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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-

ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 
Унікальність та глибина сучасної фінансової кризи полягає в тому, 

що відбулося поєднання циклічної, структурної, кредитної, фондової та 

банківської криз. 

Глобальна фінансова криза виявила ряд негативних моментів в 

управлінні міжнародними фінансами, тому виникла необхідність кар-

динальної перебудови світової фінансової системи практично у всіх 

сегментах фінансового ринку - валютному, банківському, кредитному, 

фондовому та ін. 

Світова спільнота вирішує питання щодо шляхів виходу із кризи та 

поліпшення ситуації у світі на міжнародних форумах, офіційних зустрі-

чах та антикризових самітах G-20 в Парижі, Лондоні, Пітсбурзі та ін. 

Внесено ряд пропозицій та проведено безліч консультацій щодо 

вирішення проблем світового фінансового ринку. Але багато питань, на 

жаль, лишаються невирішеними, тому що сучасна фінансова криза є 

дещо новим явищем в економічному розумінні, вона не схожа ні на одну 

із минулих криз. 

Одним із принципів нової валютної системи може бути створення 

валютних зон. Тому необхідно стимулювати регіональну інтеграцію, в 

результаті якої сформуються валютні зони з регіональними валютами, 

які можуть вільно використовуватися. Це дасть змогу значно підвищити 

стійкість світової фінансової системи. 

Протягом десяти років в минулому сторіччі масштабні спекуляції 

на світовому валютному ринку не раз призводили до загальної фінан-

сової дестабілізації та валютних потрясінь окремих країнах світу. 

Для стабілізації світової валютної системи, запобігання валютних 

спекуляцій як важливий захід можна розглядати питання про встанов-

лення фіксованих валютних курсів. 

У період кризи проявилися серйозні вади у світовій банківській 

системі, в тому числі і в діяльності міжнародних фінансових організацій. 

Кардинального реформування потребує Міжнародний валютний фонд, 

на базі якого доцільно створити глобальний фінансовий регулятор для 

попередження та недопущення глобальних та регіональних фінансових 

криз. 

Для ліквідації наслідків фінансової кризи необхідна тісна коор-

динація діяльності провідних країн світу як на рівні керівників держав та 

урядів, так і на рівні бізнес-спільнот та засобів масової інформації. 



 

 

 

Світова фінансова криза поставила крапку у протидії між “кейнсі- 

анством” та “монетаризмом” стосовно ролі держави в регулюванні еко - 

номічних процесів. Криза показала неспроможність концепції моне-

таризму, в основу якої покладено конкурентоспроможність ринків та 

спроможність ринкової системи автоматично досягати макроекономіч- 

ного балансу. 

Без вагомих державних вливань грошових коштів в економіку та 

націоналізації збанкрутілих фінансових інститутів більшість країн були 

б приречені на фінансовий колапс. 

Тому, на мою думку, необхідно чітко сформувати сценарій ре-

формування валютно-фінансової системи. Маю на увазі розширення 

переліку резервних валют або створення наднаціональної резервної 

валюти, емісія якої буде здійснюватися міжнародними фінансовими 

інститутами. Необхідно також збільшити ресурси Міжнародного ва-

лютного фонду та затвердити нововведення законодавчо за ініціативою 

провідних країн світу. 
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