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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність трансформації механізмів державно�

го управління економічною рівновагою назрівала з часів

розгортання процесів глобалізації. Кейнсіанська систе�

ма державного управління економічними процесами на

сьогодні є не достатньо результативною. В таких умо�

вах як відповідь на виклики ендогенного та екзогенно�

го характеру економічної нестабільності в умовах гло�

балізації було сформовано систему міжнародних орга�

нізацій, які дають змогу забезпечити захист від негатив�

них економічних тенденцій, на які національні уряди не
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в змозі відреагувати адекватно. Ця теза актуалізує про�

блематику оцінки тих чи інших інструментів міжнарод�

них організацій в координації державного управління

економічною рівновагою для розроблення ефективної

системи державного управління економічною рівнова�

гою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці авторської статті присвячені наукові

опрацювання таких вчених, як: Воробьев Е.М. [1], Євдо�

кимова А.В. [2], Ільченко�Сюйва Л.В. [3].
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ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є оцінка ефективності інструментів

міжнародних організацій в координації державного

управління економічною рівновагою.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з метою авторського дослідження нами було

виявлено країни, які найбільш активно співпрацюють зі

Світовим Банком і вирішили проаналізувати, як саме ті

чи інші інструменти впливають на економічну рівнова�

гу. Для цього ми, використовуючи офіційну статистику

яка відстежується Світовим Банком, зіставили допомо�

гу протягом 15 років, яка була надана аналізованим краї�

нам з різними інструментами. Також на офіційному сайті

Світового банку відстежується статистика основних мак�

роекономічних показників аналізованих країн, таким

чином, на цій основі ми вирішили розрахувати рівень

чутливості аналізованих країн на інструменти співпраці

з вищеперерахованими міжнародними організаціями за

допомогою матриць крос�кореляції. Об'єктом аналізу

стали країни, що в останні два десятиліття опинились

на межі економічної кризи та на національному рівні не

могли скоординувати стабілізаційну політику. Загалом

перелік аналізованих країн представлено нижче: Кіпр,

Україна, Росія, Південна Корея, Колумбія, Аргентина,

Турція, Китай, Індонезія, Індія, Бразилія, Мексика. Го�

ризонт аналізу, на нашу думку, відображає хід подій та

їх в рішення складає період 2005—2015 рр. [8; 10; 11;

12].

У ході авторського аналізу нами було обрано такі

інструменти взаємодії Світового Банку, які застосову�

вались в кожній аналізованій країні протягом досліджу�

ваного періоду: програми заохочення капіталовкладень

для виробничих цілей (1), програми заохочення приват�

них іноземних капіталовкладень (2), програми надання

позик на розширення виробництва (3), кредити (4), гран�

ти країнам (5), цільовий фонд партнерства з двосторон�

німи та багатосторонніми донорами (6). Загалом мат�

риця крос�кореляції впливу окремих інструментів Світо�

вого Банку на фактори економічної рівноваги в Мексиці

за 2005—2015 рр. представлена на рисунку 1.

Так, наприклад, як свідчить Матриця крос�кореляції

впливу окремих інструментів Світового Банку на фак�

тори економічної рівноваги в Мексиці за 2005—2015 рр.,

співробітництво дуже добре позначилося на стабілі�

заційні тенденції в наступних факторах економічної

рівноваги. За аналізований період було виокремленно

тісний коореляційни зв'язок між покращенням таких

показників, як: інфляція, споживчі ціни (річні %); інфля�

ція дефлятор ВВП (річний %); баланс рахунку поточ�

них операцій ( в доларах США); ВВП (у доларах США);

особисті перекази, отримані (в поточних доларах США);

зростання ВВП (річний %); прямі іноземні інвестиції,

чисті притоки ( доларах США). Ці покрашення мали ко�

Рис. 1. Матриця крос%кореляції впливу окремих інструментів Світового Банку на фактори
економічної рівноваги в Мексиці за 2005—2015 рр.

Джерело: [8;11].
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реляцію 0,7—0,9 за програмами заохочення приватних

іноземних капіталовкладень (1) та кредитами (4), цільо�

вими фондами партнерства з двосторонніми та багато�

сторонніми донорами (6).

За програми надання позик на розширення вироб�

ництва (3), кредити (4), гранти країнам (5), кореляцій�

них зв'язків не було, що свідчить про недостатю резуль�

тативність або просто не доцільінсть цих інструментів

для країн, які знаходяться у стані стагнації або економ�

ічної кризи. Також слід відзначити, що в результаті ав�

торського аналізу було виявлено, що в Мексиції

діяльність Світового Банку також позначилася негатив�

ними тенденціями. Так, високі від'ємні кореляційні за�

лежності �0,7�0,9 мали міце між програмами заохочен�

ня приватних іноземних капіталовкладень (1) та креди�

тами (4), цільовими фондами партнерства з двосторон�

німи та багатосторонніми донорами (6) та експорт то�

варів і послуг (% ВВП); зовнішня заборгованість, усьо�

го ( у доларах США); портфельні інвестиції в акції, чисті

притоки ( в доларах США); ВВП на душу населення (в

доларах США); процентна ставка депозиту (%); загальні

запаси (включаючи золото, в доларах США).

Слід відзначити, що Мексика є в своєму роді пока�

зовим прикладом, коли Світовий Банк витягнув націо�

нальну економіку з прірви економічної кризи. Так, у

1994 році, напередодні президентських виборів у Мек�

сиці ускладнилася внутрішньополітична обстановка.

Реакція Мексиканської біржі на ці зміни, привела її на

останнє місце в списку 24 найбільших бірж світу. Падін�

ня акцій викликало переміщення коштів на ринок цінних

паперів з фіксованими доходами і відтік капіталу з країн.

Застій у сфері виробництва викликав зростання торго�

вого дефіциту (в 1992—1994 рр.) [11,8]. Він становив

за даними Світового Банку в середньому 7,4% ВВП, до�

сягнувши до кінця 1994 року $ 28600000000, або 8,2%

ВВП) і зробив Мексику непривабливою для іноземних

інвестицій. Зважаючи на скорочення припливу інвес�

тицій уряд вжив ряд екстрених заходів, в числі яких було

підвищення процентних ставок за державними обліга�

ціями і переведення більшої частини внутрішніх корот�

кострокових боргових зобов'язань на короткострокові

державні облігації, індексовані до долара. Однак по�

дібна політика призвела до посилення кризи: індекса�

ція заборгованості спричинила зростання державного

боргу і зниження ефекту девальвації [11].

Проте на сьогодні завдяки інвестиційним програмам

Свтоівого Банку Мексиканська економіка продовжує

рости помірними темпами зростання в 2,4 відсотка. По�

ступове відновлення економічної активності, як очі�

кується, буде продовжуватися, з посиленням економіч�

ного зростання з 2,3 відсотка в 2017 році до 3,0 відсот�

ка у 2018 році розширення економічної діяльності спи�

Рис. 2. Середньоарифметичні величини матриці крос%кореляції впливу окремих інструментів
Світового Банку на фактори економічної рівноваги в аналізованих країнах: Греція, Україна,

Росія, Південна Корея, Колумбія, Аргентина, Турція, Китай, Індонезія, Індія, Бразилія,
Мексика, за 2005—2015 рр.

Джерело: [10; 8].
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ратиметься на зростання приватного споживання та

інвестицій, зі збільшенням експорту продукції оброб�

ної промисловості [11].

У процесі авторського аналізу було виявлено, що в

аналізованих країнах відмінності у кореляційних зв'яз�

ках між діяльність Світового Банку та динамікою показ�

ників економічної рівноваги не значні, тому для полег�

шення візуалізації данних ми розрахували середньо�

арифметичні крос�кореляції за такими країнами, як:

Кіпр, Україна, Росія, Південна Корея, Колумбія, Арген�

тина, Турція, Китай, Індонезія, Індія, Бразилія, Мекси�

ка. На такій основі ми отримали інтегральні показники

результативності діяльності Світового Банку у вирішенні

проблем державного управління економічною рівнова�

гою в вищезазначених країнах. Загалом середньоариф�

метичні величини матриці крос�кореляції впливу окре�

мих інструментів Світового Банку на фактори економі�

чної рівноваги в аналізованих країнах: Кіпр, Україна,

Росія, Південна Корея, Колумбія, Аргентина, Турція,

Китай, Індонезія, Індія, Бразилія, Мексика, за 2005—

2015 рр. представлено на рисунку 2.

Аналізуючи середньоарифметичні величини мат�

риці крос�кореляції впливу окремих інструментів Світо�

вого Банку на фактори економічної рівноваги, в анал�

ізованих країнах: Кіпр, Україна, Росія, Південна Корея,

Колумбія, Аргентина, Турція, Китай, Індонезія, Індія,

Бразилія, Мексика, за 2005—2015 рр. за аналізований

період було виокремленно тісний коореляційни зв'я�

зок між покращенням таких показників, як: інфляція,

споживчі ціни (річні %); ВВП (у доларах США); зрос�

тання ВВП (річний %); прямі іноземні інвестиції, чисті

притоки (доларах США). Ці покрашення мали кореля�

цію 0,7—0,9 за програми заохочення приватних іно�

земних капіталовкладень (2), програми надання позик

на розширення виробництва (3), цільовий фонд парт�

нерства з двосторонніми та багатосторонніми донора�

ми (6).

Також слід відзначити, що в результаті авторсько�

го аналізу було виявлено, що в аналізованих країнах

діяльність Світового Банку позначилася не тільки пози�

тивними, але й негативними тенденціями. Так, високі

від'ємні кореляційні залежності �0,7�0,9 мали міце між

програмами заохочення приватних іноземних капіталов�

кладень (1) та кредитами (4), та експорт товарів і по�

слуг (% ВВП); зовнішняя заборгованість, усього (у до�

ларах США); портфельні інвестиції в акції, чисті прито�

ки (в доларах США); ВВП на душу населення (в дола�

рах США); процентна ставка депозиту (%); загальні за�

паси (включаючи золото, в доларах США). Слід вказа�

ти, що в основному серед аналізованих країн Світовий

Банк у періоди кризи виконував дуже важливу роль ста�

білізатора і перш за все гаранта виконання антикризо�

вої політики. Серед аналізованих країн багато мали до

того ж негативні показники щодо інтеграції у процес

транс�націоналізації та регіональної економічної інтег�

рації, що затруднювало діяльність Світового Банку та

нівелювало деякі аспекти стабілізації. Але взагалі Світо�

вий Банк має досить результативні механізми діяльності

в сфері економічної рівноваги та в усіх країнах, де Світо�

вий Банк фінансував економічну рівновагу країни через

4—5 років демонстрували позитивний стан економічної

рівноваги [8].

Наступна міжнародна організація, що іменується як

Міжнародних Валютний Фонд також має величезний

вплив на забезпечення економічної рівноваги в націо�

нальних економіках, проте інструменти, що застосову�

ються, кардинально відрізняються від підходів Світо�

вого Банку.

За роки, МВФ розробив різні кредитні інструменти,

пристосовані для вирішення конкретних обставин сво�

го різноманітного складу. Країни з низькими доходами

можуть запозичувати кошти на пільгових умовах у рам�

ках розширеного кредитного механізму (Extended

Credit Facility), резервний кредитний Фонд ( Standby

Credit Facility) і механізм прискореного кредитування

(Rapid Credit Facility) (див. МВФ для підтримки країн з

низькими доходами).

Пільгові кредити надаються в основному за допо�

могою використання існуючих механізмів (Stand�By

Arrangements), гнучкої кредитної лінії (the Flexible Credit

Line), з превентивна лінія для надання ліквідності (the

Precautionary and Liquidity Line) та механізму розшире�

ного кредитування (який корисний в першу чергу для

середньострокових потреб). МВФ також може надава�

ти термінову допомогу (the Rapid Financing Instrument )

для всіх його членів у разі невідкладних потреб у фінан�

суванні платіжного балансу. Всі пільгові об'єкти підля�

гають МВФ ринкових процентних ставок, відомої як

"rate of charge", а великі кредити (понад певних меж) за

додаткову плату. Ставки зборів на основі СДР процент�

на ставка, яка переглядається щотижня для врахування

змін у короткострокових процентних ставок на основ�

них міжнародних грошових ринках. Максимальна сума,

яку країна може позичити у МВФ, варіюється в залеж�

ності від виду кредиту, але зазвичай кратно країни квот

МВФ. Ця межа може бути перевищений лише у винят�

кових обставинах [12].

Для визначення результативності інструментів

Міжнародного Валютного Фонду у вирішенні проблем

економічної рівноваги було обрано той же методоло�

гічний підхід, що у випадку Світового Банку. Загалом

середньоарифметичні величини матриці крос�кореляції

впливу окремих інструментів Міжнародного Валютно�

го Фонду на фактори економічної рівноваги в аналізо�

ваних країнах: Кіпр, Україна, Росія, Південна Корея,

Колумбія, Аргентина, Турція, Китай, Індонезія, Індія,

Бразилія, Мексика, за 2005—2015 рр. представлено на

рисунку 3.

Для визначення результативності Міжнародного

Валютного Фонду в забезпеченні економічної рівнова�

ги нами було вибрано кількісні показники кредитуван�

ня вищезазначених країн за інструментами Міжнарод�

ного Валютного Фонду та визначено на скільки окремі

інструменти Міжнародного Валютного Фонду вплива�

ють на фактори економічної рівноваги. .Для цього ми

використовуючи офіційну статистику, яка відстежуєть�

ся Міжнародним Валютним Фондом, була зіставлена

допомога протягом 15 років, яка була надана аналізо�

ваним країнам за різними інструментами. Також на офі�

ційному сайті МВФ відстежується статистика основних

макроекономічних показників аналізованих країн. На

цій основі ми вирішили розрахувати рівень чутливості

аналізованих країн на інструменти співпраці з вищепе�

рерахованими міжнародними організаціями за допомо�
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гою матриць крос�кореляції. Об'єктом аналізу стали

країни, що в останні два десятиліття опинились на межі

економічної кризи та на національному рівні не могли

скоординувати стабілізаційну політику. Загалом перелік

аналізованих країн представлено нижче: Кіпр, Україна,

Росія, Південна Корея, Колумбія, Аргентина, Турція,

Китай, Індонезія, Індія, Бразилія, Мексика. Горизонт

аналізу, на нашу думку, відображає хід подій та їх у

рішення складає період 2005—2015 рр. [5;12].

Так, за результатами авторського аналізу слід підкрес�

лити, що кореляційні зв'язки серед аналізованих країн

були пов'язані з програмами розширеного кредитного ме�

ханізму та механізм прискореного кредитування. Як

свідчить рисунок 4, позитивний вплив цих програм позна�

чився на такі показники, як: інфляція, споживчі ціни (річні

%); інфляція дефлятор ВВП (річний %); баланс рахунку

поточних операцій (в доларах США); прямі іноземні інвес�

тиції, чисті притоки (доларах США); ВВП (у доларах США);

особисті перекази, отримані (в поточних доларах США);

зростання ВВП (річний %); портфельні інвестиції в акції,

чисті притоки (в доларах США); процентна ставка депози�

ту (%); ральна процентна ставка (%).

Проте діяльність Міжнародного Валютного Фонду

також негативно вплинула на наступні показники економ�

ічної рівноваги серед аналізованих карїн: валові заощад�

ження (% ВВП); профіцит/дефіцит (% від ВВП); імпорт

товарів і послуг (% ВВП); державний борг, усього (% ВВП);

промисловість, додана вартість (% ВВП); експорт товарів

і послуг (% ВВП); зовнішняя заборгованість, усього (у до�

ларах США); ВВП на душу населення (в доларах США);

загальні запаси (включаючи золото, в доларах США).

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі визначення результативності діяль�

ності міжнародних організацій в забезпеченні економі�

чної рівноваги було розрахо�

вано положення, що характе�

ризується новизною та станов�

лять практичну цінність. По�

перше, обгрунтовано та дове�

дено, що на сьогодні потенціал

для координації макроеконо�

мічних політик на глобальному

рівні мають Світовий Банк та

Міжнародний Валютний Фонд,

бо авторський аналіз виявив,

що серед подібних органі�

зацій, які мають функції коор�

динації монетарної та фінс�

кальної політики тільки вище�

зазначені інституції мають до�

статній інфраструктурно�ін�

ституційний та фінансовий ка�

пітал.

По�друге, аналізуючи ді�

яльність Світового Банку в за�

безпеченні економічної рів�

новаги в аналізованих країнах

на основі макрос�кореляцій�

них зв'язків виявлено, що

перш за все найбільш позитив�

ним впливом характеризують�

ся інвестиційні програми, які впливають на довгостро�

кові фактори економічної рівноваги такі, як: інфляція,

споживчі ціни (річні %); ВВП (у доларах США); зрос�

тання ВВП (річний %); прямі іноземні інвестиції, чисті

притоки (доларах США). Ці покрашення мали кореля�

цію 0,7—0,9 за програми заохочення приватних інозем�

них капіталовкладень (2), програми надання позик на

розширення виробництва (3), цільовий фонд партнер�

ства з двосторонніми та багатосторонніми донорами (6).

По�третє, аналізуючи діяльність Міжнародного Ва�

лютного Фонду в забезпеченні економічної рівноваги в

аналізованих країнах на основі макрос�кореляційних

зв'язків виявлено, що перш за все найбільш позитивним

впливом пов'язані з програмами розширеного кредитно�

го механізму та механізм прискореного кредитування.

Однак слід відзначити, що діяльність Міжнародного Ва�

лютного Фонду в авторському горизонті аналізу носила

більш негативний характер, що, на нашу думку, свідчить

про специфічність інструментів вищезазначної інституції.

Справа в тому, що діяльність Міжнродного Валютного

Фонду, як виявив авторський аналіз, направлена на до�

сягнення економічної рівноваги на короткостроковий пе�

ріод, як це, наприклад, відбувалося в Греції, а негативні

аспекти в довгостроковому рівні, на нашу думку, пов'я�

зані з недальновидною національною політикою в сфері

стратегічного планування відносин з міжнародними еко�

номічними організаціями, бо остаточне рішення брати чи

не брати кредит все таки залишаються на рівні національ�

ного уряду країни. Таким чном, у процесі авторського

аналізу обгрунтовано, що застосування співробітництва

з міжнародними економічним організаціями може досить

ефективно координувати, економічну рівновагу та бути

стабілізатором як на короткостроковий, так і на довгос�

троковий період, до того ж на відміну від національних

інструментів реагування на економічні кризи, такі міжна�

Рис. 3. Середньоарифметичні величини матриці крос%кореляції
впливу окремих інструментів Міжнародного Валютного Фонду на

фактори економічної рівноваги в аналізованих країнах: Греція,
Україна, Росія, Південна Корея, Колумбія, Аргентина, Турція, Китай,

Індонезія, Індія, Бразилія, Мексика, за 2005—2015 рр.

Джерело: [5; 12].
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родні організації, як Світовий Банк та Міжнародний Ва�

лютний Фонд здатні майже миттєво підвищувати або по�

гіршувати міжнародні рейтинги країни, від яких залежить

у свою чергу динаміка експортно�імпортних операцій,

платіжний баланс, процентна ставка, або рівень заоща�

джень у національній економіці.

Проте, уряди деяких національних економік не спро�

можні ефективно взаємодіяти та залучати подібні інстру�

менти у вирішені проблем економічної рівноваги, як, на�

приклад, в Аргентині чи Україні і напроти світовий досвід

свідить, що, наприклад такі країни, як Греція, розробив�

ши поетапний план дій, знаходячись в ситуації жорсткої

економічної кризи, мажуть її начебто не відчувати. Тому

інтеграція національних економік до міжнародних еко�

номічних організацій на сьогодні однією з важливих сфер

розбудови інструментів новітньої системи державного

управління економічною рівновагою, що на відміну від

класичних інструментів дає змогу вирішувати проблеми

кризових факторів як екзогенного, так і ендогенного

характеру. В цих умовах розробка методичних підходів

до ефективності інтеграції державних інституцій країни

до сучасної глобальної економічної системи регулюван�

ня економічної рівноваги несе чинний внесок у процес

стабілізації національної економіки України, яка як ніко�

ли поребує вирішення проблем стабілізації та досягення

економічної рівноваги.
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