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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією із найбільш гострих проблем реформуван%

ня вітчизняної економіки є питання активізації інвести%

ційної діяльності. Об'єктивно існуюча структура украї%

нської економіки з домінуванням "традиційних" галузей —

добувної, металургійної, хімічної — надзвичайно швид%

ко втрачає конкурентоздатність у глобальному форматі.

Так, можна об'єктивно розраховувати, що у певній мірі

"заміщення" відбуватиметься за рахунок зростання ролі

агропромислового комплексу. Проте ці процеси мають

обмежений потенціал, що знову і знову актуалізує про%

блематику структурних реформ в Україні.

Такі реформи потребують відповідного фінансово%

го забезпечення, і в умовах існуючого дефіциту капіта%

лу, виникає потреба у використанні принципово нових

підходів до вирішення існуючих проблем. Світовий

досвід дає можливість стверджувати, що одним із на%

прямів подолання інвестиційних дисбалансів є створен%

ня та розвиток спеціалізований фінансових інституцій

(найчастіше, банків) розвитку, в т.ч. — державних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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нування саме державних інституцій розвитку є настільки

неоднозначним, що існує нагальна потреба у його сис%

тематизації та опрацюванні з погляду створення держав%

ного банку розвитку в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — узагальнити існуючий досвід функ%

ціонування державних банків розвитку в контексті оці%

нки перспектив створення такої фінансової інституції в

нашій державі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На цей час у світі функціонує значна кількість типів

та форм інституцій розвитку: вони створюються і як бан%

ки розвитку (міжнародні, регіональні, державні і т.д.), і

як спеціалізовані агенції (кредитні, гарантійні т.д.), і з

різним рівнем контролю за їх діяльністю з боку держа%

ви. Але основними і за впливом на економічні процеси,

і за розміром активів виступають банки розвитку, се%

ред яких основоположну роль відіграють державні бан%

ки розвитку (далі — ДБР). Швидке зростання їх

кількості відбулося після Другої світової війни (рис. 1).

Такі тенденції є цілком об'єктивними, оскільки

найбільші з ДБР створювались саме для підтримки

відбудови економік країн, що постраждали внаслідок

військових дій (наприклад, німецький Kreditanstalt%

furWiederaufbau (далі — KfW), іспанський Institutode%

CreditoOficial). Варто підкреслити, що ДБР не зникли з
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фінансових систем економічно розвинених країнах

навіть попри значну критику їх діяльності з боку при%

хильників "вільного" ринку. Зокрема в 50—60%х рр. ХХ

ст. з'явились гіпотези та концепції, автори яких вказу%

вали на негативний вплив державних фінансових інсти%

туцій на економічний розвиток та закликали зменшува%

ти їх роль [2]. Окрім того, негативний вплив на репута%

цію ДБР спричинили проблеми даних установ у країнах

Латинської Америки (Перу, Венесуела, Аргентина, Бо%

лівія тощо). Загальна інституційна слабкість державних

інститутів у цих країнах призвела до корупції та невда%

лого управління банками.

Але жодні проблеми не змогли нівелювати зацікав%

леність у функціонуванні ДБР. Так їх створення актив%

но відбувалося після 1989 року, а їх географічний роз%

поділ значно розширився — Індія, Болгарія, Таїланд,

Ангола, Мексика, Оман, Сербія, Мозамбік. На території

колишнього СРСР перший державний банк розвитку

вперше було створено в 2001 році у Казахстані, пізніше

такі установи з'явились у Росії та Білорусі.

Неоднорідність функціонуючих державних банків

розвитку виявляється у наступних характеристиках:

— структура власності — допускається, що ДБР

може мати окрім держави і інших співвласників;

— джерела залучення коштів — ДБР

поєднують фінансування з фондового

ринку, депозитні ресурси, бюджетні ре%

сурси, позики тощо;

— такі фінансові інституції надають

кошти у позику широкому колу позичаль%

ників, які представляють різні галузі еко%

номіки, або спеціалізуються на фінансу%

ванні спеціалізованих проектів, визначе%

них галузей тощо;

— умови надання коштів — насампе%

ред мова йде про рівень процентних ста%

вок та терміни кредитування;

— юридичний статус та режим регу%

лювання — створення ДБР на загальних

засадах або ж його функціонування у спе%

ціалізованому режимі.

Як приклад успішного функціонування ДБР в розви%

нених країнах, можна розглянути діяльність у Німеччині

банку KfW, який був створений для фінансового забез%

печення виконання плану Маршала після Другої світової

війни. Зараз завданням KfW є підтримка інвестицій в

інфраструктуру, малий та середній бізнес, проекти з бу%

дівництва житла та захисту навколишнього середовища.

Структура власності банку — 80 % у власності держави,

а 20 % належать місцевим органам влади.

Навіть не зважаючи на особливий статус ДБР, мак%

роекономічна динаміка має суттєвий вплив на їх діяль%

ність (рис. 2).

Як бачимо, у 2007 році фінансовий результат банку

був від'ємним %6,2 млрд євро. Але навіть збитки у 2008

році не стали фактором для зменшення кредитного пор%

тфелю та активів банку. Отже, в умовах кризи банк роз%

витку не скорочував фінансування економіки, а, навпа%

ки, стимулював її фінансовими "вливаннями". При цьо%

му рентабельність активів банку не перевищує 1 %, але

за рахунок невеликої частки власних коштів, показник

рентабельності власного капіталу є достатньо високим

— 6—16 % (за винятком кризи 2007—2008 рр., коли

мінімальне значення становило %41,3 %).
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Рис. 1. Характеристика державних банків розвитку
за періодом їх заснування

Джерело: побудовано за [1].

Рис. 2. Окремі ключові фінансові показники діяності KfW у 2006—2015 рр.

Джерело: побудовано на основі [3].
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Впродовж останніх п'яти років динаміка об%

сягу наданих кредитів була висхідною, при цьо%

му більшість кредитів отримали представники

національного бізнесу (рис. 3).

Цікавою є практика та структура залучення

фінансування [4]:

— основна програма, згідно з якою емітують%

ся значні за обсягом (3 — 5 млрд євро або дол.

США) та терміном обігу облігації — наприклад у

2016 році здійснено 14 випусків, частка яких в

загальному обсязі запозичень близько 69 %;

— інші публічні розміщення (облігації з особ%

ливими строками погашення, з опціонами на куп%

івлю, відмінні за валютою запозичень тощо);

— приватні розміщення — сюди входять облігації

зі специфічними характеристиками, розробленими

відповідно до індивідуальних потреб інвесторів.

В останнє десятиліття поступово розширюється

практика створення державних банків розвитку, спря%

мованих на фінансування екологічного розвитку. Зок%

рема у Великобританії в 2012 році була створена спе%

ціалізована установа — GreenInvestmentBank (далі —

GIB). Початковий капітал був наданий єдиним акціоне%

ром — урядом Великобританії, який є єдиним акціоне%

ром. Основними напрямами діяльності є біоенергетика,

переробка сміття, відновлювані джерела електроенергії

та енергоефективність (табл. 1).

Надзвичайно показовим є досвід створення держав%

ного банку розвитку в Китаї. China Development Bank

(далі — CDB) був створений у 1994 році, проте зараз ця

фінансова інституція займає важливе місце в стратегії

розвитку економіки Китаю (рис. 4).

CDB надає середньо% та довгострокове фінансування

для забезпечення досягнення основних стратегічних цілей

Китаю в економічній та соціальній сфері. Обсяг кредитного

портфелю стабільно зростав із 2009 по 2015 роки (рис. 5).

При цьому варто відмітити, що темпи приросту були

особливо високими у період подолання наслідків еко%

номічної кризи 2007—2008 рр. (більше 20 %). А зага%

лом за досліджуваний період кредитний портфель CDB

зріс майже в 2,5 рази.

Більше половини активів Банку розвитку Китаю

сформовано за рахунок випуску боргових цінних паперів

— у 2015 році їх частка стано%

вила 57,9 %. У 2015 році було

випущено цінних паперів на

суму 1136,1 млрд юанів. Май%

же половина (46,47 %) із них

— терміном від 5 до 10 років.

Триваліший термін обігу має

менше 1 % облігацій. В цьому

питанні є певне протиріччя із

задекларованими цілями CDB:

якщо установа орієнтується на

довгострокові стратегічні про%

екти, то для забезпечення її

фінансової стійкості доцільно

залучати "довге" фінансуван%

ня.

Значний обсяг коштів Бан%

ку розвитку Китаю спрямо%

вується в розвиток інфраструк%

тури. При цьому особлива увага приділяється транспортній

інфраструктурі: на залізницю та автостради було виділе%

но 8,10 % та 17,53 % кредитів відповідно. Також CDB ак%

тивно підтримує проекти, що пов'язані з забезпеченням

економіки Китаю енергоносіями: на генерацію електрое%

нергії та нафтопереробний комплекс було виділено 8,80%

та 6,62 % відповідно. Варто відмітити фінансування бан%

ком розвитку нових стратегічних галузей, кредити яким

сягають майже 9 % загального портфелю CDB.

ВИСНОВКИ
На підставі проведеного аналізу можна виділити

кілька особливостей та визначальних тенденцій у роботі

0

20

40

60

80

2012 2013 2014 2015 2016*

  

 Рис. 3. Обсяги річного залучення коштів та надання
кредитів розвитку KfW за 2012—2016 рр., млрд євро

Примітка: *. Дані за 2016 — за І—ІІІ кв.

Джерело: побудовано на основі [3].
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2012 7 460,4 9,8 
2013 17 616,6 39,8 
2014 22 723,1 66,9
2015 30 769,9 128 
20161 9 158 29 

 85 2728 273,5 

Таблиця 1. Інвестиції в екологічні проекти
GreenInvestmentBank

Примітка: 1. Дані станом на 22 грудня 2016 року.

Джерело: складено за [5].

Рис. 4. Основні фінансові показники CDB у 2009 — 2015 рр.

Джерело: побудовано автором на основі річної звітності CDB [6].
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державних банків розвитку в різних економічних сис%

темах на сучасному етапі:

1. Державні банки розвитку як розвинених країн,

так і країн з транзитивними економіками відігравали ан%

тициклічну та стабілізаційну роль під час кризових явищ.

В період кризи обсяги кредитування економіки істотно

зростали (виділено нами — В.К.), і це сприяло віднов%

ленню позитивної макроекономічної динаміки.

2. ДБР розвинених країн, як правило, орієнтуються

на фінансовий ринок як джерело залучення коштів, тоді

як у країнах з транзитивною економікою важливу роль

відіграє фінансування з боку держави.

3. Банки розвитку країн з транзитивними економі%

ками зазвичай орієнтуються на кредитування традицій%

них галузей та інфраструктури. Але в країнах з розви%

неними економіками ДБР більше працюють в іннова%

ційному напрямі, а також задля підтримки малого та

середнього бізнесу.

4. Для усіх ДБР без винятку на сучасному етапі ха%

рактерним є особлива увага до екологічних проектів.

Обсяги цих операцій в останні роки зростають швидки%

ми темпами, особливо в банках розвинених країн.

5. Ефективність функціонування ДБР у країнах з тран%

зитивною економікою значною мірою залежить від інсти%

туціональних факторів, у т. ч. — пов'язаних з політичною

складовою та розвитком моделі регулювання економіки.

У цілому, ДБР широко представлені як в розвине%

них країнах, так і в країнах із транзитивною економі%

кою. Вони акумулюють значні обсяги активів та здійсню%

ють середньо% та довгострокове фінансування стратег%

ічних проектів у економічній та соціальній сфері та мо%

жуть виступати в ролі стабілізатора ситуації в економіці.

Для України створення такої фінансової інституції є ак%

туальним завданням, про те лише екстраполяція закор%

донного досвіду у цій царині не буде запорукою успіху.

Відповідно, доцільно в процесі створення державного

банку розвитку врахувати і національні особливості, і

практику ведення бізнесу в Україні.
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