�
ні вчені та науковці, такі як О.А. На�
заренко, С.Р. Кравченко, В.П. Колосо�
ва, В.І. Хорошковский, А.О. Шат�
ковська, О.О. Мережко.

 Необхідно розглянути та розро�
бити дієві механізми загальнодержав�
ної політики розвитку співробітницт�
ва з міжнародними фінансовими
організаціями, переглянути механізми
надання позик у рамках прийнятої
Світовим банком у грудні 2009 р. Стра�
тегії партнерства з Україною на пері�
од 2009—2012 рр. [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — відобразити сучас�

ний стан розвитку співробітництва Ук�
раїни з міжнародними фінансовими
організаціями в період економічної
кризи. Розглянути в умовах фінансо�
вої кризи обмеження доступу підпри�
ємств до ресурсів та портфель інвес�
тиційних проектів зі Світовим банком,

які знаходяться на всіх стадіях проек�
тного циклу (реалізації, підготовки
ініціювання та ідентифікації ідеї). Ви�
явити причини, що затримують реалі�
зацію спільних з міжнародними фінан�
совими організаціями інвестиційних
проектів. Проаналізувати основні еко�
номічні та законодавчі механізми дер�
жави, які повинні бути вжиті для при�
скорення підготовки та реалізації
спільних зі Світовим банком інвести�
ційних проектів.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах фінансової кризи, обме�

ження доступу підприємств до ре�
сурсів на світових фінансових ринках,
необхідності подолання негативних
наслідків кризи, в тому числі соціаль�
них, суттєво підвищується роль
співробітництва України з міжнарод�
ними фінансовими організаціями.

Світовий банк є міжнародною
організацією розвитку, метою діяль�
ності якої є надання допомоги краї�
нам�членам в поглибленні економічно�
го та соціального прогресу шляхом
надання позик, грантової та технічної
допомоги.

Країни�члени здійснюють керів�
ництво групою Світового банку за до�
помогою Ради керуючих на чолі з Пре�
зидентом та Виконавчими директора�
ми. З 1 липня 2007 р. Президентом
Світового банку є Роберт Зеллік.

Рада керуючих є найвищим орга�
ном, що визначає політику Банку, до
якої входять представники всіх країн�
членів Світового банку. Вона скла�
дається з посадових осіб від урядів
країн�членів та збирається один раз на
рік під час проведення Щорічних
зборів Банку.

Рада керуючих делегує ряд своїх
повноважень виконавчим директо�
рам, які відповідають за поточну
діяльність Банку. П'ять виконавчих
директорів призначаються 5 країна�
ми�членами, які володіють найбіль�
шими пакетами акцій, — США, Япо�
нією, Німеччиною, Францією та Спо�
лученим Королівством, — а решта
країн�членів представлені 19 вико�
навчими директорами.

До складу групи Світового банку
входять Міжнародний банк реконст�
рукції та розвитку (МБРР), Міжнарод�
на асоціація розвитку (МАР), Міжна�
родна фінансова корпорація (МФК),
Багатостороннє агентство з гаранту�
вання інвестицій (БАГІ). Крім того, до
складу групи Світового банку входять
Міжнародний центр по розв'язанню
інвестиційних спорів, Інститут еконо�
мічного розвитку, Дорадча Служба з
питань іноземних інвестицій. Основ�
ними складовими Світового банку є дві
перші установи, тобто МБРР та МАР
[4].

Україна приєдналась до Міжна�
родного валютного фонду, Міжнарод�
ного банку реконструкції та розвитку,
Міжнародної фінансової корпорації,
Міжнародної асоціації розвитку та
Багатостороннього агентства з гаран�
тування інвестицій згідно з законом
України від 03.06.92 №2402�ХІІ. З цьо�
го моменту Україна стала 167 членом
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Банку та розпочала свою співпрацю
задля забезпечення успішного впро�
вадження реформ у державі.

Наслідком партнерських взаємин
між Україною та МБРР після 1992
року став ряд спільних проектів, що
сприяють удосконаленню державного
і приватного секторів, підвищенню
ефективності сільського господарства
і енергетики, захисту довкілля та
зміцненню соціального сектора.

Указом Президента України від
19.12.2005 № 1809/2005 "Про забезпе�
чення представництва України в радах
керуючих Міжнародного валютного
фонду та Світового банку" керуючим
від України — членом Ради керуючих
Міжнародного валютного фонду — є
Голова Національного банку України,
заступником керуючого від України —
членом Ради керуючих Міжнародно�
го валютного фонду — є Міністр
фінансів України, керуючим від Украї�
ни — членом Ради керуючих Світово�
го банку — призначено Віце�прем'єр�
міністра України, до функціональних
повноважень якого належить органі�
зація роботи щодо співробітництва з
міжнародними фінансовими організа�
ціями, а заступником керуючого від
України — членом Ради керуючих Сві�
тового банку — Міністр економіки
України.

За весь період співробітництва з
МФО Україна отримала кредитних ре�
сурсів на загальну суму біля 15,3 млрд
доларів США, в тому числі від МВФ —
4,41 млрд, МБРР — 5,2 млрд, з них ви�
користано та законтрактовано біля
3,55 млрд доларів США, МФК — 742
млн та ЧБТР — 206,7 млн доларів
США, ЄІБ — 350 млн євро, а також від
ЄБРР — більше 3 млрд євро.

Міжнародний банк реконструкції
та розвитку — друге джерело після
МВФ за обсягами фінансових ре�
сурсів, які Україна отримує від міжна�
родних фінансових організацій. Спів�
праця з такою потужною фіанансовою
інституцією вимагає від уряду будь�
якої держави діяти за ефективною
стратегією, інакше отримані фінансові
ресурси можуть лише збільшити
зовнішній борг держави та залишити
невирішеними проблеми, заради яких
залучалися кредитні ресурси.

Світовий банк надає позики на до�
статньо вигідних умовах. По�перше,
єдиним фінансовим збором зали�
шається разова комісія за виділення
коштів, розмір якої складає 0,25% від
суми позики. По�друге, максимальний
кінцевий термін погашення позик по�
довжено до 30 років для всіх нових
позик і гарантій МБРР. Попередньо
кінцевий термін погашення для Украї�
ни як країни�позичальника третьої
категорії за рівнем доходів (ВНД на
душу населення від 1736 до 3595 до�
ларів США) складав 25 років для по�
зик з фіксованим спредом, 17 років для
позик зі змінним спредом [3].

Специфікою проектів МБРР є ор�
ієнтація на пріоритети загальнодер�
жавного значення. Світовий банк та
Україна працюють над програмою
проектів у реальному секторі. Струк�
тура поточного кредитного портфеля

загалом відповідає окресленим зав�
данням Стратегії співробітництва з
міжнародними фінансовими організа�
ціями. Соціально�гуманітарний сектор
(13%): проект "Рівний доступ до якіс�
ної освіти в Україні", проект "Удоско�
налення системи соціальної допомо�
ги"; фінансовий сектор(11%): Другий
проект розвитку експорту, Проект
модернізації державних фінансів;
енергетична сфера (22%): Проект ре�
абілітації гідроелектростанцій, Про�
ект з передачі електроенергії; муніци�
пальна інфраструктура: "Розвиток
міської інфраструктури в Україні"; аг�
ропромисловий комплекс: проект
(7%): Проект "Видача державних актів
на право власності на землю та розви�
ток системи кадастру"; розвиток дер�
жавного сектора (9%): проект "Модер�
нізація державної податкової служби
України, проект "Розвиток системи
державної статистики для моніторин�
гу соціально�економічних перетво�
рень"; транспортний сектор (28%):
"Покращення автомобільних доріг та
безпеки руху".

Антикризові заходи, які були
вжиті попередньою владою лише
збільшили макроекономічні диспро�
порції та призвели до погіршення
якості портфеля інвестиційних про�
ектів:

— з лютого 2009 р. відбулось сут�
тєве сповільнення динаміки вибірки
коштів (з 48,213 млн доларів США у
січні 2009 р. до 1,532 млн доларів США
у травні 2009 р.). Таким чином, ко�
ефіцієнт вибірки у 2009 фінансовому
році лише 11,08 %, що є меншим, ніж
коефіцієнт вибірки за аналогічний пе�
ріод 2008 р. (13 %);

— у зв'язку з впливом фінансової
кризи на банківську систему, зокрема
з блокуванням та арештом рахунків
проектів, було загальмовано виконан�
ня ряду проектів: "Розвиток експорту
— 2", "Рівний доступ до якісної осві�
ти", "Вдосконалення системи соціаль�
ної допомоги";

— 22 жовтня 2009 р. Світовий банк
повідомив Міністерство фінансів Ук�
раїни (відповідальний виконавець) про
закриття проекту "Розширення досту�
пу до ринку фінансових послуг". Мета
проекту — розвиток економіки регі�
онів та інфраструктури фінансово�
кредитного ринку в сільській місце�
вості шляхом рефінансування через
уповноважені банки довгострокових
кредитів малому та середньому бізне�
су, інституційного розвитку фінансо�
вих установ та надання технічної до�
помоги державним органам, що регу�
люють фінансові ринки України;

— найбільш уразливим під час
світової кризи виявився проект "Мо�
дернізація державних фінансів"(сума
позики 50 млн доларів США), оскіль�
ки, протягом 2009 р. вибірка коштів за
проектом не відбувалась. Головною
метою проекту є зміцнення управлін�
ня державними фінансами завдяки
підвищенню його операційної ефек�
тивності та прозорості шляхом запро�
вадження стійкої інтегрованої систе�
ми управління державними фінанса�
ми.

Водночас практика співробітниц�
тва з МФО показала, що на фоні до�
волі успішного впровадження в Ук�
раїні проектів ЄБРР стан впроваджен�
ня окремих проектів МБРР переваж�
но інституційного характеру був неза�
довільним. Зокрема, протягом 2006—
2008 р. спостерігалася найгірша в рег�
іоні вибірка коштів, неналежне ініцію�
вання та планування проектів; ризико�
ва, диспропорційна структура проек�
тного портфеля Світового банку в Ук�
раїні; затримки в ході підготовки та
реалізації проектів у зв'язку із склад�
ними українськими та довготривали�
ми процедурами Банку; відсутність
відповідальності за несвоєчасне та не�
якісне впровадження проектів; недо�
сконалість наявних механізмів управ�
ління проектами, зокрема через групи
управління проектами (ГУП). У ре�
зультаті витрати, пов'язані з виконан�
ням боргових зобов'язань перед МБРР
протягом останніх років, перевищува�
ли обсяги державних запозичень у
Банку [1].

 У ході порівняльного аналізу про�
ектних портфелів МФО в окремих
країнах ЄС, СНГ та Азії з українським
портфелем Міністерство економіки
України дійшло висновку, що причи�
нами неефективного використання за�
позичених у Світового банку коштів є,
насамперед, ризикова структура про�
ектного портфеля Світового банку в
Україні: переважна більшість несамо�
окупних проектів великої вартості, за
якими обслуговування та погашення
позик здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету [5].

Так, в структурі українського пор�
тфеля Світового банку частка проектів
у реальному секторі була найменшою
— 25% — від загальної кількості, а се�
редня вартість однієї позики однією з
найбільших — 91,27 млн дол. США.
Водночас в країнах, що мають показ�
ник вибірки коштів вище середнього,
картина протилежна. В Польщі, яка
має найкращу вибірку коштів у регіоні,
в реальному секторі впроваджується
91% проектів, в Туреччині — 62%, в
Китаї — до 90 %. В країнах, які мають
у портфелях значну кількість проектів
інституційного характеру, середня
сума позики є невисокою. Так, в Тад�
жикистані — 16,9 млн доларів США,
Молдові — 18,2 млн доларів США, Уз�
бекистані — 45,7 млн доларів США,
Казахстані — 65,8 млн доларів США,
Румунії — 64,8 млн доларів США [2].

Багаторічна співпраця України з
державами�донорами та міжнародни�
ми фінансовими організаціями свід�
чить про необхідність формування
нового підходу до розуміння ролі
міжнародної технічної допомоги та
ресурсів міжнародних фінансових
організацій як взаємодоповнювальних
інструментів реалізації державної
політики міжнародної інтеграції Ук�
раїни, економічного розвитку, забез�
печення інтересів держави на зовніш�
ньому ринку. Такий підхід узго�
джується з основними принципами
Паризької декларації щодо підвищен�
ня ефективності зовнішньої допомоги,
до якої Україна приєдналася згідно з
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Указом Президента України від 19
квітня 2007 р. № 325 і яка засвідчила
згоду держав�донорів та міжнародних
фінансових організацій об'єднати зу�
силля для підвищення ефективності
допомоги, спрямованої на розвиток
держав�партнерів.

Приєднання України до зазначе�
ної Декларації та проголошення пріо�
ритетних завдань розвитку держави,
визначених у Програмі діяльності Ка�
бінету Міністрів України "Подолання
впливу світової фінансово�економіч�
ної кризи та поступальний розвиток",
а також продовження діалогу з ЄС
щодо підписання Угоди про Асоціацію
зумовили якісно нові завдання для
України, пов'язані з необхідністю ви�
конання вимог Паризької декларації
щодо підвищення ефективності зовні�
шньої допомоги в частині визначення
державою�партнером пріоритетів за�
лучення такої допомоги, створили пе�
редумови для підготовки Стратегічних
напрямів та завдань щодо залучення
міжнародної технічної допомоги і
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями на 2009—
2012 р. (далі — Стратегічні напрями та
завдання) [3].

У контексті подальшої реалізації
Стратегії партнерства та за результа�
тами проведення у лютому та червні
2009 р. переглядів проектного портфе�
ля було узгоджено перелік інвестиц�
ійних та системних проектів для підго�
товки на середньострокову перспек�
тиву (на 5,4 млрд доларів США) та виз�
начено заходи для подальшої реалі�
зації проектів.

Зокрема, з метою підтримки сис�
темних реформ уряду за допомогою
банківського інструменту системних
позик на політику розвитку у вересні
2009 р. Україна отримала 400 млн дол.
США в рамках Першої програмної по�
зики на реабілітацію фінансового сек�
тора.

У період фінансово�економічної
кризи Уряд України має забезпечити
доступ до фінансово�кредитних ре�
сурсів МФО, що має бути зацікавлена
в швидкій підготовці наступної "Дру�
гої програмної позики на реабілітацію
фінансового сектора" (сума позики
350 млн дол. США), яка передбачає
продовження виконання єдиної про�
грами заходів і направлена на подаль�
шу ре капіталізацію банків, завершен�
ня створення необхідної нормативно�
правової бази та зміцнення інституц�
ійної спроможності Фонду гаранту�
вання вкладів фізичних осіб.

Також на сьогодні урядом прово�
диться робота щодо підготовки сис�
темного проекту "Четверта позика на
політику розвитку" на суму 500 млн
доларів США. Підготовка цієї позики
дозволить забезпечити виконання
урядом ключових реформ, спрямова�
них на: поліпшення управління дер�
жавними фінансами, покращення
фінансування та адресності соціальної
допомоги бідним верствам населення,
вдосконалення механізму формуван�
ня тарифів на опалення, спрощеної
системи банкрутства (ліквідації)
підприємств тощо. 12 серпня 2009 р.

прийнято розпорядження Кабінету
Міністрів № 960 про доцільність підго�
товки цього проекту. Слід зазначити,
що основною умовою надання позики
є прийняття Закону України "Про за�
купівлю товарів, робіт і послуг за дер�
жавні кошти", норми якого відповіда�
тимуть директивам ЄС та кращим
міжнародним стандартам.

Завдяки наполегливій та системній
роботі команд Світового банку та уря�
ду, значній активізації діалогу у 2010
р. було продовжено спільну роботу
щодо підготовки нових інфраструк�
турних проектів з метою вирішення
проблеми забезпечення зняття інфра�
структурних обмежень для розвитку
в умовах фінансової кризи. Так, на
сьогодні здійснюється ініціювання та
підготовка 3 інвестиційних проектів:

— з лютого 2010 р. підписано Уго�
ду про позику щодо додаткового
фінансування Проекту реабілітації
гідроелектростанцій у розмірі 60 млн
дол. США;

— з червня 2009 р. розпочалася
підготовка Проекту з енергоефектив�
ності (250 млн дол. США) — 11.06.09
Мінекономіки прийнято рішення про
доцільність підготовки проекту та виз�
начення АТ "Укрексімбанк" його відпо�
відальним виконавцем, Світовий банк
надав згоду щодо його підготовки.

— 15 грудня 2008 р. Мінекономіки
прийнято рішення про доцільність
підготовки проекту "Підвищення про�
пускної спроможності залізничного
напрямку Знам'янка — Долинська —
Миколаїв — Херсон — Джанкой" (500
млн дол. США). На сьогодні виконано
ключові умови підготовки проекту,
визначені Світовим банком, та
здійснюється підготовка пакету доку�
ментів до переговорів.

Також на сьогодні триває ініцію�
вання та підготовка інвестиційних
проектів, запланованих на 2011—2012
фінансові роки, які будуть зосеред�
жені на заходах, спрямованих на
зміцнення енергетичної безпеки та
покращання енергоефективності,
включаючи її аспекти, пов'язані зі
зміною клімату. У 2011—2012 р. зап�
лановано спільну зі Світовим банком
підготовку стратегічно важливого для
України проекту у сфері енергетичної
безпеки — проекту реабілітації газо�
транспортної системи (ГТС).

ВИСНОВКИ
В умовах появи нових викликів у

минулому році під час перегляду пор�
тфеля Світового банку 07 червня 2010
р. було зроблено переоцінку співпраці
зі Світовим банком у контексті по�
дальшої реалізації Стратегії партнер�
ства та визначено шляхи підвищення
ефективності використання ресурсів
Світового банку. Таким чином, на сьо�
годні по ряду проектів Світового бан�
ку не виконуються плани реалізації,
кошти в запланованих обсягах не ви�
бираються, відповідно очікувані ре�
зультати не досягаються. Така ситуа�
ція призводить до неефективного ви�
користання коштів позик Світового
банку та значних витрат Державного
бюджету України на обслуговування

зазначених позик.
Таким чином, пріоритетами у

співпраці зі Світовим банком на серед�
ньострокову перспективу є:

— оздоровлення фінансового сек�
тору та підтримка структурних ре�
форм;

— розвиток інфраструктури.
Виходячи з цих пріоритетів та ре�

зультатів спільної співпраці уряду зі
Світовим банком інвестиційний порт�
фель проектів на початку наступного
року може збільшитись у секторі енер�
гетики та енергоефективності — до
28% (у порівнянні з 22% станом на чер�
вень 2010 р.), транспорту — до 38% (у
порівнянні з 28% станом на червень
2010 р.).

На сьогодні уряд приділяє особли�
ву увагу вирішення проблемних пи�
тань впровадження інвестиційних про�
ектів:

— Мінекономіки підготовлено
зміни до чинного Порядку ініціюван�
ня, підготовки та реалізації спільних з
міжнародними фінансовими орга�
нізаціями проектів для врегулювання
питань підготовки бенефіціарами тен�
дерної документації на закупівлю то�
варів (робіт, послуг) відповідно до по�
годженого з МБРР плану закупівлі
після підписання міжнародного дого�
вору для позики;

— запроваджено практику заслу�
ховування щомісяця за засіданні Каб�
інету Міністрів звітів керівників
органів виконавчої влади — відпові�
дальних виконавців проектів про стан
реалізації проблемних проектів;

— Державному казначейству та
його регіональним і місцевим управлі�
нням вжити невідкладних заходів для
фінансування в повному обсязі із
спеціального фонду державного бюд�
жету спільних з МБРР проектів.

Підводячи підсумок усього вище�
зазначеного, можна зробити висно�
вок, що важливим інструментом для
проведення відвертого діалогу Украї�
ни зі Світовим банком є перегляди
проектного портфеля. Домовленості,
які досягаються під час таких пере�
глядів, забезпечують вирішення пер�
шочергових питань з метою приско�
рення підготовки та реалізації інвес�
тиційних проектів.
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