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ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ   

 

Існуюча фінансова система як глобальний фінансовий інструмент в своєму розвитку пройшла 

декілька етапів. Від Паризької фінансової системи 1867 року до сучасної Ямайської системи. 

1974–1976 рік. За цей час в світі відбулися радикальні зміни і перш за все посилилась 

конкуренція на світових фінансових ринках. Світовий платіжний засіб, що історично склався 

(долар США) відігравав і відіграє в розрахункових операціях та інвестиційній діяльності 

провідну роль. Бурхливий розвиток національних економічних систем призвів не тільки до 

пожвавлення світової торгівлі, але і викликав велику кількість протиріч.  

Так вільне впровадження різних валютних курсів нанесло велику шкоду слабким 

національним фінансовим ринкам. 

Значно підвищився рівень конкуренції між національними банківськими системами і групою 

світового банку. 

Політика протекціонізму в торговельних відносинах привела до зменшення обсягів 

золотовалютних резервів і як наслідок до зниження експертно-імпортних операцій, що негативно 

впливає на розвиток національних економік.  

Розвиток інформаційних технологій у фінансовій системі не тільки прискорив швидкість 

фінансових операцій, але і привів до появу нових правил, які не завжди спроможні виконувати  

банківські установи слаборозвинених країн. 

Поява великої кількості офшорних зон і банківських офшорних послуг значно знизила 

контроль за рухом і раціональним використанням національних фінансових ресурсів. 

Домінування долара, як загальносвітового платіжного засобу і протекціонізм в його 

використанні стає гальмом для пожвавлення торгівлі. Ця ситуація призводить до того, що деякі 

інтеграційні об’єднання і окремі торговельні партнери починають активно використовувати 

національні валюти у взаємних розрахункових операціях. 

Де шукати вихід? На нашу думку міжнародний валютний фонд і провідні фінансові установи 

повинні розробити прозорі і доступні всім правила гри на фінансовому просторі. 

Крім того міжнародний валютний фонд і група світового банку повинні сприяти формуванню 

потужних фінансових структур, а саме банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, 

національних фондових бірж. Функціонування цих та інших установ будуть суттєво впливати на 

вирівнювання економічного розвитку країн, що перейшли або формують сучасну ринкову 

економіку. Саме такий підхід буде сприяти відкритості, прозорості, стабільності, динамічності 

економічних процесів у глобальному просторі. 

Уряду і банківським установам нашої країни потрібно посилити прозорість торговельних 

фінансових операцій не тільки як профілактику від можливої фінансової кризи, але як і вагомий 

внесок до процесу світової глобалізації нашої національної фінансової системи. 

Таким чином національна фінансова система в країні створена, а її удосконалення потребує 

кропіткої праці державних, комерційних, фінансових і підприємницьких структур. 

 


