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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ
Відомим для всіх є визначення поняття резервної валюти: «Резервна
валюта — це загальновизнана у світі валюта, яку використовують для
створення в Центральних банках інших країн резерву грошових коштів
з метою здійснення міжнародних розрахунків.». Дивлячись на історію
розвитку глобальної економіки, до середини минулого століття золото
офіційно вважалося засобом платежу. З переходом від БреттонВудської валютної системи до Ямайської золото перестало виступати в
якості глобальної одиниці, не втративши резервної функції, залишаю
чись і до цих пір одним з головних факторів міжнародного значення
для визначення вартості.
Починаючи з часів існування поняття «резервна валюта» як такою
виступав англійський фунт стерлінгів. Після рішення Бреттон-Вудської
конференції було введено нову «резервну» валюту долар США.
Аналізуючи історію американських банкірів потрібно відмітити, що
вони працювали над ідеєю введення долара як «резервної» валюти
ХХ століття. Після проведення Ямайської конференції було засновано
ряд інших резервних валют, такі як: німецька марка, японська єна,
євро, та ін. Отже, іншими словами резервна валюта, це валюта тієї
країни, яка має перевагу у економічному розвитку в порівнянні з
іншими [1, с. 23-26].
За офіційними даними світових комерційних банків найбільш
поширеною резервною валютою у світі залишається долар. Саме тому,
на разі США має глобальний вплив на світову економіку та може
запустити валютну кризу. Проте, такі трансформаційні процеси дуже
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довготривалі, і не відбуваються за декілька років, тому економіки
інших країн мають змогу приготуватися до глобальних змін. Крім того,
кризи такого характеру можуть нести за собою і негативний характер
країні, яка створила таку ситуацію. Стабільність долара як резервної
валюти характеризується ще такими активами, як казначейства
безпеки США. Проте, в наш час домінуюче становище долара як
резервної валюти зараз оскаржується, оскільки все більшу попу
лярність набуває євро та китайський юань, який в свою чергу може
стати в майбутньому ключовою резервною валютою [2, с. 11-15].
Аналізуючи резерви комерційних банків світу, варто зазначити, що
євро є другою за поширеність резервною валютою. Така стабільність
встановилася за євро завдяки німецьким маркам, які після Другої
світової війни стали другими за популярністю резервною валютою.
Після запуску євро як єдиної європейської валюти (тобто він замінив
німецькі марки, французький франк, та ін. європейські валюти), він
автоматично став 2-ю найбільш поширеною валютою. З тих пір, всі
європейські банки намагаються розширити горизонти впливу євро на
світову економіку за допомогою збільшення резервів у даній валюті,
крім того, не потрібно забувати, що найбільш надійними банками
вважаються банки у Швейцарії, де панує євро. На разі, багато
аналітиків пророкує зростання валютних резервів у євро, оскільки
«євроринок» з кожним роком росте, проте завдяки кредитній кризі
темпи розвитку значно зменшилися, аніж у період до неї.
У 2010 році на конференції ООН була проголошена пропозиція
щодо відмови від долара як основної резервної валюти та введення
різних. Мається на увазі, що світова резервна система не повинна
базуватися на єдиній грошовій одиниці, а повинна відбуватися емісія
різних валют, для того щоб глобальна економіка була більш гнучка та
стабільна. Представники центральних банків Росії, Китаю та країн
Перської затоки запропонували створити нову незалежну валюту, хоча
підтримку в інших членів конференції вони не отримали. Після цих
подій країни-видобувники нафти домовилися вести розрахунки у
власних валютах. Але не дивлячись на це, і до сьогодні на світовому
ринку ціни на нафту та золото оцінюються у доларах [3, с. 237-244].
Неможливо не відмітити значний вплив китайської економіки на
світову банківську систему. Аналізуючи сьогодення китайська
економіка розвивається галопуючими темпами, що робить її однією із
провідних у світі. Завдяки правильним урядовим діям зараз Китай
можна назвати «супер-державою», яка задає ритм для розвитку усім
країнам світу. Крім того, порівнюючи зростання боргу США та
значний ріст ВВП Китаю можна спрогнозувати заміну резервної
валюти у майбутньому. Значною перевагою китайської валюти ще є
створення на світовій арені сприятливої можливості для введення юаня
як міжнародного засобу платежу. Важливим кроком до встановлення
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стабільності юаня стало створення блоку країн, що прив’язали свої
валюти до юаня [4, с. 30-36].
Важливимє те, що вдала Китаю намагається вивести юань на
міжнародний рівень за допомогою інвестицій у різні країни. Це є дуже
важливим фактором для розповсюдження валюти по світу. На разі,
проблемою для досягнення такої цілі є не вільна конвертація валюти
та вузький внутрішній ринок облігацій, що значно обмежує вплив
юаню на глобальну економіку.В даний час китайський юань не може
бути використаний в якості резервної валюти до тих пір, поки
китайський уряд підтримує управління капіталом і конвертації валюти.
Придбання цієї грошової одиниці не буде привабливим для централь
них банків, якщо Китай не розвине сильний відкритий ринок
облігацій.
Якщо вести мову про можливість гривні стати однією із резервних
валют, то на мою думку, на разі це неможливо. Адже для цього
потрібно створити всі сприятливі умови для вливання інвестицій в
економіку країни. На жаль, влада України не робить курс на за
кріплення гривні хоча б як стабільної валюти, не говорячи уже про
закріплення її на світовій арені. Для початку потрібно вирішити
проблему з девальвацією валюти. Цьому повинні бути виконані ряд
дій: припинення війни на Сході (адже ніякий інвестор не захоче
вкладати кошти у нестабільну економіку), підвищити загальний
добробут населення, вкладати кошти у перспективні галузі економіки,
такі як сільське господарство, розвивати машинобудування та
інформаційні технології, для того, щоб можна було вести
діалог із розвиненими країнами світу на одній мові, та ін. Крім
того, українським урядовцям потрібно провести ряд реформ для того,
щоб рівень життя піднявся до рівня європейського. Після закріплення
гривні та стабілізації економіки, можна буде вести уже мову про
введення нової резервної валюти як гривня.
Отже, дивлячись на досвід китайської нації яка після другої Світо
вої війни довгий час не могла вийти із депресії, варто відмітити, що
економіку можливо відтворити навіть не маючи безліч ресурсів. Багато
науковців роблять свої прогнози на економічний розвиток України,
при виконанні всіх вимог, які на разі висуває МВФ (міжнародний
валютний фонд), проте такі прогнози будуються на припущеннях щодо
ефективного розподілу отриманих кредитних ресурсів. Якщо і надалі
буде проводитися робота над збільшенням мінімальної зарплати,
пенсій, соціальних виплат, перебудови системи оподаткування та
медичного страхування, то економіка України може значно покращи
тися та закріпити свою позицію у світі.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ
В силу останніх подій, щодо обрання Україною шляху євроінтеграції та підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (далі —
ЄС) є важливим для економічного розвитку країни та для банківської
системи, адже згідно з ст.1 ч.2 п. ё) Угоди «Запровадити умови для
посилених економічних та торговельних відносин, які вестимуть до
поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС» [1].
У країнах, де розвинена ринкова економіка відповідальність за
опрацювання основних механізмів грошово-кредитної політики
покладено на Центральний банк (в Україні — Національний Банк
України, далі — НАБУ), який у має високий ступінь незалежності від
органів влади щодо своєї діяльності. Застосування інструментів
фінансового регулю-вання Центральним банком залежить від напрямів
економічної політики держави, ступеня її відкритості, стану грошового
ринку та національної банківської системи та інших конкретних
обставин. Тож, співробітництво з Європейським центральним банком
(далі — ЄЦБ) має безперечний пріоритет напрямку серед зовнішніх
векторів діяльності НБУ [4].
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