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У цій книзі є помилки. Я не знаю, де вони.  
Якби знав, їх би там не було.  

Але після приблизно двохсот тисяч слів моє  
ймовірнісне мислення підказує  мені, що щось є невірним. 

А. Грінспен 
 
 

ПЕРЕДМОВА 
 
 
 
 
У середині ХІХ сторіччя Європою раптом почав блукати «привид 

комунізму», або його погане передчуття*. Через декілька десятиріч 
це погане передчуття таки матеріалізувалося, а потім почало поши-
рюватися вже за межі не тільки Європи, а й Євразії, сягнуло усіх кон-
тинентів і під кінець ХХ сторіччя… зникло. Луснуло немов  
бульбашка. Або – скоріше – щезло немов справжні привиди (ghosts)	
у відомому серіалі «Мисливці за привидами» (Ghostbusters), де під 
впливом спеціальних променів вони щезають, де-не-де залишаючи 
по собі мерзотні слизькі плями. 

Натомість світом почав блукати інший «привид» або, скоріше, 
«віртуальна ідея» – глобалізація. «У загальноцивілізаційному кон-
тексті очевидно, що, починаючи відлік ХХІ століття, світ зіткнувся з 
проблемами, викликами та імперативами, до системного осмислення 
яких він був та ще й досі непідготовлений. Серед них найважливіше 
місце посідає бачення перспектив ефективного і безпечного розвит-

                                                 
* Мабуть, все ж треба пояснити, що насправді мався на увазі зовсім не при-
від на кшталт «тіні батька Гамлета» чи якоїсь «білої» або, навпаки, «чорної 
дами». У німецькому варіанті першоджерела використовувався термін 
Gespenst, який російською або українською перекладають, відповідно, як 
«призрак» або «привід», скоріше за все, через відсутність такої глибокої 
традиції «привидознавства», яка існує у західноєвропейських країнах. А 
там цей термін перекладають не як ghost або fantom (прямі відповідники 
нашого «привиду»), а як specter (англ.), spectre (фран.), espectro (іспан.) то-
що. Тобто це, скоріше, щось таке нематеріальне, яке нібито існує поруч і 
пригнічує людський розум. Скоріше, «погане передчуття». 
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ку за умов глобалізації – домінуючої тенденції розвитку світового 
господарства на рубежі ХХ–ХХІ століть…»1. 

Як і у випадку з комунізмом, цей процес також претендує на за-
гальносвітовий масштаб та на вирішення усіх проблем, на нове щас-
тя для людства – хоча і на іншій ідеологічній основі. Тим не менш, 
як колись стверджували, що між країнами, які будують комунізм, не 
може виникнути війни, так і тепер дехто впевнений, що глобалізація 
– це шлях до збереження миру, тому що країни, скуті взаємними 
економічними ланцюгами, надто багато втратять у разі війни між 
собою. Дослівно теза звучить так: «з моменту, коли країна досягає 
рівня економічного розвитку, за якого в ній виникає середній клас, 
достатньо великий, щоб підтримувати існування мережі закусочних 
«МакДональдс», її народ ніколи не захоче воювати, а краще стояти-
ме у черзі за гамбургерами»2. На жаль, так само, як «перша соціаліс-
тична» війна 1979 року між Китайською Народною Республікою та 
Соціалістичною Республікою В‘єтнам спростувала тезу про «кому-
ністичний мир», так і сучасні конфлікти спростовують мрію про 
«капіталістичний мир», оскільки, як з‘ясувалося, наявність рестора-
нів «МакДональдс» аж ніяк не убезпечує від воєн – ані конвенцій-
них, ані гібридних (включаючи економічні).  

Отже, поряд з ентузіастами і прихильниками глобалізації 
з‘явилися антагоністи і борці, готові мандрувати по всьому світу, аби 
тільки публічно продемонструвати свою незгоду з діями національ-
них урядів або міжнародних організацій, які, на їх думку, сприяють 
розвитку глобалізації. Особливо полюбляють вони висловлювати 
своє незадоволення в околицях місць зустрічей G7 або Міжнародно-
го валютного фонду, – тобто там, де обговорюють насамперед між-
народні фінансові аспекти глобалізації. Адже саме фінансову глоба-
лізацію такі борці вважають найбільш небезпечною. (Наприклад, до 
глобалізації комунікацій через Інтернет або глобалізації звичаїв 

                                                 
1 Лук‘яненко Д. Суперечності та асиметрії глобалізації у євроінтеграційно-
му контексті. Спільний Європейський економічний простір:гармонізація 
мегарегіональних суперечностей / за заг.редакцією Лук‘яненка Д.Г. і Чужи-
кова В.І. Київ: Інститут сучасного підручника, 2007. С. 37. 
2 Friedman Th.L. Foreign Affairs Big Mac I. The New York Times. December 8,	
1996. Section 4. Р. 15. 
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шляхом поширення маскультури вони ставляться напричуд поблаж-
ливо і навіть активно використовують у своїх цілях.) 

Фінансова глобалізація, дійсно, відіграє дуже важливу й активну 
роль у всьому процесі економічної глобалізації. Вона часто іде в 
авангарді економічної глобалізації або навіть створює її передумови: 
всесвітній золотий стандарт, долар як міжнародну валюту, транскор-
донне перетікання капіталу, цілодобовий валютний ринок… А яку 
велику роль відіграють міжнародні фінансові організації – той же 
МВФ, Світовий банк, регіональні банки розвитку та й комерційні 
транснаціональні банки! Водночас, як зазначає академік О.Г. Біло-
рус: «Зростаюча віртуальна глобальна геоекономіка фінансових спе-
кулятивних технологій деформує не лише традиційну індустріальну 
економіку, а й постіндустріальну. (…) Світова економіка, що глоба-
лізується, стає дедалі більше нестабільною, схильною як до цикліч-
них криз, так і криз нециклічного характеру»3. 

А в основі всіх фінансових процесів та операцій лежать… гроші. 
Перші грошові знаки з‘явилися майже три тисячі роки тому. Крок за 
кроком вони розповсюджувалися по планеті й на сьогодні в обігу 
перебуває грошова маса, еквівалентна майже 40 трильйонам доларів 
США (з них тільки американської валюти – 2 трильйони). І це тільки 
те, що називається «вузькими грошима». А якщо додати різні суро-
гати та «квазігроші» (включаючи, зокрема, криптовалюти), то сума 
зросте більш ніж удвічі. Гроші, рух яких не визнає і не знає кордо-
нів, у буквальному сенсі заполонили увесь світ. Гроші, про які зна-
ють усі (навіть, якщо більше вони нічого не знають) і все , і про які 
написано нескінчену кількість досліджень, тим не менше залиша-
ються однією з глибинних загадок людства. Саме тому, це дослі-
дження присвячується грошовій або монетарній глобалізації.  

Завдання автора полягало у вивченні та аналізі процесу заро-
дження та поширення грошей і грошових відносин у часі та просто-
рі, тобто концентрації уваги саме на історіософських та геоеконо- 
мічних аспектах грошової глобалізації, залишаючи питання транс-
формації самої суті грошей як економічної категорії на майбутнє. 

Якщо об‘єктивно, глибина історичного занурення при такому до-
слідженні не має меж: величезні зірки (хоча б удесятеро більші за 

                                                 
3 Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. Київ: КНЕУ, 2003. С. 149.  
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наше Сонце) при вибуху породжують важкі елементи – в тому числі 
золото та срібло, які понад 4 мільйони років тому потрапили на нашу 
планету з космосу (головним чином – у місця вулканічної активнос-
ті, жар якої був потрібен для їх сплаву) і набагато пізніше ці золоті 
та срібні родовища зумовили розвиток грошей та їх переможну ходу 
від континенту до континенту – грошову глобалізацію. Але ми об-
межимо наше дослідження лише історично відомим періодом. 

У ході цього дослідження довелося ознайомитися з численними 
роботами, присвяченими історії фінансових відносин (часто прак-
тично невідомими у науковому середовищі – не тільки вітчизняному, 
а й, як видається, на пострадянському просторі взагалі). І це стосу-
ється не тільки статей та монографій, а й протоколів різних засідань 
або конфіденційних записок. Але головна робота автора полягала не 
в уведені цих джерел у науковий обіг, а в певному впорядкуванні 
нової інформації в рамках глобалізаційної парадигми. Наскільки це 
вдалося – судити читачам. 
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«Майстер-економіст… повинен має бути математиком,  

істориком, державним діячем, філософом – певною мірою…  
Він повинен розуміти символи і володіти словом.  

Він мусить споглядати на часткове  з точки зору загального  
і доторкнутися до абстрактного і конкретного  

в єдиному польоті думки. Він має вивчати сучасність  
з погляду минулого для цілей майбутнього». 

Дж.М. Кейнс  
 
 
ВСТУП. Методологічні підходи 
 
 
 
 

Перед тим, як викласти результати дослідження, хотілось би ко-
ротко висловитися стосовно свого бачення його методологічно-
теоретичної основи. Взагалі-то цьому аспекту економічних дослі-
джень не прийнято приділяти багато уваги не тільки у нас, а й за ко-
рдоном, особливо після публікації добре відомих аргументів проти 
методологічного дискурсу авторитетного кембриджського професо-
ра Ф. Гана (Frank Hahn)4. Звісно, така позиція не залишилася без 
критичної відповіді, але вона все іще досить поширена серед «мейн-
стримівських» економістів5. А тому хотілось би із самого початку 
підкреслити, що ми не поділяємо думку Ф. Гана стосовно того, що 
для економічної науки методологія не потрібна, оскільки вона обме-
жується  обговоренням основ науки, які  вона сама може обрати 
шляхом еволюційного розвитку за принципом: «нехай виживає пра-
вильніший». На жаль, наша вітчизняна наука вже розвивалася за 
принципом «теорія Маркса всесильна, тому що вона вірна». І нам 
довелося довго чекати вироку «еволюційного відбору», втрачаючи 

                                                 
4 Hahn F. Reflections. Royal Economics Society. Newsletter.	 1992,	 April	 5.	 
No. 77.  
5 Drakopoulos	 S.A.	 Economic	 crisis,	 economic	methodology	 and	 the	 scientific	
ideal	of	physics. The Journal of Philosophical Economics. 2016. X:1. Р. 29.  
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час і людей. Нічого доброго, вочевидь, із цього не вийшло. Тож ме-
тодологія в економічній науці важлива, хоча – без сумніву – має 
свої особливості. Тим більше, коли йдеться про дослідження, про-
ведене на стикові економіки, історії та геоекономіки (або навіть гео-
філософії – під якою розуміється наука про міжцивілізаційні стосун-
ки і трансформацію світового – у нашому випадку валютного – іма-
нентного ладу). 

Оскільки ми маємо провести аналіз доволі довготривалого проце-
су і спробувати теоретично пояснити його сутність та дієві механіз-
ми, цілком логічним видається звернення до методу «відстеження 
процесу» (process tracing), який полягає у послідовному описі подій, 
що, в результаті, має привести до створення теорії, яка пояснює при-
чинно-наслідкові зв‘язки, виявлені в результаті дослідження. Цей 
метод часто порівнюють з роботою детектива6, і з цієї метафори  
можна виокремити кілька ключових етапів: 1) вибір точки початку 
дослідження; 2) моделювання причино-наслідкових механізмів;  
3) збирання доказів; 4) перевірка висунутих причино-наслідкових 
механізмів7. Тому приступати до дослідження глобалізації грошей, 
на нашу думку, доречно з моменту початку – відповідно, глобалізації 
та генезису грошей (хриматогенезу). Звісно, що наша увага до цих 
процесів, а звідси і деталізація аналізу подій, що відбувалися, нарос-
татиме в міру наближення нашого дослідження до сучасності. На 
першому етапі такого опису ми розглянемо існуючі гіпотези стосов-
но як глобалізації, так і появи грошей.  

У цьому сенсі важливе місце відводиться впливу гістерезису.  
Гістере зис (давньогрец. ὑστέρησις /hysteresis – відставання, запіз-
нення) – це властивість систем, миттєвий відгук/реакція яких на 
впливи, що на них здійснюються, залежить зокрема від їхнього по-
точного стану, а поведінка на певному часовому інтервалі багато в 
чому визначається її передісторією. Цей термін увів шотландський 

                                                 
6 Straws-in-the-wind,	Hoops	and	Smoking	Guns:	What	can	Process	Tracing	Offer	
to	 Impact	 Evaluation?	 Centre for Development Impact, Practice Paper.	 April	
2015. Nо. 10. Р. 2.  
7 Турченко М.С., Завадская М.А. Каузальный механизм vs. нагромаждение 
фактов? Критерии оценки причинно-следственных связей в case studies. 
Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 137.  
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фізик Дж.А. Юінг (James Alfred Ewing,	1855–1935), але його досить 
швидко почали використовувати представники інших наук. Еконо-
місти звернулися до цього терміна ще у 1934 році, коли почали опи-
сувати за його допомоги різні економічні явища, ототожнюючи гіс-
терезис зі стійкістю звичок. Як правило, поняття гістерезису викори-
стовується для пояснення наявності «часових провалів» (Time Gap) у 
процесах, пов‘язаних із безробіттям та міжнародною торгівлею, що 
інтерпретується у відповідних графіках8. Існують відповідні дослі-
дження і стосовно проблем розвитку світової валютної системи, зок-
рема інтеграційних процесів у цій сфері9. Втім, в економіці поняття 
гістерезису переважно використовується не в економетричному, а 
скоріше у метафоричному сенсі, як «залежність кінцевих результатів 
системи від її попередніх результатів»10. Саме під таким кутом зору 
у нашому дослідженні розглядатиметься гістерезис грошових відно-
син, насамперед у глобальному масштабі.  

Це дослідження охоплює досить великий проміжок часу (з мо-
менту виникнення грошей і до сучасності), що передбачає певний 
історичний екскурс як щодо самого процесу, так і щодо його теоре-
тичного осмислення. Водночас пропонована робота не є історичним 
дослідженням, а тому не всі події з історії розвитку грошей розгля-
даються в ній із однаковим ступенем деталізації: автор приділяє  
більше уваги сучасним подіям або тим подіям у минулі періоди, нас-
лідки яких чинять (чинили) помітний або навіть суттєвий вплив на 
сучасний стан грошової системи. Хоча необхідність ідентифікації 
«головного напряму» розвитку часом вимагатиме згадування і тих 
подій, які, здавалося б, залишили по собі мало згадок і не мають сут-
тєвого значення. До речі, деякі з таких подій (зокрема ті, що 
пов‘язані зі становленням золотого стандарту або Бреттон-Вудської 
валютної системи) залишаються «у тіні» теоретичних досліджень, 
хоча – насправді – й до цього часу мають неабиякий вплив (або,  
навпаки, їхнє значення недооцінюється, а помилки повторюються). 
                                                 
8 Cross	R.	On	 the	Foundations	of	Hysteresis	 in	Economic	Systems. Economica 
and Philosophy. April	1993. Vol.	9,	Is.	1.	P.	53–74. 
9 Bayoumi	T.,	Eichengreen	B.	Aftershocks	of	Monetary	Unification:	Hysteresis	
with a Financial Twist. IMF Working Paper. 2017. No. 55.  
10 Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на 
Западе. Москва: Директ-Медиа, 2013. С. 200.  
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Глобальний масштаб предмета дослідження дозволяє віднести до 
нього методологічні вимоги, які притаманні історичним досліджен-
ням: «Іншими словами, лише аналіз світової системи як цілого є дос-
татнім для того, щоб добре зрозуміти, як усі частини історії сходять-
ся разом. Такий метод вимагає холізму* в своїй основі. Багато чого 
повинно бути вивчено у процесі систематичного глобального дослі-
дження постійних елементів соціального порядку. Багато з цих про-
цесів, соціальних сил та моделей поведінки часто-густо все ще вва-
жаються унікальним для сучасної ери та дійсно є доволі унікальними 
і їх можна зрозуміти краще, якщо розглядати у довгостроковій істо-
ричній перспективі»11. 

Через це з методологічної точки зору велику роль відіграє диску-
сія понад сторічної давнини між англійськими вченими – яскравим 
представником неокласичної політекономії (та засновником її нового 
напряму – economics) А. Маршаллом (Alfred Marshall) та родона-
чальником економічної історії В. Каннінгемом (William Cunningham), 
яка виникла внаслідок надлишкового значення, яке А. Маршалл (на 
думку його опонента) надавав формальним моделям, не звертаючи 
належної уваги на уроки економічної історії. Отож В. Каннінгем ви-
словив побоювання з приводу того, що зміщення балансу на користь 
«чистої теорії» призведе до нехтування історичними джерелами і 
спроб підганяти окремі факти під абстрактні теорії. Здається, така 
критика мала певний результат. Недарма учня та наступника А. Мар-
шалла на кембриджській кафедрі політекономії Дж.Н. Кейнса (John 
Neville Keynes)	– батька більш відомого Дж.М. Кейнса – інколи вва-
жають людиною, яка примирила історію та теорію, класичну та нео-
класичну школи і заклала основи методологічного підходу кембри-
джського «маршалліанства»12. Але і сам А. Маршалл, попередньо 
висловивши вимогу щодо наявності у «економічних істориків» від-
повідної економічної кваліфікації, пізніше врахував висловлені за-

                                                 
* Холізм (лат. holos – цілий, увесь) – «філософія цілісності» – напрям у су-
часній західноєвропейській філософії,	 який розглядає цілісність світу як 
наслідок творчої еволюції, що спрямовується нематеріальним і непізнаван-
ним «фактором цілісності». 
12 Cristiano	C.	Alfred	Marshall	and	J.	Neville	Keynes	on	Deductive	Economics	
and «Economic Biology» (ca. 1885-1907). History of Economic Ideas. 2009. 
Vol.	17,	No.	1. Р. 33.  
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стереження при описі наукової методики у своїх відомих «Принци-
пах економічної науки»: «Індукція, за допомогою аналізу та дедук-
ції, об‘єднує відповідні класи фактів, упорядковує їх, аналізує і ви-
водить з них загальні твердження або закони. Тоді на деякий час де-
дукція відіграє головну роль: вона зближує деякі з цих узагальнень, 
попередньо працює з ними для виявлення нових і більш широких 
узагальнень або законів, а потім знову звертається до індукції, щоб 
виконати основну частку роботи зі збирання, просіювання та упоряд-
кування цих фактів задля того, щоб перевірити та "верифікувати" 
новий закон»13. Загалом же, на думку А. Маршалла, не факти підтвер-
джують економічні теорії, а «особлива система міркувань» (у його 
термінології – «спеціальний органон» – special organon) дозволяє 
аналізувати окремі факти та робити з них належні висновки. 

Не можна не погодитися з тим, що «[в]агомий внесок у постанов-
ку і вирішення проблем просторово-часової динаміки економіки вніс 
напрям «географічна історія» або «історична географія» – так іноді 
визначають сферу наукового пошуку Фернана Броделя. Творчість 
французького історика-економіста поповнила наукову думку вдос-
коналенням методології та інструментарію теоретичних досліджень, 
створенням нових концепцій і збільшенням знань»14 і значним чином 
вплинула на методологію цього дослідження. 

 
Отже, згадаємо ще раз про метод «відстеження процесу», в якому 

виокремлюють два різновиди, залежно від їх зв‘язку з теорією: 1) 
спрямований на тестування теорій (theory-testing process tracing) та 
2) спрямований на побудову теорій (theory-building process tracing)15. 
У нашому випадку йдеться, власне, про теоретичне пояснення про-
цесів, що аналізуються. А моделюванням причино-наслідкових ме-

                                                 
13 Marshall	 A.	 Principles	 of	 Economics. London:	 Palgrave Macmillan,	 2013.	 
Р. 644.  
14 Черемисинов Г.А., Фенин К.В. Методология пространственно-
временного анализа в историко-экономических исследованиях Фернана 
Броделя. Сер. Экономика. Управление. Право / Сарат. ун-т. 2019.  
Т. 19. Вып. 1. С. 5.  
15 Турченко М.С., Завадская М.А. Каузальный механизм vs. нагромождение 
фактов? Критерии оценки причинно-следственных связей в case studies. 
Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 140.  
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ханізмів ми займемося лише після того, як зберемо та проаналізуємо 
максимально можливий обсяг інформації стосовно процесу глобалі-
зації грошей. 

Наше дослідження також охоплює досить різні за складністю 
процесів етапи генезису грошей. У зв‘язку з цим, на нашу думку, 
розгляд такої комплексної проблеми вимагає комплексного мето-
дологічного підходу. Перші етапи цілком припустимо аналізувати, 
використовуючи традиційні теорії – (нео)реалізму та 
(нео)лібералізму. Тобто дослідження перших (початкових) етапів 
цілком припустимо здійснювати з огляду на просту логіку та механіс-
тичну парадигму цих наук, у рамках якої ключові поняття теорії 
грошей (форми вартості, монетарні режими тощо) у своєму розвитку 
скеровуються певними «природними законами». А саме передбача-
ється, що у відповідь на зовнішні стимули (зміни) відбуваються ло-
гічно очікувані зміни (наприклад, від простого до складного, через 
накопичення кількісних змін до трансформації якості, через самоза-
перечення до синтезу). Хоча, звісно, не слід обмежуватися цим міні-
мальним арсеналом нерозвиненої у методологічному сенсі класичної 
політекономії. Тим більше, що далі система ускладнюється, що ви-
магає використання конструктивістських підходів, які базуються на 
розумінні того, що грошова система (особливо, міжнародна) є 
скоріше «соціально конструйована», аніж конституйована 
об’єктивною реальністю. Як пояснив О. Вендт (Alexander Wendt),	
дві базові основи конструктивізму полягають у тому, що (1) люд-
ські структури визначаються головним чином розповсюдженням 
ідей, а не матеріальних сил та (2) ідентифікація та інтереси людей 
скоріше конструюються або є продуктами цього розповсюдження 
ідей, аніж продуктами природи16. У цьому контексті в нагоді стає 
праксеологія – наука про ефективну діяльність. Розуміння ефектив-
ності суспільної діяльності, однак, має відрізнятися від традиційно-
го. «Необхідно зважати на те, що система суспільної діяльності 
складається з трьох підсистем (…): співробітництва, боротьби та  
суперництва. Співробітництво та боротьба належать до так званої 
реальної сфери, натомість суперництво – до сфери регуляції. Та, 
остання, сфера є головним предметом інтересу теорії міжнародних 
                                                 
16 Gilpin	R.	Global	Political	Economy.	Understanding	the	International	Econom-
ic	Order. Princeton	University	Press,	2001.	Р. 19. 
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стосунків»17. І теорії міжнародної економіки – до якої нам доводить-
ся звертатися, розглядаючи глобальну грошову систему.  

Беручи до уваги те, що гроші самі по собі – не просто предмети, а 
певні упредметнені відносини, під час дослідження важливо врахо-
вувати зв‘язки між позиціями та інтересами різних суб‘єктів глобалі-
заційних відносин. Такий реляційний підхід примушує приділяти 
особливу увагу історичному аналізу. 

 

 
 
При аналізі сучасного стану міжнародної грошової (валютної)  

системи не можна обійти аргументи «нових медієвістів»*, які вва-
жають, що держава вже не може управляти, але не знають, що має 
прийти на її місце, – а з‘ясування цього питання особливо важливе 
для розуміння перспектив подальшої модернізації глобальної валют-
ної системи. І в цьому випадку дуже доречною видається державно-
центрична інтерпретація  міжнародної політичної економії, що «від-
хиляє популярну серед багатьох вчених, офіційних осіб та комента-
торів віру в те, що економічні та технологічні сили призвели до за-
непаду національної держави («нації-держави») та створили гло-
бальну світову економіку, в якій політичні кордони та національні 
уряди більше не мають важливого значення. Так, абсолютно вірно,	
що економічні та технологічні сили суттєво перебудували міжнарод-
ні відносини та вплинули на поведінку держав. Утім, у високоінтег-
рованій глобальній економіці держави продовжують використовува-
ти свою владу та впроваджувати політику щодо спрямування еконо-
мічних сил у напрямі забезпечення своїх власних національних 
інтересів та інтересів своїх громадян»18. І, мабуть, слід, якщо не по-
                                                 
17 Sułek M. Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych. Przegląd 
Strategiczny. 2012. Nr.1. S. 35. 
* New Medievalism – термін,	уведений Х. Булом у його монографії «Анар-
хічне суспільство» (Bull H. The Anarchical Society:	A Study of Order in World 
Politics. Columbia University Press,	1977.	335	p.) 
18 Gilpin R. Global	Political	Economy.	Understanding	 the	 International	Econo-
mic	Order. Р. 21. 

«Важливість грошей по суті випливає з того,  
що вони є зв’язком між сучасним та майбутнім». 

Дж. М. Кейнс, «Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей» 
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годитися, то хоча би дослухатися до точки зору «трансговернмен-
талистів», які вважають, що уряди повинні передати свої функції 
різним наддержавним структурам (на кшталт Базельських угод).  

Функціональна та інституційна складність системи грошових від-
носин логічно підводить нас до використання принципу нелінійності 
розвитку, який є досить важливим для  структуризації загальних за-
кономірностей еволюції систем, та виявлення відповідних точок бі-
фуркації. Як ми побачимо далі, ситуація, що спостерігається у між-
народних грошово-валютних відносинах в умовах сучасної глобалі-
зації, не може бути описана в термінах незмінних лінійних  структур. 
А це призводить до необхідності використання ризоматичної логі-
ки* як засобу моделювання та прогнозування розвитку глобальної 
системи, що дає змогу розглядати увесь комплекс як взаємо-
пов‘язаних, так і незалежних один від одного факторів розвитку 
грошово-валютної системи. 

Така комплексність, у свою чергу, вимагатиме того, щоб для ос-
таточної обробки отриманих результатів дослідження використову-
валася методологія, що базується на теорії складності (complexity).	
Річ у тім, що попередньо згадані методики відштовхуються від сфор-
мульованих ще Д. Юмом (у його «Трактаті про природу людини» – 
Hume D. A Treaties of Human Nature, 1738) правил, відповідно до 
яких причина передує наслідкам, причина та наслідки безпосередньо 
слідують один за одним (без проміжних подій) та існує необхідний 
зв‘язок між подіями, оскільки у подібних умовах аналогічна причина 
завжди викликає аналогічні наслідки. Але у складних системах по-
дібні правила не завжди пояснюють причинно-наслідкові зв‘язки. 
«Сучасна міжнародна система досягає такого рівня складності, що 
це часто-густо перешкоджає визначенню однозначних причинно-
наслідкових зв‘язків». Більш того, основною рисою складних адап-
тивних систем виступає непередбачуваність, а «[т]еорія складності 
зауважує про непередбачуваність світової політики, що закладена  
в її природі»19,	 – так само, як і про непередбачуваність сучасних 

                                                 
* У ботаніці термін «ризома» означає повзуче коренеподібне підземне  
стебло деяких рослин: корінці подовжуються, розростаються, що і зумов-
лює ріст нових стебелець. Філософський концепт «ризоми» (як елемент 
постструктуралізму та постмодернізму) вперше був описаний у книзі «Ри-
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складних глобалізованих економічних систем. Зокрема, системи гло-
бальних грошей, яка почалася складатися задовго до наших часів. 

                                                                                                               
зома» Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі у 1976 році. Цей концепт – у баченні авто-
рів – покликаний говорити про подію, а не про сутність. Подією можна на-
звати зв‘язок між тілами, те, що відбувається всередині. Ризома – утворення 
динамічне, всередині неї швидкості постійно то зростають, то зменшують-
ся, сингулярності скупчуються, актуалізуються, детериторизуються. Ризо-
ма, на думку авторів, не має меж. 
19 Зиновьева Е., Казанцев А. Сложность мировой политики: к вопросу о 
новой методологии анализа. Мировая экономика и международные отно-
шения. 2015. № 4. С. 64.  
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«Саме поняття глобалізації – настільки ідеологічно пересичена 
річ, що ніхто достеменно не знає, що воно означає. Це поняття 

дуже розмите, воно включає буквально все». 
Н. Смелзер 

 

              ТЕОРІЇ  
             ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Приступаючи до розгляду глобалізації грошей, нам видається  
цілком логічним зауважити про те теоретичне підґрунтя, яким ми 
плануємо скористатися у цьому дослідженні. Цілком зрозуміло, що 
йдеться про напрацювання не одного покоління вчених, які присвя-
тили свої дослідження вивченню як глобалізації, так і грошей. Добре 
відомо, що ці дві тематики не обділені увагою дослідників, і тому ми 
не претендуємо на відкриття нових істин, а, скоріше, хотіли би ско-
ристатися їхніми відкриттями та ідеями з тим, щоб під новим кутом 
зору поглянути на ті явища, які спостерігаються останнім часом (хо-
ча – насправді – є лише продовженням довгих попередніх тенденцій. 
Через це залишається лише пригадати слова Бернарда Карнутського 
(Шартрського), який зазначав: «Ми подібні до карликів, які сіли на 
плечі велетнів; ми бачимо більше і далі, ніж вони, не тому, що воло-
діємо кращим зором, і не тому, що вищі за них, а тому, що вони нас 
підняли і збільшили наш зріст власною величчю20». 

Глобалізація – як процес опанування людством середовища свого 
проживання – охоплює всю земну кулю і навіть навколоземний прос-
тір (і – хто знає, – може, в майбутньому – і простори Всесвіту) і сто-
сується практично усіх сфер людського життя (а, на думку деяких 

                                                 
20 Kelly	D.	The	Medieval	Art	of	Poetry	and	Prose:	The	Scope	of	Instruction	and	
the Uses of Models. Medieval Rhetoric: A Casebook (Routledge Medieval Case-
books,	vol.	36) / еd. by Troyan Scott D. New	York	and	London:	Routledge,	2004. 
Р. 1–24. Р. 10. 
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дослідників, і навіть більше, – включаючи не тільки соціальну, а й 
також біологічну та геологічну сфери21). 

Хоча сам Адам Сміт ніколи не вживав слово «глобалізація», вона 
невидимо присутня між рядками в аналізі багатства націй. Опис 
Адамом Смітом економічного розвитку є основним принципом інте-
грації ринків у часі. Оскільки поділ праці дає змогу розширювати 
виробництво, пошук спеціалізації розширює торгівлю і поступово 
об‘єднує громади з різних частин світу. Тенденція майже така ж ста-
ра, як і цивілізація22.  

Термін «глобалізація» з‘явився у лексиконі дослідників лише у 
1930-ті роки – поза межами економічної науки, – і, як стверджують 
деякі експерти, економічного забарвлення набув у 1940-ві роки. У 
1961 році цей термін було внесено до словника Webster’s, і він пос-
тупово став витискувати свій французький аналог – mondialisation,	
який, в принципі, можна вважати первісним.  

Наступним кроком поширення цього поняття  «глобалізація» ста-
ло використання досить вдалого терміну «global village», який нале-
жить канадському філософу Г.М. Маклуену (McLuhan M. Fiore Q. 
War and Peace in the Global Village. New York: Bantam, 1968.	192	p.). 
До широкого і, так би мовити, «задокументованого», вжитку поняття 
«глобалізація» в економічному лексиконі у 1983 році увів професор 
Гарвардської школи бізнесу Т. Левітт – у статті «Глобалізація рин-
ків», надрукованій у травневому випуску «Harvard Business review» і 
невдовзі передрукованій в іншому відомому виданні – «McKensey 
Quarterly»23. Утім, тоді поняття «глобалізація» власне вживалося у 
досить вузькому розумінні – відносно політики великих (глобаль-
них) корпорацій щодо пристосування ринків «під себе» (на відміну 
від дій багатонаціональних корпорацій, які пристосовуються до ба-
гаточисленних національних ринків. Щодо процесів уніфікації світу, 

                                                 
21 Див.: Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. Москва: 
Проспект, 2017. 456 с. 
22 C.R. When did globalisation start?	Global market integration is almost as old as 
humanity. The Economist. 2013. Sept. 13. URL: https://www.economist.com/ 
free-exchange/2013/09/23/when-did-globalisation-start 
23 Див.: Levitt T. Globalization of Markets. McKensey Quarterly. Summer 1984. 
Р. 2–20. URL:	http://www.lapres.net/levit.pdf 
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то у статті йшлося про те, що він стає «гомогенізованим» 
(homogenized)	– тобто таким, що має стійку однорідну структуру. 

 

 
 
Надалі інтерпретація терміна «глобалізація» сягала вшир та вглиб 

завдяки багатьом дослідникам. Зокрема, М. Елброу звернув увагу на 
таку характерну якість, як включення («інкорпорування») людей в 
єдине світове суспільство24, а Р. Робертсон із Абердінського універ-
ситету (Шотландія), визначив глобалізацію як «стиснення світу та 
інтенсифікацію свідомості світу загалом»25. Суть цього аспекта гло-
балізації уточнив Е. Ґіденс (Anthony Giddens), визначивши її як інтен-
сифікацію всесвітніх соціальних відносин, що поєднує віддалені міс-
ця таким чином, що місцеві події формуються явищами, які відбули-
ся на далекій відстані, й навпаки26. Таким чином, розуміння поняття 
«глобалізація» вийшло за межі суто економічного явища. «Не можна 
забувати, що, попри те, що, говорячи про глобалізацію, люди зазви-
чай мають на увазі економічну глобалізацію, вона є тільки одним 

                                                 
24 Albrow M.Introduction- In: Globalization,	 Knowledge	 and	 Society / еd. by 
Albrow M.,	King	E.	London:	SAGE,	1990. Р. 8.  
25 Robertson R. Globalization :	social	theory	and	global	culture. London: SAGE,	
1992. Р. 8.  
26 Giddens A. The	Consequences	of	Modernity. Cambridge:	Polity	Press,	1991. 
Р. 64. 

Вважається, що термін «глобальний» (global) наприкінці ХІХ сторіччя 
придумав відомий французький дипломат, письменник-мандрівник, 
археолог, літературний критик та історик, маркіз Ежен Мельхіор де 
Вогюе (М. de Vogüé), який саме за допомогою цього поняття опису-
вав широту своїх інтересів. Імовірно, що сам він при цьому викори-
стовував французький варіант (mondial), але в історію потрапив 
переклад англійською мовою, оскільки про це йшлося в чудовому есе 
Теодора Чайльда «Літературний Париж» (Child T. «Literary Paris». 
Harper's New Monthly Magazine. September,	 1892.	 Vol.	 0085,	 Is. 508. 
P. 489–507). Пояснення походження слова «global» можна знайти на  
 492-й сторінці, але хотілося б порадити прочитати все есе – просто для 
того, щоб відчути смак минулої епохи. До речі, саме віконту М. де Во-
гюе, а не Ф. Достоєвському насправді належить вислів про те, що всі 
російські письменники ХІХ століття вийшли з гоголівської «Шинелі». 
Так що точність та живучість терміна «глобальний» зовсім невипадкові.  
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аспектом (або одним компонентом) – хоча й основним – глобаліза-
ції»27. Відзначаючи це, сучасний грецький філософ і економіст, лідер 
руху «демократії участі» Т. Фотопулос зауважує, що хоча інші ас-
пекти глобалізації (політичні, культурні, технологічні тощо) доволі 
тісно взаємопов‘язані між собою, тим не менш, можна стверджувати, 
що власне економічна глобалізація визначає умови для розвитку ін-
ших аспектів усього глобалізаційного процесу. Пояснення цього фак-
ту полягає в тому, що в умовах ринкової економіки саме економіч-
ний момент є домінуючим елементом у суспільстві (хоча це і не ви-
ключає певну автономію інших елементів).  

Таким чином, співвідношення між різними елементами суспіль-
них відносин асиметричні в тому сенсі , що в суспільстві з ринковою 
економікою економічна складова визначає умови для політичних 
відносин. Але й економічна складова глобалізації визначається по-
різному: якщо одні акцентують увагу на формуванні єдиного еконо-
мічного механізму під впливом транснаціональних корпорацій, то 
інші вважають головною характерною рисою глобалізації створення 
загальносвітового фінансово-інформаційного простору, а ще інші – 
взагалі вбачають у глобалізації руйнівну силу, створену так званим 
«золотим мільярдом» під прикриттям ліберальних цінностей. 

Професор Санкт-Петербурзького державного університету   
В.М. Шавшуков вважає, що «[г]лобалізація в економічному аспекті 
відображає зростання інтеграції економік у всьому світі, що прояв-
ляється шляхом збільшення не тільки торговельних та фінансових 
потоків, а й також переміщення через кордони  робочої сили та тех-
нологій»28.  

Відомий американський вчений М. Бордо визначає «глобалізацію 
як зростаючу тісну міжнародну інтеграцію ринків товарів, послуг та 
факторів виробництва, робочої сили та капіталу»29. А ось на думку 

                                                 
27 Fotopoulos T. Globalization,	 the	 reformist	 Left	 and	 the	 Anti-Globalization 
'Movement.	Democracy & Nature: The International Journal of Inclusive De-
mocracy. July 2001. Vol. 7, No. 2. Р. 233. URL:	 http://www.staff.ncl.ac.uk/ 
david.harvey/AEF806/Fotopoulos.pdf  
28 Шавшуков В.М. «Смена караула» в глобальной экономике: оценка сцена-
рия. США и Канада: экономика, политика, культура. 2012. № 12. С. 25. 
29 Bordo M. Globalization	 in	 Historical	 Perspective. Business Economics.  
January 2002. Р. 20.  
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того ж Т. Фотопулоса, це не зовсім так, оскільки необхідно розмежо-
вувати економічну глобалізацію та інтернаціоналізацію ринкової 
економіки. «Інтернаціоналізація» означає , що національні ринки та 
кордони існують, але рух капіталу, товарів та (певною мірою) робо-
чої сили здійснюється вільно, існують також суверені національні 
держави, хоча вони і поділяють владу з транснаціональними корпо-
раціями (ТНК) у системі, де роль держави поступово зводиться до 
забезпечення стабільних основ для економічно ефективного функці-
онування ринку. А ось «глобалізація» відноситься до прикладу «сві-
тової економіки без кордонів»,  в якій економічний націоналізм уже 
ліквідовано і саме виробництво стало інтернаціональним – у тому 
сенсі, що великі корпорації перетворилися на безнаціональні 
(stateless) інститути, залучені в інтегрований внутрішній поділ праці,	
який охоплює багато країн. 

Зі свого боку соціолог М. Кастельс (Manuel Castells) також під-
креслює, що «глобальна економіка це щось інше: це економіка,  
здатна працювати як єдина система в режимі реального часу в масш-
табі всієї планети»30. 

Для відображення цієї нової реальності відомий американський 
журналіст Т. Фрідмен навіть винайшов термін «плоский світ» («flat 
world») – у своїй книзі «Світ є плоским» («The World Is Flat»), обіг-
равши англійський вислів «Level playing field» – дослівно: «однорів-
неве поле для гри‖, а щодо сенсу – «однорідне конкурентне середо-
вище», «середовище з рівними правилами гри» і –  нарешті –  «рівні 
можливості». На його думку, таким однорівневим, «плоским» став 
увесь світ. Своєрідними катками або «згладжувачами» (flatteners) він 
назвав: 1) падіння Берлінської стіни у 1989 році («коли стіна впала, 
вікна відкрилися»); 2) вихід на ринок компанії Netscape, чий браузер 
першим надав клієнтам широкий доступ до «Світової павутини» – 
Інтернету в 1995 році; 3)  програмне забезпечення для дистанційної 
роботи (worlflow software)	 – таке, як SMTP та HTLM. Ці три події 
стали точкою генезису глобалізації, своєрідною платформою, на якій 
глобалізація розвивалася завдяки іншим «згладжувачам», таким як 4) 
системи завантаження інформації (uploading), що дозволили вільно 
                                                 
30 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура 
Москва: ГУ ВШЭ, 2000. С. 105.  
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та швидко отримувати інформацію з різних джерел Інтернету;  
5) аутсорсинг – який дав компаніям можливість розпорошити свій 
персонал по всьому світу; 6) офшоринг* – який дозволив мінімізува-
ти виробничі видатки за рахунок перенесення виробництв та окре-
мих підрозділів компаній за кордон; 7) «ланцюжки постачання» су-
часних корпорацій, особливо в сфері роздрібної торгівлі; 8) інсор-
синг – система, за якої одна компанія може виконувати роботу від 
імені іншої (наприклад, гарантійний ремонт техніки відомих брен-
дів); 9) стрімкий розвиток інформатизації та 10) те, що автор назвав 
«стероїдами» – технічні засоби бездротового зв‘язку (мобільні теле-
фони, iPod, цифрові камери тощо), які дозволяють здійснювати мит-
тєвий зв‘язок або передачу аудіо- та відеоінформації. Все це, на дум-
ку Т. Фрідмена, змінило та змінює світ – як на краще, так і на гірше. 

Звісно, досить швидко знайшлися опоненти, які пояснили «Чому 
світ не є плоским» (П. Гемават – Pankaj Ghemawat ), більше того, 
запевнили, що «світ є круглим» ( Дж.Грей – John Gray)	або навіть 
«гостроконечним» (Р. Флоріда – Richard Florida). Відомий економіст 
Дж. Стігліц прямо заявив, що «світ не тільки не плоский: у багатьох 
випадках він стає менш плоским»**31.  

Загалом виокремилися три школи типології теорій глобалізації з 
точки зору визнання глобалізації взагалі: гіперглобалістів, скептиків 
та трансформаціоналістів.  

Гіперглобалісти стверджують, що сучасна глобалізація визначає 
«нову епоху людської історії, коли «традиційна нація-держава стає 
неприродною, навіть неможливою діловою одиницею у глобальній 
економіці»32, а народи в усьому світі дедалі частіше стають дисцип-
лінованими суб‘єктами на світовому ринку, де «задають тон» бага-
тонаціональні підприємства і міжурядові організації. Скептики ж 

                                                 
* У цьому випадку мається на увазі відкриття філій або окремих підрозділів 
компаній не тільки безпосередньо в «офшорних зонах», а й узагалі – за кор-
доном (англ. – off shore)	– «за берегами». 
** Точніше, така динаміка, зупинка якої означала би кінець ринкової еко-
номіки – «grow-or-die» dynamics за термінологією Т. Фотопулоса. 
31 Stiglitz	J.	Making	Globalization	Work. New	York,	2006.	P.	57.	 
32 Held	D.,	McGrew	A.,	Goldblatt	D.	 and	 Perraton	 J.	 Global	 Transformations:	
Politics, Economics	and	Culture.	Stanford	University	Press,	1999.	P.	3. 
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заявляють, що глобалізація – це міф, який приховує реальність між-
народної економіки, що дедалі більше сегментується на три основні 
блоки, в яких потужну роль відіграють національні уряди. (Спочатку 
малися на увазі уряди США, Японії, а також Німеччини та Франції – 
у випадку ЄС, але в міру геоекономічних змін змінюється і географія 
самих блоків.)  

 
 

Рис. 1. Типологія глобалізації 

Джерело: Held	D.,	McGrew	A.,	Goldblatt	D.	and	Perraton	J.	Global Transfor-
mations:	Politics,	Economics	and	Culture.	Stanford	University	Press, 1999. Р. 25. 

 
Нарешті, трансформаціоналісти відштовхуються від того, що 

глобалізація відбувається через те, що держави і суспільства по 
всьому світу переживають процес глибоких змін, намагаючись адап-

  Тип 1 = щільна глобалізація (високі екстенсивність, інтенсив-
ність, швидкість та  вплив) 
  Тип2 = розсіяна глобалізація (високі екстенсивність, інтенсив-
ність та швидкість, низький вплив) 
  Тип 3= експансивна глобалізація (високі екстенсивність, інтен-
сивність та вплив, низька швидкість) 
  Тип 4 = ненасичена глобалізація (висока екстенсивність, низь-
ки інтенсивність, швидкість та вплив) 
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туватися у більш дедалі більше взаємопов‘язаному, але вельми неви-
значеному світі. «У серці трансформаціоналістської тези лежить пе-
реконання стосовно того, що на початку нового тисячоріччя глобалі-
зація є центральною рушійною силою поза швидкими соціальними, 
політичними та економічними змінами, які перебудовують сучасні 
суспільства та світовий порядок. Згідно з прихильниками такого по-
гляду, сучасні процеси глобалізації настільки історично безпрецеден-
тні, що уряди та суспільства на всій планеті змушені регулювати 
світ, де немає більш чіткої межі між інтернаціональними та націо-
нальними, зовнішніми та внутрішніми справами»33. 

Через це Д. Хелд (та його колеги із Стенфордського університету) 
звернув(ли) увагу на те, що глобалізація включає поняття місцевого, 
національного та [міжнародного] регіонального. Причому на одному 
кінці такого континууму перебувають соціально-економічні відно-
сини в їх місцевому та національному вимірі, а на іншому – вони вже 
кристалізуються в системах міжнародного регіонального та глобаль-
ного рівня. Таким чином, глобалізація може бути визначена через 
просторово-часові процеси змін, які лежать в основі перетворення в 
організацію людського життя шляхом поєднання та поширення люд-
ської діяльності через регіони та континенти. Тобто визначення гло-
балізації  має включати кожен із таких елементів: екстенсивність 
(розтягування), інтенсивність, швидкість і вплив34. Різне співвідно-
шення між цими характеристиками дозволяє конструювати різні ти-
пи глобалізації: «густа» (thick), «дифузна» (diffused) , «експансивна» 
(expansive), «ненасичена» (thin)35.   

    
Серед тих, хто визнає наявність глобалізації, також існує розподіл 

залежно від визнання ними природи цього явища (феномена), його 
основної рушійної сили. Одні вважають, що глобалізація розвиваєть-
ся через ендогенні зміни в економічній політиці; зміни, що відобра-
жають існуючі тренди життєвої динаміки ринкової економіки, а тому 
глобалізація, на їхню думку, має системний характер, а отже – це 
неминуче явище. Маючи це на увазі, генсек ООН К. Аннан якось за-
                                                 
33 Held	D.,	McGrew	A.,	Goldblatt	D.	 and	 Perraton J. Global	 Transformations:	
Politics,	Economics	and	Culture. P.	7. 
34 Там само. С. 15. 
35 Там само. С. 25. 
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уважив: «Як кажуть, сперечатися з глобалізацією – як немов висту-
пати проти законів гравітації»36. Втім, це не обов‘язково означає не-
можливість впливу на неї, адже «[г]лобалізація – об'єктивний про-
цес, але моделі глобалізації – продукт системи глобального регулю-
вання, що є  рукотворною»37. Управляти нею неможливо, а ось 
спроби регулювати здійснюються постійно.    

Інші ж –  навпаки – впевнені, що глобалізація має несистемний 
характер, тобто  викликана екзогенними факторами, а це, на їхню 
думку, означає що вона має випадковий характер, тож її можна було 
не тільки уникнути, а й скасувати – і зараз – якщо нейтралізувати 
вплив цих самих зовнішніх факторів. 

 

 
 
У середовищі «системників» найбільш активну роль відіграють 

неоліберали, які не просто визнають об‘єктивний характер глобалі-
зації, а й вважають її загалом позитивним процесом, який приносить 
користь усім суспільствам: навіть ті із цих суспільств, які відстають 
у процесі використання глобалізаційних переваг, все одно користу-
ються ними внаслідок «ефекту просочування» (trickle-down effect). З 
огляду на таку позицію, неоліберали наполягають на тому, щоб еко-
номічна політика усіляко сприяла глобалізації, усуваючи «зайві 
бар‘єри» як технологічного, так і економічного характеру (вільний 
Інтернет, вільну торгівлю, вільний рух капіталу тощо).  

Більш стримано до глобалізації ставляться соціал-ліберали, які, 
хоча й визнають її невідворотність, проте намагаються запропонува-

                                                 
36 Kofi	Annan	on	Global	Futures.	What	approach	should	the	United	Nations	take	
on	 managing	 key	 global	 issues? The Globalist. 2001, February 6. URL: 
https://www.theglobalist.com/kofi-annan-on-global-futures/ 
37 Громыко Ал.А. О насущном: Европа и современный мир. Москва, СПб.: 
Нестор-История, 2017. С. 180. 

«Я чув, як люди говорять, що потрібно зупинитися й обговорити  
питання глобалізації. Ви можете з таким же успіхом обговорити, чи 
повинна осінь наставати після літа». 

Тоні Блер,	 
 прем‘єр-міністр Великої Британії,  

лідер Лейбористської партії 
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ти рецепти пом‘якшення деяких негативних наслідків. Так би мови-
ти, виступають за «глобалізацію із людським обличчям». Серед при-
хильників цього підходу досить поширена ідея необхідності держав-
ного втручання з метою віднаходження «третього шляху» (між капі-
талізмом та соціалізмом), який, зокрема, намагався знайти уряд 
«нових лейбористів» на чолі з Т. Блером у Великій Британії (1997–
2007). 

Політики та вчені «лівої орієнтації» здебільшого не вважають 
глобалізацію системним явищем, але й серед них є такі, котрі все ж 
таки визнають її неминучість: це, зокрема, прибічники руху «демок-
ратії участі» (Inclusive Democracy), заснованого згаданим вище гре-
цьким філософом Т. Фотопулосом. Вони відштовхуються від того, 
що «саме «незупинна»* динаміка ринкової економіки неминуче вела 
до її сучасної неоліберальної форми»38. Втім, якщо соціал-ліберали 
погоджуються із тим, що це «само по собі зрозуміле», то «інклюзив-
ні» демократи пропонують шукати інші, альтернативні форми сус-
пільної організації – без ринкової економіки та представницької де-
мократії («демократії статистів»). Так би мовити: «тиснути знизу» з 
надією, що можна «витиснути» щось краще, аніж глобалізована еко-
номіка. 

І в цьому вони вже солідаризуються з багаточисленними представ-
никами «несистемників». «Першу скрипку» в цьому «концерті» гра-
ють постмарксисти, яких яскраво представляє І. Валерштайн  
(I. Wallerstein) з його концепцією «світ-системи». Праця І. Валер-
штайна «Сучасна світ-система. Капіталістичне землеробство та ви-
никнення європейської світ-економіки у шістнадцятому сторіччі» 
(The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the 
European World-Economy in the Sixteenth Century)	 побачила світ у 
1974 році та викликала велику зацікавленість серед дослідників те-
ми. Стверджуючи, що процес глобалізації спостерігається щонай-
менше останні 500 років, апологети цієї концепції констатують, що 
вона викристалізувалася у таку собі мегасистему, в центрі якої пере-

                                                 
* Точніше, така динаміка, зупинка якої означала би кінець ринкової еконо-
міки – «grow-or-die» dynamics за термінологією Т. Фотопулоса. 
38 Fotopoulos T. Globalisation,	 the	 reformist	 Left	 and	 the Anti-Globalisation 
‗Movement‘. Democracy & Nature.	2001.Vol.	7,	No.	2.	P. 238. 
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бувають промислово розвинені країни (за термінологією їхніх росій-
ських колег – «золотий мільярд»), які продовжують нарощувати 
свою економічну потугу за рахунок експлуатації «периферії». Тобто 
– по суті – повторюють марксистську схему «метрополії-колонії» в 
новому або просто у її рафінованому вигляді.  

Але «[с]віт-системний аналіз з його ядром – тезою про центр-
периферійні відносини – дедалі менше відповідає реальності на тлі 
розвитку поліцентризму не тільки у сфері світової політики, а й у 
сфері світової економіки»39. 

Дещо інакше сприйняли суть глобалізації А. Негрі та М. Хардт, 
які у своїй книзі «Імперія» (яку дехто навіть проголосив «Комуніс-
тичним маніфестом ХХІ сторіччя» написали: «За останні кілька де-
сятиліть ... ми стали свідками непереборної й незворотної глобаліза-
ції економічних і культурних обмінів. Разом із глобальним ринком 
та глобальним кругообігом виробництва виникає і глобальний поря-
док – нова логіка і структура управління, коротше кажучи, новий вид 
суверенітету. Імперія стає політичним суб‘єктом, що ефективно ре-
гулює ці глобальні обміни, суверенною владою, яка править сві-
том»40. Так вони починають передмову до своє праці, де, на жаль, 
так і не спромоглися дати більш точніше визначення своєї «імперії». 
Отож, як можна зрозуміти авторів, на їх думку, внаслідок глобаліза-
ції створюється нове суспільне утворення, де окремі капіталістичні 
держави просто розчиняються, позбуваючись свого суверенітету по 
частинах на користь міжнародних організацій, об‘єднань та трансна-
ціональних корпорацій. 

Дехто з «лівих» ідеологів попутно заявляє, що «неолібералізм – 
це утопія американської економіки» (P. Bourdieu) або що глобаліза-
ція – це просто результат американського заколоту (N. Chomsky). Ро-
сійський філософ І. Гобозов стверджує, що «глобалізація розпочала-
ся після умисного розвалу Радянського Союзу»41, і вона штучно і 
навіть примусово насаджується Сполученими Штатами та їх союз-
никами. В будь-якому випадку глобалізація – це процес, обумовле-
                                                 
39 Громыко Ал.А. О насущном: Европа и современный мир. С. 182. 
40 Hardt M.,	Negri A. Empire. Cambridge (Mass.):	 Harvard University Press,	
2000. Р. Xi.  
41 Гобозов И.А. Государство и национальная идентичность: Глобализация 
или интернационализация? Москва:	Либроком,	2013.	С. 5,	134.  



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

28 

ний зовнішніми факторами, з якими можна і потрібно боротися. Той 
самий І. Гобозов вважає, що для зупинення глобалізації «потрібна 
лише політична воля правлячих класів Заходу»42. Хоча, як у пісні 
«Джон Грей был всех смелее»: професор Лондонської школи еконо-
міки Джон Грей (J. Gray) заявив, що глобалізація вже завершилася 
(оскільки в США на той час розпочалася рецесія)43. Ото й по всьому! 

Подібної точки зору дотримуються і багато інших «лівих рефор-
маторів», які не належать до марксистського табору, але вважають 
глобалізацію «старим феноменом», який просто набув особливої фор-
ми в результаті перемоги «англо-саксонського капіталізму» над 
«рейнським» (тобто, якщо простіше, – капіталізму акціонерів та  
менеджерів над капіталізмом «родинної власності»), а всередині 
«англо-саксонського» – клану Ротшильдів над кланом Рокфелерів, 
чи, якщо комусь це подобається більше, навпаки. Але подальший 
розгляд цих теорій примусив би нас вийти за межі наукового аналізу 
і заглибитися в боротьбу «анунаків» та «рептилоїдів» із фантазійно-
го роману Рона Габбарда. 

Альтернативне (щодо моделі І. Валерштайна) еволюційне бачення 
розвитку світової системи наприкінці 1980-х років представив інший 
американський професор Дж. Модельскі44, який розглядав світ як 
композицію з декількох співеволюціонуючих субсистем, суть яких 
не вичерпується лише традиційними економічними характеристика-
ми, а які враховують також геополітичні, техніко-економічні та ево-
люційні елементи. Його еволюційна модель певної мірою базується 
на дарвінівській логіці еволюції видів, вважаючи людство специфіч-
ним видом, який і надалі еволюціонує з моменту своєї появи приблиз-
но 200 тисяч років тому. Звідси еволюція світової системи (та спів-
еволюція її окремих елементів) – це історія того, як люди вчилися 
співіснувати з іншими людьми та поводитися у глобальному масш-

                                                 
42 Там само. С. 190. 
43 Gray	J.	The	era	of	globalization	is	over. The New Stateman. 2001,	Sept. 24.  
44 Modelski	G.	The	Long	Cycle	of	Global	Politics	and	the Nation-State. Compar-
ative Studies in Society and History. 1978. № 20 (2). Р. 214–235;  
Modelski	G.	Globalization	as	Evolutionary	Process. Globalization as Evolution-
ary Process: Modeling global change / еd. by	 George	 Modelski,	 Tessaleno	
Devezas,	 and	William	R.	Thompson. London	and	New	York: Routledge, 2008.  
Р. 11–29. 
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табі. Щоправда і ця модель знайшла своїх критиків, які, зокрема, 
звертали увагу на невиправданий (з їхньої точки зору) європоцент-
ризм45.  

Якщо ж залишатися на позиціях здорового глузду, то необхідно 
звернути увагу на чітку модель Нобелівського лауреата з економіки  
П. Кругмана, яка з математичною точністю доводить, що глобалізація 
та інтеграція ринків створює умови для економічного розвитку для 
всіх країн (хоча скористатися цими умовами вдається не всім, зде-
більшого з внутрішньополітичних причин). «Здоровий глузд еконо-
мічного аналізу полягає в тому, що в той час, як більш глобальна інте-
грація може наражати на ризик певні групи інтересів, вона, як прави-
ло, зумовлює зростання реального доходу майже кожної нації 
(країни). Існують очікування стосовно того, що таке правило працює 
навіть у найпростішій моделі: торговельні бар‘єри – як природні, так і 
штучні – подеколи можуть діяти так само, як де-факто оптимальні та-
рифи і тому їх скасування може лише погіршити ситуацію у деяких 
країнах. Тим не менш, стандартна торговельна модель, здається, про-
понує презумпцію того, що інтеграція – справа, корисна для всіх. 

 

 
                                                 
45 Denemark,	R.A.	World	System	History:	From	Traditional	International	Politics	
to	the	Study	of	Global	Relations. Prospects for International Relations: Conjec-
tures about the New Millennium / D.B.	Bobrow	ed.	Malden,	MA:	Blackwell	Pub-
lishers,	1999. Р. 43–76.  

Хоча словосполучення «золотий мільярд», можливо, використову-
валося і раніше, вважається, що вперше воно було оприлюднено у 1991 
р. у роботі російського публіциста Анатолія Кузьмича Цикунова (під 
псевдо А. Кузьмич) «Что такое «золотой миллиард» людей на земле и 
почему нищают советские люди?»  у журналі «Молодая гвардия» (№ 2, 
1991). Пізніше цей термін активно популяризував С. Кара-Мурза, що 
зумовило його поширення на пострадянському просторі (за межами 
якого він практично не використовується).  

 
В основі «золотого мільярду» перебуває так звана «тріада країн», 

або, за старою марксистською термінологією, – «три центри сили» ка-
піталістичного світу: США, Західна Європа та Японія. До речі, саме 
офіційно визнана теорія трьох «центрів сили» капіталістичного світу 
(США, ЄЕС та Японії) свого часу не дозволила радянським дослідни-
кам «розпізнати» та приділити належну увагу процесу глобалізації. 
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Критики такого здорового глузду вже давно стверджують, що, 
навпаки, більша інтеграція, як правило, продукує як переможців, так 
і тих, хто програв. Традиційно єретичні критики  стверджують, що 
інтеграція посилює нерівність, що інтегрована світова економіка по-
ділена на багату серцевину та бідну периферію та що багатий центр 
існує за рахунок периферії. Але наразі може використовуватися 
контраргумент, що глобалізація створює переваги для периферії за 
рахунок центру»46. 

Враховуючи це, деякі дослідники «вбачають у глобалізації одну з 
причин так званої «нової конвергенції, що розпочалася з 1990 р.»47,	
яка проявляється у тому, що «різкий розподіл  країн на багаті та бід-
ні, характерний для світу з часів промислової революції ХІХ ст., у 
сучасні часи пом‘якшується»48. При цьому прихильники теорії кон-
вергенції виокремлюють два її напрями: «[я]кщо β-конвергенція за-
свідчує існування тенденції до скорочення розриву у ВВП на душу 
населення між країнами, то σ-конвергенція – зменшення в часі дис-
персії розподілу ВВП на душу населення або іншого показника до-
ходу на виборці країн»49. Причинами можливої конвергенції в умо-
вах глобальної економіки можуть стати такі фактори, як лібераліза-
ція торгівлі, зростання світового товарообігу та прямих іноземних 
інвестицій, імпорт та адаптація технологій «країнами периферії». 
При цьому переваги економічно розвинентих країн (глобальних ліде-
рів) можуть дещо нівелюватися незбалансованістю державних фінан-
сів та міжнародних платіжних потоків, ризиками дефляції та безробіт-
тя. Хоча і «наздоганяючі» країни наражаються на додаткові ризики 
високої волатильності на ринках капіталів, інфляції або слабкого вну-
трішнього попиту. Одним словом, конвергенція в умовах глобалізації 
можлива, проте не гарантована. А «високий ступінь інтернаціоналіза-
                                                 
46 Krugman	P.,	Venables	A.J.	Globalization	 and	 the	 Inequality	of	Nations. The 
Quarterly Journal of Economics. Nov., 1995. Vol.	110.	No.	4.	P.	875–876. URL:	
http://www.gonzalo.depeco.econo.unlp.du.ar/economia_aglomeracion/krugman-
venables95.pdf 
47 Руденко Д.Ю.;	 Зинковская К.Ю. Процессы конвергенции в глобальной 
экономике. Век глобализации. 2015. Вып. № 1(15). С. 114. 
48 Дервиш К. Конвергенция, взаимозависимость и расхождения. Финансы и 
развитие. 2012. № 9. С.11.  
49 Руденко Д.Ю.;	 Зинковская К.Ю. Процессы конвергенции в глобальной 
экономике. С. 117. 
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ції  економіки є необхідною, але не завжди достатньою умовою для 
економічного зростання та конвергенції»50. Часом зовсім не зайвими є 
забезпечення прав приватної власності, формування привабливого 
інвестиційного клімату, подолання корупції, створення відповідної 
інфраструктури, забезпечення належних фінансових послуг, прове-
дення здорової макроекономічної політики тощо. 

Не можна оминути увагою і точку зору китайського філософа 
Чжао Тиняна (赵汀阳), натхненого успіхами КНР на обґрунтування 
концепції «Тянься» («Піднебесна»), викладеної та розвиненої у його 
роботах «Світ без світового погляду» (2005), «Дослідження поганого 
світу: політична філософія як перша філософія» (2009) та «Система 
Тянься: уведення у філософію світового інституалізму» (2011). Він, 
зокрема, визначає сучасний світ як «не-світ», оскільки існуючі між-
народні інститути створені державами і для держав, на основі їхніх 
власних інтересів і, внаслідок цього, не можуть вийти за межі, вста-
новлені цими інтересами. Тобто, на його думку, глобальний світ став 
реальністю, але не існує цілісного світу, отож, з філософської точки 
зору, світ – це така собі примара, що існує лише як географічне по-
няття (на відміну від стародавньої «Піднебесної імперії», яка знаме-
нувала собою глобальний світ, хоча і в межах певного міжнародного 
регіону). Його концепція претендує на те, щоб стати основою для 
майбутньої організації світу з власною світовою філософією та голов-
ним принципом – включення у процес світових справ усіх країн 
(слабких і сильних, маленьких і великих). «А система «Піднебесної» 
зможе привести міжнародне співтовариство до оновленого та доско-
налого світу, заснованого на глобальних умовах мультицивілізацій, 
більш широкого, аніж кантіанські умови для миру. «Включеність 
усіх під небесами» передбачає інтернаціоналізацію всього світу та 
сприяє сумісності або реалізації такої моделі, що буде сприятливою 
для суспільств»51. 

Звісно, аналізуючи наукові підходи до глобалізації, можна було 
би згадати ще й різні «проміжні» погляди (між «системниками» та 
«несистемниками»), яких дотримуються неомарксисти з їхньою тео-
рією «транснаціонального класу капіталістів» (L. Sklair) або різні 
                                                 
50 Там само. С. 122.  
51 Тинян Чж. Современный взгляд на китайскую мечту. Международные 
процессы. 2015. Т. 13. № 2. С. 32.  
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анархо-синдикалісти, – загальний метод яких полягає у змішуванні в 
різних пропорціях окремих елементів двох основних підходів. Але, 
не ставлячи перед собою завдання детального розгляду усіх точок 
зору на проблеми глобалізації, констатуємо лише, що чутки стосов-
но «кінця глобалізації» виявилися трохи перебільшеними, а дискусія з 
приводу того, що таке глобалізація і коли вона остаточно перемо-
же, продовжуються.  

Завершуючи цей невеликий огляд, хотілося б звернути увагу ще 
на дві теорії, що дозволять нам плавно перейти до питань грошової 
теорії. Відповідно до класифікації, запропонованої відомим турець-
ко-американським вченим Д. Родріком, існують три стадії капіталіз-
му. «Капіталізм 1.0» – це ідеальне ринкове суспільство, описане А. 
Смітом, що охоплює часи, коли влада брала на себе лише дуже об-
межені економічні зобов‘язання. Докорінна зміна відбулася після 
«Великої депресії» 1929–1933 рр., коли на арену вийшов «капіталізм 
2.0» із кейнсіанською моделлю «змішаної економіки. «Капіталізм 
2.0» супроводжувався обмеженою глобалізацією, що відобразилася у 
Бреттон-Вудському компромісі. Однак у 1970–1980 рр. ця модель 
також почала «збоїти». Тож, на думку автора, «[м]и повинні створи-
ти нову модель капіталізму для нового сторіччя, де діятимуть наба-
гато могутніші сили економічної глобалізації»52. Водночас не менш 
відомий британський економіст (член Ради Королівського економіч-
ного товариства), наш колишній співвітчизник А. Калетські запро-
понував іншу, більш детальну, класифікацію, згідно з якою капіта-
лізм у процесі свого розвитку пройшов кілька якісних стадій53.  

Капіталізм 1: від Адама Сміта та Олександра Гамільтона до  
Леніна, Гувера та Гітлера: 

капіталізм 1.0: із 1776 р. – Декларації Незалежності та «Багатства 
націй» до 1815 р. – поразки Наполеона при Ватерлоо; 

капіталізм 1.1: із 1820 р. до 1849 р. (імовірно, від початку прав-
ління британського короля Георга IV до європейських повстань  
«весни народів». – О.Ш.); 

                                                 
52 Родрик Д. Парадокс глобализации. Москва: Изд-во Института Гайдара, 
2014. С. 472. 
53 Kaletsky A. Capitalism 4.0. The Birth of New Economy. London:	Bloosbury,	
2011. 
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капіталізм 1.2: із 1848–1849-х – років європейських революцій, 
скасування Закону про хлібне мито  (Corn Law) та Навігаційних ак-
тів (що сприяло вільній торгівлі. – О.Ш.) до кінця 1860-х років, 
включаючи ліквідацію наслідків Громадянської війни у США та 
Франко-прусської війни; 

капіталізм 1.3: із 1870 р. до 1914 р. – періоду «Позолоченого ві-
ку» (Gilded Age – 1870–1900 рр., коли, на думку М.,Твена – автора 
терміна, – соціальні проблеми були сховані під тонким шаром золо-
та «економічного зростання». – О.Ш.) у США та Другої індустрі-
альної революції;  

капіталізм 1.4: із 1917 р. до 1932 р. – період дезінтеграції, коли 
капіталізм перебував найближче до повного колапсу, аніж коли-
небудь до або після того. 

Капіталізм 2 : від Рузвельта та Кейнса до Ніксона та Картера: 
капіталізм 2.0: із 1931–1938 рр., відмова від золота та експери-

мент із «Новим курсом»; 
капіталізм 2.1: із 1939–1945 рр. – державний мілітаризм; 
капіталізм 2.2: із 1946–1969 рр. – «золотий вік» кейнсіанства; 
капіталізм 2.3: із 1970–1980 рр. – інфляція, енергетична криза та 

крах післявоєнної валютної системи (прив‘язаної до золота).  
Капіталізм 3: від Тетчер, Рейгана та Мілтона Фрідмена до Буша, 

Паульсона та Грінспена: 
капіталізм 3.0: із 1979–1983 рр. – ранній монетаризм та конфрон-

тація із профспілками; 
капіталізм 3.1: із 1984–1992 рр. – Волкер та Грінспен, бум часів 

Тетчер – Рейгана; 
капіталізм 3.2: із 1992–2000 рр., «Велике сповільнення» (Great 

Moderation – термін, який використовується на противагу «Великій 
депресії» для позначення того, що цього разу державі вдалося впо-
ратися з ринковою кризою. – О.Ш.); 

капіталізм 3.3: із 2001–2008 рр., ринковий фундаменталізм за ре-
цептами  Грінспена та  Буша. 

А далі настала світова фінансова криза 2008–2010 рр., виходом з 
якої стає капіталізм 4.0. І ця трансформація підготовлена принципо-
вими змінами, які відбулися протягом попередніх двадцяти років 
(починаючи з 1989 р., який А. Калетські називає «роком чудес» – 
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Annus Mirabilis of 1989*. П‘ять кардинальних змін, які відбулися з 
того часу, це: 1) завершення сімдесятирічного експерименту побудо-
ви комунізму, 2) бурхливе зростання Азії (а, особливо, Китаю) як 
частини глобальної економіки, 3) технологічно-інформаційна рево-
люція, що прискорилася в кінці 80-х років, 4) «мирні дивіденди», що 
виникли внаслідок завершення «холодної війни», та 5) демістифіка-
ція грошей. Ця, остання, зміна, найменше помічена широким зага-
лом, є, можливо, найбільш цікавою для нас. Автор має на увазі фак-
тичний крах Бреттон-Вудської системи, завершення демонетизації 
золота (разом із закриттям «золотого віконця» президентом Р. Нік-
соном у 1971 році, перехід до системи повністю кредитних грошей 
та можливість створення «колективних» або регіональних грошових 
одиниць (ідеться насамперед про євро). Тобто мається на увазі ціла 
низка змін, яка надала урядам можливість управляти (добре чи пога-
но) їхніми національними економіками. На думку А. Калетські, «[ц]я 
революційна демістифікація грошей зробила для економічної полі-
тики те ж саме, що Французька революція – для державної релігії»54. 

 
Рис. 2. Глобалізація та деглобалізація 
Джерело: Swarup B. Macro Matters. Camdor Global Adviser. July 2015. 
                                                 
* Нагадаємо, що саме так англійський поет Дж.Драйден (John Dryden) нази-
вав 1666 рік, який, крім «числа звіра», мав і інше містичне забарвлення у 
вигляді лінійки усіх латинських цифр у порядку убування (MDCLXVI), а 
тому вважався особливо незвичайним. Зрештою саме в цьому році І. Нью-
тон відкрив свій закон земного тяжіння. З того часу так неодноразово нази-
вали роки значних подій. 
54 Kaletsky A. Capitalism 4.0. The Birth of New Economy. Р. 66. 
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Наостанок необхідно звернути увагу на те, що волатильність або 
«хвилевий» характер розвитку процесу глобалізації викликає зане-
покоєння деяких (навіть дуже багатьох) дослідників і змушує гово-
рити про певні етапи деглобалізації. 

Щодо цього аналітик з Bank of America Merrill Lynch М. Хартнет 
(Michaell Hartnett) слушно зауважив: «Я не знаю, чи становимо ми 
смерть глобалізації, але я дійсно думаю, що ми спостерігаємо зміни в 
глобалізації»55. Тобто насправді глобалізація продовжується, час від 
часу змінюючи не тільки свої напрями та темпи, а й лідерів (промоу-
терів). Зокрема, останнім часом багато йдеться про новітню «китай-
ську глобалізацію», що прийшла на зміну «американській». Проте, 
як справедливо зауважує правлячий князь Ліхтенштейну Ханс-
Адамс ІІ: «[у] віддаленій перспективі тільки ті держави, які допома-
гають своєму населенню отримати вигоди від глобалізації, а не за-
хищають його від глобалізації, зможуть домогтися покращення його 
добробуту»56. 

 
 

                                                 
55 Barghini T. Globalization 4.0. Global Finance. January 2020. Р. 14. 
56 Ханс-Адам II, Правящий Князь Лихтенштейна. Государство в третьем 
тысячелетии. Москва: Инфотропик Медиа, 2012. С. 125. 
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«У Глобалізації 1.0, що почалася близько 1492 року, світ перейшов 
 від великого (―Large‖) до середнього (―Medium‖) розміру.  

У Глобалізації 2.0, ері, яка явила нам багатонаціональні компанії, 
світ перейшов від середнього розміру до малого (―Small‖).  

А потім близько 2000 року прийшла Глобалізація 3.0,  
в якій світ перейшов від маленького до крихітного (―Tiny‖).  

Томас Фрідман 
 

 
 

          ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 
        АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
 

 
2.1. ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

 
 

Таким чином, підсумовуючи викладене 
вище, можна констатувати, що глобаліза-
ція – це процес всеохоплюючої універса-

лізації умов життєдіяльності людської спільноти у загальносвітово-
му масштабі на тлі небувалого спрощення локальної та трансконти-
нентальної комунікації. Це процес, який поширюється практично на 
всі аспекти життя людства – побутові, культурні, релігійні, екологіч-
ні, інформаційні, економічні, політичні тощо.  

У зв‘язку з цим виникає питання щодо часових меж процесу гло-
балізації.  

Звісно, можна просто слідом за Парменідом сказати: «Мені бай-
дуже, звідки почати, бо знову туди ж Я повернуся».  

Втім, на сьогодні в науці стосовно визначення історичних меж 
глобалізації існує три основні підходи57.  
                                                 
57 Gills	B.K.,	Thompson	W.R.	Globalizations,	history and historical globalities. 
P. 2. Globalization and Global History / Ed	by	Gills	B.K.,	Thompson	W.R.	Lon-
don,	New	York:	Routledge,	2006. P. 1–15. 
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Деякі фахівці вважають, що глобальна історія фактично є части-
ною того самого процесу, який ми можемо назвати глобалізацією, 
тобто що глобалізація розпочалася одночасно з процесом антропо- та 
соціогенезу. До такої точки зору схиляється, зокрема, Д. Вілкінсон 
(D. Wilkinson), який вважає, що початок глобалізації сягає історич-
них та біологічних коренів людства58. Інший відомий дослідник  
Р. Вескот (Wescott R.W.) пов‘язує початок глобалізації з неолітичною 
революцією (8 тис. років тому)59, а А. Франк (A. Frank) нараховує 
історію глобалізації принаймні у п‘ять тисяч років, оскільки, на його 
думку, єдина світова система почала формуватися в епоху бронзового 
віку (між 4000 та 1200 рр. до Р.Х.) у південно-західній Азії (Близь-
кий Схід), поширившись далі на всю Азію, Європу та північну  
Африку60. 

Інші фахівці не погоджуються з такою трактовкою, досить слуш-
но зауважуючи, що в такому разі поняття глобальної історії (історії 
людства) та глобалізації просто збігаються, і тоді взагалі не зрозумі-
ло, навіщо виникла потреба в концепції глобалізації. Прихильники 
такого підходу шукають початок глобалізації в більш пізніх періодах 
людської історії, як правило, в проміжку від початку XVI до кінця 
XIX сторіччя. 

Нарешті, існує «золота середина» – коли не визнається необхід-
ність строгого аналітичного та історичного розподілу між глобаль-
ною історією та глобалізацією, оскільки останню розуміють як ши-
рокий набір процесів (не обов`язково таких, що цілком не мають 
прецедентів), хоча, зазвичай, досить специфічних і тому таких, що 
вимагають певної чіткої відмінності від усього континууму «гло-
бальної історії». 

                                                 
58 Wilkinson	 D.	 Globalizations:	 The	 First	 Ten,	 Hundred,	 Five	 Thousand,	 and	
Million Years. Comparative Civilization Rewiev. 2003. Vol. 49. No. 49. P. 132.  
59 Wescott	 R.W.	 Comparing	 Civilizations.	 An	 Unconsensual	 View	 of	 Culture	
History. Atherton:	Atherton	Press,	2000.	377	p. 
60 Frank	A.G.	The	Bronze	Age	World	System	and	its	Cycles. Current Anthropol-
ogy. 1993. No 34. P. 383–413. 
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Глобалізація є природним,	 об’єктивним процесом наростання 

глобальних (всеохоплюючих) проблем та спроб їх спільного вирі-
шення міжнародною спільнотою, обумовленим іманентною власти-
вістю людства до співробітництва. В цьому питанні сучасна ситуа-
ція відрізняється від тієї, що існувала в попередні майже два сторіч-
чя, двома основними змінами. По-перше, жодна держава не може 
впоратися з глобальними викликами самостійно, оскільки проблеми 
стали занадто складними і занадто багато гравців конкурують на  
міжнародній арені. По-друге,	більшість націй зіткнулася з подібними 
проблемами – від боротьби з пандемічними хворобами до боротьби з 
міжнародним тероризмом – і почали усвідомлювати необхідність 
перетворення спільності інтересів у спільність дій. Тож у держав ви-
никали сильні стимули для спільних колективних дій і прийняття на 
себе певної частки відповідальності61. 

При цьому національні уряди не стають менш важливими, але во-
ни змушені змінити свою роль. Зокрема, йдеться про поступовий 
перехід до нового світового порядку («Світового порядку 2.0»62),	
який передбачає заміну вестфальського принципу* «відповідального 
суверенітету» на принцип «суверенної відповідальності» або навіть 

                                                 
61 Clinton	 H.	 Foreign	 Policy	 Address	 at	 the	 Council	 on	 Foreign	 Relations.	
15.07.2009. URL:	http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm 
62 Haas	R.,	World	Order	2.0.	Foreign Affairs. Jan/Feb, 2017. P.	2–9. 
* У зв‘язку з цим, однак, слід мати на увазі, що «ті, хто уклав Вестфальську 
угоду, насправді розраховували, що вона забезпечить збереження Священ-
ної Римської імперії, а не породить незалежні держави або політичні спіль-
ноти. Ця імперія зрештою завершила своє існування внаслідок вторгнен-
ня… наполеонівської Франції, а не згасання або заміщення багаточислен-
ними «вестфальськими» державами» (Джессоп Б. Государство: прошлое, 
настоящее и будущее. Москва: Дело, 2019. С. 82). 

«Світова економіка – тобто економіка, в якій накопичення капіталу 
здійснюється по всьому світу, – існує на Заході щонайменше  
починаючи з шістнадцятого століття… Глобальна економіка – це щось 
інше: це економіка, яка має  здатність працювати як єдине ціле 
в режимі реального часу (…) в планетарному масштабі». 

Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age.  
Economy, Society, and Culture. Vol. I. Oxford:	Blackwell,	2010. P. 101  
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«суверенних обов‘язків» (sovereign obligations), згідно з яким суве-
ренні держави повинні мати не тільки права, а й обов‘язки перед ін-
шими країнами. Суверенні обов‘язки передбачають різноманітні за-
ходи в економічній царині, оскільки уряди, враховуючи власні інте-
реси, мають стимули діяти в напрямі вирішення таких проблем, як 
забезпечення життєздатності національної валюти, впевненості в 
наявності достатніх ліквідних резервів у комерційних банків, вико-
рінення корупції, розвиток міжнародної торгівлі або залучення пря-
мих іноземних інвестицій. Це проблеми, які нації повинні вирішити 
самі для себе. Але існують й інші проблеми. Зокрема, торговельні 
угоди вже за визначенням є договорами щодо взаємних суверенних 
зобов‘язань у сфері тарифних і нетарифних бар‘єрів. Якщо одна зі 
сторін вважає, що ці зобов‘язання не виконуються, вона може вдати-
ся до арбітражу в межах Світової організації торгівлі. Втім, ситуація 
стає менш прозорою, коли йдеться про державні субсидії або мані-
пуляції з валютним курсом. Отже, мета полягатиме в тому, щоб у 
майбутніх торговельних угодах сформулювати відповідні суверенні 
зобов‘язання у цих сферах, а також створити механізми підзвітності 
урядів.  

Особливо привертає увагу проблема використання окремої націо-
нальної валюти як міжнародного засобу платежу (в першу чергу 
йдеться про долар США): в такому випадку дедалі гостріше постає 
питання про міжнародну відповідальність країни походження такої 
валюти за її монетарну політику, що цілком логічно впливає на еко-
номічний стан інших країн світу. Звісно, в межах парадигми відпові-
дального суверенітету можна посилатися на те, що країни, що допу-
скають доларизацію (в тому чи іншому ступені), повинні самі нести 
відповідальність за своє суверенне рішення. Але країни, «з‘єднані 
єдиним ланцюгом» глобалізації, вже не можуть будувати міжнародні 
відносини на таких основах. 

 
Процеси економічного розвитку 

країн призвели до безпрецедентного 
розширення міжнародного обміну 
товарами та послугами. Колосаль-
не зростання масштабів торго-

вельних процесів, їх структурне ускладнення та поява дедалі біль-

Лібералізація світової  
торгівлі та міжнародний  
розподіл праці  
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шої кількості суб‘єктів торговельних відносин зумовили необхід-
ність створення єдиних правил, які б спростили механізми регу-
лювання торговельних відносин, усунули перешкоди, що викрив-
люють торговельні потоки, і тим самим створили передумови для 
безперешкодного здійснення торгівлі.  

Теоретичні ідеї, спрямовані на лібералізацію світової торгівлі, 
вимагали створення інституційного механізму, за допомогою якого 
було би можливо втілити їх у життя. У перший половині 1920-х  
років було здійснено перші спроби створити такий механізм, проте 
внаслідок економічного спаду в Європі та США 1929–1933 рр.  
вони не були здійснені. Запровадження в цей період протекціоніст-
ських заходів, орієнтованих на захист внутрішнього виробника, при-
звело до зростання цін на дешеву імпортовану продукцію, знизило 
купівельну спроможність громадян та змусило інші країни застосу-
вати заходи у відповідь, які зашкодили експортерам. Таким чином, 
спроби подолання кризи через прямий захист внутрішнього рину від 
імпорту за рахунок встановлення високих рівнів мита не дали очіку-
ваного ефекту.  

У період після закінчення Другої світової війни виникла необхід-
ність максимально швидкого відновлення економік країн світу. І це 
не могло не зумовити істотного перегляду теоретичних підходів, на-
самперед кейнсіанського напряму. Останній у своїй модифікованій 
формі (неокейнсіанство) став значно виразніше враховувати посту-
лати неокласичного напряму, на основі чого була започаткована тео-
рія, що уособлювала поєднання начал ринкової свободи, необхідної 
для мікроекономіки, з певним інструментарієм макроекономічного 
регулювання з боку держави. 

Крім того, розвиток міжнародної торгівлі, так само як і еко-
номічне зростання, що його мала підтримувати ця торгівля, стали 
розглядатися як протидія можливій ескалації міжнародних су-
перечностей, а отже, і наступних збройних конфліктів. Досягнення 
цих цілей вимагало відкритості в економіках усіх країн світу, що 
сприяло суспільному визнанню необхідності повернення до ідей за-
провадження принципів вільної торгівлі*. Як стверджував лауреат 
                                                 
* Ідея щодо наявності зв‘язку між торгівлею та миром має давню історію. 
Можна згадати хоча б Дж.С. Мілля, який у свої роботі «Принципи політич-
ної економії» писав: «Це власне торгівля швидко перетворює війну на за-
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Нобелівської премії миру (та колишній держсекретар США часів 
президента Ф.Д. Рузвельта) К. Хал: «Я ніколи не відмовлявся і ніко-
ли не відмовлюся від переконання, що забезпечення миру та добро-
буту держав нерозривно пов‘язано з дружністю, справедливістю,  
рівністю та максимально можливим ступенем свободи у міжнарод-
ній торгівлі»63. Він зазначав, що суперники у світовій торгівлі пере-
творюються на суттєвий елемент забезпечення миру в усьому світі. 
«При цьому, – підкреслював К. Хал, – я не маю на увазі, що розквіт 
міжнародної торгівлі сам по собі є гарантією мирних міжнародних 
відносин. Але я маю на увазі, що без процвітаючої торгівлі між на-
родами будь-яке забезпечення для тривалого миру стає нестійким і в 
кінцевому рахунку знищується»64. 

Слід відзначити, що саме ці модифіковані погляди і зумовили ту 
високу активність щодо утворення світових економічних організа-
цій, діяльність яких повинна була забезпечити втілення в життя ідей 
стабільного економічного розвитку на основі лібералізації економіки 
та сформульованих на багатосторонній основі механізмів макроеко-
номічного регулювання. 

Важливою передумовою створення в післявоєнний період інсти-
туційного каркасу лібералізації світової торгівлі можна вважати  
визнання державами того факту, що використання протекціоніст-
ських заходів, включаючи квоти і заборони, що перешкоджало роз-
витку світової торгівлі, призвело до складної ситуації у світовій еко-

                                                                                                               
старілий інструмент шляхом зміцнення та множення особистих інтересів, 
які діють як природна опозиція їй. І можна без перебільшення сказати, що 
перетворення значних обсягів та швидкого зростання міжнародної торгівлі 
на основну гарантію миру в усьому світі є великою постійною запорукою 
безперервного прогресу ідей, інститутів та характеру людської раси»  
(Mill	 J.S.	 Principles Of Political Economy. N.Y., 1885. Р. 453. URL: 
http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf) 
63 Леманн Ж.-П. Спасет ли Россия глобализацию? Россия в глобальной по-
литике. 2013. Т. 11. № 3. С. 84. 
64 Hull	C.	Stable	Peace	and	Economic	Warfare	Will	Not Mix. Statement made to 
House	Ways	 and	Means	 Committee,	Washington,	D.	C.,	April	 12,	 1943.	 Vital 
Speeches of the Day. Vol.	 IX.	 P.	 433–435. URL: 
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/1943-04-12b.html 
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номіці й торгівлі65. Наприкінці 1940-х років міжнародне співтовари-
ство держав усвідомило необхідність створення нової системи орга-
нізації міжнародних торгових відносин. Ця система вбачалася у  
формі єдності багатосторонніх прав і обов‘язків держав, виражених 
у міжнародно-правових нормах. 

Тенденція до упорядкування складного процесу міжнародних 
економічних відносин чітко проявилася ще у процесі створення та-
ких економічних інститутів, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) 
та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МББР). У 1944 році 
в Бреттон-Вудсі (гірське курортне містечко Штату Нью-Гемпшир, 
США) відбулася конференція, присвячена процесам у сфері міжна-
родних валютних відносин та кредиту, де були прийняті статути 
МВФ та МБРР. Хоча конференція прямо не розглядала проблем тор-
гівлі (присутні на ній міністри фінансів не мали необхідної компе-
тенції), проте існувало усвідомлення необхідності створення спіль-
ного торгового інституту, що доповнив би щойно створені фінансові 
інститути66. 

Багато з принципів «недискримінації» та «вільного ринку», які 
лягли в основу угод, що обговорювалися в Бреттон-Вудсі, походили 
із домовленостей між США та Великою Британією, закріплених в 
Атлантичній хартії, що була підписана 14 серпня 1941 року, яка зго-
дом стала основою створення Організації Північноатлантичного до-
говору (НАТО). Ці принципи значною мірою відображали філосо-
фію керівництва США, насамперед Державного секретаря К. Хала, 
який вважав відкриті ринки та недискримінацію в торгівлі найкра-
щими гарантіями довгострокового миру. Економічне та політичне 
домінування США в післявоєнний період забезпечило значне поши-
рення цих ідей та підходів, попри спротив Великої Британії. Перше 
публічне викладення цих підходів містилося в брошурі, опублікова-
ній в США в 1945 році під назвою «Пропозиції з розширення торгів-
лі й зайнятості», які передбачали скасування деяких обмежень у сві-
товій торгівлі та забезпечення рівних для всіх країн можливостей 
доступу до світових джерел сировини. На ґрунті цих пропозицій бу-
                                                 
65 Cooper	R.N.,	Stern	R.M.	Trade	Policy	as	Foreign	Policy.	Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	1987.	312	p. 
66 Palmeter	N.	D.	,	Mavroidis	P.	C.	Overview.	Dispute	Settlement	in	the	World	Trade	
Organization:	Practice	and	Procedure.	Cambridge University Press,	2004. 330 p. 
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ло розроблено статут Міжнародної торговельної організації (МОТ), 
головною метою якої стала би лібералізація світової торгівлі. Ідеоло-
гія створення цього інституту базувалася на торговельному законо-
давстві США. 

Інтерес США у створенні такого інституту полягав у тому, що по 
закінченні Другої світової війни США стали наймогутнішою держа-
вою світу, обсяг їх промисловості становив приблизно половину 
усього виробництва несоціалістичних країн. Але американські това-
ри доволі важко просувалися на закордонні ринки, бо зустрічалися з 
тарифними і нетарифними бар‘єрами.  

Водночас не всі країни сприймали ідею лібералізації торгівлі. Ко-
лоніальні держави (Велика Британія, Франція, Португалія та ін.) у 
торгівлі зі своїми колоніями застосовували преференційну систему, 
тобто мали необмежені пільги, вільний доступ до ринків великої  
кількості країн, чого США були позбавлені Тому ці країни наполяга-
ли на збереженні системи взаємних преференцій як винятку із за-
гального правила недискримінації в торгівлі. Інші країни, що пере-
живали період відновлення своїх зруйнованих унаслідок війни еко-
номік, також не прагнули приймати правила «вільної торгівлі», 
встановлені США. 

Результатом суперечностей та різних точок зору став текст Гене-
ральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ), підписаний в листопаді 
1947 року в Гавані (Куба), що містив значну кількість вилучень та 
винятків із зафіксованих у ньому базових принципів. Така ситуація 
призвела до того, що Адміністрація президента США не винесла 
угоду на ратифікацію Сенату, а ввела його в дію виконавчим указом 
на основі «тимчасового протоколу застосування». Такий політичний 
крок США обумовив ставлення до ГАТТ як до проміжного кроку на 
шляху до створення Світової організації торгівлі. 

ГАТТ регулювала насамперед взаємне зниження імпортних  
тарифів на відносно обмежене коло товарів, переважно промислового 
виробництва. За задумом авторів цієї угоди, вона існувала до того пері-
оду, поки не буде погоджена та прийнята більш широкомасштабна уго-
да у сфері міжнародної торгівлі в рамках МОТ. Фактично – в розумінні 
Уставу ООН – ГАТТ представляла угоду, а не міжнародну організацію, 
як того прагнули прихильники глибокої лібералізації торгівлі. Вона не 
мала формального членства, бюджету та персоналу. 
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Відсутність бажання у багатьох країн робити кроки в напрямі 
глибокої лібералізації торгівлі призвела до того, що ГАТТ проісну-
вала майже 50 років. Загалом інституційна відмінність між ГАТТ та 
МОТ означала збереження в основній угоді з міжнародної торгівлі 
таких принципових недоліків: 

– тимчасових вилучень з обов‘язків та так званих «дідівських за-
стережень», які дозволяли економічно розвиненим країнам – почат-
ковим учасникам ГАТТ гнучко підходити до виконання своїх зо-
бов‘язань згідно з угодою; 

– обмеженої кількості дисциплін, які регулювали використання не-
тарифних бар‘єрів у торгівлі, які з часом ставали більш суттєвими 
(порівняно з тарифами) перешкодами товарообміну між державами; 

– неефективних правил торгівлі сільськогосподарською продук-
цією, на яку правила ГАТТ фактично не поширювались, оскільки ці 
питання планувалося врегулювати у розділах щодо торгівлі сиро-
винними товарами Угоди про створення МОТ; 

– мінімальних інституційних положень та малої можливості по-
дальшої еволюції ГАТТ в організаційному сенсі. 

Починаючи з моменту свого створення, положення ГАТТ були до-
опрацьовані та розширені. Інституційною формою перегляду ГАТТ 
стали раунди багатосторонніх торговельних переговорів. 

Уже на початку 1950-х років договірні сторони ГАТТ прийняли 
рішення про перегляд Генеральної угоди і про внесення у зв‘язку з 
цим змін, що відповідали б оновленому міжнародному статусу і 
посиленій ролі ГАТТ як центрального міжнародного інституту тор-
гівлі.  

Важливі зміни Генеральної угоди відбулися у 1965 р. у результаті 
додавання до протоколу Генеральної угоди частини IV, де було 
визначено принципи та цілі діяльності ГАТТ стосовно особливих 
потреб і проблем країн, що розвиваються. 

Проте головні механізми в діяльності ГАТТ були пов‘язані з 
проведенням періодичних раундів багатосторонніх торговельних 
переговорів між країнами-учасницями. Загалом, 46-річна історія 
ГАТТ налічує вісім таких раундів (табл. 2.1).  

Загалом кожний наступний раунд торговельних переговорів приз-
водив до дедалі більшої лібералізації світової торгівлі. Водночас до-
сягнення такої лібералізації з кожним наступним раундом переговорів 
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давалося дедалі важкче. На початку існування ГАТТ у ньому було 
закладено принцип прийняття рішень на основі консенсусу, попри те, 
що, відповідно до статті XXV ГАТТ, кожна країна має право одного 
голосу на всіх зустрічах країн-членів і рішення ухвалюється на основі 
більшості голосів. З 1952 р. завдання для керівництва ГАТТ полягало 
у необхідності сформулювати результати зустрічей представників 
країн, які приєдналися до цієї угоди таким чином, щоб ніхто не 
підтримував заперечення проти тексту або не перешкоджав його 
прийняттю. 

Таблиця 1. Хронологія раундів ГАТТ 

 
Джерело: The	 GATT	 years:	 from	 Havana	 to	 Marrakesh	 / World	 Trade	
Organization. URL:	http://www.wto.org 

Раунд Роки про-
ведення 

Назва  
раунду 

Кількість 
учасників 

Головні питання  
порядку денного 

I 1947 Гаванський 
раунд 23 Зниження тарифів 

II 1949 Ансі-раунд 13 Зниження тарифів 

III 1950–1951 Торкай-
раунд 38 Зниження тарифів 

IV 1956 Женевський 
раунд 26 Зниження тарифів 

V 1960–1961 Ділон-раунд 26 Зниження тарифів 

VI 1964–1967 Кеннеді-
раунд 62 

Зниження тарифів, 
розробка антидемпін-
гового кодексу 

VII 1973–1979 Токійський 
Раунд 102 

Зниження тарифів,  
нетарифні заходи,  
рамочні угоди 

VIII 1986–1994 Уругвай-   
ський раунд 123 

Зниження тарифів, не-
тарифні заходи, прави-
ла, послуги, інтелект-
туальна власність, ви-
рішення суперечок, 
текстиль, сільське гос-
подарство, створення 
СОТ та інше 
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У 1950–1960 роки ця система і методи працювали доволі 
ефективно, значною мірою через невелику кількість країн, які 
приєдналися до ГАТТ. Їхня увага була зосереджена на скороченні 
тарифів на товари та відміну ряду кількісних обмежень, вста-
новлених до, під час та після Другої світової війни. Усі спори 
вирішувались на неформальній основі. Проте в середині 1960-х років 
кількість країн – учасниць ГАТТ майже подвоїлася. Більшість нових 
країн – членів ГАТТ були країнами, що розвиваються. Вони приєд-
налися до ГАТТ зі своїми економічними проблемами та націо-
нальними традиціями, які відрізнялися від традицій інших країн. 
Збільшення країн-членів призвело як до виникнення проблеми 
управління ГАТТ, так і до уповільнення процесу прийняття оста-
точних рішень його членами. 

Ще однією причиною уповільнення процесу прийняття рішень 
стало розширення сфер впливу ГАТТ. Якщо перші п‘ять раундів 
переговорів значною мірою було присвячено питанням зниження 
тарифів та кількісних обмежень, то під час Шостого раунду пере-
говорів постали питання антидемпінгових процедур, а під час 
Сьомого раунду порядок денний включав питання нетарифного 
регулювання. Порядок денний кожного наступного раунду, крім 
старих питань, мав тенденцію до охоплення нових сфер. Зазначимо, 
що сукупна тривалість жодного з перших п‘яти раундів не 
перевищувала одного року. Перша спроба розширення кола питань 
призвела до затягування процесу прийняття остаточного рішення. 
Тривалість Шостого раунду становила понад три роки, після чого 
тривалість наступних раундів переговорів лише зростала, Шостий 
раунд тривав 74 місяці, Восьмий раунд – 87 місяців, тривалість 
теперішнього Дев‘ятого раунду (Доха-раунд) уже перевищила 230 
місяців. 

Крім зазначених причин, що обумовлювали уповільнення 
процесу завершення раундів переговорів, спрямованих на лібера-
лізацію світової торгівлі, необхідно зазначити ще один аспект, а 
саме: побоювання країн щодо лібералізації своїх торговельних 
режимів. Ще під час Шостого раунду переговорів ГАТТ країни, 
зіткнувшись із невизначеними процедурними проблемами у процесі 
узгодження норм ГАТТ із питань нетарифного регулювання, 
відмовились від деяких угод та домовленостей. Жодна з угод цього 
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раунду не була підписана усіма країнами-членами. Розуміючи 
ризики, які випливали з цього – як для ГАТТ зокрема, так і для 
подальшої лібералізації світової торгівлі загалом, – на початку 
Уругвайського (восьмого) раунду торгових переговорів було ухва-
лено рішення про те, що за результатами цього раунду будуть взяті 
єдині зобов‘язання. Тобто кожний учасник повинен був або прий-
няти усі зобов‘язання загалом, або не прийняти жодного. Врахову-
ючи, що питання, які розглядалися, крім традиційних питань – мит, 
сільського господарства, текстильної промисловості, антидемпінгу, 
субсидій та безпеки, – стосувалися питань інтелектуальної власності 
та інтелектуальних послуг, а також інвестиційних заходів, пов‘я-
заних з торгівлею, міністри країн – учасниць ГАТТ усвідомлювали, 
що розгляд цих питань у контексті стрімких змін у світовій еконо-
міці призведе до необхідності перегляду інституційної основи ГАТТ. 

Політичні процеси, які відбувалися у світі у 1980-х та початку 
1990-х років, крім іншого, стали новим поштовхом для активізації 
процесів лібералізації світової торгівлі. Якщо в 1947 р. не вдалося 
створити Світову організацію торгівлі через відмінність позицій 
США та провідних країн Європи, то – у міру відновлення після війни 
– країни Західної Європи дедалі більше були зацікавлені в лібе-
ралізації світової торгівлі. У кінці 1980-х років провідною ідеєю 
світового розвитку став так званий «Вашингтонський консенсус», 
який включав набір із 10 рекомендацій: 

– підтримання фіскальної дисципліни (мінімальний дефіцит 
бюджету); 

– пріоритетність охорони здоров‘я, освіти та інфраструктури 
серед державних витрат; 

– зниження граничних ставок податків; 
– лібералізація фінансових ринків для підтримки реальної ставки 

за кредитами на невисокому, але все ж позитивному рівні; 
– вільний обмінний курс національної валюти; 
– лібералізація зовнішньої торгівлі (в основному за рахунок 

зниження ставок імпортних мит); 
– зниження обмежень для прямих іноземних інвестицій; 
– приватизація; 
– дерегулювання економіки; 
– захист прав власності. 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

48 

У ширшому сенсі термін «Вашингтонський консенсус» вико-
ристовується для характеристики ряду заходів,	 спрямованих на 
посилення ролі ринкових сил і зниження ролі державного сектора. 

Вашингтонський консенсус, у розумінні його авторів, передбачав 
значною мірою односторонній процес торгової реформи, за допо-
могою якої країни повинні були знижувати свої нетарифні й тарифні 
бар‘єри щодо імпорту.  

Враховуючи збільшення сфер, які мала охопити лібералізація 
торгівлі, тільки угоди ГАТТ було явно недостатньо. Як наслідок, 
після завершення Уругвайського раунду на інституційній основі 
ГАТТ була створена Світова організація торгівлі (СОТ). Саме в СОТ 
провідні світові економіки вбачали провідний інститут у сфері лібе-
ралізації торгівлі, адже торговельний підрозділ ООН був слабо 
придатний для позиції лідерства у процесі лібералізації торгівлі 
через свою певну організаційну громіздкість, відсутність належних 
механізмів виконання рішень.  

Крім того, промислово розвинені країни не бажали делегувати 
ООН додаткові функції через домінування в її органах вихідців із 
країн, що розвиваються67. У свою чергу СОТ – із позиції промислово 
розвинених країн – мала всі необхідні для цього дані: компактність, 
організаційну ефективність та обов‘язковість прийняття рішень. Крім 
того, в основу її діяльності було покладено певний дуалізм, адже, з 
одного боку, це була міжнародна організація із секретаріатом, з 
іншого – це був форум для міжнародних переговорів. СОТ – це 
організація, що має не лише загальнообов‘язкові правила, а й 
водночас специфічні для кожної окремої країни зобов‘язання, які 
разом із загальнообов‘язковими системними регулюючими 
механізмами становлять інституційну тканину СОТ.  

Такі аспекти діяльності СОТ дуже зручні для найбільш розви-
нених країн, оскільки дозволяють повною мірою використовувати 
свої політичні, технологічні та професійні переваги у переговорному 
процесі з метою отримання таких параметрів міжнародного торго-
вельного режиму, який повною мірою відповідає їхнім інтересам. 
                                                 
67 Сиденко В.Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое 
развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 1: Глобализация и экономическое 
развитие / НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. Киев: Феникс, 2008. 
376 с. 
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Отримавши організацію, спроможну проводити глобальну 
політику в своїх інтересах, розвинені країни через СОТ почали 
розширювати об‘єкти, що підпадали під процес лібералізації 
торгівлі. СОТ поширила свій вплив на пов‘язані з торгівлею сфери, 
включаючи інвестиційні аспекти, питання інтелектуальної власності,	
режим конкуренції, державні закупівлі, соціальні питання та питання 
захисту оточуючого середовища та програм освіти. 

Чотири із перелічених питань – захист інвестицій, політика у 
сфері конкуренції, прозорість державних закупівель та полегшення 
торгівлі – стали темами для обговорення відповідних робочих груп 
під час проведення Конференції міністрів країн – учасниць СОТ у 
Сінгапурі в 1996 р. та отримали назву «Сінгапурських питань». 
Водночас суперечності між розвиненими країнами та країнами, що 
розвиваються, не дозволили прийняти резолюцію з цих питань. 
Спроби повернути до них у наступні декілька років, наприклад, під 
час Конференції міністрів країн – учасниць СОТ у Канкуні 
(Мексика) в 2003 р., не дали результату значною мірою через 
розгляд цих питань Групою 77 (вона створена у СОТ країнами, що 
розвиваються) як таких, що втручаються в їх національний 
суверенітет. Попри зацікавленість у цих питаннях провідних гравців 
в СОТ – США та ЄС – ці питання практично зникли з порядку 
денного переговорів. 

Прив‘язка питання лібералізації світової торгівлі до позиції США 
та ЄС фактично узалежнювала цей процес від інтересів цих країн. З 
початку 2000-х років намітилася тенденція до зниження ролі ЄС та 
США у світовому експорті товарів та зростанні ролі Китаю. Так, за 
період з 2001 р. по 2012 р. частка ЄС у географічній структурі 
експорту товарів скоротилася з 39,6 до 31,7%, частка США – з 11,9 
до 8,6% (рис. 2.1). Водночас частка Китаю у світовому експорті 
товарів зросла з 4,3 до 11,4%. Зростання позицій Китаю у світовому 
експорті сприяла і підвищенню його ролі у світовій економіці. За 
оприлюдненими в квітні 2011 р. прогнозами МВФ, у 2016 р. ВВП 
Китаю мав стати більшим за ВВП США, що світові ЗМІ про-
коментували як завершення епохи домінування США та світовій 
арені та початок ери Китаю.  

Якщо в частині експорту товарів очевидна динаміка нарощування 
частки Китаю у структурі світового експорту (в середньому на  
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0,65 в.п. за період з 2001 р. по 2012 р.), то в структурі експорту 
послуг Китай хоч і збільшив свою частку (за період з 2000 р. по  
2011 р. частка Китаю у світовому експорті послуг зросла з 2 до 
4,2%), проте несуттєво, порівняно з експортом товарів. У свою чергу 
США та країни ЄС-28 продовжують домінувати у сфері експорту 
послуг. За підсумками 2012 р. на них припадало майже 60% від 
світового експорту послуг (сумарна частка у сфері експорту товарів 
становила майже 40%). 

Така ситуація, серед іншого, обумовила більшу зацікавленість 
розвинених країн у лібералізації сфери послуг, аніж товарів. 

Рис. 3. Частка Китаю, США та країн ЄС-28   
у світовому експорті товарів 
Джерело: складено за даними International Trade Centre. 

 
Крім того, акцент у процесах лібералізації почав зміщуватися з 

глобальних угод у бік двосторонніх та регіональних торговельних 
угод, насамперед між США та ЄС. Дев‘ятий раунд переговорів СОТ 
(Доха-раунд), розпочатий в 2001 р. під лозунгами поглиблення 
лібералізації світової торгівлі, почав постійно гальмувати, вкотре 
продемонструвавши відсутність у країн бажання іти на повну лібе-
ралізацію світової торгівлі та поставивши питання про визначення 
горизонтів такої лібералізації. Яскравим прикладом відмови від 
лібералізації стало небажання країн – учасниць СОТ виконувати 
прийняте в грудні 2005 р. зобов‘язання про відмову від експортних 
субсидій на сільськогосподарську продукцію незалежно від 
результатів Доха-раунду. 
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Декларована лідерами провідних країн віра в майбутнє СОТ 
також дає підстави розраховувати на функціонування системи, 
створеної цією організацією. За розрахунками фахівців ОЕСР, 
подальша лібералізація торгівлі може бути потужним та своєчасним 
стимулом для світової економіки. Спрощення процедур торгівлі 
відіграє ключову роль для економічного зростання: 1% скорочення 
торговельних витрат потенційно може збільшити глобальний дохід 
на 40 млрд дол.; реформи, щодо яких ведуться переговори в рамках 
СОТ, можуть знизити торгові витрати на 16% у деяких країнах, що 
розвиваються, і на 10% у країнах з розвиненою економікою68. 

Загалом зазначимо, що ідеологія лібералізації світової торгівлі 
залишається провідною у розвитку світових торговельних 
відносин. Спроби деяких країн застосувати протекціоністські кроки 
у своїй політиці мають радше тимчасовий характер і не змінюють 
загальної тенденції. Світова фінансово-економічна криза хоч і 
спровокувала певне повернення до політики протекціонізму, проте 
не змінила загального вектора в напрямі лібералізованого світового 
торговельного режиму.  

 
Таким чином, важливим процесом, 

який лежить в основі глобалізації (та 
який деколи навіть ототожнюють з гло-

балізацією) є інтернаціоналізація економіки. Втім, цей процес стосу-
ється формування світової економіки, що складається з національних 
економік, які взаємодіють між собою, в той час як глобалізація, по 
суті, веде до нівелювання національних економічних кордонів і пе-
ретворення світової економіки на єдине ціле. Отже, процес інтерна-
ціоналізації розпочався набагато раніше, знаменуючи розширення 
збуту товарної продукції за межі національної економіки й одночас-
но приплив іноземних товарів із-за кордону, надання послуг інозем-
цям та доступ до зарубіжних послуг, іноземні інвестиції в національну 
економіку та національні – за кордон, еміграцію та імміграцію робо-
чої сили. Інакше кажучи, під інтернаціоналізацією розуміють збли-
ження національних економік через посилення промислової співпра-

                                                 
68 Remarks by Angel Gurría,	OECD Secretary-General,	G20 Leaders‘ Summit. 
URL:	http://www.oecd.org/trade/benefitlib/growthandtrade.htm 

Інтернаціоналізація 
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ці та взаємозалежності міжнародного товарообороту, руху капіталів 
між країнами. Виділяють три основні етапи розвитку ін-
тернаціоналізації господарського життя. 

Перший етап (кінець ХVІІІ – кінець ХІХ ст.)	– інтернаціоналізація 
виробництва ґрунтується переважно на взаємодії національних гос-
подарств завдяки простій кооперації. Головним каналом взаємного 
«обміну речовин» були найпростіші форми міжнародних економіч-
них зв‘язків, і – передусім – зовнішня торгівля. Інтернаціоналізація 
виробництва й обігу стала однією з найголовніших передумов фор-
мування світового господарства. 

Другий етап (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) інтернаціоналізація 
виробництва переходить в іншу стадію, що пов‘язана з розвитком 
складної кооперації. Характерною ознакою складної кооперації є її 
базування на міжнародному поділі праці, який стає визначальним 
фактором поглиблення інтернаціоналізації господарського життя та 
формування світового господарства. 

Третій етап (розпочався із середини ХХ ст.) характеризується 
комплексністю інтернаціоналізації виробництва (охоплює усі підси-
стеми господарства, поширюючись практично на всі країни світу, всі 
галузі виробничої та невиробничої сфер). Саме завдяки інтернаціо-
налізації виконуються головні умови збалансованого економічного 
розвитку: реалізація у матеріально-речовій та вартісній формах ва-
лового національного продукту (ВНП), піднесення якості людського 
розвитку тощо. 

При цьому без інтернаціоналізації немає глобалізації, остання 
слідує за першою. Глобалізація – це якісно нова і більш висока ста-
дія інтернаціоналізації, що охоплює істотно більш широку сферу 
життєдіяльності. Процес глобалізації наростав поступово, розвиваю-
чи свої складові елементи – інтернаціоналізацію, економічну лібера-
лізацію, урбанізацію, транснаціональну корпоратизацію, десуверені-
зацію тощо, із тим, щоб нарешті постати у своїй повній історичній 
формі, яку ми можемо, здається, спостерігати з кінця ХХ сторіччя. 
Звісно, що для цього глобалізаційному процесу довелося пройти до-
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вгий історичний шлях, який можна поділити на три великі етапи: 
премодерний, модерний та сучасний або пізньомодерний.  

Ключовим поняттям такої періодизації є, звісно, «модерн», щодо 
якого в історіографії існує щонайменше два тлумачення. Перше ба-
зується на протиставленні «модерну» і «традиційності», тобто су-
часного суспільства та стародавнього. В такому разі під модерном 
розуміють всю епоху Нового часу, яка «офіційно» почалася із захоп-
лення турками Візантії у 1453 р. Більш деталізована періодизація 
Нового часу називає модерном період з кінця XIX ст. до середини 
XX ст., який належить вже не до Нового, а до Новітнього часу. Не 
претендуючи на участь у науковій дискусії щодо періодизації за-
гальної історії людства, будемо однак відштовхуватися від того, що 
модерна економічна історія розпочалася в часи великих географіч-
них відкриттів («великої економічної експансії»), при тому, що й по-
передні часи в нашому аналізі ігнорувати не варто. 

 
2.1.1. Етап перший – премодерна глобалізація  

 
Здійснюючи такий ретроспективний огляд, можна дозволити собі 

певне хронологічне відхилення в аналізі виникнення теорій – із тим, 
щоб забезпечити хронологію в описі самого явища – глобалізації. У 
зв‘язку з цим доречно вказати на те, що в міру поглиблення вивчен-
ня феномена глобалізації дедалі більше фахівців почали зазначати 
про давній, а до того ж навіть стародавній характер цього явища. 
Якщо не ризикувати заглибитися в доісторичні часи, то, мабуть, мож-
на говорити про те, що ідея глобалізації споріднена з ідею імперії – з 
часів першого месопотамського імператора Саргона Аккадського. 
Але логічним обмеженням «заглиблення» в людську історію виступає 
саме поняття глобалізації, яке вказує на те, що економічні зв‘язки, які 
розглядаються в цьому контексті, повинні охоплювати не окремі регі-
они світу, а, власне, увесь світ. Американські дослідники Д. Флін та  
А. Хіральдес стверджують, що до відкриття Америки Х. Колумбом 
єдиною системою контактів було охоплено лише третину поверхні 
нашої планети, а тому говорити про глобалізацію можна тільки тоді, 
                                                 
 В англомовній літературі для позначення цього періоду прийнято викори-
стовувати терміни "late modernity" або "liquid modernity". 
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коли були встановлені зв‘язки не тільки між «Старим Світом» (Євро-
пою) та «Новим Світом» (Америкою), але й між Америкою та Азією 
(Далеким Сходом, тобто Китаєм). А це відбулося у 1571 р., коли іспанці 
заснували як проміжний порт філіппінську Манілу69. 

Принаймні, як вважає Я. Шемякін, «до виникнення системи 
зв‘язків, які з‘єднали дві великі цивілізації – західну та китайську – в 
межах єдиної структури світового ринку, про глобалізацію в точно-
му розумінні слова навряд чи може йтися»70. 

 
Зокрема, широковідома концепція 

«світ-системи» через тисячоліття перекли-
кається з менш відомою системою часів 
китайської династії Чжоу (1046–221 р. до 

Р.Х.), відомої як система Тянься, розробленою за принципом «світ-
дім» (world-home) і протистоїть їй. Вона складалася зі «світового 
уряду», що гарантував підтримання загалом порядку, правил та за-
конів, та виступала як арбітр у спорах між «субдержавами», що ста-
новили другий елемент системи. Ці субдержави мали велику авто-
номію, були відповідальні за свої внутрішні політичні, економічні, 
соціальні та культурні справи. В основу такої системи було покладе-
но три основні ідеї: вирішення усіх проблем в політиці залежить від 
загальновизнаної світової системи, а не від примушувальної сили та 
гегемонії; така система є політично виправданою, оскільки інститу-
ційні механізми вигідні усім країнам; система працює, оскільки вона 
створює гармонію між усіма народами та цивілізаціями71. Взагалі, 
Тянься (кит. –  天下)	– означає «Піднебесна»* [імперія]: цей термін 
                                                 
69 Flynn	D.,	Giráldez A.	Globalization	began	in	1571,	p. 221. Globalization and 
Global History / Ed	 by	 Gills	 B.K.,	 Thompson	 W.R.	 London,	 New	 York:	
Routledge,	2006. P. 208–222. 
70 Шемякин Я. Г. О пределах процесса глобализации. Общественные науки 
и современность. 2017. № 6. С. 158–172. 
71 Грачиков Е. Китайская теория международных отношений: становление 
национальной школы. Международные процессы, 2016. Т. 14. № 3. С. 72  
* Походження терміна пояснюється тим, що, згідно з уявленнями того часу, 
небо представляло коло, а земля – квадрат. При проєкції кола на квадрат на 
ньому залишалися периферійні області поза колом: вважалося, що Китай 
повністю покривався «небом», а на периферії жили варвари. Інший поши-
рений термін – «Серединна держава» – виник пізніше, за часів монгольської 

Глобалізація – 
сходження Заходу та 
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використовувався спочатку для позначення усього світу, а пізніше 
(коли китайці збагнули, що, крім їхнього світу, обмеженого горами, 
пустелями та морями, існують й «інші світи») лише території, на які 
розповсюджувалася влада китайського імператора. Отож, система 
Піднебесної на практиці була субглобальною, але несла в собі родові 
риси справжньої глобалізації.  

Історичний аналіз процесу глобалізації (здійснений провідними 
фахівцями в галузі глобалізації Дж. Модельські та У. Томпсоном)72 
дозволяє зробити висновок, що концепція глобалізації виникла у 
стародавньому Китаї (за часів династії Сун – приблизно у 930 роках 
н.е.) і включала такі аспекти, як формування національного ринку та 
закріплення інституційної основи податкової системи, а також ство-
рення ринкової економіки (або «економіки меркантилізму»), що приз-
вело до експансії морської торгівлі (не в останню чергу завдяки вико-
ристанню компасу). У 971 р. у Китаї (в Гуанчжоу) було створено Ад-
міністрацію морської торгівлі (shibo shi 市舶司), що дозволило 
сконцентрувати у розпорядженні уряду значну частку доходів від за-
морської торгівлі. За два роки взагалі було запроваджено заборону на 
приватну морську торгівлю. Поступово було оформлено державну 
монополію на таку діяльність і створено Монопольну адміністрацію 
(jueshu 榷署), а протягом наступних кількох років кілька адміністрацій 
морської торгівлі відкрилися в різних портах Китаю73. Власне така 
політика і забезпечила китайське лідерство у світі протягом двох пер-
ших т. зв. «довгих циклів гегемонії» (кожен з яких продовжується 
приблизно 120 років і включає дві «кондратьєвські хвилі»)74. 

Але, як ми ще побачимо далі, китайська глобалізація «згорнула-
ся» і, зрештою, обмежилася само собою (Піднебесною, за межами 
                                                                                                               
династії: у монголів ставка Великого хана вважалася «серединою» між лі-
вим та правим флангом, на яке було поділене монгольське військо, навіть у 
мирному (лагерному) житті. 
72 Modelski	G.,	Thomson	W.	Leading	Sectors	and	World	Powers:	The	Coevolu-
tion	of	Global	Economics	and	Politics. University	of	South	Carolina	Press,	Co-
lumbia,	1996. 263	p. 
73 Schottenhamme A. The ―China Seas‖ in world history: A general outline of the 
role	of	Chinese	and	East	Asian	maritime	space	from	its	origins to c. 1800. Journal of 
Marine and Island Cultures.,	December	2012. Vol. 1,	Is. 2. . P.	75.  
74 Rodrigues	 J.N.,	 Devezas	 T.	 Pioneers	 of	 Globalization.	Why	 the	 Portuguese	
surprised	the	world.	Centro Atlântico, 2007. P. 51.  
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якої «жили тільки варвари»). А більший вплив на подальші процеси 
зчинила Римська імперія, – що на довгий час забезпечила багатьом 
народам «римський мир» («Pax Romana»)* і можливість економічної 
універсалізації. Її спадщина (економічні механізми та юридичні  
норми) ще довго (а, по суті, й понині) впливатимуть на глобалізацій-
ні процеси в усьому світі. 

Важливим внеском у справу премодерної глобалізації також стало 
створення завдяки арабським «синдбадам-мореходам» регіонального 
субглобального простору на різних берегах Індійського океану. «Ін-
дійський океан був морем миру. Торговельні зв‘язки між його наро-
дами, які встановилися на зорі історичних часів, хоча і не завжди вза-
ємовигідні, рідко порушувалися військовими діями. Постійні тенден-
ції торгівлі переважали над минущими тенденціями політики, тяга до 
економічного обміну була сильніша за політичну роз‘єднаність»75. 
Але й стародавній суходільний Шовковий шлях** не поступався своїм 
значенням. Монгольська імперія, хоч і побудована на жорсткому за-
хопленні, доклалася і до мирного економічного розвитку, оскільки 
«монголи змінили світ за п‘ятдесят років, які минули з тих часів, як 
їхні війська вторглися в Європу. Цивілізації, що раніше були віддале-
ними світами самі в собі та значною мірою не знали одна одну, стали 
частиною єдиної міжконтинентальної системи зв‘язку, торгівлі, тех-

                                                 
* Pax	 Romana («Пакс Рома на», лат. Римський мир) або «Августів мир» – 
тривалий період миру і відносної стабільності в межах Римської імперії 
епохи Принципату (27 рік до н.е. – 180 рік н.е.), внаслідок того, що жорстко 
централізована адміністрація і римське право «втихомирили» регіони, які 
раніше переживали невпинні збройні конфлікти. 
75 Шумовский Т.А. Арабы и море (по страницам рукописей и книг). Моск-
ва: Наука, 1964. С. 118.  
** Термін «Шовковий шлях» ("Seidenstraße") уперше запропонований у 
1877 році німецьким ученим-географом, професором Фердінандом фон Ріхт-
гофеном (Ferdinand Freiherr von Richthofen). Цей термін набув популярності 
лише в 1930-х роках, в основному, завдяки творам учня Рихтгофена – 
шведського дослідника Свена Хедіна (Sven Hedin). Втім, достовірних відо-
мостей щодо конкретного маршруту, а також обсягів та асортименту това-
рів, які транспортувалися Шовковим шляхом, не існує. Багато хто вважає 
концепцію «Великого шовкового шляху» лише поширеним кліше або на-
віть міфом. 
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нології та політики»76. Пізніше такий глобалізаційний вплив був 
пов‘язаний також із розквітом «золотоординської»* торгівлі, що при-
пав на епоху ханів Узбека (1312–1342) та Джанібека (1342–1357). 

 
«З цього періоду Золота Орда стає ос-

новним посередником у торгівлі між За-
хідною Європою та Китаєм. Цей шлях 
був дуже популярним серед західних єв-

ропейців і, ймовірно, приносив золотоординським ханам найбільшу 
вигоду. На думку арабського купця та мандрівника Ібн Батутти, у зов-
нішній – західній торгівлі Золотої Орди величезне значення мали Ки-
рам – Старий Крим (Солхат) «місто велике та красиве», Судак «одна з 
найбільших та найкращих гаваней» і особливо Кафа, яка мала «чудову 
гавань» з чисельними суднами»77. «Завдяки тому, що монголи прине-
сли мир та процвітання стільком землям та царствам, західні вчені 
пізніше називали XIV сторіччя Pax Mongolica або Pax Tatarica»78. (Од-
нак слід зауважити, що північні шляхи для монголів та їх нащадків 

                                                 
76 Weatherford	J.	Genghis	Khan	and	 the	Making	of	 the	Modern	World. Broad-
way	Books,	2005. Р. 220. 
* У цьому випадку ми послуговуємося загальнопоширеними термінами, хоча, 
як відомо, офіційно ця, заснована на початку ХІІІ ст., держава називалася 
«Велика держава» («Улу улус») або «Улус Джучі» за ім‘ям засновника стар-
шого сина Чингісхана. В російських джерелах термін «Золота Орда» 
з‘являється лише з 1566 року (тобто вже після зникнення цієї держави) – 
ймовірно під впливом літопису (XVI ст.) Утемиса Хаджі «Шингіс-наме» 
(«Життєвий опис Чингісхана»), де було викладено легенду, за якою Чингіс-
хан поділив володіння між трьома онуками (синами Джучі) на три орди: Білу, 
Синю та Золоту (відповідно до прийнятого у китайців поділу світу за кольо-
рами: північ – чорний, схід – синій, захід – білий, південь – червоний і сере-
дина – жовтий або золотий. За іншою версією (що, втім, не заперечує викла-
дене у літописі) ставка («орда») хана Батия розташовувалася в золоченому 
шатрі. Тож назва його державі була надана істориками за принципом, який 
був використаний і стосовно Османської імперії, яку називала також «Блис-
куча Порта» (фр. – Sublime Porte) – за золоченими воротами (porte), що вели 
до палацу великого візира. 
77 Арсланов А.М. Периодизация и основные направления внешней торговли 
Золотой Орды со странами Запада в XIII–XIV вв. Вестник Казанского госу-
дарственного университета культуры и искусств. 2014. № 1. С. 135. 
78 Weatherford J. Genghis Khan and the Making of the Modern World.	P.	221. 

Глобалізація: 
історичні  
передумови  



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

58 

такого значення не мали і тому торгово-економічні зв‘язки там розви-
валися без глобалістського впливу їх імперії, або, навіть, скорочува-
лися внаслідок цивілізаційної прірви).  

 
З іншого боку, ще з часів Фінікії будь-яке незалежне торгове місто, 

яких було багато в Середземномор'ї, ймовірно, стикалося з добре відо-
мими нам проблемами інтеграції в глобальну економіку. Джагдиш Бха-
гваті у своїй книзі «На захист глобалізації» помітив, що свідчення цьо-
му можна знайти у Шекспіра у п‘єсі «Венеціанський купець»: 
The duke cannot deny the course  
                                              of  law:  
For the commodity that strangers have    
With us in Venice, if it be denied,											 
Will much impeach the justice  
                                       of his state;		 
Since that the trade and profit 
                                        of the city    
Consisteth of all nations. 
 

Не може й дож законів cкасувати  
І відбирати пільги в чужоземців, 
Якими користуються вони 
                                  в Венеції.  
Вчинивши так, у суд Державний  
                він би віру підірвав 
У крамарів з країн різноманітних, 
В той час, коли уся торгівля наша 
І всі прибутки тут від них залежать. 
 

                                                            (Переклад І. Стешенка) 

Дж. Бхагваті так коментує ці рядки: «Венеція, благополуччя якої 
ґрунтувалося на торгівлі з усіма націями, не могла навіть із співчуття 
пожертвувати справедливістю і священним інститутом договору. У 
рядках, написаних 500 років тому, Шекспір визнавав, що інтеграція 
у світову економіку за допомогою торгівлі може призвести до обме-
ження свободи дій держави на власній території»79. 

Говорячи про історичний початок глобалізації, можливо, найчас-
тіше зауважують про епоху Великих географічних відкриттів і, зок-
рема, відкриття Америки Христофором Колумбом. Причому, якщо 
одні пишаються своєю співучастю в започаткуванні такого процесу 
(вважаючи його початком розповсюдження цивілізації)80, то інші 
розглядають його як початок практики колоніалізму та імперіаліз-

                                                 
79 Bhagwati J. In Defence of Globalization. Oxford University Press,	2007.	P. 92. 
80 Див., зокрема: Rodrigues J.N.,	Devezas	T.	Pioneers	of	Globalization. Why	the	
Portuguese	surprised	the	world. Sines: Centro Atlântico,	2007. 269 p. 
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му81. Втім, хотілося б звернути увагу на методологічну помилку, 
обумовлену не ідеологічними уподобаннями, а вузькістю та одно-
сторонністю підходу, оскільки в обох випадках прихильники таких 
поглядів розглядають глобалізацію з позицій євроцентризму, просто 
ігноруючи той факт, що й Америка, й Індія (до якої європейцями бу-
ло прокладено «новий шлях») існували і розвивалися й до того, а 
морський шлях до Індії та Китаю був добре знайомий арабським мо-
реплавцям. І процес інтернаціоналізації, який був, мабуть, основним 
елементом протоглобалізації, активно здійснювався не тільки євро-
пейцями, а точніше – насамперед неєвропейцями.  

Адже глобалізація – це всесвітній, загальнолюдський та полі-
центричний процес і, аналізуючи його, можна з таким само успіхом 
говорити про «китайську», «індійську», «елліно-македонську», 
«римську», «арабо-мусульманську», «західно-європейську» та «єв-
роатлантичну» форми глобалізації, які відіграли та відіграють поміт-
ну роль на різних етапах розвитку людського суспільства. Причому 
відсутність прямого зв‘язку між ними або співвідношення «пращури 
– нащадки» свідчить швидше про ризоматичний характер їхнього 
виникнення та розвитку, а це означає, що в процесі глобалізації не-
має заздалегідь визначених лідерів – оскільки нові джерела глобалі-
зації можуть виникати на відмінній цивілізаційній основі і надавати 
усьому процесу такий імпульс, який не тільки висуне нових лідерів, 
а й змінить вектор глобалізаційного розвитку. Кожна з цих форм 
глобалізації була, по суті, наслідком процесу історичного розвит-
ку «цивілізації, що розширюється».  

Логічною межею такого розширення виступає увесь світ. (Якщо 
ми не заглядатимемо у фантастичне майбутнє освоєння всесвіту, – 
проте тоді цей процес переростатиме із глобалізації в «юніверсалі-
зацію».) Втім досягти цієї межі було дуже важко, а на певних ета-
пах розвитку людства – просто неможливо, а тому «глобалізатори» 
були змушені обмежитися «субглобалізацією» (або «квазіглобалі-

                                                 
81 Див.,	зокрема:	Williams	M.	The	Consequences	of	Globalization.	In:	Prospects	
for	Development	 in	Haiti	and	 the	Wider	Caribbean	 in	 the	Context	of	globalisa-
tion and trade liberalization. University of the Nouvel Grand‘Anse, Jeremie, Hai-
ti, October	 26,	 2007. URL:	 http://www.haitianconnection.org/docs/ 
Haiti_Mariama.pdf 
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зацією»), що охоплювала зовсім не весь світ і навіть не весь «відо-
мий світ», а лише його значну частину – імперія Александра Маке-
донського простиралася від Греції до Індії (де, за тодішніми твер-
дженнями, закінчувалася ойкумена); імперія Чингісхана зайняла 
простори Євразії (хоча і не дійшла «від моря до моря»); експансія 
Арабського халіфату поширилася ще й на Африку (работоргівля 
аборигенами якої створила умови для економічного освоєння Аме-
рики), але лише європейська колонізація поєднала в єдиний еконо-
мічний простір усі континенти. Водночас «[н]а ранніх стадіях «ек-
спансія Європи» сама була швидше просто одним із кількох наро-
джуваних прикладів глобалізації, аніж зародженням «світової  
системи»82.   

Отже, ретроспективно розглядаючи історію людства, можна го-
ворити про те, що глобалізація розпочалася фактично з вигнання 
Адама та Єви з раю або – якщо це когось більше влаштовує – з мо-
менту, коли невелика група Homo sapiens sapiens вирішила покинути 
Африку і – чи то через Суецький перешийок, чи то через Баб-ель-
Мандебську протоку (яка саме тоді пересохла) вийшла на оператив-
ний простір Євразії. Але оскільки ті та й подальші часи протягом 
кількох тисячоліть слабко задокументовані, то погодимося із тим, що 
першим серйозним «глобалізатором» був Александр Македонсь-
кий83, оскільки «найбільш інтригуючою рисою Александра було йо-
го бачення глобалізації та поєднання разом людей усіх рас», а «най-
більшим досягненням Александра було прокладання шляху до гло-
балізації»84. Великий завойовник справді зміг поєднати у своїй 
державі практично всю відому стародавнім грекам ойкумену – і по-
літично, і культурно (наскільки міцно – то вже інше питання). Але 

                                                 
82 Bayly C. A.	 From	 Archaic	 Globalization	 to	 International	 Networks,	 circa	
1600–2000. Interactions. Transregional Perspectives on World History / Ed. by 
Benthley	 J.H.,	 Bridenthal	 R.	 and	 Yang	 A.A.	 Honolulu. University of Hawai‘I 
Press,	2005. P. 14. 
83 Liebert H. The	Founder	of	Globalization?	Our	Strange	Fascination	with	Alex-
ander the Great. Political Theory Workshop. 2009,	 March 2. P. 9. URL:	
http://ptw.uchicago.edu/Liebert09.pdf 
84 Shrivastava ‗Musafir‘ А.	Alexander	 the	Great,	Pioneer	of	Globalization. The 
Think Club. 2010,	 Oct. Vol. 15.4,. P.	 6. URL:	 http://www.thethinkclub.com/ 
2010_Oct/perspective_alexander.pdf 
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для нашого дослідження важливим є поєднання комерційне, тобто 
поєднання ринків. 

У своїй «Histoire du commerce et de la navigation des Anciens», на-
дісланій Ж.-Б. Кольберу в 1667 році у формі рукописного звіту, дос-
лідник античності, єпископ П.-Д. Юе, тісно поєднав розквіт держави 
із розвитком торгівлі та навігації. У зв‘язку з цим було вказано на 
велике досягнення Александра Македонського, який поєднав морсь-
кі шляхи на користь усього тогочасного цивілізованого світу. «Заво-
юванням Персидської імперії, – писав Юе, – він, можна сказати, змі-
нив обличчя планети та здійснив велику революцію у комерційній 
справі. Ми повинні розглядати це завоювання… як нову еру комер-
ції»85. Після того, як книгу було опубліковано в 1716 році та пере-
кладено на основні європейські мови, Александра визнано за особу, 
яка змінила «обличчя комерції» (а тоді під «комерцією» розуміли не 
тільки власне торгівлю, а й  також інтелектуальний обмін та взагалі 
мирні відносини між народами).  

Суттєвий вплив мали також процеси створення та засвоєння  
торговельних комунікацій у вигляді «торговельних шляхів», які 
помітно розширювали масштаби геоекономіки світу. Класичним 
прикладом слугує, звісно, Великий шовковий шлях. Але важливу 
роль відіграло й опанування варягами «шляху з варяг у греки» (або 
навпаки), що згодом зумовило утворення держави, яку через кілька 
сторіч після її зникнення для зручності назвали «Київська Русь»*. 
                                                 
85 Pierre-Daniel	 Huet,	 Histoire	 du	 commerce	 et	 de	 la	 navigation	 des	 Anciens,	
Paris,	 1716,	 XVII.1.	Цит. за:	 Sebastiani	 S.	 Globalization	 under	 Alexander	 the	
Great. Books & Ideas.com. URL :	 http://www.booksandideas.net/Globalization-
under-Alexander-the.html 
* Власне спочатку термін «русь» означав не географічну назву, а народ (або 
соціальну групу), про що йдеться в багатьох джерелах і, зокрема, в «Повес-
ти временних лет»: «И сказали себе [чудь, словене и кривичи]: „Поищем 
себе князя, который бы владел нами и судил по праву―. И пошли за море к 
варягам, к руси. Те варяги назывались русью…». Етимологія слова «русь» 
ще й досі викликає суперечки (дехто вважає, що йдеться про русяве волос-
ся, дехто ж згадує, що арабські історики тих часів стверджували, що це сло-
во означає «червоний». Власне, якщо пригадати відомі звичаї варягів (вікін-
гів) підбадьорювати себе (особливо перед битвою) міцними напоями та 
врахувати, що норвезькою мовою слово «rus» і досі означає «п‘яний» (при-
чому скоріше з позитивною, схвальною конотацією), то червоні обличчя 
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Трохи пізніше фактично імперіями стали «торговельні держави» 
Венеції та Генуї. 

Значення такого типу процесів надзвичайно велике і їх з упевне-
ністю можна вважати окремою фазою премодерної глобалізації, яку 
деякі дослідники називають «архаїчною глобалізацією»86, для того 
щоб позначити зв‘язок, який іще кілька сторіч тому створювався ге-
ографічною експансією ідеологій та суспільних сил на всіх рівнях – 
від місцевого та регіонального до міжрегіонального та трансконти-
нентального. 

Визнаючи такий підхід, необхідно зауважити про створення та 
функціонування Римської та Монгольської імперій як наступних 
етапів глобалізації. Втім, Римська імперія обмежувалася (головним 
чином) Європою та лімітрофними державами (в сучасній терміноло-
гії – «європейськими сусідами»). Монгольська держава, насправді, 
зробила для глобалізації не менше (згадаємо, хоча б «ямську пошту» 
та й взагалі – функціонування Шовкового шляху, а також «відкриття 
для світу» Індії в часи керування Великих Моголів). Але ці зміни 
менше стосувалися Європи (а вплив імперії Чингісхана був радше 
негативним, оскільки «відірвав» від Європи її східну частину – Русь) 
і тому у «європоцентричному» світі не вважаються глобалістичними. 
Втім, саме монгольське завоювання Євразії (тим більше, що це було 
лише незавершене об‘єднання в єдину державу територій «від моря 
до моря», тобто від Атлантики до Тихого океану) було подією, екві-

                                                                                                               
таких воїнів легко пояснять, що мали на увазі араби. Втім, це думка не про-
фесійна і до нашого дослідження вона прямого стосунку не має. Професій-
на ж думка полягає в тому, що «руссю» в далекі, легендарні часи, звалася 
одна частина варягів, а пізніше – коли варязькі князі дійшли до Києва, – 
вони назвали так і своїх нових підданих – словен та полян. (Див.: Толочко 
А. Очерки начальной Руси. Киев, Санкт-Петербург: Laurus, 2015. C. 98–99). 
86 Globalization in World History / Ed. by Hopkins A.G. New York:	W.W. Nor-
ton,	2002,	263	pp. – термін «архаїчна глобалізація» використовується у пе-
редмові, написаній А. Хопкінсом (р. 4), а також у главі, яку підготував бри-
танський історик Кр. Бейлі: Bayly C.A. ―Archaic‖ and ―modern‖ globalization 
in	 the	Euresian	 and	African	Arena,	 1750–1850. P. 47–73. В іншому місці він 
дає докладніше пояснення: див. Bayly C.A. From Archaic Globalization to 
International Networks,	circa 1600–2000. P. 14. Interactions Transregional Per-
spectives on World History / Ed. вy	Bentley	 J.H.	 etc.	Honolulu:	University	 of	
Hawaii	Press,	2005. P.14–29. 
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валентною завоюванням Александра Македонського: це було, по 
суті, її дзеркальне відображення або «азійська відповідь» глобаліза-
ційному виклику Європи.  

Монголи, на відміну від македонців, усе ще більше асоціюються з 
кровожерливістю та лютістю, але парадокс полягає в тому, що одно-
часно наслідки їхніх завоювань були сприятливими для прогресу 
світу. Головним чином ідеться про те, що по всій євразійської суші 
вперше (і поки що востаннє) було створено єдиний політико-
економічний режим на всій протяжності континенту від Китаю до 
Близького Сходу, і від Індійського океану до Балтії, – що уможливи-
ло безпечне пересування на такі величезні відстані товарів, техноло-
гій та ідей. А оскільки на той час Китай у цьому сенсі перебував на-
багато попереду і християнської Європи, й ісламської центральної 
Азії, то саме останні отримали від цього найбільшу користь87. Цей 
«мефістофелевський парадокс» ми ще не раз зустрінемо в історії 
глобалізації – зокрема, можливо, найбільш виразно у випадку євро-
пейської колонізації інших частин світу.  

Наступний паросток «глобалізаційної ризоми» пробився в аравій-
ській пустелі та переріс у Арабський халіфат, економічний вплив 
якого поширився далеко за межі його державних кордонів, охопив-
ши не тільки Близький Схід, Північну Африку, частину Європи, а й 
південні береги Африки, Індію (періоду «великих моголів»), 
Центральну Азію та залишки монгольської імперії в Сибіру та на 
Далекому Сході, а також південно-східну Азію. Цей «квазіглобаліза-
ційний» проєкт розвивався і після розпаду Халіфату, оскільки був 
підсилений «залишковою енергією» попереднього глобалізаційного 
проєкту монголів (через імперію «великих моголів» та турків-
сельджуків) і зрештою поширився і на схід Європи завдяки позиції 
православної церкви, яка ще у ХІІ сторіччі вустами константино-
польського патріарха Михайла ІІІ Анхіальського проголосила: 
«Краще турецький тюрбан, аніж папська тіара»88. В будь-якому разі 

                                                 
87 Findlay R. Globalization	and	the	European	Economy:	Medieval	Origins	to	the	
Industrial	 Revolution. Columbia University. Department of Economics Discus-
sion Paper.,	 2002, March. №:0102-28. P. 17. URL:	 file:///C:/Users/acharov/ 
Downloads/econ_0102_28.pdf 
88 Brayer	A.	Greeks	and	Turks.. Greece Old and New / Ed.	by	Murray	P.,	Winni-
frith	T.	London:	The	Macmillan	Press,	1983. P.108. 
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арабо-мусульманська глобалізація принесла європейцям розуміння 
цивілізацій Східної Азії та велике бажання досягти їх. Це стало од-
нією з рушійних сил «озброєного паломництва» Західної Європи на 
Схід (яке згодом отримало назву «Хрестових походів»*). Хрестові 
походи стали новим середньовічним (після еллінського та римського 
– епохи античності) досвідом західноєвропейської колонізації. Ідео-
логічне керівництво ними здійснювала католицька Церква, якою ру-
хали переважно прагнення вирішити внутрішні проблеми християн-
ського Заходу, що роздирався скандальними війнами між одновір-
цями (систематично порушуючи «Божий мир»), і яка одночасно 
розраховувала отримати засіб панування над непокірним класом 
світських феодалів. Проголошена нею містична ідеологія хрестонос-
ного воїнства – досягнення Небесного Єрусалиму шляхом завоюван-
ня Єрусалиму земного – зчинила попервах надзвичайно сильний 
вплив на уми людей Заходу, лицарів і селян. Цей «квазіглобалістич-
ний проєкт» спричинив неабиякий вплив на економіку Західної Єв-
ропи, наповнивши її новими товарами, ідеями та знанням. Активізу-
валася не тільки торгівля (через італійські міста-держави), але й фі-
нансові операції, якими займалися не тільки італійські банки та 
ломбарди, а й самі хрестоносці: згадаємо, що векселі та перевідні 
операції винайшли лицарі-тамплієри, гарантуючи таким чином без-
пеку грошових трансферів між торговими центрами Європи та но-
вими володіннями у Святій Землі (або в Утремері – Outre-mér, тобто 

                                                                                                               
* Сучасники вважали «хрестоносців» просто озброєними пілігримами, а 
сам «захід» називали латинським словом Iter (шлях), маючи на увазі «Шлях 
до Єрусалиму», «Шлях до Святої Землі». В широкий обіг термін «хрестові 
походи» увійшов лише наприкінці ХVII ст., після друку роботи французь-
кого королівського історіографа Л. Мембура «Історія хрестових походів для 
визволення Святої Землі»: Louis Maimbourg. Histoire des croisades pour la 
délivrance de la Terre-Sainte (1675–76).  
Що стосується учасників,	то свого часу М. Карамзін висловив здогадку,	що 
«Олексій Комнін,	 без сумніву,	 запрошував і росіян діяти проти спільних 
ворогів християнства;	 батьківщина наша мала власних:	 але,	 ймовірно,	 ця 
обставина не заважала деяким витязям російським шукати небезпек і слави 
під прапорами Хрестового воїнства», тим більше,	що «багато знатних киян і 
новгородців перебували тоді (на рубежі XI–XII ст. – С. Ц .) в Єрусалимі» як 
паломники (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 2–3. Моск-
ва, 1991. С. 89). 
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«Замор‘ї», як тоді називали володіння хрестоносців). В певному сен-
сі, Орден тамплієрів став прообразом транснаціонального банку 
(особливо, якщо врахувати ще й легенду про те, що його скарби – 
золото та срібло – надходили з Америки і саме там і зникли) – що, 
звісно, не було головною функцією та основним досягненням Ордену, 
але могло стати однією з причин його розгрому.  

Але хрестоносцям так і не вдалося остаточно відвоювати стародав-
ні християнські землі та відновити Шовковий шлях на Далекий Схід, 
поєднавши різні кінці тодішньої Ойкумени єдиною економічною  
магістраллю. А оскільки прямий шлях через «Святу Землю» було 
заблоковано (незважаючи на зусилля хрестоносців вигнати загарб-
ників та відновити status quo ante – тобто належність Близького Світу 
до християнського світу) довелося займатися вдосконаленням війсь-
ково-морської техніки, що зрештою дозволило європейським море-
плавцям зробити великі географічні відкриття XV і XVI століть.  

Таким чином, завершився період премодерної глобалізації, ре-
зультатом якої стало те, що, як зазначає Артур Тойнбі, «починаючи з 
1500 років людський рід став жити під одним дахом. Це було зроб-
лено велінням Божим за допомогою людської діяльності. (…) З 1500 
року ойкумена дійсно змінилася до невпізнання»89. Географічні межі 
глобалізації (непрохідні гори та пустелі) були подолані завдяки опа-
нуванню океану – який з найбільшої перешкоди раптом перетворив-
ся на найбільшу транспортну міжконтинентальну магістраль. З цього 
моменту обмежувачем глобалізації стає не географія, а насампе-
ред історія.  

Але славетний історик постає перед парадоксом: адже цей прорив 
зробило суспільство, яке, на його думку, було найменш підготовле-
ним до цього, а натомість великий Бабур, нащадок «глобалізаторів» 
Чингісхана та Тамерлана, нічого не зміг протиставити європейцям. 

Тобто історія свідчить, що глобалізацію,	– яку зараз здебільшо-
го пов‘язують із європейською*, а подеколи – конкретно з англо-

                                                 
89 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. Москва: 
Астраль, 2011. С. 53–54. 
* У цьому прикладі мається на увазі, що вона включає в себе також те, що 
подеколи називають «західними відгалуженнями» (western offshoots) євро-
пейської цивілізації – США та Канаду, а також (вже незважаючи на геогра-
фічний напрямок) Австралію та Нову Зеландію. 
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саксонською цивілізаційною традицією – насправді могла б очоли-
ти китайська або індійська цивілізація (які ще кілька століть тому 
з точки зору свого економічного розвитку перебували на значно ви-
щому щаблі, ніж європейці).  

 
І в цьому місці ми зіштовхуємося 

з проблемою відносин між цивіліза-
ціями. Але спочатку спробуємо ви-

значитися із самим поняттям «цивілізація», – яке сьогодні багатьом 
здається само собою зрозумілим, але насправді воно є таким, що 
приховує досить різні уявлення та ідеї, – що й не дивно, враховуючи 
шлях, який пройшов цей загальновідомий термін упродовж свого 
багатовікового розвитку. 

Визначення точної дати появи слова «цивілізація» виглядає дово-
лі складним. Більшість дослідників схиляється до того, що слово ви-
никло у Франції досить пізно, у XVIII ст., як похідне від прикметни-
ка civilisé «вихований, освічений» і від дієслова civiliser 
«пом‘якшувати звичаї, просвіщати », які широко вживалися вже у 
XVI ст.»90. Якщо ж зануритися у пошуки ще глибше, то можна 
з‘ясувати, що термін «цивілізація» пов‘язаний також із латинським 
словом «civilis», що могло застосовуватися для позначення як «гро-
мадянина», так і «міського мешканця», якому притаманні «цивільні 
риси» – чемність, люб‘язність, привітність і звичність до міського 
середовища. Таке  значення пов‘язане з тим, що в Римській імперії 
розрізнялися території з муніципальним самоврядуванням, основу 
якого становили міста (civitates) з їх периферією і варварські округи 
(pagi),	де зберігався племінний устрій, заснований на родоплемінно-
му ладі: одна з відмінностей у правовому статусі тих і інших поляга-
ла, зокрема, в тому, що громадянам не дозволялося носити зброю, а 
gentilii (від gens – «рід, плем‘я») – жителі округів (пагів) – таке право 
мали. Реорганізація родоплемінного округу в громадянську муніци-
пію, в civitas позначалася дієсловом civilisere, звідки вже виникло й 
французьке civiliser.  

                                                 
90 Райкова А. С. История термина «цивилизация» с позиции исторической 
семантики и семиотики. Сибирский филологический журнал. 2012. Вып. 1. 
C. 222. 

Глобалізація: 
цивілізаційний вплив 
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Пізніше Данте писав про «humana civilitas» як про всеосяжну 
людську спільність та єдність. У XVII ст. в аристократичному сере-
довищі Франції слова «цивілізувати» і «цивільне» поширюються як 
відображення затвердження тих норм благопристойності, які форму-
валися здебільшого під впливом придворних звичаїв. У всякому разі 
саме у цьому значенні слово «цивілізація» фігурує у «Загальному 
словнику» А. Фуретьєра, виданому в Голландії у 1690 р. Утім  
справжньому поширенню слова «цивілізація» сприяло його вживан-
ня маркізом Віктором де Мірабо (батьком відомого французького 
революціонера маркіза Оноре де Мірабо) в його знаменитому трак-
таті «Друг людей» («L'Ami des hommes ou Traité de la population», 
1757): за його визначенням, «цивілізація є пом‘якшенням звичаїв,  
чемністю, ввічливістю і знаннями, поширюваними задля того, щоб 
дотримуватися правил пристойності та щоб ці правила відігравали 
роль законів гуртожитку»91. При цьому Мірабо стверджує, що «голов-
ною пружиною цивілізації» є релігія (до чого ми ще повернемося ни-
жче), адже саме «релігія, беззаперечно, є найпершим і найкорисні-
шим гальмом для людства (…), вона наставляє нас і безперестанку 
нагадує нам про братерство, пом‘якшує наші серця»92. Поняттям «ци-
вілізація» дедалі впевненіше послуговуються інші мислителі, й у  
1798 р. воно вперше пробивається в «Словник Академії», який до того 
часу його ігнорував. Термін «цивілізація» дедалі більше набуває зна-
чення протиставлення «неосвіченим народам» сучасності, а також 
«темним століттям» феодалізму і середньовіччя. Такі зміни терміна 
«цивілізація» (який, до речі, був доволі поширеним серед юристів, які 
використовували його для позначення переведення судових справ з 
кримінальних у цивільні) були обумовленим новим (як на той час) ро-
зумінням, що не тільки людина, а й суспільства у своєму розвитку 
проходять стадії дитинства, молодості, зрілості та старості93. Але в 
широкий науковий обіг термін «цивілізація» увів шотландський філо-
                                                 
91 Цит. за: Сравнительное изучение цивилизаций. Москва: Аспект-Пресс, 
1999. URL:	http://www.countries.ru/library/terms/civw.htm 
92 Mirabeau H. L'ami des hommes, ou Traité de la population. Paris:	Guillaumin	
et	Cie,	Editeurs,	1883. Р. 149. 
93 Pernau	M.	Civility	and	Barbarism:	Emotions	as	Criteria	of	Difference.	Emo-
tional	lexicons:	Continuity	and	Change	in	the	Vocabulary	of	Feeling	1700–2000. 
Oxford	University	Press,	2014. P. 240. 
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соф Адам Фергюсон, автор твору «Досвід історії громадянського сус-
пільства» («An Essay on the History of Civil Society», 1767), де він за-
значав: «Не тільки окремий індивід удосконалюється від дитинства до 
зрілості, а й увесь род людський – від дикості до цивілізації»94. Адам 
Фергюсон запропонував також відповідну стадіальну періодизацію 
світової історії: «дикість – варварство – цивілізація». 

У XIX ст., завдяки вивченню європейцями історії та культури 
стародавніх народів, а також народів інших континентів, поширю-
ється ще одне значення цього терміна – локальні суспільства з їхнім 
своєрідним типом внутрішньої структури, зі своєю релігією, зі спе-
цифічними рисами культури, ментальності, економічного і політич-
ного ладу. Тобто вчені (П.-С. Баланш, Ш. Ренувьє, О. Гумбольдт,  
Ж. Гобіно, Л. Морган тощо) почали говорити не про одну цивіліза-
цію (яка розвивається від нижчих форм до вищих), а про різноманіт-
ні цивілізації.  

Досить часто цей термін став вживатися також як синонім слова 
«культура», хоча поняття «культура» здебільшого виступає як ком-
понент «цивілізації». З цього приводу Ф. Бродель зауважує: «Під 
культурою в німецькій мові, починаючи з Гердера, розуміли інтелек-
туальний і науковий прогрес, зазвичай абстрактний від соціального 
контексту; малася на увазі перевага над цивілізацією, просто матері-
альна сторона життя людей. Таке трактування  придушило одне ро-
зуміння слова й активізувало інше. У Маніфесті Комуністичної пар-
тії (1848) Маркс і Енгельс зазначали: «У сьогоднішньому суспільстві 
занадто багато цивілізації, [тобто] занадто багато коштів для існу-
вання, занадто багато торгівлі»95.  

Тим більше, що немає «культури взагалі»: по суті, це культури 
окремих людських спільнот, які мають лише певні «універсальні» 
риси, проте «в кожному конкретному випадку створюють якусь 
свою, неповторну конфігурацію з локальними реаліями»96. Ба біль-
                                                 
94 Ferguson A. An Essay on the	History	 of	Civil	 Society. London. P. 2.	URL:	
https://archive.org/details/anessayonhistor01ferggoog 
95 Бродель Ф. Очерки истории. Москва: Академический проект; Альма Ма-
тер, 2015. С. 182.  
96 Шемякин Я.Г. О пределах процесса глобализации (к постановке пробле-
мы). Статья 2. Взаимосвязь универсального и локального в глобализирую-
щемся мире. Общественные науки и современность. 2018. № 1. С. 151.  
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ше, поступово між двома термінами встановлюється відмінність.  
Термін «цивілізація» зазвичай відносять до цілих народів і країн в їх-
ньому розвиненому стані, а термін «культура» – передусім до тієї фор-
ми і ступеня духовності, в якій виражаються вищі досягнення цивіліза-
ції або результат людської діяльності, створений засобами мови, релігії, 
думки, мистецтва, науки, політики, права, норм, звичаїв, зброї тощо – 
відповідно до класичного визначення, що надав німецький філософ 
І.Г. Гердер97. Хоча французький філософ К. Леві-Стросс (Claude Lévi-
Strauss) називає цивілізації «коаліцією культур»98. 

Доволі вдалим видається визначення «цивілізації», що враховує 
увесь комплекс його різних елементів: «Цивілізація – це сукупність 
способів буття та способів діяльності груп людей, які втілюються у 
матеріальному, інтелектуальному та моральному житті, а також у 
політичній та соціальній організації такої групи». Це визначення 
приписується якомусь А. Нічіфоро (A. Nichiforo)	 – французькому 
культурологу. Але оскільки нам не вдалося знайти жодної згадки 
про цього вченого (крім чисельних посилань на наведене вище ви-
значення), то краще скористаємося визначенням цивілізації як «від-
творення людини та її світу»99. Тобто, в нашому розумінні, способу 
представлення суспільства у світі. Нас, звісно, найбільше цікавить 
спосіб, яким суспільство подає себе в економічному житті. Тим  
більше, що, пропонуючи свої послуги, запаси та товари, цивілізація 
не роздає їх рівномірно100. 

У цьому контексті хотілося б згадати умовний розподіл релігій-
них цивілізацій за ознакою встановлення пріоритетності у відноси-
нах людини (духовного початку) та природи (матеріального життя). 
Дхармічна або індуїстсько-буддійська (попри всі розбіжності всере-
дині такого конгломерату) цивілізація надає перевагу людині, її ду-
ховному стану, подеколи відверто нехтуючи питаннями влаштуван-
ня її земного життя.  

                                                 
97 Кемп П. На пути к созданию человеческого общества. Век глобализации. 
2016. № 1–2. С. 20.  
98 Levi-Strauss С. Race and History. Structural Anthropology. Vol. 2. Chicago: 
The University of Chicago Press, 1978. P. 358  
99 Леваш И.Я. Политический исламизм и терор в контексте «нового/ 
темного средневековья». Свободная мысль. 2016. № 4. С. 194. 
100 Бродель Ф. Очерки истории. С. 214. 
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Даоїстсько-конфуціанська цивілізація, навпаки, зосереджується 
передусім на природі, вимагаючи, щоб людина пристосовувалася до 
«законів природи» (в тому числі «природних» законів державної 
влади). Свого часу відомий британський синолог Дж. Нідем  
(J. Needham) задався питанням (яке отримало назву «парадокс Ніде-
ма»): «Як сталося, що Китай, який досяг таких успіхів у часи антич-
ності та середньовіччя, не взяв участі в європейській науковій рево-
люції, що ознаменувала появу сучасної науки?»101. А й справді: як 
так сталося, що папір, порох, компас, нарешті паперові гроші… були 
винайдені в Китаї, а як інструменти економічного розвитку були ви-
користані в Європі? Сам Дж. Нідем пояснює це тим, що «базові 
принципи мандаринату суперечили системі цінностей багатих тор-
говців»102 – тобто системі цінностей ринкових відносин. «Добре ві-
домо, що у 1793 р. імператор Цяньлун писав королю Великої Брита-
нії Георгу Ш: «Наша Піднебесна імперія все має у плідному достат-
ку і не відчуває нестачі жодних товарів у межах своїх кордонів. Нам 
не потрібно завозити вироби закордонних варварів в обмін на нашу 
продукцію». Два сторіччя потому китайці зрозуміли, що абсорбу-
вання західної сучасності китайським суспільством відіграло вирі-
шальну роль для відродження їхньої країни»103. 

Інший англійський дослідник Н. Фергюсон зауважує, що «триста 
або чотириста років тому рівень доходів на душу населення на Захо-
ді та на Сході мало відрізнявся. (…) Насправді ж китайська цивіліза-
ція за династії Мін була набагато досконалішою… (…) Однак за пе-
ріод 1700–1950 рр. у рівні життя на Заході та на Сході виникли «ве-
ликі розбіжності. (…) Одне пояснення свідчить про те, що Китай 
пропустив два головні макроекономічні подарунки долі… завоюван-
ня Америки та… близьке розташування багатих запасів вугілля» (що 
сприяло індустріалізації)104. 

                                                 
101 Нидэм Д. Предвестники современной науки. Курьер ЮНЕСКО. 1988,	
ноябрь. С. 7. 
102 Needham	J.	The	Grand	Titration:	Science	and	Society	in	East	and	West. Lon-
don, 1972. P. 197. 
103 Mahbubani K., Summers	 L.H. The	 Fusion	 of	 Civilizations.	 The	 Case	 for	
Global	Optimism. Foreign Affairs. N 3,	2016,	May-June. P.	130	(126–135). 
104 Ferguson	N.	The	Ascent	of	Money.	A	Financial	History	of	 the	World. New 
York:	Penguin Press. P. 284–285. 
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«Модель "світогляду" народів Східної Азії ґрунтується на пара-
дигмі відносин між людиною і навколишнім середовищем, якій чу-
жий антропоцентризм європейського гуманізму. У цьому світогляді 
домінує космоцентризм, близькість до природи, вбудованість у при-
родне середовище, що змушують уникати протиставлення природ-
ного і штучного. Погляди мислителів Східної та Південно-Східної 
Азії на природу людського світогляду, якщо вийти за межі звичних 
західних запозичень, не схожі на канони західної філософської ан-
тропології та ідеали Французької революції, які створили ґрунт для 
універсалістського концепту прав людини. Цілісна парадигма космо-
центризму віддає перевагу насамперед природі, групі, спільноті, су-
сідству та взаємодопомозі, ніж індивідуальному "я": Не-заходу не є 
притаманним універсальний метанаратив»105. 

На базі цих підходів розвинулася ідея створення глобалізаційної 
моделі з власним пріоритетом – «індуїстського примату» (hindutva – 
हिन्दुत्व) або «китайської мрії» (Zhōngguó mèng – 中国梦). Обидва підхо-
ди, однак, видаються неповноцінними, оскільки ігнорують кумуля-
тивний ефект поєднання людини та природи, духовного та матеріа-
льного. Таке поєднання більш властиве цивілізаціям, які базуються 
на авраамічних релігіях – іудаїзмі, ісламі та християнстві. Саме ці 
субцивілізації виявилися більш придатними (або більш підготовле-
ними) до економічного розвитку, який, зрештою, забезпечив їм певні 
переваги в отримані провідних місць у глобалізаційному процесі 
(насамперед наприкінці ХІХ та ХХ ст.).  

Тобто реальна глобалізація пішла не шляхом створення «мозаїч-
ного світу», складеного з «пазлів» різних цивілізацій, а швидше 
шляхом «глобалізації локального». А це означає водночас приду-
шення полюсу універсалізму і в самій локальній культурі, що набу-
ває глобального характеру, і в інших «поглинюваних» культурах, 
що, звісно, викликає їх спротив. «Сучасний етап глобалізації має ці-
лком визначене цивілізаційне підґрунтя – у своїй основі він являє 
собою не що інше, як загальне розповсюдження цінностей та інсти-
тутів західного походження та характеру»106.  
                                                 
105 Чугров С.В. Существует ли незападная политология? Полис. Политиче-
ские исследования. 2016. № 4. C. 185.  
106 Шемякин Я.Г. О пределах процесса глобализации (к постановке пробле-
мы). 
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Своє історичне втілення потенційні переваги західної цивілізації 
знайшли в європейському економічному лідерстві, що почало ство-
рюватися в період 1200–1400 років, в якому Г. Модельскі та В. Том-
псон нарахували чотири хвилі розвитку: дві з яких очолювалися ге-
нуезцями (т.зв. «шампанські ярмарки», логістично пов‘язані з Гену-
єю та Антверпеном, та «Чорноморська торгівля», монополізована 
генуезцями), а дві інші – венеціанцями (використання могутнього 
галерного флоту та організація торгівлі перцем з країнами Сходу)107. 

Якщо звернутися до робіт відомого фахівця кількісної макроеко-
номічної історії, професора Грьонінгенського університету (Нідер-
ланди) А. Медісона (Angus Maddison)108, то можна відзначити, що на 
початку нашої ери на країни європейської цивілізації припадало 
майже вдвічі менше сукупного ВВП, аніж на Китай, і майже у два з 
половиною – аніж на Індію. (У «міжнародних доларах»* станом на 
1990 рік показники становили, відповідно, 14,4 млн дол., 26,8 млн 
дол. та 33,8 млн дол.)  

За тисячу років ситуація суттєво не змінилася – Індія демонстру-
вала стабільність, Китай потроху зростав, а Європа за період «тем-
них сторіч» навіть помітно здала (10,9 млн дол.). Але ці зміни відбу-
валися головним чином за рахунок демографічного фактора, оскіль-
ки показник доходу на душу населення залишався на сході без 
кардинальних змін (400–450 дол.), а в Європі знизився з 580 до  
430 дол.  

Надалі – з 1000 р. по 1820 р. світове економічне зростання також 
було переважно екстенсивним: більша частина зростання ВВП стала 
наслідком чотириразового збільшення населення. Приріст доходу на 
                                                 
107 Modelski G.,	Thompson W. Leading	Sectors	and	World	Powers:	The	Coevo-
lution	of	Global	Economics	and	Politics. P.178  
108 Maddison	A.	A	Comparison	of	Levels	of	GDP	Per	Capita	in	Developed	and	
Developing	 Countries,	 1700–1980. The Journal of Economic History. 
1983 March . Vol. 43. Is. 1,. P. 27–41; Maddison A. Shares of the Rich and the 
Rest	 in	 the	World	Economy:	 Income	Divergence	between	Nations,	1820–2030. 
URL:	 https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/events/seminars-schedule/ 
conferences/econchange/programme/maddison.pdf  
* «Міжнародний долар» або долар « Гірі-Хаміса» (Geary–Khamis	dollar)	– 
гіпотетична грошова одиниця з паритетом купівельної спроможності,	який 
долар США мав у зазначений момент часу (широко використовується в 
економічних порівняннях). 
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душу населення відбувався доволі повільно – світовий середній по-
казник упродовж восьми століть збільшився менш ніж наполовину. 
Але в Європі він зріс майже втричі (до 1200 дол., а у Британії – на-
віть до 1700 дол.), у той час як в Китаї та Індії ці показники станови-
ли, відповідно, усього 600 та 530 дол. Але й на початку другого ти-
сячоріччя країни європейської цивілізації мали нижчий сукупний 
дохід (159,9 млн дол. – Європа та 13,5 млн дол. – «західні відгалу-
ження»), аніж «решта світу», представлена Китаєм (228,6 млн дол.), 
Індією (111,4 млн дол.) та Японією (20,7 млн дол.).  

Починаючи з 1820 р. світовий розвиток був набагато більш дина-
мічним. У 2003 р. усі регіони збільшили свої доходи, але країни єв-
ропейської цивілізації підняли їх у середньому у 21 раз, а решта – 
менше ніж у 7 разів, що призвело до появи шестикратної прірви між 
доходами двох груп. 

Розглядаючи міжцивілізаційні відносини, аналітики досить часто 
як теоретичне підґрунтя використовують відому концепцію історич-
ного суперництва морських та сухопутних цивілізацій, відповідно до 
якої в географічному центрі земного суходолу знаходиться «серце-
винна земля» (Heartland) або «осьовий ареал» (pivot area), з центру 
якого постійно спостерігається тиск т.зв. «розбійників суші» (robbers 
of the steppe)	– суспільств, які мають авторитарний, ієрархічний, не-
демократичний та неторговий характер. Вони постійно загрожують 
безпеці країн внутрішнього або «граничного півмісяця» – поясу, 
який збігається з береговими просторами євразійського континенту і 
є зоною інтенсивного розвитку цивілізації. У свою чергу, ззовні – з 
регіонів т.зв. «острівного півмісяця» – здійснюється тиск «розбійни-
ків моря» (sea robbers) у вигляді колоніальних експедицій, які мають 
на меті врівноваження суходільних імпульсів. Для цього тиску харак-
терний торговельний характер та демократичні форми політики.  
Відштовхуючись від цієї теорії, можна констатувати, що 
«[р]евоюційний винахід Заходу» полягав у тому, що європейці вико-
ристали як засіб всесвітньої комунікації Океан замість Степу109. Але 
дійсно, чому цей «революційний винахід» не спав на думку арабам, 
індійцям або китайцям, які мали не гірший (а може, й кращий) вихід 
до світового океану?  

                                                 
109 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. С. 55. 
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Повертаючись до особливостей цивілізаційного менталітету,  
можна зауважити, що апогеєм китайського глобалізаційного виклику 
стали сім морських мандрівок адмірала Чжен Хе, здійснені в період 
1405–1433 рр., коли китайські флотилії відвідали понад п‘ятдесят 
країн та великих міст південно-східної Азії, Аравії та східної Афри-
ки. Ці експедиції, в яких брали участь 70 тис. осіб, сприяли встанов-
ленню політичних, торговельних та культурних зв‘язків та розпо-
всюдженню китайського впливу на інші країни та континенти. Але 
стратегічний прорахунок, пов‘язаний з наступним рішенням китай-
ської бюрократії щодо фактичного знищення торговельного флоту та 
забороною на заморські торговельні мандрівки (оскільки вважалося, 
що нічого цікавого за межами Китаю знайти не можна*), припинив 
цей процес. Як зауважив з цього приводу Г. Кісінджер, «…Китай, по 
суті, добровільно відмовився від дослідження морських просторів 
саме в той час, коли європейський інтерес у цій царині почав зроста-
ти»110. Заборону було скасовано лише у 1567 році, але виникнення 
японського піратства та наступне вторгнення у східні моря порту-
гальців та голландців не сприяли відновленню колишньої морської 
могутності Китаю. Таким чином, Китай втратив шанс стати «піоне-
ром глобалізації», адже, маючи у своєму розпорядженні подібні ко-
раблі, китайці, якщо б побажали, могли б на початку XV ст. дістати-
ся Америки та здійснити мандрівку навколо світу»111.  

Остання морська експедиція Чжен Хе відпливла у 1432 р., за 
шістдесят шість років до того, як португалець Васко да Гама обігнув 
мис Бур (Доброї Надії – як його назвали пізніше, щоб не залякувати 
мореплавців). У 1514 р., менше ніж через сто років після встанов-
лення панування Китаю в південних морях, до китайського Кантону 
прибув португальський мандрівник;	з його появою там почалася довга 
епоха експансії західної цивілізації в Китай. Так Китай втратив своє 
панування в південних морях, яке, якби воно зберігалося й зміцню-
валося,	могло б «видавити» португальців з цього регіону і змінити 
хід історії. І що ж стало причиною такої фатальної помилки? Рішен-
ня імператора. Тобто примат держави. У той самий час генуезький 
                                                 
* Китай ще довго настільки не цікавився рештою світу, що до ХІХ сторіччя 
не мав жодного посольства за кордоном. 
110 Киссинджер Г. О Китае. Москва: Изд-во АСТ, 2017. С. 25. 
111 Хедрик Д. Власть над народами. Технологии, природа и западный импе-
риализм с 1400 года до наших дней. Москва:	Дело,	2018.	С. 37. 
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капітан Х. Колумб також наразився на негативне ставлення до свого 
плану «пошуку західного шляху до Індії». В одній державі, потім у 
другій, у третій… Але зрештою «креативний підхід» переміг і шлях до 
Нового Світу винайшли іспанці. А може, ще й раніше португальці 
(мається на увазі версія винайдення берегів Бразилії П. Кабралом). А 
може, ще стародавні вікінги? І морський шлях між Європою та Індією 
знайшли європейці, а не зосереджені на «пізнанні себе» індуси.  

Ще у XVIII столітті англієць С. Джонсон у своєму філософському 
романі про абіссинського принца Расселаса (якого називали «англій-
ським Кандидом») вклав у вуста свого героя питання, адресоване 
мудрецю Імлаку: «Чому європейці такі могутні? Або чому це вони 
легко відвідують Африку або Азію для торгівлі та завоювань, нато-
мість азіати або африканці не можуть досягти їхніх берегів, заснувати 
в їхніх портах колонії та встановити там свої закони для місцевих во-
лодарів? Адже той самий вітер, який повертає їх назад, міг би допра-
вити нас туди». На що Імлак відповів: «Вони більш могутні, повели-
тель, тому що вони мудріші; знання завжди матиме перевагу над неві-
глаством, подібно до того, як людина управляє тваринами. Але я не 
знаю відповіді на питання щодо причини, чому їхні знання більші, 
аніж наші, крім тієї, що така несповідима воля Вищої Істоти»112.  

Відповідь на питання А. Тойнбі, чому саме європейська цивіліза-
ція вийшла вперед у «глобалізаційних перегонах» (які, до речі, ще не 
завершилися), дав британський історик Н. Фергюсон. У своїй книзі 
«Цивілізація. Захід і решта світу» він виділяє шість чинників пере-
моги: система вільної конкуренції, розвиток науки, захищеність прав 
власності, досягнення медицини, високі стандарти споживання та 
позитивна трудова етика113. Звісно, не він перший звернув увагу на 
ці фактори. Та й зрештою не тільки вони зіграли вирішальну роль, на 
що й натякали усі критики, які пропонували додати до аргументів 
Н. Фергюсона висновки Дж. Даймонда – автора не менш відомої 
праці «Рушниці, мікроби та сталь»114.  

                                                 
112 Johnson	S.	The	History	of	Rasselas,	Prince	of	Abissinia. Cambridge,	Ontario,	
1999. P. 27. URL: http://www.yorku.ca/inpar/johnson_rasselas.pdf 
113 Ferguson	N.	Civilization:	The	West	and	the	Rest. London:	The	Penguin	Press,	
2011. 402	pp. 
114 Diamond	J.	Guns,	Gems,	and	Steel:	The	Fates	of	Human	Societies.	WWash-
ington. Norton	&	Co.	480	p. 
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Але це все відповіді з точки зору суспільного розвитку. А хотіло-
ся б ще зрозуміти, чому відповідні суспільні умови виникли саме в 
Європі? 

А для цього погляньмо на карту світу і спробуємо відповісти на за-
питання: «Де на цій планеті могла зародитися людська цивілізація?» 
Для недосвідчених, тільки-но наділених Розумом людських істот пот-
рібен достатньо м‘який клімат, який би дозволив їм уникнути небез-
пек холодної зими. Однак не райсько-екваторіальний, а такий, щоб 
таки примусив їх у поті свого чола здобувати хліб насущний. А ще 
потрібен різноманітний ландшафт – рівнини, гори, річки, моря… Вод-
ні транспортні артерії важливі, оскільки, як нагадує Л. Пейн вже у 
вступі до свого дослідження, до того, як у XIX ст. було винайдено па-
ровий двигун, культура, торгівля, заразні хвороби та конфлікти (тобто 
цивілізація) значно швидше поширювалися морем, аніж суходолом115. 
Але моря потрібні не безмежні, а такі, що дозволяють розпочати за-
своєння мореплавства з каботажного плавання, тому що різні ланд-
шафти дають людям різний досвід, створюючи різні народи. А це по-
роджує потребу у спілкуванні, розвиває відчуття здорової допитливо-
сті та цікавості, що і примушує Розум розвиватися.  

Такий клімат можна знайти між тридцятою та сороковою парале-
лями.  

У Південній півкулі майже увесь цей простір заповнено водою. 
Єдине місце, яке за своїм ландшафтом відповідає зазначеним вище 
умовам, – це південно-східне узбережжя Африки з розташованим 
неподалік Мадагаскаром, Сейшелами… Саме в цьому регіоні виник-
ла стародавня цивілізація Великого Зімбабве і взагалі, як стверджу-
ють останні археологічні знахідки,	 – Homo sapiens. Утім, з різних 
причин (у тому числі, мабуть, відсутності прийнятного простору для 
подальшої експансії, що й підштовхнуло перших людей до ексодису 
на інші континенти) ця цивілізація не знайшла свого історичного 
продовження. 

У Північній півкулі можна знайти достатньо просторі землі в 
Америці та Китаї. Є в цих регіонах і можливості для набуття море-
хідних навичок, плаваючи через заливи (до Каліфорнії та Юкатану 
або до Кореї), а також до найближчих островів (до Карибів, Японії, 
                                                 
115 Paine	 L.	 Sea	 and	 Civilization.	 A	Maritime	 History	 of	 the	World. London:	 
Atlantic	Book,	2015. P. 1.  
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Тайваню, Філіппін). Однак цивілізації ацтеків та майя не встигли 
розвинутися до належного рівня (в першу чергу через те, що людина 
з‘явилася на Американському континенті відносно пізно). Що стосу-
ється китайців та японців, то вони, досягнувши значних успіхів, на 
певному етапі розвитку своєї цивілізації обрали шлях самоізоляції, 
що і загальмувало їхній глобалізаційний поступ. 

Нарешті повністю відповідало усім умовам одне місце,	що вклю-
чає території Греції, Малої Азії, Близького Сходу та Єгипту. Саме у 
східній частині цього регіону – в Месопотамії (де і був розташова-
ний Едемський сад) виникли перші держави. Людська цивілізація, 
яка виникла у Месопотамії, дала життя Урарту, Шумеру, Вавилону, 
Ассирії та Персії. Тим державам, які, за Геродотом, за своєю суттю 
протистояли еллінській цивілізації й узагальнено називалися  
«Азією». Втім, первісно розподіл на «Європу» та «Азію»* викорис-
товувався лише для розподілу на західне та східне узбережжя старо-
давнього водного шляху морями: Середземному – Чорному – Азов-
ському. Таким чином, еллінська і – потім – римська цивілізація (яка 
виграла двобій з Карфагеном) об‘єктивно висувалися на роль пану-
ючих у тодішньому світі – Ойкумені. І лише зміщення торговельних 
потоків у бік Атлантики (по лінії Європа – Америка та Європа – Ін-
дія) сприяло виникненню таких морських потуг, як Іспанія та Порту-
галія (що вирвалися уперед, оскільки спочатку Франція та Англія 
були зайняті Сторічною війною, по завершенні якої вони потіснили 
іберійських нуворишів.  

Наведене вище дозволяє нам зробити висновки, що: 
1) цивілізаційні, світоглядні основи є базою національних страте-

гій розвитку, без урахування яких неможливе досягнення успіху; 
2) втім, існують базові принципи, без дотримання яких також не-

можливо досягнути успіху в економічному розвитку країни; 
3) співвідношення між «базисом» та «надбудовою» не є таким 

односпрямованим, як у концепції К. Маркса та Ф. Енгельса**. В пев-

                                                 
* «Європа» – від фінікійського `ereb – «місце, де заходить сонце», а «Азія» – 
від назви болотистої місцевості, що також дала назву невеличкій західноана-
толійській державі (відповідно на східному узбережжі Середземного моря). 
** «У суспільному виробництві свого життя люди вступають у визначені, 
необхідні, від їхньої волі не залежні стосунки – виробничі стосунки, які 
відповідають певному рівню розвитку їхніх матеріальних продуктивних 
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ному (і дедалі поширюваному сенсі) можна говорити про те, що «ба-
зисом» є саме цивілізаційні, світоглядні (культурні, релігійні, мен-
тальні тощо) основи суспільства, що значною мірою і визначають 
стан економічної надбудови.  

Унаслідок усіх згаданих вище факторів (хоча їхній перелік навряд 
чи можна вважати вичерпним) премодерна глобалізація,	що розви-
валася певними, часто не пов‘язаними між собою ривками ризома-
тичного характеру, завершилась отриманням європейською циві-
лізацією переважних позицій на початку наступного етапу перего-
нів – «модерної глобалізації». 

 
2.1.2. Етап другий – модерна глобалізація 
 

У вступі до своєї роботи «Усе станове і застійне зникає» (слова з 
«Маніфесту комуністичної партії» К. Маркса та Ф. Енгельса) 
М. Берман вказує на те, що він розподіляє модерний час (modernity)	
на три фази: «ранню» (1500–1789), «класичну» (1789–1900) та «піз-
ню» (1900–1989)116. Втім, існують й інші періодизації, коли, зокрема, 
модерний час починається з відкриття Америки Х. Колумбом, а кла-
сична фаза продовжується від часів Великої французької революції 
до початку Першої світової війни (т.зв. «довге ХІХ ст.»). Оскільки 
мета нашої роботи не полягає ані в точній періодизації «модерного 
часу», ані навіть у чіткій прив‘язці глобалізації до певних періодів, 
то ми дотримуватимемося зазначених етапів лише приблизно, маючи 
на увазі цілісність глобалізаційних процесів, передусім у сфері гро-
шового обігу (до розгляду яких ми поступово наближаємося).  

 
2.1.2.1. Перша хвиля модерної глобалізації 
Перша хвиля модерної глобалізації зруйнувала залишки античної, 

доглобалізаційної торгово-економічної інфраструктури, що склада-

                                                                                                               
сил. Сукупність цих виробничих стосунків становить економічну структуру 
суспільства, реальний базис, на якому підноситься юридична і політична 
надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості». 
(Маркс К. До критики політичної економії. Твори / Маркс К., Енгельс Ф.  
2-ге вид. Т. 13. Київ: Державне видавництво літератури УРСР,	1963.	С. 6–7). 
116 Berman M. All That Is Solid Melts Into Air:	The Experience of Modernity. 
New York,	London:	Penguin Books,	1982. P. 16–17. 
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лася з трьох головних елементів: транссахарського, євразійського 
(«шовкового» та, ймовірно, «з греків у варяги») і південно-
азійського шляхів, які з‘єднували середземноморські порти з 
Центральною Африкою, Китаєм та Японією (через Червоне море).  

Ці переважно суходільні шляхи поступилися майже повністю 
морським (океанічним), що значно розширило їхню географію та 
підвищило мобільність та «вантажопідйомність». Використання 
Океану замість Степу як основного засобу всесвітньої комунікації 
стало «революційним винаходом Заходу»117,	 що висунуло його на 
перше місце у процесі подальшої глобалізації. 

«Протягом багатьох сторіч шукачі пригод намагалися вирватися 
за межі європейського континенту. (...) Однак на півдні шлях пере-
городжували араби, а на сході – турки.(...) Це залишало єдиний шлях 
– Північну Атлантику»118. Хоча моряки ще добре пам‘ятали, що у 
1291 році ескадра галер під командуванням генуезців – братів Віва-
льді (Vandino та Ugolino Vivaldi) відплила вглиб Атлантики в пошу-
ках шляху до Індії, але так і не повернулась. 

Звісно, «модерна глобалізація» не розпочалася одномоментно, на-
віть якщо таким моментом вважати відкриття Америки. До таких 
моментів слід віднести також відкриття португальських дослідників 
Ж.Н. Родрігуша та Т. Девезаша119, внаслідок яких комерційні зв‘язки 
вперше поєднали усі континенти відомого на той час світу. А розпо-
чалося все зі створення португальським принцом Енріко «Дому Гві-
неї» у Лагосі, який ініціював сумнозвісний період работоргівлі, та 
продовжилося відкриттями Христофора Колумба, Вашку да Гами, 
Джованні Кабото та Фернана Магеллана (точніше – капітана Хуана 
Себастіана Елькано, який повністю пройшов увесь маршрут і завер-
шив першу кругосвітню експедицію). Результатом «великих геогра-
фічних відкриттів» стала поява світової імперії Карла V Габсбурга, 
над якою «ніколи не заходило сонце» (пізніше так говорили про 
Британську імперію). Не набагато відставали також португальці. 
Крім американських та африканських колоній, вони обзавелися ве-
                                                 
117 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. Москва: 
Астраль, 2011. С. 55. 
118 Хедрик Д. Власть над народами. Технологии, природа и западный импе-
риализм с 1400 года до наших дней. С. 25.  
119 Rodrigues J.N.,	 Devezas T. Pioneers	 of	Globalization.	Why	 the	 Portuguese	
surprised	the	world. P. 27–29  
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ликими володіннями в Азії. Під час правління короля Себастьяна I 
(1554–1578) португальська Азія була розділена на три різні області з 
трьома різними губернаторами. Першою областю, чисто комерцій-
ною, була Малакка. Друга область, розташована в Індії і на Цейлоні, 
була змішаним центром для військових і торгових операцій. Нареш-
ті, третя зона, розташована в Мозамбіку, все ще залишалася невідо-
мою і привабливою межею, яка дозріла для розвідки бідними дворя-
нами (fidalgos), купцями та священнослужителями120. 

Апогеєм «іберійської глобалізації» можна, мабуть, вважати 
об‘єднання двох заморських імперій, яке відбулося внаслідок динас-
тичних зв‘язків. Але приєднання Португалії та її закордонних коло-
ній до «композитної монархії» (zusammengesetzter Staat ) іспанських 
Габсбургів між 1581 і 1640 роками надала певну легітимність при-
хильникам Браганської династії, які виступили проти «тиранії» та 
«поганого уряду» Філіппа IV і його фаворита (valido), графа-герцога* 
Олівареса. Ритуальне вбивство Мігеля де Васконселоса, ненависного 
державного секретаря Ради Португалії в королівському палаці у Ліса-
боні 1 грудня 1640 р., з подібністю до «Празької дефенестрації»** на 

                                                 
120 Martínez Torres J.A. There is but one world:	Globalisation and connections in the 
overseas	territories	of	the	Spanish	Habsburgs	(1581–1640). Culture & History Dig-
ital. Journal,	 2014. No.	 3(1),	 June. P. 9. URL:	 https://pdfs.semanticscholar.org/ 
80a2/19619ed289ea0ee6dc660fa6362f490bd075.pdf 
* Дефенестрація (від лат.: fenestra – «вікно») – «викидання з вікна». Мається 
на увазі т.зв. Друга Празька дефенестрація – центральна подія, що призвела 
до початку  Тридцятирічної війни  в  1618. Чеська аристократія виступала 
проти обрання  Фердинанда, герцога Штирійського і провідника Контрре-
формації  королем  Богемії. У Празі 23 травня 1618 року  протестантські  
дворяни на чолі з графом Турном викинули імперських намісників Вільяма 
Славата і Ярослава Мартініца та їх писаря Фабріціуса в рів з високого фор-
течного вікна в Празькому граді. Жертви не загинули, оскільки впали в ку-
пу гною. Католицька церква пояснювала їхній порятунок допомогою анге-
лів в їхній праведній справі. Фабріціусу, який перший добрався до Відня і 
сповістив імператора про те, що сталося, отримав дворянське звання з до-
датком до прізвища «von Hohenfall» (високе падіння). 
** Симптоматично, що у 2014 році 1200-роковини смерті короля франків 
Карла Великого особливо гучно відзначалися в Німеччині (зокрема, в його 
колишній столиці – м. Аахен), у той час як французи того року вирішили 
зосередитися на відзначені 100-річчя початку Першої світової війни. Як 
зазначив з цього приводу британський тижневик «Економіст»: «Коли над-
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двадцять років раніше в королівстві Богемії – ознаменували кінець 
«вавілонського полону», від якого страждали португальці від «гор-
дих» кастильців упродовж більш ніж половини століття121. 

Внесок у процес глобалізації, який важко переоцінити, здійснили 
Сполучені Штати – але поки що йдеться не про Америку, а про Єв-
ропу і маються на увазі Сполучені Штати Нижніх земель, тобто Ні-
дерландів. Як зазначає Д. Хедрик, «[н]авіть на піку своєї слави, пор-
тугальці нічого не досягли б без купців Антверпену, які фінансували 
їхній флот та організовували продаж прянощів у Європі»122. Такий 
симбіоз чудово працював аж до 1556 року, коли на мадридський 
престол зійшов Філіпп ІІ, який розпочав війну з протестантськими 
Нідерландами. З 1580 року, після особистої унії королівств Іспанії та 
Португалії, остання також була вимушена припинити взаємовигідну 
співпрацю. Втім, з XVII ст. голландці самостійно стали частиною 
високоприбуткової заморської торгівлі. Кораблі під голландським 
прапором можна було зустріти всюди на берегах Індійського океану. 
Паралельно з географічними відкриттями росли і міжнародні торго-
вельні організації. Величезними для свого часу транснаціональними 
корпораціями були Британська Іст-Індська та Голландська Ост-
Індська компанії, засновані в 1600 і 1602 роках відповідно. Масова 
торгівля акціями голландської Ост-Індської компанії зумовила ство-
рення фондової біржі. Вельми впливовою була також Компанія Гу-
дзонової затоки, заснована в 1670 році. (Вони ж стали класичним 
прикладом появи недержавних акторів, транскордонних стосунків та 
квазісуверенної діяльності).  

За великим рахунком до цього етапу глобалізації слід віднести поси-
лення тенденції щодо повернення до об‘єднаної Європи часів Римської 
імперії. Такі спроби періодично повторювалися упродовж багатьох сто-
літь: імперія Карла Великого («батька Європи», як його називали су-

                                                                                                               
ходить час відзначати великі історичні моменти, діти Карла Великого за-
лишаються мабуть більш роз‘єднаними, аніж об‘єднаними». (Studemann	 
F.	Karl	v	Charles.  The Economist.  Nov.	18,	2013.	P. 36.) 
121 Martínez Torres J.A. There is but one world:	Globalisation and connections in 
the	overseas	territories	of the	Spanish	Habsburgs	(1581–1640). P. 12. 
122 Хедрик Д. Власть над народами. Технологии, природа и западный импе-
риализм с 1400 года до наших дней. С. 131. 
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часники*); проєкт Ричарда Левове Серце щодо «Анжуйської імперії»; 
спроба французького короля Філіппа IV Красивого оволодіти імпер-
ською короною та об‘єднання таким чином під єдиною владою більшо-
сті європейських земель. Щоправда, перші з цих спроб не були «теоре-
тично обґрунтовані». Але вже у 1306 році французький юрист 
П. Дюбуа запропонував створити в Європі «Християнську республіку» 
(Christendom – Христіанії). В епоху модерної глобалізації, у 1638 році, 
Максиміліан де Бетюн, герцог де Сюлі у своїх мемуарах згадував інший 
план щодо «Християнської республіки» – «Великий проєкт Генріха 
IV», який передбачав усунення Габсбургів («Австрійського дому») та 
створення федерації європейських держав (із запозичень досвіду старо-
давньої Греції). В тому ж напрямі просувалася думка і в Англії: у  
1693 р. У. Пені висунув ідею європейського парламенту, а І. Бентам 
через сто років запропонував ще й єдину армію. 

При цьому в уяві апологетів «об‘єднаної Європи» до Христіанії 
входили не всі християнські країни, а тільки католицькі, лютеранські 
та кальвіністські123. Що стосується сходу Європейського континенту, 
то Московія (перед тим – Заліська Орда, пізніше – Росія) як нащадок 
спочатку Золотої Орди, а потім фактично усієї Монгольської імперії 
не була кандидатом до європейського об‘єднання ані з геополітич-
них, ані з геоекономічних причин. Останнє обумовлювалося специ-
фікою розвитку економічних відносин на її теренах. «Список товарів 
розширювався і видозмінювався. До нього додалися (після укладен-
ня Нерчинского договору) [1689. – О.Ш.] китайські товари, дещо 
пізніше – срібло і золото. Але суть у тому, що товарами вони става-
ли, щойно залишивши простір Росії. Усередині країни їх затребува-
ність була не дуже великою. Та й надходили вони не на ринок, а в 
казну. Ось в Європі вони виступали товаром, знаходили ціну, повер-

                                                 
* Симптоматично, що у 2014 році 1200-роковини смерті короля франків  
Карла Великого особливо гучно відзначалися в Німеччині (зокрема, в його 
колишній столиці – м. Аахен), у той час як французи того року вирішили 
зосередитися на відзначені 100-річчя початку Першої світової війни. Як 
зазначив з цього приводу британський тижневик «Економіст»: «Коли над-
ходить час відзначати великі історичні моменти, діти Карла Великого за-
лишаються мабуть більш роз‘єднаними, аніж об‘єднаними». (Studemann	F.	
Karl	v	Charles.  The Economist.  Nov.	18,	2013.	P. 36.) 
123 Fletcher	R.	The	Conversion	of	Europe.	London:	Fontana Press,	1997. Р. 509.  
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таючись у вигляді ресурсу, що розподіляється, зброї, металів, тех-
нічних виробів тощо»124.  

Україна ж розглядалася «проєктантами» лише як частина Польсь-
кої Речі Посполитої (яку потрібно було зміцнювати як форпост бо-
ротьби проти Османської імперії та й взагалі «азійського натиску». 
Це обумовлювалося тим, що, на їхню думку, «Україна не відігравала 
ніякої реальної ролі в Римській Європі. (…) Європа Священної Рим-
ської імперії [лише] співіснувала з Руссю-Візантією»125. Щоправда, 
український дослідник цієї проблеми В. Посельський вважає, що 
християнська Європа створювалася, зокрема, на базі трьох великих 
геополітичних формувань – латинського Заходу, Візантійської імпе-
рії та Київської Русі126. Попри те, що серед скрупульозно відібраних 
ним понад 20 проєктів (починаючи від Карла Великого), жодний не 
передбачає входження до об‘єднаної Європи ані Візантії, ані Руської 
держави. Хоча герцог де Сюлі все ж таки, мабуть, припускав приєд-
нання Московського царства до європейської федерації за певних 
умов, оскільки писав, що якби великий князь Московський (якого 
довго відмовлялися визнавати царем) не погодився на входження до 
такого співтовариства, то з ним мали обійтися, як з турецьким сул-
таном, – відібрати всі європейські землі й повністю витиснути в 
Азію. Причини цього в принципі відомі, адже, як зазначав Ж. Леві, 
«подальше  поширення європейської домінанти на схід залежало від 
просування вглиб континенту Золотої Орди і, пізніше, Турецької та 
Російської імперій»127. Звичайно, в окремі періоди виникали ситуа-
ції, за яких ці частини географічної Європи тимчасово приєднували-
ся до решти «Христианії» (як, наприклад, Греція в період «Латинсь-
кої імперії» після четвертого хрестового походу або правобережна 
Україна в часи Речі Посполитої). Але кожного разу йшлося про при-
єднання до існуючих у західній частині Європи цінностей, а не про 
рівноправну роль у цьому об‘єднанні.  

Перша хвиля модерної глобалізації привела до того, що тепер в 
єдину логістичну мережу були включені майже всі відомі континен-
                                                 
124 Бляхер Л.Е. Политическая форма России и социально-политические 
структуры Северной Евразии. Полития, 2019. № 1(92). С. 132.  
125 Wilson	A.	The	Ukrainians.	Unexpected	Nation.	Yale:	Nota	Bene,	2002. Р. 315. 
126 Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської 
інтеграції. Київ: Смолоскип, 2002. С. 19–20.  
127 Там само. С. 23. 
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ти і таким чином стало можливим говорити про дійсно міжнародну 
торгівлю і справжню «комерційну революцію»128. При цьому в Єв-
ропі «комерційна вісь» змістилася від напрямку Александрія – Вене-
ція до напрямку Лісабон – Антверпен, що завдало нищівного удару 
по середньовічному торговому союзу між італійцями та мусульма-
нами («посередницького континенту», як назвав його французький 
історик Ф. Бродель)129. Обсяги міжнародної торгівлі починають зро-
стати трохи більше, ніж на 1% щорічно – в той час як населення зро-
стає лише на 0,25 %130. Кількість транснаціональних компаній (спо-
чатку лише торгових) також зростала від однієї фази до іншої: під 
час першої хвилі модерної глобалізації їх кількість зросла з 500 у 
1600 році до майже тисячі – у 1700. Перед наполеонівськими війна-
ми їхня кількість сягала вже 3000. 

Тобто відбулися кардинальні якісні та кількісні зміни, які зумови-
ли не тільки збільшення товарообігу, а й небачений раніше рух ро-
бочої (значною мірою рабської*) сили та утворення величезних за-
морських колоній. Наслідки цієї хвилі відчувалися ще три сторіччя. 
Таким чином, торгівля та мореплавання, які, за висловом Ж.-Б. Коль-
бера, були «матерями-годувальницями» політичної свободи, одно-
часно створювали поживний ґрунт і для глобалізації.  

Втім, цьому періоду було притаманне уявлення, що «зростання 
будь-якої держави повинно відбуватися за рахунок інших країн, то-
му що те, що в одному місці набувається, в іншому – втрачається»131. 
А трохи пізніше Вольтер у своєму «Філософському словнику» сфор-
мулював це правило (як би сказали зараз, «гри з нульовим результа-
том») так: «Зрозуміло, що одна країна не може виграти без того, щоб 
інша не програла». Такий підхід деколи називають «особистою дог-

                                                 
128 Huberman L. Man‘s Wordly Goods. The Story of the Wealth of Nations. 
N.Y.:	Montly	Review	Press,	2009,	p.92	 
129 Braudel	F.	A	History	of	Civilizations.	The	Penguin	Press,	1994.	P.	55.	 
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The Works of Lord Bacon. London:	 William	 Ball,	 Paternoster	 Row,	 1838.  
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мою» Ж.-Б. Кольбера, авторитет якого дуже сприяв її поширенню132. 
У своїх записках для короля (1669–1670 рр.), надрукованих під на-
звою «Війна грошима» («La guerre d’argent») він стверджує, що 
Франція процвітає не тільки сама по собі, а й завдяки тій нужді, в 
яку вона увергає всі сусідні держави,  віднімаючи у них «дзвінку мо-
нету» задля того, щоб збільшити її кількість у власному обігу. Здійс-
нювати це можна не тільки через військове пограбування та контри-
буції, а й використовуючи можливості національної торгівлі та про-
мисловості (які почали витісняти торгівлю та мореплавство на 
другий план). Отож, на цьому етапі економічної глобалізації вона 
виступає складовою частиною гоббсівської «війни усіх проти 
всіх». 

 
2.1.2.2. Друга хвиля модерної глобалізації 
Друга хвиля модерної глобалізації розпочалася не зразу  

після Великої Французької революції (оскільки наполеонівські війни 
об‘єктивно загальмували глобалізаційні процеси, хоча і створили 
певне підґрунтя для наступної фази), а лише після Віденського кон-
гресу, який підбив підсумки наполеонівських воєн та чергового 
«об‘єднання Європи» – процесу, який має неабияке значення для 
глобалізації загалом. І якщо у XIV–XVIII ст. різні «політологи» тих 
часів (від П‘єра дю Бюа до абата де Сен-П‘єра) обговорювали мож-
ливість європейського об‘єднання на ґрунті союзу монархів, то у 
XIX ст. Дж. Мацціні та В. Гюго, навпаки, вірили в те, що саме рес-
публіканські режими спроможні об‘єднатися в Європейські Сполу-
чені Штати. Відомий граф К.-А. Сен-Сімон сподівався на об‘єднання 
Європи через економічне зближення та усунення торговельних кор-
донів. У 1814 році разом із молодим соціалістом А. Т‘єрі він написав 
есе «Реорганізація європейського суспільства» («De la réorganisation 
de la société européenne»), в якому розвивалася ідея парламентської 
Європейської федерації133. Про нову європейську асоціацію, що яв-

                                                 
132 Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское 
общество. Москва: Наука, 1991. С. 145. 
133 Див.: Piguet M.-F. L'Europe des Européens chez le comte de Saint-Simon. 
Mots. Les langages du politique, mars, 1993. N°34. Europe Réunifications 
Allemagne. P.	 7–24. URL:	 http://www.persee.fr/ web/revues/home/ 
prescript/article/mots_0243-6450_1993_num_34_1_1771 
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ляє собою федерацію народів, засновану на принципах незалежності 
та свободи кожного у внутрішніх справах, але одностайності в за-
гальній вірі та справжнього братства в питаннях, які мають спільний 
інтерес, писав італійський карбонарій Дж. Мадзіні134, а у 1849 році  
В. Гюго на Євроконгресі пацифістів у Парижі, базуючись на цій ідеї, 
закликав до створення Сполучених Штатів Європи. Завзятим при-
хильником цього плану був також інший відомий літератор – 
Б. Шоу. Все це дало підстави відомому російському мислителю 
П. Чаадаєву зауважити: «Усі європейські народи йшли вперед віками 
пліч-о-пліч; і як би вони зараз не намагалися розійтися кожний  
своєю дорогою, – вони безперестанно сходяться на одному й тому ж 
шляху»135. 

Глобалізаційні процеси спостерігалися й у світовій торгівлі. Для 
першої половини ХІХ ст. характерним був певний «перекіс» у тор-
гівлі на лінії Схід-Захід, утворений ще в часи «великих географічних 
відкриттів». Оскільки торгівля з Індією на цей момент була «врегу-
льована» через встановлення там британської колоніальної адмініст-
рації, то тепер проблемним став дефіцит торгового балансу у торгів-
лі з Китаєм (який продавав багато товарів до Європи, але не дозво-
ляв вільно продавати європейські товари у себе). Імператор Цяньлун 
писав з цього приводу англійському королю Георгу ІІІ, що «…наша 
Піднебесна Імперія має усі речі у рясному достатку і не відчуває не-
стачі жодних продуктів в межах своїх кордонів. Отож, у нас не було 
ніякої необхідності імпортувати вироби іноземних варварів в обмін 
на нашу власну продукцію. Але, оскільки чай, шовк і фарфор, які 
виробляє Піднебесна Імперія, є абсолютною необхідністю для євро-
пейських народів і для вас, ми дозволили у знак прихильності, щоб 
іноземні торгові фірми (hongs) були засновані в Кантоні, так що ваші 
потреби можуть бути забезпечені і, таким чином, ваша країна скори-
стається нашими благодіяннями»136. Зрештою британці (основні тор-
говельні партнери Китаю) знайшли «потрібний» китайцям товар – 

                                                 
134 Чубарьян А. Российский европеизм. Москва: Олма-Пресс,2005. С. 182. 
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опіум. Незважаючи на те, що продаж опіуму в Китаї був забороне-
ний, вони налагодили масштабну контрабанду опіуму зі своєї колонії 
в Індії й у 1833 р. таки досягли позитивного сальдо у торгівлі з Під-
небесною. Звісно, китайська влада була вимушена вжити протекціо-
ністських заходів, що, як відомо, призвело до двох «опіумних» війн 
(1840–1842 та 1856–1860 рр.). Наслідком цих війн стали не тільки 
територіальні надбання європейських країн у вигляді Гонконгу – для 
Британії та Уссурійського краю – для Росії (як «комісійні» за посе-
редництво в переговорах), а й розповсюдження західної системи  
торгівлі на азійські простори – Індію та Китай, а також сусідні зале-
жні території. 

Помітний вплив на розвиток азійської торгівлі мала й громадян-
ська війна у США (1861–1865 рр.), яка до того була основним поста-
чальником бавовни для британської легкої промисловості. Це дало 
шанс наростити постачання з Індії, частка якої у британському ім-
порті бавовни стрибнула за перший рік американської війни з 31 до 
90% (хоча потім знизилася до 67%, в тому числі за рахунок поставок 
з Персії). 

Але найбільш вагомою, з точки зору згаданих вище португаль-
ських авторів, подією, що дала значний поштовх глобалізації (яку 
можна порівняти з відкриттям шляху до Індії навколо Африки) 
стало відкриття у 1869 році Суецького каналу, який надав можли-
вість добиратися до Індії морським шляхом, обходячи Африку. 
Темпи зростання обсягу міжнародної торгівлі в цей період прис-
корюються до 3,5%. У цей час відбулося розширення Британської 
колоніальної імперії – що створило найбільший до того часу єди-
ний економічний простір. Тоді на Велику Британію припадало 
50% прямих іноземних інвестицій (на Францію – лише 20%, а на 
Німеччину – 17%.) Щоправда, деякі спеціалісти більше уваги звер-
тають на інші події та новації, які обумовили розвиток цього ета-
пу глобалізації. І справді, винаходи у галузі транспорту (паровий 
двигун, залізниця, паровози та пароплави, перші літальні апара-
ти), комунікації (телеграф, телефон, радіо) та інших галузях люд-
ського життя сприяли глобалізації, наблизивши різні куточки сві-
ту один до одного. Від усіх цих винаходів буквально «перехоплю-
вало подих», перспективи здавались безмежними, що добре 
передають слова російського поета О. Пушкіна: 
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О сколько нам открытий чудных   О скільки відкриттів чудових 
Готовит просвещенья дух               Готує нам освіти дух 
И опыт, сын ошибок трудных,       І досвід, син помилок кволих, 
И гений – парадоксов друг,              І геній – парадоксів друг, 
И случай, Бог изобретатель…       І випадок, сам винахідник-Бог… 

 (Переклад українською  автора) 
 
До ХІХ ст. глобалізація набула такої сили, що, хоча в економіці 

ще надійно діяли принципи вільного ринку, проте поступово став 
відчуватися брак структур глобального управління. У другій поло-
вині ХІХ ст. починають масово виникати міжнародні організації, що 
об‘єднують країни і народи різних релігій. У 1863 р. засновано Між-
народний комітет Червоного Хреста. У наступному 1864 р. з‘явля-
ється перший Міжнародний геодезичний союз. У 1865 р. – Міжна-
родний телеграфний союз. Характерно, що грошово-фінансова сфера 
обійшлася без організаційно-інституційного оформлення (хоча такі 
спроби і здійснювалися в рамках Паризьких конференцій щодо золо-
та – до розгляду яких ми ще повернемося) і система золотого стан-
дарту діяла на суто ринкових засадах. 

Що стосується розвитку вільної торгівлі, то в цій царині вирішаль-
не значення мав англо-французький договір Кобдена-Шевальє, укла-
дений у 1860 р., який зняв тарифні бар‘єри в торговельних операціях 
між двома країнами. Укладення договору було пов‘язано з тим, що 
Наполеон III хотів розвивати економічні відносини з Англією. Але 
це було прикладом і для інших країн, отже, міжнародні торговельні 
операції дедалі більше пов‘язували ринки різних країн в єдину сис-
тему, підвищуючи їхню взаємозалежність. Щоправда, державна вла-
да спробувала відповісти на ці об‘єктивні процеси історично обумов-
леними протекціоністськими заходами: протягом 1875–1913 рр. рі-
вень тарифного захисту досяг в Італії – 25%, у Франції – 24%, у 
Німеччині – 17% і навіть у Великій Британії піднявся до 5,6%137. Од-
нак зростання тарифів все одно не змогло істотно вплинути на масш-
таби торгівлі, оскільки в той же період транспортні витрати знизили-
ся майже вдвічі: «транспортна революція» в поєднанні з початком 
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глобалізації суттєво змінювала геоекономічну мапу світу. Розквіт 
вільної торгівлі, прискоривши економічне зростання в багатьох краї-
нах, створив космополітичний світ ліберального оптимізму, в якому 
привабливим став образ citoyen du monde – «громадянина світу». 

Ще більше впливав на інтеграцію ринків та підвищував їх залеж-
ність експорт капіталу. Завдяки розвитку засобів зв‘язку обмін інфор-
мацією між національними ринками став швидшим і простішим. Звіс-
но, що ця «інформаційна революція» стосувалася також фінансової 
інформації, внаслідок чого ринки цінних паперів окремих країн по-
чали об‘єднуватися в загальну систему. 

«Ніколи земля не була настільки економічно уніфікованою, коли 
кожен регіон відігравав належну роль у глобальній спеціалізації. (…) 
Створено справжній світовий ринок. Товари, послуги, гроші, капі-
тал, люди рухаються вперед та назад майже без огляду на національ-
ні кордони. Вироби купуються та продаються за єдиними світовими 
цінами. Наприклад, торговці пшеницею стежать за цінами в Міннеа-
полісі, Ліверпулі, Буенос-Айресі та Данцигу, які повідомляються 
телеграфом та кабелем щодня. Вони купують там, де найдешевше, і 
продають там, де найдорожче. (…) Створюється інтегрований світо-
вий ринок, фінансуються та розбудовуються країни поза Європою 
(…), де відбувається тріумф системи нерегульованого капіталізму 
ХІХ ст. Система була ускладненою, з тисячами та навіть мільйонами 
осіб та ділових компаній, які постачали кожен, що бажає, без 
центрального планування. Але вона була вкрай нестабільною і пози-
ція більшості людей в ній була надзвичайно вразлива. Регіони та 
особи конкурували між собою»138.  

Таким чином, чверть століття до кризи 1873 р. можна умовно на-
звати епохою вільної торгівлі, а кілька десятиліть перед Першою сві-
товою війною – епохою експорту капіталу.  

 
2.1.2.3. Третя хвиля модерної глобалізації 
Нарешті, третя хвиля модерної глобалізації припала на кінець 

XIX – початок XX ст., але була досить швидко «зламана» в ході 
Першої світової війни. На той момент глобальна економіка вже по-
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єднала весь світ нерозривною мережею торгово-економічних зв‘язків. 
І багато кому здавалося, що в результаті цього людство нарешті 
вступило в епоху «вічного миру», про який мріяли мислителі мину-
лого, викладаючи свої мрії та сподівання, зокрема, в «Трактаті про 
встановлення миру у світі християнському», який був складений за 
наказом чеського короля Іржі Подебрада в 1464 р., у трактаті щодо 
концепції християнської єдності знаменитого вченого-гуманіста  
Е. Роттердамського «Скарга Миру» (1517 р.) або у трактаті Е. Крюса 
«Новий Кіней*, або Міркування про стан, що надає можливості і за-
соби для встановлення загального миру і свободи торгівлі в усьому 
світі» (1623 р.), в якому міжнародна торгівля прямо розглядалася як 
головна умова встановлення «вічного миру». У розвиток цих ідей у 
1909–1910 рр. британський журналіст Норман Енджел надзвичайно 
успішною роботою «Велика Ілюзія» (Norman Angell. The Great 
Illusion) широко популяризував аргумент, що загальні економічні 
переваги зроблять війну надто дорогою, щоб хтось захотів її 
розв‘язати. А лідер французьких соціалістів Жан Жорес проголосив 
у палаті депутатів у 1911 році: «Існує ще одна сила за мир у всьому 
світі – це сучасний капіталізм в його організованій формі». 

Саме в цей час в результаті науково-технічних досягнень, бурх-
ливого зростання економіки і появи засобів масової комунікації 
отримали небачені масштаби світова торгівля, переміщення капіта-
лів і людей між європейськими державами, їх колоніями і США. Як 
зазначає відомий український дослідник фінансових ринків С. Мо-
шенський, «[у]ся історія світової фінансової системи в кінці ХIX – 

                                                 
* Кіней – (III ст. до Р.Х.), фесалієць, учень Демосфена, радник епірського 
царя Пірра. За твердженням Плутарха («Порівняльні життєписи. Пірр», 14), 
перед походом Пірра в Італію (280 до Р.Х.) Кіней запитав, що дасть перемо-
га над римлянами. Пірр відповів, що тоді він зможе заволодіти всією Іта-
лією, потім Сицилією, потім Карфагеном, а потім і всієї Грецією. «Але коли 
все це збудеться, що ми тоді робитимемо?» – запитав Кіней. «Буде у нас 
<...> повне дозвілля, щоденні бенкети і приємні бесіди». – Тут Кіней перер-
вав його, запитавши: «Що ж заважає нам тепер, якщо захочемо, бенкетува-
ти і на дозвіллі розмовляти один з одним? Адже у нас і так є вже те, чого ми 
прагнемо досягти ціною багатьох поневірянь, небезпек і рясного кровопро-
лиття і заради чого нам доведеться самим випробувати і заподіяти іншим 
безліч лих». 
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початку XX ст. була підпорядкована загальній тенденції наростання 
глобалізації, і до початку ХХ ст. сформувалася великою мірою інте-
грована світова економіка, об‘єднана потоками капіталів, товарів і 
мігруючої робочої сили. У той час глобалізація та інтеграція ринків 
капіталу, товарів і праці, що супроводжувала її, в різних країнах бу-
ли не меншими, ніж у кінці ХХ ст., а в деяких своїх проявах, можли-
во, навіть і більшими. Вільних капіталів для інвестування в різних 
країнах було більш ніж достатньо. Трудова міграція на початку ХХ 
ст. була інтенсивнішою, ніж на початку ХХІ ст.»139. Але державна 
влада знову вирішила втрутитися в глобалізаційний процес, викори-
ставши на цей раз проти вільної міжнародної конкуренції значно по-
тужнішу силу, аніж протекціонізм, – силу військову. Для цього зна-
добилося збудувати ідейний місток між протекціонізмом («захистом 
національного виробника») та націоналізмом («захистом національ-
ного інтересу»). Або, як зауважив вже згадуваний вище англійський 
історик Н. Фергюсон, «патріотичний дух 1914 року» став продуктом 
багаторічної індоктринації ідеї національної особливості140. «Гло-
бальна економіка стала розглядатися як потенційний військовий 
трофей, отримавши який, можна зробити свої економічні позиції у 
світі невразливими і назавжди позбутися від тиску міжнародної кон-
куренції. (…) Так економічні та соціальні сили, породжені індустріаль-
ною революцією і глобалізацією економіки, самі привели в дію ме-
ханізм руйнування глобального економічного порядку»141. Інакше 
кажучи, головний урок «першої епохи глобалізації» полягає в тому, 
що глобалізація сама може породжувати сили, які ведуть до її 
загибелі. Розпочалася Перша світова війна і завершилась «класична» 
стадія модерної глобалізації. Глобальна війна підірвала всі завою-
вання глобальної економіки – фінансову стабільність, вільну торгів-
лю, інвестиційні потоки, міграційні системи… Як написав Д. Кейнс 

                                                 
139 Мошенский С.З. Между Лондоном и Парижем. Рынок ценных бумаг ин-
дустриальной эпохи. Hampton,	 New Hampshir,	 USA:	 Mindstir,	 2015.	 
P. 411. 
140 Ferguson N. The Pity of War. London:	Penguin Press, 1998. Р. 201. 
141 Лихачѐв М.О. Глобализация и Первая мировая война: крах первой моде-
ли глобальной экономики. Вестник Московского государственного гума-
нитарного университета им. М.А. Шолохова. История и Политология, 
2014. № 4. С.	10,	14.	 
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(вже після завершення першої світової): «Мало хто з нас глибоко 
розуміє незвичайно нестійкий, складний, ненадійно тимчасовий ха-
рактер економічної організації, за якими Західна Європа жила остан-
ню половину [XIX] століття»142.  

З 1930 і до кінця 1960, на думку деяких дослідників, міжнародні 
фінанси та взагалі ідея глобалізації перебуває у глибокому сні або 
навіть вмирає143. Але швидше можна говорити про те, що «пізня» 
модерна глобалізація – це вже «друга епоха глобалізації», яка, як за-
значають, із розбивкою по етапах, починається, за різними версіями, 
або з початком ХХ ст., або вже після Першої світової війни, а потім  
«захлинається» з кризою золотого стандарту в кінці 1920-х і початку 
1930-х років, переривається Другою світовою війною і поступово 
нарощує темпи у післявоєнний період економічного відродження, 
хоча й обмежується внаслідок ідеологічного протистояння та «холод-
ної війни». Цей етап логічно завершують «Захі д «Перебудови» та 
перемога За ходу у «холодній війни» (1989), що, в певному сенсі, по-
вертає світ до ситуації початку ХХ ст., але на новому витку Гегель-
янської спіралі розвитку. 

Здавалося б, після Першої світової війни глобалізація повинна 
була легко «набрати оберти», оскільки основні шляхи та механізми 
цього процесу були вже відомі та освоєні. Але так не сталося з різ-
них причин. Перш за усе, ідеологічно відбувся «крен вліво» і галас-
ливі заклики широкого фронту антикапіталістичних борців від ро-
сійських більшовиків до італійських фашистів (включно з західно-
європейською інтелектуальною елітою) аж ніяк не сприяли розвитку 
«капіталізму» – тобто вільного ринку, який і був основою глобаліза-
ції. По-друге, геополітичні зміни, зокрема, фактичне виключення з 
процесу інтернаціоналізації економіки двох імперій – Російської та 
Німецької (хоча і з різних причин) – також негативно відбилися на 
глобалізаційних процесах. Звісно, відіграло свою роль і катастрофіч-
не руйнування як окремих національних економік, так і зв‘язків, які 
існували між ними. 

У цей період був досить помітним і рух за єдину Європу. Достат-
ньо пригадати такі імена прихильників цієї ідеї, як Х. Ортега-і-
                                                 
142 Keynes	J.M.	The	Economic	Consequences	of	the	Peace.	New	York:	Harcourt,	
Brace	and	Howe,	1920.	P.	3. 
143 Ferguson	N.	The	Ascent	of	Money. P. 305. 
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Гассет, граф К. Сфорца або А. Бріан. З іншого боку (з боку їхніх по-
літичних опонентів), висувалися твердження щодо неможливості або 
небажаності такого об‘єднання. Зокрема, відомі заяви лідера «біль-
шовизму» (лівого крила російської соціал-демократії) В. Ульянова 
стосовно того, що «якщо лозунг республіканських Сполучених Шта-
тів Європи, поставлений у зв‘язок з революційним поваленням трьох 
реакційним монархій Європи з російською на чолі, абсолютно бездо-
ганний як політичний лозунг, то залишається ще найважливіше пи-
тання щодо економічного змісту і значення цього лозунгу. З точки 
зору економічних умов імперіалізму, тобто вивозу капіталу і поділу 
світу «передовими» та «цивілізованими» колоніальними державами, 
Сполучені Штати Європи при капіталізмі або неможливі, або реак-
ційні». Він відштовхувався від того, що, «[з]вісно, можливі тимча-
сові угоди між капіталістами і між державами. У цьому сенсі можли-
ві і Сполучені Штати Європи як угода європейських капіталістів ...». 
Але наполягав на тому, що «порівняно зі Сполученими Штатами 
Америки, Європа загалом означає економічний застій. На сучасній 
економічній основі, тобто при капіталізмі, Сполучені Штати Європи 
означали б організацію реакції для затримки більш швидкого роз-
витку Америки»144.  

Але швидкого відновлення міжнародної економічної системи піс-
ля Першої світової війни досягти не вдалося, тому що більше не бу-
ло міжбанківського співробітництва, центр грошово-кредитної сис-
теми змістився у бік США, у той час як торгова система, як і раніше, 
була зосереджена на Великій Британії, а з міркувань внутрішньої 
політики не можна було більше терпіти політику дефляції, якої до-
тримувалася довоєнна грошова системи145. Професор К. Стрікверда 
дає ще коротше пояснення: «Дві основні причини, які допомагають 
відповісти, чому глобалізація не повернулася: торгівля і фінанси»146. 

                                                 
144 Ленін В.І. Про лозунг Сполучених Штатів Європи. Повне зібр. творів.  
5-те вид. Т. 26. С. 334.  
145 Eichengreen B. Globalizing	Capital:	A	History	of	the	International Monetary 
System.	Princeton,	2008.	P. 88–89.  
146 Strikwerda	C.	The	First	World	War	in	the	History	of	Globalization. Legacy of 
World War I Conference Chestnut Hill College. 2014, November	 14–15. Р. 5. 
URL:	 https://www.etown.edu/offices/president/2014-11-14-WW1-
Globalization.pdf 
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Йдеться про те, що загальна тенденція до автаркії виявилася най-
більшою спадщиною Першої світової війни у галузі політико-
економічних відносин. Зростання тарифів та квот і зниження рівня 
економічних зв‘язків між країнами протидіяли розвитку міжнародної 
торгівлі та перетворенню її на двигун економічного зростання. Крім 
того, протягом 1920-х років, сварки навколо виплати репарацій і вій-
ськових боргів отруїли відносини між центральними банками, бло-
кували реформи тарифів і руйнували майже кожен Міжнародний 
економічний саміт (настільки, що бельгійський політик M. Жорж 
Тьоніс (M. Georges Theunis), головуючи на Всесвітній економічній 
конференції у Женеві в 1927 р. заявив, що негаразди, викликані вій-
ною, були безмірно серйознішими, ніж заподіяні нею фактичні зни-
щення)147. Невдовзі світова економіка увійшла в небачену до того 
часу кризу (Велику депресію), що не тільки не сприяло поверненню 
до політики економічної лібералізації, а й підштовхнуло уряди бага-
тьох країн вдатися до політики економічного націоналізму з його 
принципом «розори свого сусіда» ( beggar-thy-neighbour ). А між тим 
ще А. Сміт попереджав, що «…народи привчили, що їх інтерес поля-
гає в розоренні всіх їхніх сусідів. Кожен народ привчили дивитися 
заздрісними очима на всі народи, з якими він веде торгівлю, і їх ви-
году вважати своїми збитками. Торгівля, що, природно, повинна 
створювати між народами, як і між окремими людьми, узи єднання і 
дружби, стала найбільшим джерелом ворожнечі та розбіжностей. 
Примхливе марнославство королів і міністрів не було протягом ни-
нішнього і минулого століть більш фатальним для спокою Європи, 
ніж зарозуміле змагання купців і промисловців»148. Власне все від-
булося так, як попереджав А. Сміт та французький економіст ХІХ ст. 
Ф. Бастіа, який доречно зауважив: «Якщо кордон не перетинають 
товари, його неодмінно перетнуть війська» («Quand les marchandises 
ne traversent pas les frontières,les armées le font»). Як відомо, глобалі-
зація знову була перервана глобальною (світовою) війною, що, з 

                                                 
147 The	World	Economic	Conference;	Geneva,	May	1927:	Final	Report. League	
of Nations. P.13. 
148 Smith	A.	An	 Inquiry	 into	 the	Nature	 and	Causes	 of	 the	Wealth	 of	Nations. 
URL:	 www.feedbooks.com,	 p. 268. URL:	 http://www.ifaarchive.com/pdf/ 
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економічної точки зору, була спровокована неефективністю протек-
ціоністських засобів боротьби з міжнародною конкуренцією. По су-
ті, було підтверджено наявність певного логічного зв’язку між 
схильністю до протекціонізму та «економічного націоналізму», 
виникненням «торговельних» та «валютних» воєн та їхнім пере-
ростанням у глобальне військове протистояння та світову війну. 

Після Другої світової війни держави-переможці (за винятком 
СРСР), враховуючи суворі уроки недавнього минулого, доклали ве-
ликих зусиль для швидшого відновлення ліберальних умов міжнарод-
ної торгівлі. Отож, внаслідок зниження торговельних бар‘єрів та 
зменшення транспортних витрат, великі (за розміром) держави не 
тільки втратили свої економічні переваги порівняно з невеликими 
країнами, а й навіть опинилися у несприятливому становищі. В цьо-
му контексті занепад колоніальних імперій пояснюється не тільки 
політичними, а й економічними причинами, оскільки конкуренція в 
умовах вільного ринку значно зменшила економічну привабливість 
колоніальної системи і держави, які не змогли інтегруватися у світо-
ву економіку, не мали жодних перспектив. Більш того, «[в] результа-
ті глобалізації світової економіки виникли сили, які могли поставити 
під питання існування багатьох держав»149. 

Глобалізація в епоху після Другої світової війни була обумовлена 
багатосторонніми торговими переговорами, що призвели до низки 
угод про скасування обмежень на «вільну торгівлю». Генеральна 
угода щодо торгівлі та тарифів (GATT), підписана у 1947 році, ще 
майже пів сторіччя діяла на умовах, так би мовити, «тимчасово ви-
конуючої обов‘язки» Міжнародної торговельної організації, необ-
хідність створення якої була проголошена Гаванською хартією 
(1948), але так і не реалізована, аж поки у 1995 р. нарешті було за-
сновано Світову організацію торгівлі (СОТ). Утім, роки після Другої 
світової війни були відзначені винятковим зростанням світової тор-
гівлі. Зростання експорту товарів становило в середньому 6% на рік. 
Загальний обсяг торгівлі в 1997 р. у 14 разів перевершив  рівень 1950 
року. Міжнародна торговельна система розвивалася в процесі прове-
дення в рамках ГАТТ серій торгових переговорів (раундів). На пер-
ших раундах в основному обговорювалися питання скорочення та-
                                                 
149 Ханс-Адам II, Правящий Князь Лихтенштейна. Государство в третьем 
тысячелетии. Москва: Инфотропик Медиа, 2012.. С. 20–22.  
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рифів, але пізніше переговори охопили інші сфери, такі як антидем-
пінг і нетарифні заходи. Останній раунд – 1986–1994 рр., т. зв. Уруг-
вайський раунд, – привів до договору, яким було створено Світову 
організацію торгівлі як посередника торговельних суперечок.  

Паралельно (порівняно з долею СОТ – практично зразу після 
Другої світової війни) були створені фінансові інститути підтримки 
міжнародної торгівлі та виробництва – МВФ та Світовий банк. Гло-
бальні «тектонічні» зрушення відбулися також внаслідок деколоні-
зації, що дало значний «додаток» до переліку країн з ринковою еко-
номікою, хоча і запустило на «повторне коло» багато нових незалеж-
них країн, економіки яких вже були глобалізовані в межах 
Британської і Французької колоніальних імперій. Цей тренд розши-
рення отримав новий поштовх після краху «соціалістичного табору».  

Окремим феноменом стало створення Європейського [економіч-
ного] союзу, який можна розглядати як проєкт «регіональної глоба-
лізації». Після Другої світової війни його реалізацією поступово по-
чали займатися не тільки теоретики, а й практики світової політики 
та економіки. Як сказав свого часу президент Німеччини Й. Рау: 
«Мрія про мирну та об‘єднану Європу налічує сторіччя. Багато хто 
висував аргументи щодо цього свого часу, серед них Генріх IV, Вік-
тор Гюго, Аристид Бріан, Гайдельберзька програма Німецької соці-
ал-демократичної партії в 1925 р., Уїнстон Черчилль та Конрад Аде-
науер»150. Усупереч передбаченням В. Ульянова, Сполучені Штати 
Америки не тільки не вважали, що Сполучені Штати Європи (ви-
значення, вперше використане Л. Троцьким ще перед Першою світо-
вою війною) можуть гальмувати розвиток Америки, а навпаки, під-
тримували, ба більше, ініціювали євроінтеграційний процес, ство-
ривши у 1948 р. Американський Комітет за Сполучені Штати 
Європи, а також фінансували через свої спецслужби рух європей-
ських федералістів151. Певною мірою це була практична відповідь  
В. Черчиллю, який, виступаючи 19 червня 1946 р. у Цюріху, закли-
кав «створити щось на кшталт Сполучених Штатів Європи», підкрес-

                                                 
150 Europe Convening,	 12th Frankfurt	 European	 Banking	 Congress,	 November	
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ливши, що якщо робити це, то «саме зараз»152. У післявоєнний період 
саме Сполучені Штати виступили «спонсором» європейського від-
новлення шляхом надання допомоги в рамках «плану Маршалла» 
(офіційна назва – «Програма європейського відновлення» – European 
Recovery Program, ERP). Навряд чи можна заперечувати проти того, 
що цей план був одночасно (або навіть у першу чергу) спрямований 
на підтримку американських корпорацій, але це стало демонстраці-
єю правильності відомого твердження А. Сміта щодо «невидимої 
руки ринку», що направляє на загальний добробут дії окремих 
суб‘єктів, які здійснюють їх із розрахунком лише на власну вигоду.  

«План Маршалла» був першим елементом реальної європейської 
економічної інтеграції, оскільки він передбачав скасування торго-
вельних бар‘єрів та створення інститутів координації економічної 
політики в межах Європи. Згідно з первісним планом, він повинен 
був розповсюджуватися на всі країни Європи, включаючи СРСР та 
країни «соціалістичної демократії». Кредитно-грошовий механізм 
цього плану ми розглянемо у відповідному розділі, присвяченому 
монетарній глобалізації. А зараз лише зазначимо, що участь у «пла-
ні Маршалла» певним чином вже готувала підґрунтя для май-
бутньої європейської інтеграції. Крім того, неочікувано виявилося, 
що, як зауважує британський літератор Д. Урсило – мол.: «Основним 
сприяючим чинником на ранніх стадіях європейської інтеграції – 
який зрештою і привів до створення сучасного Європейського Союзу 
– була загальна зацікавленість в національній безпеці»153. Цей фак-
тор набув особливого значення після Другої світової війни, коли бу-
ло визнано, що реальну загрозу Західній Європи створює не еко-
номічна конкуренція з боку США, а політична та військова екс-
пансія з боку Радянського Союзу. Щоправда, деякі дослідники, 
зокрема Ю. Палагнюк, все ж таки на перше місце серед причин єв-
ропейської інтеграції ставлять «необхідність протидії цілковитому 
домінуванню США у світовому господарстві» (що логічно забезпе-
чує також досягнення таких цілей, як «економічний розвиток та доб-

                                                 
152 Gilbert	 M.	 Winston	 S.	 Churchill:	 Never	 Despair,	 1945–1965	 (Winston	 S.	
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1988. P. 265–267.  
153 Ursillo D Jr. Origins of the	 European	 Union. URL: 
http://www.daveursillo.com/origins-of-the-european-union/ 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

98 

робут» і «утримання економічного та політичного значення на між-
народній арені»)154, але навряд чи в зруйнованій війною Західній Єв-
ропі настільки сильно були схвильовані американським домінуван-
ням (яке реально існувало, але для Західної Європи на той час озна-
чало захист від «комуністичної експансії» та життєво важливу 
фінансову допомогу. А тому якщо у деяких стратегічно мислячих 
політиків і виникало питання глобальної конкуренції зі Сполучени-
ми Штатами, воно не було пріоритетним.  

А першим на черзі для вирішення стояло так зване «Німецьке пи-
тання». З одного боку, жодна з країн Європи не бажала відродження 
могутності Німеччини на попередній основі (об‘єднання всіх німе-
цьких земель), що на практиці означало перетворення Німеччини на 
державу, чий потенціал дорівнював би або перевищував можливості 
(політичні, економічні, військові) усіх її сусідів, що ще з часів 
О. Бісмарка розглядалося (і небезпідставно) як основна загроза миру 
в регіоні та світі. З іншого боку, як США, так і їхні західноєвропей-
ські союзники не були зацікавлені у подальшій «совєтизації» Німе-
ччини – за умови встановлення комуністичного режиму у Східній 
Німеччині та окупації радянськими військами частини Австрії (до 
1955 р.) така загроза вважалася досить реальною. У самій Німеччині 
також набувала ваги політика орієнтації на «західну інтеграцію» 
(«Westbindung»), започаткована канцлером К. Аденауером, який, на 
відміну від соціал-демократів, вважав за необхідне орієнтуватися на 
інтеграцію не з країнами «радянського блоку», а із західноєвропей-
ськими партнерами (передусім з Францією)155.  

Зважаючи на це, необхідно було запропонувати Німеччині новий 
механізм післявоєнного відродження та об‘єднання. Важливим еле-
ментом такого механізму стала Лондонська угода від 27 лютого  
1953 р., яка врегулювала приватний та державний борг Німеччини, 
що виник у період до Другої світової війни і який Федеративна Рес-
публіка Німеччини взяла на себе як правонаступник Німецької імпе-
рії (Deutsches Reich), у тому числі приватних боргів (хоча формально 
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держава-правонаступник не була відповідальна за них156). Ця Угода 
також регулювала принципи обслуговування нових боргів, які вини-
кали в результаті зовнішньоекономічних програм допомоги в після-
воєнний період (особливо плану Маршалла). У заяві, яка була додат-
ком до проєкту Угоди, представники США, Великої Британії та 
Франції зазначили: «Три країни погоджуються з тим, що план пови-
нен забезпечити належне регулювання вимог до Німеччини, але та-
ким чином, щоб кінцевим ефектом не стало порушення фінансового 
становища німецької економіки за рахунок небажаних наслідків або 
надмірного порушення потенціалу валютних резервів. Три країни 
переконані, що Федеральний уряд розділяє їхню позицію, і було б 
бажано, щоб відновити платоспроможність Німеччини разом із на-
лежним врегулюванням німецького боргу, що гарантуватиме усім 
учасникам справедливі переговори, під час яких би бралися до уваги 
економічні проблеми Німеччини»157. 

На практиці це означало списання 62,6% усіх боргів, можливість 
сплати боргу в німецьких марках, сприяння розвитку німецького  
експорту (з боку країн-кредиторів), а також обмеження витрат з об-
слуговування боргу 5% експортних доходів.  

Трохи раніше, у 1950 р. міністр закордонних справ Франції 
Р. Шуман виклав план (відомий як «Декларації Шумана»), спрямо-
ваний на побудову в Європі «наднаціональної спільноти», з тим щоб 
Німеччина стала економічно взаємозалежною від своїх європейських 
сусідів. Як перший крок пропонувалося створити наддержавний ор-
ган регулювання ринку вугілля та сталі (основних військових товарів 
того часу) – що вдало поєднувало економічні та безпекові рушії 
об‘єднавчого процесу. «Об‘єднання народів Європи вимагає ліквіда-
ції вічного протистояння між Францією та Німеччиною. І будь-які дії 
мають перш за все стосуватися цих двох країн. (…) Ми пропонуємо 
передати франко-німецьке виробництво вугілля та сталі під спільне 
керівництво в рамках організації, яка буде відкритою для участі ін-
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ших країн Європи»158. Створення у 1951 р. шістьма західноєвропей-
ськими країнами Європейського об‘єднання вугілля і сталі (ЄОВС) 
означало ліквідацію митних зборів для товарів вугільної і металур-
гійної промисловості та створення для цих товарів спільного ринку. 
Першим керівником ЄОВС став французький підприємець Ж. Моне 
(який, до речі, і був справжнім автором «Декларації Шумана»). У 
жовтні 1955 р. він зібрав у Парижі групу європейських профспілко-
вих та політичних діячів і створив Виконавчий комітет з питань 
Сполучених Штатів Європи (Action Committee for the United States of 
Europe), який розробляв пропозиції щодо подальшої євроінтеграції і 
припинив свою діяльність лише у 1975 р., коли ідея європейського 
єднання вже стала невід‘ємним атрибутом політичної реальності159.  

Саме у розвиток ідей членів Виконавчого комітету (передусім са-
мого Ж. Моне, якого пізніше назвуть «батьком Європи» – як колись 
Карла Великого) у 1957 р. тими ж шістьма країнами було підписано 
Римський договір (Treaty of Rome) стосовно організації Європей-
ського економічного співтовариства (ЄЕС або «Спільний ринок») та 
Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом).  

При цьому, звісно, не забули про фінансові аспекти інтеграції та 
можливість використання вже створених підвалин (зокрема, «зустріч-
них фондів»), на базі яких міністри фінансів Франції (М. Петш –  
M. Petsche) та Італії (Дж. Пелла – J. Pella) запропонували створити 
Європейський інвестиційний банк, який би забезпечив спрямування 
американського та європейського капіталу на модернізацію економі-
ки країн «Спільного ринку». В результаті статтями 129 та 130 Рим-
ського договору передбачалося створення Європейського інвести-
ційного банку, завдання якого полягає в тому, щоб сприяти збалан-
сованому та стійкому розвитку спільного ринку в інтересах 
Співтовариства. З цією метою Банк, діючи на некомерційній основі, 
повинен надавати позики, які сприяють фінансуванню таких проєк-
тів у всіх секторах економіки : 

а) проєкти розвитку слаборозвинених регіонів; 
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б) проєкти модернізації або перетворення підприємств, або роз-
витку нових видів діяльності, що викликані до життя поступовим 
становленням спільного ринку в тих випадках, коли ці проєкти за 
своїм масштабом або природою не можуть повністю фінансуватися 
за допомогою засобів, які є у розпорядженні окремих держав – чле-
нів Співтовариства; 

в ) проєкти, які становлять спільний інтерес для кількох держав – 
членів Співтовариства, які за своїми масштабами не можуть бути 
повністю профінансовані через залучення різних засобів, наявних у 
розпорядженні окремих держав-членів160. 

Характерно, що ЄІБ було створено як незалежний підрозділ в  
рамках Співтовариства, причому його штаб-квартиру демонстратив-
но було розташовано не в Брюсселі, а в Люксембурзі. Така підкрес-
лена незалежність була потрібна для того, щоб Банк міг встановити 
свої власні цілі кредитування, а не служити фінансовим інструмен-
том для політиків. Базовий капітал становив 1 млрд «розрахункових 
одиниць» («units of account» – ua), умовних розрахункових одиниць 
на базі «кошика» валют (склад яких пізніше неодноразово змінював-
ся). За наполяганням Німеччини основу капіталу Банку було створе-
но не за рахунок прямих субсидій країн-учасниць, а через залучення 
коштів на міжнародному ринку під гарантії країн-членів відповідно 
до їх квот (що забезпечило отримання Банком кредитного рейтингу 
на рівні «ААА»).  

Слід зазначити, що у своїй практичній діяльності ЄІБ намагався 
будувати свою кредитну політику з урахуванням необхідності забез-
печення «фінансових компенсацій» тим країнам, які зазнавали пев-
них втрат у результаті європейської інтеграції.  

Ще через чотири з половиною року, у вересні 1961 року, Органі-
зація європейського економічного співробітництва, яка до того часу 
виконала свої функції щодо організації використання фінансової до-
помоги в рамках «плану Маршалла», була перетворена в Організа-
цію економічного співробітництва та розвитку – ОЕСР (членство у 
якій було поширене також на неєвропейські країни). З часом ОЕСР 
активно розпочала займатися вирішенням фінансових проблем, зок-
рема, пов‘язаних із залученням міжнародних інвестицій, оподатку-
                                                 
160 The	 Treaty	 of	 Rome,	 25	 March	 1957. P. 45. URL:	 http://ec.europa.eu/ 
economy_finance/	emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf 
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ванням та експортним кредитуванням. У 1976 р. уряди країн – членів 
ОЕСР ухвалили Декларацію щодо міжнародних інвестицій та бага-
тонаціональних підприємств. Щоправда, це не створювало нового 
міжнародного права в цій сфері відносин і навіть не відображало іс-
нуючої практики на національних рівнях, але було дуже важливим 
кроком у розробленні та проголошенні принципів, дотримання яких 
очікувалося від країн-членів161. Передусім це стосувалося правил, які 
запроваджувалися всередині ЄЕС. У 1978 р. було прийнято доку-
мент, який став основоположним у питаннях організації експортного 
кредитування, – Міжнародну угоду про експортні кредити 
(Guidelines for Officially Supported Export Credits), відому як «Консен-
сус» і спрямовану на підтримку конкуренції між експортерами країн 
ОЕСР, яка б базувалася на ціні та якості товарів, а не на більш спри-
ятливих умовах державної підтримки. Нарешті ОЕСР також розро-
била низку рекомендацій стосовно узгодження питань з уникнення 
подвійного оподаткування. Таким чином, були створені регулятивні 
передумови для забезпечення подальшого економічного розвитку 
країн Європейської інтеграції з урахуванням нових завдань, які ви-
сувалися перед цієї інтеграцією, а також необхідності координації та 
узгодження цих правил з основними економічними партнерами 
(спочатку – США та Туреччиною, а пізніше – Японією, Австралією, 
Новою Зеландією тощо).  

У 1967 році Європейське економічне співтовариство було пере-
творено у Європейське співтовариство (оскільки до його компетенції 
увійшло велике коло позаекономічних питань спільного існування). 
При цьому інституції трьох європейських співтовариств (ЄОВС, 
ЄЕС та Євроатом) злилися і з того часу почали діяти єдина Комісія, 
єдина Рада Міністрів і єдиний Європейський Парламент. Невдовзі 
починається подальше розширення Співтовариства. Заявки трьох 
європейських країн – Великої Британії, Данії та Ірландії, подані ще у 
1961 р., були нарешті задоволені, й у 1973 р. вони приєдналися до 
Співтовариства. Одночасно три країни Західної Європи вирішили не 
приєднуватися до Європейського Союзу, але частково беруть участь 
в економічній системі Союзу: Ліхтенштейн та Норвегія – як учасниці 
                                                 
161 Horn N. International rules for	multinational	enterprises:	the	ICC,	OECD, and 
ILO initiatives. The American University Law Review. 1981.Vol. 30, Is. 923.  
P. 936. URL:	http://aulawreview.com/pdfs/30/30-4/Horn.pdf 
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створеної у 1994 р. Європейської економічної зони, а Швейцарія – на 
підставі відповідних двосторонніх угод. Також на підставі окремих 
угод використовують єдину європейську валюту (євро) та підтриму-
ють інші форми своєї фактичної участі в економічній системі ЄС так 
звані, «карликові» держави: Андорра, Ватикан, Монако та Сан-
Марино. Нарешті, юридично частиною ЄС є низка «заморських те-
риторій» або «зовнішніх регіонів» («outermost regions»), в яких та-
кож використовується євро, але для яких існують певні винятки з 
правил або особливості, пов‘язані саме з їхньою віддаленістю (зок-
рема, це стосується оподаткування). До таких територій належать 
острови: Азорські та Мадейра (Португалія), Канарські (Іспанія), Гва-
делупа, Майотта, Мартиніка, Сент-Мартін, Реюньйон (Франція) та 
континентальна територія – Французька Гвіана.  

Крім того, слід враховувати і ті зв‘язки, які мають з Європей-
ським Союзом 17 країн, з якими ЄС уклав угоди про асоціацію 
та/або зони вільної торгівлі (зокрема, Ізраїль, Мексика, Південна 
Африка, Південна Корея, Сербія, Чилі тощо), а також 53 країни – 
члени Співдружності націй на чолі з британським монархом , які по-
середньо (через стосунки з Британією) по суті інкорпоровані в окре-
мі сегменти європейської інтеграції (особливо в питаннях міграції 
робочої сили, а також міжнародної торгівлі). 

Перше розширення ЄС мало, насамперед, економічне підґрунтя. 
Особливо важливим було приєднання Великої Британії, яка тради-
ційно протистояла (або стояла осторонь) багатьох процесів, що від-
бувалися в континентальній Європі. Важливим було не тільки подо-
лання певного скепсису (з британської сторони) та побоювань (з 
французької сторони), а й «привнесення» до ЄС своїх «особливих 
стосунків» із США та країнами Співдружності націй (тобто особли-
вих можливостей, які обумовлюються такими стосунками). А 1979 
рік відзначився створенням Європейського Парламенту, а також – 
Європейської валютної системи. У 80-ті роки минулого сторіччя від-
булося чергове розширення ЄС за рахунок таких країн, як Греція 
(1981), Іспанія та Португалія (1986). Причини чергового розширення 
мали не стільки економічний, скільки політичний характер: країнам, 
які довгий час перебували в умовах диктаторських режимів патерна-
лістського спрямування і відчували різкий «лівий ухил», необхідно 
було дати привабливу альтернативу. Звісно, економічні аргументи 
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також брали до уваги, але, як і виявилося надалі, власне «економічна 
складова» такого розширення виявилася дуже слабкою. Це стало од-
нією з причин того, що наприкінці 1980 – початку 1990-х років Єв-
ропейський інвестиційний банк розпочав засвоєння нових для себе 
ринків: дедалі більше кредитів спрямовувалося на підтримку малих 
та середніх підприємств, а також сектора телекомунікації та розвит-
ку міського транспорту, тобто сегментів економіки, які вимагали 
особливої підтримки власне в «нових» країнах ЄС. З 1989 р. ЄІБ роз-
почав кредитування східноєвропейських країн – Польщі, Румунії, 
Угорщини, Болгарії, Чехії та Словаччини, що стало важливим засо-
бом фінансової підтримки цих країн на шляху євроінтеграції.  

Отже, модерна глобалізація (фактично з другої спроби) забезпе-
чила створення єдиного ринку товарів та послуг, значно спростила 
міжнародний рух капіталу та помітно сприяла вільному руху робочої 
сили. Втім, повністю глобального ринку чотирьох ринкових фак-
торів створено не було. Не було забезпечено і поширення досягну-
того рівня глобалізаційних відносин на всі континенти: хоча вони 
поступово поглиблювалися на теренах колишніх колоніальних імпе-
рій західноєвропейських країн, проте реакція на глобалізацію була в 
цих регіонах настільки негативною, що дві найгустіше населені кра-
їни Азії (Китай та Індія) з 1950 р. до 1970 р. фактично ізолювали себе 
від глобального ринку162.  

 
2.1.3. Етап третій – пізньомодерна глобалізація 

 
Якщо говорити про вибір моменту для відліку часу пізньомодер-

ної глобалізації, то необхідно зупинитися на падінні «Берлінського 
муру» та крахові Радянського Союзу – який дехто характеризує як 
«найбільшу геополітичну катастрофу ХХ сторіччя»*, – хоча, з точки 

                                                 
162 Ferguson N. The Ascent of Money. P. 287 
* Загальною впевненістю є те, що ця думка належить президенту Росії  
В. Путіну, який у своєму Зверненні до Державної думи 25 квітня 2005 р. 
справді сказав: «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополи-
тической катастрофой века». Але річ у тім, що президент Білорусі О. Лука-
шенко, виступаючи на міжнародній конференції «Шість років Співдружності: 
проблеми та перспективи» у Мінську ще у березні 1998 р. заявив: «Распад 
СССР был крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». 
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зору розвитку ліберальної глобалізації, катастрофою звісно було 
створення СРСР, що буквально вирвало з тіла світової економіки 
великий шмат розміром в одну шосту земної території. Втім, певна 
логіка в такій характеристиці, звісно, теж існує – якщо говорити про 
проєкт створення єдиної світової (глобальної) держави.  

Але розвитку ліберальної глобалізації крах світової соціаліс-
тичної системи і самого Радянського Союзу надав помітний  
(можна сказати – епохальний) поштовх, оскільки не тільки по-
ширив можливості глобалізації (через розвиток ринкової еконо-
міки) на значну частину світу, а й прискорив її процеси у решті 
країн світу за рахунок припинення боротьби між прихильника-
ми двох концепцій глобалізації (тобто ліберальної та тоталітарної, 
але, якщо комусь це більш зрозуміло, – «капіталістичної» та «кому-
ністичної») і вивільненню значних технічних ресурсів (взяти хоча 
б Інтернет, створений первісно в надрах військового відомства 
США), широке використання яких сприяло комунікаційній револю-
ції від мобільного телефонного зв‘язку та простої електронної пошти 
до появи мережі електронної торгівлі та банкінгу.  

Взагалі, судячи з усього, такий перелом мав відбутися на початку 
сімдесятих років, але внаслідок деяких політичних (зокрема, війни у 
В‘єтнамі, «культурної революції» в Китаї тощо) та економічних (пе-
редусім «нафтового шоку») причин його строки були дещо відсунуті 
(що, як ми побачимо пізніше, викликало деяку невідповідність у роз-
витку загальноекономічних та монетарних аспектів глобалізації). 

 
Найбільший прогрес внаслідок таких 

карколомних змін («тектонічних зсувів», 
як прийнято говорити) відбувся в Євро-

пі: поступовий розвиток «Спільного ринку» та Європейського [еко-
номічного] співтовариства нарешті перейшов до Європейського еко-
номічного простору (1991), а потім – і Європейського Союзу (вклю-
чаючи Європейський валютний союз та спільну валюту – євро). 

«Євросоюз досі був вбудований у модель глобалізації, яку в захід-
ній політичній науці прийнято називати «ліберальним міжнародним 
порядком». Насправді йдеться про змішування двох понять – систе-
ми глобального регулювання і новітньої фінансово-економічної ста-
дії глобалізації (гіперглобалізацїі). Перше поняття належить до тих 

Нове сходження  
Європи   
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інститутів глобального управління і регулювання, що збудовані в 
перші десятиліття після Другої світової війни, які обслуговували го-
ловним чином інтереси США та їхніх союзників. Друге – до явища, 
формування якого набуло форми «неоліберальної хвилі» тільки в 
1980–1990-х роках»163.  

Європейський Союз, в основі якого лежить Римський договір 
1957 року, укладений шістьма країнами Західної Європи, крок за 
кроком розширюючись та зміцнюючись, довів кількість своїх членів 
до 28 країн, але після виходу з Союзу Великої Британії – їх кількість 
зменшилась до 27. Ще чотири країни мають статус кандидатів: Ту-
реччина (з 1987 р.), Македонія (з 2004 р.), Чорногорія (з 2008 р.) та 
Сербія (з 2009). У 2009 р. заявку на вступ до ЄС подали також Алба-
нія та Ісландія, але офіційного рішення з приводу заявки Албанії Єв-
ропейським Союзом ще не ухвалено, а уряд Ісландії у 2013 р. сам 
ухвалив рішення про «заморожування» подальших переговорів (до 
проведення в країні референдуму з цього питання). «Потенційним» 
кандидатом до ЄС є Боснія і Герцеговина. Загалом процес як поглиб-
лення, так і розширення європейської економічної інтеграції вичер-
пав економічні аргументи і перемістився у площину політичної до-
цільності. Слід визнати, що при ухваленні рішення щодо вступу до 
ЄС країн колишнього «соціалістичного табору» – Естонії, Латвії, 
Литви, Польщі, Словенії, Словаччини, Угорщини та Чехії (2004), 
Болгарії та Румунії (2007), а також Хорватії (2013) – також перева-
жали політичні міркування.  

Необхідно зауважити, що політичні зміни на мапі Європи знову 
поставили на порядок денний «Німецьке питання»: до цього часу 
Франція, ФРН, Італія та Велика Британія створювали приблизно рів-
ноцінну групу чотирьох провідних країн ЄС. Перспектива «німець-
кого об‘єднання» докорінно змінювала ситуацію, перетворюючи Ні-
меччину на безсумнівного лідера, що відроджував старі європейські 
фобії. У зв‘язку з цим умовою своєї згоди на таке об‘єднання Фран-
ція зробила створення валютного союзу. «У всякому разі 18 квітня 
1990 року федеральний канцлер Коль та французький президент  
Ф. Міттеран спільно інформували ірландського прем‘єр-міністра Хо-
ги, який головував на той момент у Європейській Раді, про бажання 
                                                 
163 Громыко А. А. О насущном: Европа и современный мир. Москва, Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2017. С. 206.  
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розпочати підготовку до створення передбаченого Єдиним європей-
ським актом економічного та валютного союзу (який повинен був 
набрати чинності у 1993 р.), а також до скликання урядової конфе-
ренції щодо політичного союзу»164. Таким чином, «[д]руге 
об‘єднання Німеччини у 1990 році відбулося не під національно-
державними гаслами, а з урахуванням зобов‘язань Німеччини в  
Європі»165. 

Глобальні шоки були загострені виникненням серйозної пробле-
ми всередині ЄС, яка була пов‘язана з необхідністю корекції самої 
концепції європейської інтеграції, що обумовлювалося суттєвим  
кількісним та якісним розширенням Європейського Союзу. Перед-
бачалося, що нові реалії будуть враховані у Конституції ЄС, проєкт 
якої було підписано у 2004 р. Найбільш важливою новелою Консти-
туції мало бути надання Євросоюзу міжнародної правосуб‘єктності 
та статусу юридичної особи. Крім того, закріплювався принцип пе-
реваги законодавства ЄС над національними законодавствами. Втім, 
цей проєкт був відхилений на референдумах у Франції та Нідерлан-
дах, що і призвело до чергової кризи ідентичності Євросоюзу. Лише 
на саміті ЄС у 2007 р. було ухвалено рішення провести необхідну 
інституційну реформу у вигляді чергової модернізації – шляхом ук-
ладення нової Угоди. Таку Угоду було підписано наприкінці того ж 
року в Лісабоні. Лісабонська Угода намагається утримати баланс 
міжурядового та наднаціонального принципів управління ЄС. Вод-
ночас Угода встановила баланс між цілями та інтересами країн – 
членів Євросоюзу, надавши ЄС статус «супердержави» та визнавши 
його правосуб‘єктність, що означає для нього можливість укладати 
(за певних умов) міжнародні угоди. 

Важливо також те, що Лісабонською угодою було змінено наяв-
ний механізм кваліфікованого голосування в Раді Європи (встанов-
лений т.зв. Ніццьким договором – Treaty of Nice). За новою Угодою 
рішення буде ухвалюватися за умови, якщо за нього проголосували 
понад 55% країн (не менше 15 країн), які представляють мінімум 

                                                 
164 Шредер Д. Европейский Союз как предпосылка объединения Германии 
(О значении статьи 23 Основного закона ФРГ). Современная Европа. 2013. 
№ 4. С. 25.  
165 Там само. С. 26. 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

108 

65% населення. Одночасно встановлено, що «блокуюча меншість» 
не мала бути меншою за чотири країни. 

Перед ЄС також ставиться завдання створення «внутрішнього  
ринку» та досягнення цілої низки цілей: повної занятості, соціально-
го прогресу, боротьби проти дискримінації тощо. Зрозуміло, що до-
сягнення таких амбітних цілей вимагає нового рівня розвитку та ін-
теграції фінансових механізмів – перш за все, фіскального, а також 
кредитно-банківського. Ця ситуація помітно загострилася внаслідок 
того, що у зв‘язку зі світовою фінансово-економічною кризою 2008–
2009 рр. спочатку загальмувалося, а потім фактично унеможливило-
ся досягнення єдиного високого стандарту «європейського добробу-
ту» (який здебільшого соціалістичні та соціал-демократичні уряди 
європейських країн намагалися забезпечити на основі «європейської 
солідарності» (субсидій з бюджету ЄС) та «соціальної бюджетної 
політики» окремих країн. Обмеженість бюджетних коштів призвела 
до глибокої кризи в «периферійних» країнах ЄС (Греції, Португалії, 
Іспанії, частково – Італії), бюджетні дефіцити та боргове наванта-
ження в яких виявилося занадто великим для низькоефективної еко-
номіки (головним чином, через низьку продуктивність праці та інно-
ваційне відставання). Складність врегулювання кризи обумовлюва-
лася головним чином тим, що ці країни входять до Європейського 
валютного союзу і використання єдиної європейської валюти позбав-
ляє їх можливості скористатися традиційними інструментами – ва-
лютним курсом та процентною ставкою, оскільки наявність єдиного 
фінансового ринку практично виключає можливість маніпулювання 
з боку окремих країн. Тепер же рішення цієї проблеми передбачало 
вибір одного з двох варіантів: 1) виключення фінансово недисциплі-
нованих країн з зони функціонування євро або 2) фактичний перегляд 
принципів, які покладено в основу формування Євросоюзу та які не 
дозволяють фінансування суверенних боргів і бюджетних дефіцитів із 
союзного бюджету. «Боротьба навколо описаних варіантів без пере-
більшення є квінтесенцією європейського політичного процесу. Пози-
ції, які займаються в ній, є тим відправним пунктом, відштовхуючись 
від якого політики європейських країн стверджують свою ідентич-
ність. Розбіжності у поглядах на проблему не тільки визначають роз-
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становку політичних сил у «єдиній Європі», а й створюють смислову 
матрицю цієї дивної «єдності»166. 

Один із творців «об‘єднаної Європи», колишній голова Єврокомі-
сії Ж. Делор, навіть заявив, що ідея євро була хибною із самого по-
чатку167. Адже запровадженню єдиної валюти повинна передувати 
політична інтеграція, створення єдиної держави з загальними орга-
нами управління, в тому числі у сфері фінансів, рішення яких по-
винні мати обов‘язковий характер. Фактично йдеться про те, що по-
літики були занадто впевнені у підтримці своїх намірів і поспішили 
зі створенням Європейського валютного союзу, оскільки були впев-
нені у швидкому ухваленні Конституції ЄС. Однак євроскептицизм, 
який існував ще й до початку кризи, тепер лише поглибився, ще  
більше ускладнюючи досягнення необхідних умов. У Європейсько-
му Парламенті дедалі більшого впливу набуває фракція євроскепти-
ків «Європа за свободу та демократію», до якої входять, зокрема, 
представники італійської Ліги Півночі, британської Партії незалеж-
ності Об‘єднаного Королівства, партії «Справжні фіни», грецького 
Народного православного руху, данської народної партії. Інтереси 
прибічників інтеграції захищає Європейська народна партія – право-
центриське угруповання, широко представлене в усіх органах управ-
ління ЄС. На загальному тлі вирізняється позиція німецького керів-
ництва, яке закликає прописати у Лісабонській угоді порядок добро-
вільного виходу країн з зони євро. З іншого боку, пропонується 
проєкт порятунку єврозони на основі загальноєвропейської програ-
ми, що передбачає підвищення податків в країнах-донорах (що не 
знаходить великої підтримки навіть у самій Німеччині). Низка ознак 
свідчить про те, що Велика Британія взагалі втрачає інтерес до ЄС, 
хоча поки не зрозуміло, в якій формі реалізуються нові установки  
виходу з ЄС – на основі певної угоди або на умовах «торговельної 
війни».  

Звісно, «Об‘єднана Європа» стає одним із глобальних економіч-
них та політичних гравців у сучасному світі і її потенціал постійно 

                                                 
166 Смирнов А.Н. Испытание евроскептицизмом: кризис европейской инте-
грации в зеркале консерватизма. Полития. 2013. № 4. С. 50. 
167 Kirkup, J. Euro	doomed	from	start,	says	Jacques	Delors. The Daily Telegraph. 
2011. Dec. 2. URL:	 http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/ 
8932647/Euro-doomed-from-start-says-Jacques-Delors.html 
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зростатиме, а нові функції охоплюють дедалі більше питань зовніш-
ньої політики та безпеки. І ця тенденція, найімовірніше, про-
довжуватиметься. «Водночас стверджувати, що ЄС рухається шля-
хом перетворення у наддержаву, було би неправильно»168.  

Зміна поколінь знизила ефективність головної «об‘єднувальної» 
ідеї: уникнення воєнних конфліктів у самій Європі. Оскільки тепер 
такий стан відчувається як цілком природний, то «суспільна підтрим-
ка інтеграції почала базуватися не на ціннісних критеріях (ідеал ми-
ру в Європі), а на прагматичній оцінці ефективності ЄС, яка в очах 
населення вельми невелика»169. Наслідком цього став розвиток євро-
скептицизму та небажання «платити за інших» – «ерозія солідарнос-
ті», з метою подолання якої з боку провідних лідерів ЄС дедалі час-
тіше лунають думки щодо диференційованої, «різношвидкісної» ін-
теграції: більш тісної інтеграції тих країн – членів ЄС, які до цього 
готові («ядро ЄС»), залишаючи іншим право залишитися на існую-
чому рівні з можливістю приєднання до «ядра» у майбутньому. 

«Загалом можна зробити висновок, що інституційна реформа ЄС 
ще далека від завершення. (…) А це означає, що доведеться серйозно 
замислитися про нову інституційну реформу Європейського Сою-
зу»170. Суттєві зміни геоекономічної структури світу, зокрема стрім-
ке зростання економічної конкуренції з боку Китаю та загострення 
внутрішніх політичних та економічних проблем усередині ЄС (про-
вал Конституції ЄС, банківська та боргова криза «периферійних кра-
їн» тощо), ставлять перед ЄС принципове питання щодо корекції 
моделі євроінтеграції. Таким чином, можна сказати, що на сьогодні 
Європейський Союз перебуває у точці біфуркації, проходження 
якої можливе лише в одному з двох напрямів: подальшої федералі-
зації та просування у бік «Сполучених Штатів Європи» або закріп-
лення на зайнятих позиціях з метою забезпечення збереження 
status quo в умовах подальшої глобалізації. 

                                                 
168 Жусипбек Г. Международно-политическая субъективность Евросоюза. 
Международные процессы. 2013. № 1. Т. 11. С. 133. 
169 Кавешников Н.Ю. Лиссабонский договор и его последствия для развития 
ЕС. Актуальные проблемы Европы. 2010. № 2. С. 70. 
170 Проникова Д.В. Институциональная реформа Европейского Союза и 
Лиссабонский договор. Мир и политика. 2012.	 URL:	 http://mir-
politika.ru/313-institucionnaya_reforma.html 
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. про-
явилася також тенденція до створення вже 
мегарегіональних об‘єднань (блоків), пред-

течою яких стала Північноамериканська зона вільної торгівлі – 
NAFTA (1994), а у другій декаді поточного сторіччя – проєкт Транс-
атлантичного торговельно-інвестиційного партнерства. Такий підхід 
знаходить підтримку в теорії Дж. Фрідмена, який стверджує, що той, 
хто контролював Північну Атлантику, контролював доступ до Євро-
пи і Європи – до світу. Втім, після того, як у 80-х роках минулого 
сторіччя обсяги трансатлантичної та транстихоокеанської торгівлі 
зрівнялися, Північна Атлантика втратила своє колишнє значення. 
«Тепер будь-яка країна, що контролює Північну Атлантику та Тихий 
океан, може, якщо захоче, контролювати світову торговельну систе-
му, а таким чином і глобальну економіку. У ХХІ ст. будь-яка країна, 
що має вихід до обох океанів, отримує величезні переваги»171. Цією 
«будь-якою» країною, на його думку, стають Сполучені Штати Аме-
рики. Передусім тому, що вони розташувалися в потрібному місці в 
потрібний час. До таких висновків приводив аналіз намагань США 
одночасно створити Транстихоокеанське партнерство, спрямоване 
на протистояння можливій китайській гегемонії в цьому регіоні. Ізо-
ляціоністські та непрораховані дії президента Д. Трампа дещо загаль-
мували ці процеси. Однак навряд чи будь-які політичні дії можуть 
повністю скасувати об‘єктивні закони геополітики та геоекономіки. 

У цьому ж контексті слід згадати про проєкт розвитку «альтерна-
тивної глобалізації» у формі Євразійського [економічного] союзу. Це 
є, в певному сенсі, спроба відновлення «радянського» – хоча, звісно, 
і на зовсім іншому рівні: поєднання політичного авторитаризму з 
економічним лібералізмом. Те, що А. Чубайс називав «ліберальною 
імперією»*.  

                                                 
171 Friedman G. The Next 100 Years. A Forecast for the 21st Century.	N.Y.: Dou-
bleday,	2009. Р. 4–5.  
* В Росії про «ліберальний імперіалізм» ще у 1915 р. писав М. Бердяєв, ма-
ючи, однак, на увазі, що його розуміння не вистачає російській інтелігенції 
(Бердяев Н. Война и кризис интеллигентского сознания (июль 1915). Судь-
ба России. Сборник статей (1914–1917).	URL:	http://lib.ru/HRISTIAN/ 
BERDQEW/rossia.txt). Не вистачило його також і А. Чубайсу та його послі-
довникам, оскільки в їхній концепції «лібералізм» неодмінно супроводжу-
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За оптимістичного варіанта (в довгостроковій перспективі), ін-
ституційна та функціональна структура ЄврАзЕС могла би наблизи-
тися до моделі ЄС, створивши передумови для конвергенції еконо-
мік країн-членів або принаймні для їх тісної асоціації. Втім, потріб-
ною, але недостатньою умовою такого розвитку інтеграційних 
процесів на пострадянському просторі видається необхідність того, 
щоб Росія як фактичний «центр тяжіння» інтеграції та фінансовий 
донор такого проєкту в найближчі 20–30 років перетворилася з сиро-
винної держави на могутню і розвинену країну з приматом «нової 
економіки», а її економічна та політична системи відповідали існую-
чим європейським нормам та традиціям. Але поки що це видається 
не дуже реальним. 
 

Певною межею (але не «бар‘єром») для піз-
ньомодерної глобалізації стала криза 2008–
2009 рр., яка завдала важкого удару усій гло-

бальній економіці. Більш того: вона зробила дірку в інтелектуальній 
думці та в саркофазі Марксова «Привиду комунізму» (―das Gespenst 
des Kommunismus‖), чутки про смерть якого, в усякому разі в Європі, 
виявилися трохи перебільшеними. В результаті цього деякі інтелек-
туали почали говорити про те, що Маркс «повертається», немовби 
безсмертний Термінатор капіталізму. А деякі неокейнсіанські полі-
тики запропонували такі заходи підтримки слабкої економіки, що 
опоненти навіть внесли пропозицію перейменувати США в ССША – 
Сполучені Соціалістичні Штати Америки (USSA – United Socialist 
States of America). Мільярди та мільярди доларів було влито в еко-
номіку США, особливо у фінансовий сектор. І доволі швидко розпо-
чалося відновлення. Проте схоже на те, що відновлення розпочалося 
після заходів державної підтримки, але не внаслідок цих заходів. І 
саме це стало головною причиною гарячого бажання провідних інвес-
тиційних банків Америки та Європи повернути фінансову допомогу, 
отриману від своїх урядів, взамін за їх невтручання у банківську діяль-
ність. Передусім це стосувалося бонусів, які отримують банківські 
топ-менеджери. Але це лише видима частина проблеми. Що дійсно 

                                                                                                               
ється насильством, у т.ч. воєнним – з метою встановлення в інших країнах 
проросійських політичних режимів. 

Повернення 
привиду   
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було потрібним після того, як розпочалася криза, так це не «Великий 
брат», а «Великий вибух». Під «Великим вибухом» (Big Bang) я маю 
на увазі не стільки загальну лібералізацію та дерегуляцію,  
скільки банкрутства деяких фінансових інститутів та компаній. Кри-
за та Банкрутство в умовах розбалансованої економіки є нормаль-
ним, логічним виходом в напрямі відновлення. Для того щоб це зро-
зуміти, достатньо прочитати хоч К. Маркса, хоч класиків буржуазної 
політичної економіки. Усі проблеми мають бути вирішені «невиди-
мою рукою» Адама Сміта, яка, за поясненням Мільтона Фрідмана є 
«можливістю співпраці без насильства» (the possibility of cooperation 
without coercion). Свого часу, аналізуючи Велику кризу 1929–1933 
рр., американський дослідник Е. Соломон писав: «Саморегулююча 
ринкова економіка, яку описував А. Сміт, більше себе не регулюва-
ла. «Невидима рука» перетворилася на кулак»172. Загальною відпо-
віддю на таку ситуацію стала підтримка (а в деяких країнах і повна 
заміна) «невидимої руки» вільного ринку, на керуючу руку бюрокра-
тії, або Фрідманівську невидиму руку, яка керує у прямо протилеж-
ному напрямі: «Особи, які намагаються сприяти лише загальним ін-
тересам, спрямовуються невидимою політичною рукою на сприяння 
особливим інтересам, яким вони і не збиралися сприяти»173. Нове 
тисячоліття продемонструвало, що і ця «рука» також може перетво-
ритися на «міцний кулак», який руйнує самі підвалини світової еко-
номічної системи. Стає зрозумілим, що в системі економічних відно-
син поступово здійснюються кардинальні зміни, без розуміння сут-
ності яких неможливе не тільки управління економічними 
процесами, а й навіть адекватна реакція господарюючих суб‘єктів на 
нові виклики світового ринку. 

Карл Маркс описав так звану «кризу надвиробництва» товарів та 
послуг. Але ця остання криза помітно відрізняється від того, що спо-
стерігалося раніше. Втім, можна сказати, що вона інша за формою, 
але така сама за суттю. Просто в цьому випадку саме гроші є тим 
товаром, надвиробництво якого призвело до початку кризи. Деякі 

                                                 
172 Solomon E. Beyond the Turning Point The US Economy in 1980s. San-
Francisco,1981.	P. 118. 
173 Friedman,	 M.,	 and	 Rose	 D.	 Friedman. 1980. Free to Choose: A Personal 
Statement.	New	York:	Harcourt	Brace	Jovanovich. P. 292. 
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банки та фінансові компанії (передусім фонди спільного інвестуван-
ня та хедж-фонди) відзначилися у надвиробництві грошових коштів 
(«широких грошей» – тобто боргових зобов‘язань та фінансових по-
хідних) і просто мали «луснути». Але Держава надала їм допомогу, 
замість того, щоб допомогти Людині (платнику податків). Держава 
зіграла проти Людини. Така суперечність не є чимось новим. «Лю-
дина проти держави» («The Man Versus the State»)	– саме так назива-
лася книга британського філософа та соціолога Г. Спенсера, який 
пропонував ліквідувати усі обмеження стосовно торгівлі та промис-
ловості ще у 1884 р. Герберт Спенсер також відомий своєю теорією 
загальної еволюції. Шукаючи аналогії між соціальною та біологіч-
ною еволюцією, він бачив багато схожого між Організмом та Держа-
вою, порівнюючи різні державні інститути з тими чи іншими орга-
нами людського тіла. Зокрема, він звертав увагу на те, що і для сус-
пільства, і для людського організму характерним є зростання, 
внаслідок якого вони ще більше ускладнюються. А диференціація 
структури супроводжується диференціацією функцій.  
Нормальне, природне функціонування органів/інститутів забезпечує 
нормальне функціонування організму/держави. І навпаки, порушен-
ня (наприклад, революції) є хворобами, які призводять до дезінтег-
рації та кризи. Якщо врахувати, що економіка є такою самою скла-
довою частиною суспільства, як і держава, то зазначені аналогії  
можна поширити і на економіку 

Економісти загалом поділяють єдиний погляд щодо об‘єктивних 
та неідеологічних основ економічних знань. Водночас, як зазначає 
нобелівський лауреат П. Крюгер, значні розбіжності починаються, як 
тільки мова заходить про економіку ділових циклів та практичні 
кроки у відповідь на діловий бум або кризу174. На нашу думку, суть 
проблеми полягає в тому, що світова економіка вступила в нову еру 
– Еру Глобалізації. В цій новій глобалізованій економічній системі 
головну роль відіграє вже не виробництво, а фінансовий сектор, а 
причинами криз стає перевиробництво не товарів, а грошей. У прин-
ципі, про таку трансформацію ще на початку минулого сторіччя за-
уважували марксисти, зокрема Є. Варга та Р. Гільфердінг. Та й сам 

                                                 
174 Див.: Freeland Ch. Economists,	 consensus and crisis. International Herald 
Tribune,	Jan.	11,	2013.	P. 2. 
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К. Маркс, як відомо, називав фінансистів та теоретиків кредитної 
експансії «приємною поміссю пророка та шахрая», а його послідов-
ники вже прямо вказували на те, що «розвиток капіталізму дійшов 
до того, що, хоча товарне виробництво, як і раніше «панує» та вва-
жається основою всього господарства, але на ділі воно вже підірва-
не, і головні прибутки дістаються «геніям» фінансових витівок»175. 
Це явище ми можемо спостерігати і в сучасних умовах. 

В принципі нічого несподіваного в цьому немає, адже давно ві-
домо, що ринкова економіка (і окремої країни, і світу загалом) роз-
вивається циклічно, і спади та падіння виробництва є неприємною, 
але неминучою реальністю. Розбалансування моделі глобальної еко-
номіки знайшло прояв у високодефіцитних зовнішньоторговельних 
балансах розвинених країн та, відповідно, високому суфіциті поточ-
ного рахунку у країнах, що розвиваються. Економічна криза остан-
ніх років значною мірою викликана проблемами, що походять з фі-
нансового сектора та укорінені у диспропорції, викликаної гіпертро-
фованою роллю цього сегмента економіки в розвинених країнах. У 
зв‘язку з цим на певному етапі розвитку технологічного укладу по-
чинає спостерігатися перенакопичення капіталу: накопичений гро-
шовий капітал не може бути інвестований у розширення виробни-
цтва та торгівлі, не призводячи до наступного падіння норми при-
бутковості. Внаслідок цього відбувається значне розростання 
фондових ринків та обсягів операцій з похідними фінансовими ін-
струментами спекулятивного характеру, які породжують швидке, 
хаотичне переміщення «гарячих грошей». Світовий надлишковий 
капітал з торговельно-виробничої сфери перетікає у фінансову і, від-
повідно, з країн, що розвиваються (і потребують додаткового капіта-
лу для розвитку реального сектора економіки), до країн промислово 
розвинених. А оскільки, як уже згадувалося, головну роль тепер віді-
грає не виробництво, а фінансовий сектор, то, відповідно, «криза 
надфінансування» приходить на місце «кризи надвиробництва».  

Головна проблема, однак, полягає в тому, що криза не тільки  
призводить до спаду виробництва та зростання безробіття сама по 
собі, але в тому, що вона загострює ті проблеми, ті «внутрішні хво-

                                                 
175 Ленін В.І. Імперіалізм як найвища стадія капіталізму. Повне зібр. тв.  
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роби», які давно вже визрівали в економічній системі, а в умовах 
кризи набрали руйнівної сили. У 2008–2009 рр. це стосувалося пере-
дусім фінансово-банківської системи, а у 2010–2012 рр. – системи 
державних фінансів. Утім, основна причина кризи полягає у тому, 
що у світовій економіці відбуваються глобальні зміни, обумовлені 
перерозподілом економічної могутності. Зниження конкурентоспро-
можності старих «центрів сили», передусім окремих країн Європей-
ського Союзу, та зростання ризиків їхньої енергетичної залежності 
на тлі зростаючого потенціалу Китаю, Індії, Бразилії та деяких інших 
«новорозвинених країн» – усе це й призвело до ситуації, коли галу-
зеві, секторальні та регіональні кризи здаються перманентним яви-
щем сучасної світової економіки. 

Характерно, що інфляція не становить такої серйозної загрози, як 
у попередні роки. Монетарні влади багатьох країн активно викорис-
товували свій інструментарій для уникнення дефляції та поповнення 
ліквідності банківського сектора шляхом використання нетрадицій-
них механізмів з метою надання додаткових стимулів для зростання 
внутрішнього виробництва. Втім, все більше занепокоєння викликав 
високий рівень безробіття – особливо серед молоді. Економіка Спо-
лучених Штатів Америки, яка поки що виконує по суті функції «сві-
тового локомотиву», так і не змогла перебороти негативні тенденції: 
той позитивний імпульс, яка надала їй доволі контроверсійна полі-
тика президента Д. Трампа, був значною мірою нівельований панде-
мією коронавірусу (точніше, карантинними заходами, які довелося 
застосувати для її стримання). Тож довелося розробляти нову  
бюджетну та монетарну політику, адекватну умовам уже «нової не-
нормальності». На жаль, рецепти, які свого часу сприяли виходу 
США з «Великої депресії» 1929–1933 рр., сьогодні вже не дають очі-
куваного результату. Причому не тільки у Північній Америці. Адже 
уроки попередньої кризи засвідчили, що у відповідь на зусилля 
центральних банків щодо наповнення ліквідністю банківської систе-
ми в Бразилії, Мексиці та Чилі кредитування реального сектора не 
тільки не збільшувалося, але навіть знижувалося. Не підтверджують 
свою дієвість і старі протекціоністські рецепти. Натомість дедалі за-
требуванішими інструментами зовнішньоекономічної політики ста-
ють засоби активної валютної політики, використання яких іноді 
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призводить до так званих «валютних воєн» (у тому числі між США 
та Китаєм). 

Новий етап світової фінансової кризи викликав особливе загост-
рення у сфері кредитних відносин. Державний борг Сполучених 
Штатів Америки на початку 2019 року вже перейшов позначку у  
22 трлн дол., що порівнянно з ВВП цієї країни. При збереженні іс-
нуючої тенденції до кінця 2020 р. він перевищить межу у 33 трлн 
дол. Звісно, це викликає занепокоєння як американців, так і їхніх 
економічних партнерів у всьому світі. Однак справжню стурбова-
ність викликала боргова криза в деяких країнах «Старого світу», як у 
тих, у кого зовнішня заборгованість помітно перевищує розмір наці-
онального ВВП, так і у тих, у яких формально цей показник набагато 
кращий, аніж у США. Невипадково Міжнародний валютний фонд, 
який останні десятиріччя зосереджував свою діяльність головним чи-
ном у країнах, що розвиваються, та на постсоціалістичному просто-
рі, повернувся як активний партнер країн – членів ЄС. Річ у тім, що 
сучасна економіка базується на кредитній основі, без якої нереально 
досягти її швидкого розвитку. А тому справжня проблема полягає не 
стільки в розмірах заборгованості країни, скільки в напрямах вико-
ристання запозичених коштів.  

Не менше значення мають і ті зміни, які відбуваються в системі 
боргових відносин. Зокрема, непомірне, на перший погляд, нарощу-
вання державних боргів (яке призвело до боргових криз у США та 
деяких країнах ЄС), найімовірніше, є наслідком не стільки нераціо-
нальної або невідповідальної політики урядів, а відображенням 
об‘єктивних вимог сучасної економіки, що ґрунтується на всебічному 
розвитку кредиту. Кредитні відносини вже давно та глибоко проникли 
в саму «живу тканину» капіталістичної економіки, створюючи її своє-
рідний каркас, а останнім часом, цілком логічно, стали основою дер-
жавних фінансів. А тому і боротьба з «надмірним борговим наванта-
женням» врешті-решт розхитує основи сучасної економіки, наочно 
демонструючи необхідність принципової зміни підходу до оцінки ролі 
та місця кредитних відносин загалом. Не випадково директор одного з 
найбільших у світі інвестиційних фондів (Pacific Investment 
Management Co.) М. Ель-Еріан використав назву популярного амери-
канського комедійного серіалу про пару гомосексуалістів та сурогатне 
материнство «Нова норма» («The new normal») для опису неминучого 
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сповзання світу після кризи 2008 р. в епоху постійної стагнації, вна-
слідок, зокрема, «нової норми надлишкового боргу» – таких собі «не-
традиційних економічних стосунків», коли, користуючись слоганом 
згаданого фільму, «ненормальність стає новою нормою».  

На думку міжнародних вчених-економістів, світова економічна 
криза спрямувала вектор глобальної економічної політики в напрямі 
вирішення питань зайнятості населення, пріоритетність яких обумо-
влена виключною вагою в процесі економічного і соціального зрос-
тання світу та окремих країн.  

У своїй книзі «Capitalism 4.0» відомий англійський економіст 
А. Калетські стверджує, що капіталізм – це не статичний набір ін-
ститутів,	а еволюційна система,	що переосмислює і заново активізує 
себе через кризу. Криза, на його думку, створить нову модель гло-
бального капіталізму, що не буде базуватися ані на сліпій вірі в рин-
кові сили, ані на надмірному державному втручанні. Цей новий різ-
новид капіталізму стане результатом чотирьох історичних трансфор-
мацій: кінця комунізму, відкриття економік Китаю та Індії, 
інформаційної революції та всесвітнього прийняття системи паперо-
вих (фідуціарних) грошей176. Звісно, кожна з цих причин відіграла 
нерівнозначну роль у трансформації глобальної економіки, але те, 
що ці зміни стосувалися самої її суті, парадигми її розуміння, вида-
ється нам безсумнівним. 

Розвиток сучасних кризових процесів у світовій економіці фак-
тично руйнує усталені загальноприйняті уявлення (наукову парадиг-
му) стосовно механізму економічного розвитку, що дає право гово-
рити про її особливий характер. Що стосується посереднього впливу 
уроків світової кризи, то необхідно звернути увагу на те, що резуль-
тати дій урядів тих країн, які опинилися в епіцентрі кризових явищ, 
засвідчили неефективність протиставлення неоліберальних та кейн-
сіанських підходів до подолання економічних диспропорцій та роз-
балансування стану економіки країни. Світова практика підтвердила, 
що спроби використання протекціоністських механізмів так само 
малоефективні та потенційно  створюють проблеми, як і покладання 
надій на те, що ринкові сили самостійно вирішать усі економічні 
проблеми. Насправді сьогодні питання полягає не в тому, що дер-
                                                 
176 Kaletsky A. A forecast start to come	 true. International Herald Tribune,	 
Jan. 11. 2013. P. 14.  
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жавного втручання в економічні процеси повинно бути більше або 
менше, а в тому, що воно має бути якісним, спрямованим не на про-
тидію об‘єктивним змінам, а на підтримку паростків нових галузей, 
нових професій, нових суспільно-економічних відносин. Така дер-
жавна підтримка повинна бути спрямованою на забезпечення кіль-
кісного та якісного зростання продуктивності праці на основі інно-
ваційних технологій.  

 
Водночас увесь огляд розвитку кри-

зових явищ та заходів протидії нагадує 
скоріше «хроніку пікіруючого бомбар-

дувальника». У цьому сенсі ми можемо говорити про те, що світова 
криза кінця першого десятиріччя нового століття – це «хвороба зрос-
тання». Хвороба, яку намагаються лікувати «дитячими ліками», тоді 
як світова економіка вже стала «дорослою».  Зокрема, йдеться про 
фундаментальні зміни в природі сучасних грошей. Як відомо, осно-
воположною функцією грошей є функція міри вартостей. Гроші 
 важливі тією вартістю, яку вони представляють в обігу. А вартість 
ця є для кожного моменту розвитку конкретної економіки величи-
ною заданою і незалежною від кількості грошей в обігу. Зняття свого 
часу «золотих кайданів» з грошей фактично перетворило будь-яку їх 
кількість в обігу на «суспільно необхідну», відкривши, таким чином, 
шлюзи для повсюдної інфляції, адже накачування економіки гроши-
ма позначається тільки на «вазі» грошової одиниці і зростанні  
інфляції, а зовсім не на капіталізації економіки. Можна і взагалі не 
здійснювати додаткову емісію, незважаючи на зростання економіки. 
У цьому випадку «вага» грошової одиниці зросте, а ціни, відповідно, 
впадуть і в економіці спостерігатиметься дефляція. А, як уже зазна-
чалося вище, в умовах глобалізації загальним феноменом стала ни-
зька інфляція або навіть дефляція. Цілком можливо, що це пов‘язано 
з процесом «інтернаціоналізації вартості», що на практиці «вилива-
ється» в падіння світових цін на товари традиційного експорту (в 
якому дедалі більше домінують країни з низькими витратами вироб-
ництва, але високими рівнями іноземних інвестицій). 

Англо-саксонський капіталізм базується на ліберальній економіч-
ній доктрині, що у концентрованому вигляді представлена т.зв. «Ва-
шингтонським консенсусом» – набором принципів та вимог, яких 

Боротьба з кризою: 
кожен за себе?   
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дотримувалися розташовані у Вашингтоні МВФ, Світовий банк та 
Міністерство фінансів США при розробленні програм розвитку для 
країн із новоствореними ринками і зведеними разом з метою теоре-
тичного аналізу цього підходу британським економістом Дж. Віль-
ямсоном, якому і належить цей термін177. Але на практиці викорис-
тання американського досвіду та американських рецептів не дало 
бажаних результатів навіть на американському континенті. Най-
більш яскравим доказом цього твердження може бути досвід Арген-
тини. Ще сто років тому Аргентина була однією з найбільш еконо-
мічно успішних країн світу, входячи до «провідної десятки». Темпи 
зростання ВВП упродовж понад 40 років щорічно перевищували 6%, 
а за показником ВВП на душу населення Аргентина випереджала 
Італію, Францію та Німеччину. Однак утриматися на цьому рівні 
країні не вдалося – якась внутрішня сила примусила її змінити еко-
номічну політику, розірвати зв‘язки з Великою Британією, відмови-
тися від принципів вільної торгівлі, вдатися до протекціонізму та 
популізму, тобто перейти до довгострокової політики перонізму. Ре-
зультати не примусили себе довго чекати, і ВВП Аргентини опинив-
ся на рівні вже не провідних європейських країн, а сусідніх Чилі та 
Уругваю. Наприкінці минулого сторіччя в Аргентині була здійснена 
спроба повернення до ліберальної економічної моделі (реформи 
Д. Ковалло) і країна знову стала «вітриною неоліберального дива», 
однак продовжувалося це недовго. І знову непереборна сила під-
штовхнула країну до популізму та протекціонізму у вигляді кіршнери-
стської моделі розвитку. «Нова модель виявилася загалом адекватною 
відповідному етапу національного розвитку. (…) На хвилі господар-
чого піднесення та проведення політики «соціального включення» 
рівень життя більшості населення підвищився»178. Але вже у 2012–
2013 рр. економіка країни підійшла до небезпечної межі, за якою по-
чинається рецесія. Таким чином, Аргентина знову відкинута в групу 

                                                 
177 Williamson J. What	Washington	Means	 by	Policy	Reform	 (Chapter 2 from 
Latin	American	Adjustment:	How	Much	Has	Happened?) / Peterson	Institute	for	
International	 Economics.	 Published	 April	 1990. URL:	
http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486 
178 Яковлева Н. Аргентинская модель посткризисного развития. Мировая 
экономика и международные отношения,	2014.	№ 2. С. 69.  
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економічних «аномалій»179, немовби підтверджуючи поширену думку 
про «Аргентинський парадокс», яку Нобелевський лауреат з економі-
ки С. Кузнець сформулював у відомій тезі: «Існують чотири типи кра-
їн: розвинені, нерозвинені, Японія та Аргентина»180. 

До Японії ми ще повернемося, а зараз хотілося б зазначити, що 
таке завзяте неприйняття «випробуваних економічних рецептів» не 
може бути поясненим випадковістю або непрофесіоналізмом, най-
імовірніше, воно обумовлене глибинними причинами ментальної, 
навіть, цивілізаційної властивості – якщо мати на увазі зв‘язок Ар-
гентини зі «середземноморською субцивілізацією». Адже і в країнах 
походження цієї субцивілізації – Італії, Іспанії, Португалії або Греції 
– ми можемо побачити аналогічну реакцію на рецепти «рейнського 
капіталізму». І аналогічні результати. Німецький канцлер 
А. Меркель прямо натякає, що найкращим міністром фінансів для 
цих країн могла б бути проста «швабська домогосподарка», яка ні-
коли не бере в борг більше, аніж вона може повернути. Але відгуку в 
серцях та умах населення «периферійних країн» Європейського Со-
юзу це не знаходить. У Португалії, у відповідь на такі заклики, бага-
тотисячні мітинги протесту збиралися у зв‘язку з намірами уряду 
перенести традиційні карнавали хоча б на вихідні дні (оскільки в дні 
карнавалу не працюють не тільки в містах, де вони проводяться, а й 
у сусідів, які за декілька днів, відповідно, проводять «свій» карнавал 
– і це у самий розпал кризи!). Проте у тій самій Португалії й на по-
чатку ХХІ ст. найбільш популярною особою (скандально, але факт!) 
залишається А. Салазар181 з його концепцією корпоративістської та 
солідаристської «нової держави» («Estado Novo»), в основі якої була 
неконкурентоспроможна, але необтяжлива економічна модель.  

Звісно, при аналізі успіхів або провалів національних програм роз-
витку недоречно посилатися лише на фактор цивілізаційних тради-
цій, але так само недоречно легковажно «скидати його з рахунків», 

                                                 
179 The	Party	is	over. The Economist. Feb. 1. 2014. P. 39. 
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зокрема, заявляючи: «…[А]аналітики, які стверджують, що одні  
культури пристосовані для швидкого економічного зростання, а інші 
ні, випускають з уваги, як швидко може змінюватися культура. Дос-
татньо поглянути на Індонезію та Туреччину, великі демократії му-
сульманської більшості, де швидке економічне зростання розвінчує 
міф стосовно того, що іслам несумісний з економічним розвит-
ком»182. Втім, насправді, «швидкі зміни» культури виявляються не-
достатньо довговічними. Так само недовговічною видається також 
«прищеплення» ліберальної моделі й у Туреччині, що, незважаючи 
на неймовірні зусилля «младотурків» і, особливо, кемалістів, котрі 
зрештою привели її «на поріг» Європейського Союзу, здається знову 
повертається до своєї «неоосманської основи»: економіка прямує до 
депресії, а суспільство небезпечно поляризується183.  

Подібна «традиційна тривкість» характерна не тільки для країн 
європейської цивілізації. Саме час згадати про Японію, якій вдалося 
зробити два великі стрибки у своєму розвитку – внаслідок «реформи 
Мейдзі» (кінець ХІХ ст.) та політики «зворотного курсу» (середина 
ХХ ст.) – обидва рази під сильним західним впливом. А у випадку 
політики «зворотного курсу» безпосередньо відповідно до амери-
канського плану Доджа-Шоупа. І обидва рази енергія економічних 
реформ «згасала» в міру відновлення традиційного «самурайського 
духу», що можна спостерігати зараз, аналізуючи причини втрати 
Японією другого місця серед економічних держав світу. Тепер на це 
місце вийшов одвічний суперник Японії в регіоні – Китай, панівні 
ідеологічні концепції якого (конфуціанство та даосизм) ніколи не 
виконували роль підґрунтя для потужного економічного розвитку. 
Спроба маоїстів використати західну концепцію марксизму також 
не дала позитивних результатів і, відмовившись від неї в стилі ден-
сяопінівського прагматизму («не має значення якого кольору  
кішка – аби мишей ловила»), китайське керівництво взяло на озбро-
єння модель економічного лібералізму, пристосувавши її до тради-
ційних конфуціанських цінностей (таких як соціальна ієрархія, пос-
туповість реформ, державництво тощо) у формі так званого «Пекін-
ського консенсусу». Такий підхід виявився значно більш 
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ефективним (аніж використання марксистської моделі), втім я би не 
поспішав однозначно заявляти про повний успіх. (У цьому місці са-
ме можна було б згадати про часто цитований вислів: «Оцінити 
вплив Великої французької революції важко, оскільки минуло ще 
занадто мало часу»*). По суті, Китай реалізує т.зв. ленінську програ-
му НЕПу – тобто йде тим шляхом, яким раніше пройшов чайканши-
стський Тайвань. І в цьому сенсі китайську економіку очікують ті 
самі «межі зростання», обумовлені необхідністю майбутнього вибо-
ру між демократизацією і лібералізацією та традиційними цінностя-
ми своєї цивілізації. На сьогодні такий вибір формулюється у вигля-
ді «Китайської мрії», цілі якої можуть увійти в серйозний спротив з 
подальшим економічним розвитком. 

У цьому зв‘язку можна згадати також особливості національних 
програм розвитку Індії («Делійський консенсус») або В‘єтнаму (який 
творчо використовує напрацювання Китаю та інших сусідів, в чому і 
полягає один з головних секретів появи чергового «азійського тиг-
ра»184. Як відомо, аналіз цивілізаційного впливу привів С. Гантінг-
тона до висновку, що азійський (конфуціанський, буддійський, му-
сульманський тощо) виклик знаходить відображення у всеохоплюю-
чому відроджені різних аспектів відповідної цивілізації (культурних, 
політичних, економічних), який супроводжується відкиданням цін-
ностей та інститутів «західної цивілізації», акцентом саме на відмін-
ності від Заходу (при цьому часто підкреслюється перевага їхньої 
культури над західною). А представники інших цивілізацій (правос-
лавної, латиноамериканської, африканської і, до речі, індуської) мо-
жуть говорити про самобутність своїх культур, але не проголошують 
                                                 
* Цей вислів часто-густо приписують Ден-Сяопіну, хоча насправді він на-
лежить Чжоу-Енлаю. Справа, однак, у тому, що це, скоріше, приклад захід-
ної міфологізації східної мудрості, адже насправді ця відповідь китайського 
прем‘єр-міністра на питання тодішнього (1971 р.) президента США 
Р. Ніксона стосувалася не Революції 1789 року, а студентських заворушень 
1968 року (під час яких бунтарі широко вживали такі терміни, як «Фран-
цузька революція» та «Паризька комуна» до поточних подій) і тому аж ніяк 
не свідчить про «східну неспішність». (Див.:	 McGregor R. Zhou‘s cryptic 
caution	 lost	 in	 translation. Financial Times, China, June	 10,	 2011. URL:	
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/74916db6-938d-11e0-922e-
00144feab49a.html?siteedition=intl#axzz2yZ9TiEFP 
184 Хорос В.Г. Вьетнам: опыт развития. C. 3. URL:	
http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/ 20062011/	20062011_1.pdf 
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свою перевагу (у всякому випадку так голосно, як це роблять ісламі-
сти)185. А це дуже важливий момент, оскільки є всі підстави говори-
ти про те, що успіх глобального економічного розвитку значною мі-
рою залежатиме від того, як складатимуться відносини між різними 
культурами і цивілізаціями. З цього приводу Ж.П. Пітерс вказує на 
три глобалізаційно-культурні парадигми: культурний диференціа-
лізм; культурну конвергенцію та культурну гібридизацію або пос-
тійне змішування (global mélange)186. Ключовим, як підкреслює 
В. Наумкін, тут є ставлення до культурно-цивілізаційних розбіжнос-
тей: чи приведе глобалізація до їх нівелювання, стирання шляхом 
поглинання одних іншими, гомогенізації (конвергенції); чи вони, 
навпаки, будуть зміцнені, увічнені (диференціалізм, що лежить в ос-
нові теорії «зіткнення цивілізацій» Семюеля Гантінгтона) або ж від-
буватиметься процес їх змішування (гібридизація)187. 

В будь-якому випадку, слід мати на увазі, що «[г]лобалізація у 
ХХІ ст. – це не просто продукт «Вашингтонського консенсусу», її 
рушійними силами є «китайська мрія» та великодержавні амбіції Ро-
сії. У процес глобалізації залучені не тільки приватний сектор та  
ринковий механізм, а й великі корпорації та підприємства, які отри-
мують державну підтримку»188. 

 
Усе зазначене вище дає нам підстави 

зробити відповідні висновки. 
1. Цивілізаційні, світоглядні основи по-

винні бути невід‘ємною і визначальною 
складовою національних стратегій розвитку, без урахування яких 
неможливо досягти успіху. 

                                                 
185 Хантингтон С. Смещающийся баланс цивилизаций. Гл. 5: Экономика, 
демография и цивилизации, бросающие вызов. Столкновение цивилизаций. 
URL:	http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/05.php 
186 Pieterse J.N. Globalization as Hibridization. International Sociology. Vol. 9. 
N2. 1994, June. URL:	 http://www.uvm.edu/rsenr/rm230/ 
Nederveen%20Pieterse.pdf 
187 Наумкин В. Цивилизации и кризис наций-государств. Россия в глобаль-
ной политике. 2014. № 1. С. 48.  
188 Шаолей Ф. Не забывая прошлого, смотреть в будущее. Перспективы ки-
тайско-российских отношений в АТР. Россия в глобальной политике. 2013. 
№ 5. Т. 11. С. 75. 

Глобалізація: 
вчора, сьогодні, 
завтра…   
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2. Втім, існують базові принципи, без дотримання яких також не-
можливо досягнути успіху в економічному розвитку країни. 

3. Співвідношення між «базисом» та «надбудовою» не є таким 
односпрямованим, як у концепції К. Маркса та Ф. Енгельса189. В  
певному (і все зростаючому сенсі) можна говорити про те, що «бази-
сом» є саме цивілізаційні, світоглядні (культурні, релігійні, менталь-
ні тощо) основи суспільства, які значною мірою і визначають стан 
економічної надбудови. (До речі, такий висновок можна було зроби-
ти і з Марксової ідеї стосовно «азійського способу виробництва», у 
зв‘язку з чим, імовірно, ця ідея не отримала розвитку серед марк-
систських ідеологів.) 

На нашу думку, саме таке розуміння впливу цивілізаційних основ 
на економічний розвиток суспільства мало бути покладене в основу 
розроблення національних стратегій розвитку, в тому числі – про-
грами розвитку України. Така програма повинна базуватися не  
стільки на рекомендаціях іноземних фахівців (які потрібно сприйма-
ти, але критично і творчо), скільки на розумінні цивілізаційних ос-
нов українського суспільства та національної економічної системи і 
на їхньому узгодженні («Київському консенсусі») з базовими вимо-
гами до умов сталого розвитку сучасної економіки. Втім, це вже 
предмет окремого дослідження. 

Наведені вище факти (і це тільки в системі грошових відносин) 
дають нам змогу зробити висновок щодо суттєвої зміни взаємозалеж-
ностей тенденцій та факторів, які визначають саму логіку розвитку 
сучасної економічної системи. Така зміна парадигми глобальної еко-
номіки – яка ще тільки проявляється і вимагає глибокого вивчення, 
найімовірніше, є багатофакторним процесом, вплив на який здійс-
нюють накладання коротко- та довгострокових циклів, поява та по-
силення значення нових, нематеріальних факторів виробництва 

                                                 
189 «У суспільному виробництві свого життя люди вступають у визначені, 
необхідні, від їх волі не залежні відносини – виробничі відносини, які від-
повідають певному рівню розвитку їхніх матеріальних продуктивних сил. 
Сукупність цих виробничих стосунків становить економічну структуру сус-
пільства, реальний базис, на якому піднімається юридична і політична надбу-
дова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості» (Маркс К., 
Енгельс Ф. До критики політичної економії. Твори. 2 вид. Т. 13. С. 6–7) 
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(знань, соціального капіталу, кредитних відносин тощо), розвиток та 
економічна експансія «новостворених» ринків та ін.  

Ми також могли побачити, що одним із важливих аспектів (та, 
мабуть, навіть визначальних факторів) глобалізації виступає «зітк-
нення цивілізацій» – тобто значне поглиблення контактів між різни-
ми цивілізаціями, яке призводить до виникнення суперечностей між 
основними установками цих цивілізацій та спроб нівелювати взаєм-
ний вплив з метою забезпечення домінування однієї з цивілізацій 
та/або збереження (консервації) традиційного стану справ, який при-
таманний таким цивілізаціям. Таке зіткнення стосується різних сто-
рін людського життя – культурного, релігійного, військового і, звіс-
но, економічного (яке, власне, цікавить нас найбільше). 

Перше зіткнення цивілізацій (яке відбулося за часів Александра 
Македонського) мало досить обмежений характер: воно стосувалося, 
головним чином, лише західної та східної частини античної прото-
цивілізації і тому його краще назвати «квазіцивілізаційним» зіткнен-
ням. Це зіткнення призвело до взаємопроникнення та взаємозбага-
чення цих двох частин, які в майбутньому стали основою для ство-
рення аврамічної цивілізації. Що і можна розглядати як результат 
першого між- або внутріцивілізаційного зіткнення.  

Відповідно до прийнятої нами класифікації (аврамічна, дхармічна 
та даоїстська), перше зіткнення цивілізацій засвідчило домінування 
аврамічної цивілізації, що знайшло свій вираз у створенні Арабсько-
го халіфату і поширенні ісламу на Північну Африку, а також у ство-
ренні колоніальних імперій Іспанії, Португалії, Британії, Франції, 
Голландії та Росії.  

Розвиток глобалізації ніколи не був однолінійно спрямованим. 
Він і зараз демонструє подеколи досить суперечливі явища, які зок-
рема дозволяють говорити про таку собі «гло-локал-анклавізацію» 
(за теорією російського соціолога В. Ядова). 

Що ж стосується процесу економічної глобалізації загалом, то 
він, на нашу думку, розвивається у формі гегельянської спіралі, в 
якій «тезою» виступає «Глобалізація 1.0», лідерами якої є кілька кра-
їн однієї цивілізаційної спрямованості (чергування європейських 
держав-лідерів), «антитезою» натомість стає лідерство однієї супер-
держави (місце якої врешті збереглося лише за Сполученими Шта-
тами) в рамках «Глобалізації 2.0», утім «синтезом» стає лідерство 
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кількох центрів глобалізації, які належать до різних цивілізаційних 
напрямів (коли головним глобалізатором намагається стати поряд 
або з США, Китай, а, можливо, також і Індія), забезпечуючи, таким 
чином, перехід до «Глобалізації 3.0».  

  
2.2. ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

 
У багатьох дослідженнях економічної глобалізації зазначається 

про особливо важливу роль цього процесу у царині фінансових від-
носин. «Процес глобалізації найбільш глибоко кількісно та якісно 
просунувся у фінансовій сфері. Носіями глобалізації є фінансові  
ринки, міжнародне переміщення капіталів, кредитів, валюти. Тому 
як один з елементів економічної глобалізації виокремлюють фінан-
сову глобалізацію, яка є процесом поступового об‘єднання націо-
нальних та регіональних фінансових ринків в єдиний світовий фі-
нансовий ринок, а також посилення взаємозалежності між ринками 
окремих фінансових інструментів»190. 

Експерти Міжнародного валютного фонду по суті те саме форму-
люють так: «Фінансова глобалізація – це агрегований концепт, який 
відображає зростаючу глобальну пов‘язаність за посередництвом 
транскордонних фінансових потоків»191. 

Останніми роками глобалізація набула таких розмірів, що, здаєть-
ся, немає вже жодної царини суспільних відносин, яка б не була охоп-
лена цим процесом. Але одним із найбільш уражених або охоплених 
(залежно від ставлення до цього явища) глобалізацією галузей сус-
пільно-економічного життя є фінансова система. Ба більше: високі 
показники інтернаціоналізації фінансових відносин розглядаються 
не тільки як результат глобалізації, а й самі розглядаються як ін-
струменти глобалізаційних процесів. Тобто фінансова система, фі-

                                                 
190 Трифонов Д.С. Финансовая глобализация как современный этап интер-
национализации мирового хозяйства. Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. Экономика и бизнес. 
2014. № 5 (54). С. 46.  
191 Prasad	E.,	Rogoff	K.,	Shang-Jin	Wei,	Kose	M.A.	Effects	of	Financial	Globali-
zation	on	Developing	Countries:	Some	Empirical	Evidence / IMF. 2003,	March 
17. P. 7. 
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нансові відносини слугують одночасно і об‘єктами, і суб‘єктами 
глобалізації.  

При цьому під впливом глобалізаційних процесів постійним яви-
щем стають фінансові дисбаланси, формами проявів яких є: 

– валютно-цінові диспаритети і платіжні дисбаланси; 
– зовнішня заборгованість і незбалансована міжнародна ліквід-

ність; 
– дисбаланси у світових заощадженнях та інвестиціях; 
– глобальні фіскальні розриви тощо192. 
Однією з характерних рис сучасного етапу глобалізації є те, що 

«розширення горизонтів», послаблення кордонів та обмежень, всео-
сяжне об‘єднання та універсалізація відбуваються на тлі регіональ-
ної фрагментації та інтеграції. Опинившись перед викликами відкри-
того, глобалізованого світу, окремі країни починають шукати союз-
ників (регіональних або функціональних, стратегічних або 
ситуативних), об‘єднуючись за ознакою подібності економік (ОПЕК, 
БРІК, ГУУАМ) або регіональних особливостей (ЄС, НАФТА,  
АСЕАН).  

Тобто насправді відбувається не десуверенізація, а, радше, зміна 
формату відношень суверених держав. Найбільш вражаючими тем-
пами такий процес відбувається на теренах Європи. І інтеграція рин-
ків капіталу є одним із трьох її основних напрямів (поряд із внутріш-
ньоєвропейською торгівлею та ринками праці).  

 
Сучасний етап глобалізації характери-

зується виникненням багатополярного 
фінансового світу: з фінансовими центра-
ми, розташованими фактично на всіх ма-

териках, активною діяльністю транснаціональних корпорацій і бан-
ків, і величезними фінансовими потоками, які не знають обмежень 
ані в часі, ані в просторі (в межах нашої планети, звісно). Аналіз цих 
фінансових потоків свідчить, що величезний дефіцит платіжного 
балансу Сполучених Штатів фінансується рештою світу (країни 
ЄС тримають у цьому процесі приблизно «нульовий баланс»), знач-
ною мірою за рахунок країн, що розвиваються: і тих, що експорту-
                                                 
192 Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку. Сучасна парадигма фор-
мування геофінансового простору. Київ: Знання, 2012. С. 302.  

Багатополярний  
фінансовий світ   

2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

129 

ють нафту, і тих, що чия ринкова економіка справді швидко зростає 
(emerging markets). Загальні обсяги боргу США (так званий public 
debt – тобто боргові зобов‘язання держави щодо утримувачів дер-
жавних облігацій за межами державних установ – як внутрішніх, так 
і зовнішніх) на кінець 2018 р. перевищував 21 трлн дол., або при-
близно 77% ВВП країни. Втім, за часткою у ВВП американський 
борг перебуває на 43-му місці у світі, помітно поступаючись боргу 
Греції (180% ВВП), Японії (153%), Італії (120%), чи навіть Франції 
(88%) тощо. Симптоматично, що серед найбільших кредиторів Спо-
лучених Штатів, крім Японії, Швейцарії та деяких інших країн Захід-
ної Європи (Велика Британія, Ірландія), провідне місця займають 
Китай, країни ОПЕК, Бразилія та інші країни з новоствореними рин-
ками. Найбільшими іноземними кредиторами виступають Японія 
(1,2 трлн дол.) та Китай (1,1 трлн дол. з додатковими обсягами приб-
лизно по 0,2 трл дол., які припадають на Гонконг та Тайвань). Разом 
вони трохи випереджають ФРС (2,5 трлн дол.) як кредитори США. 
Інші згадані країни тримають на порядок менші обсяги боргових зо-
бов‘язань Сполучених Штатів. (На цьому тлі досить кумедним вида-
вався галас, піднятий російськими ЗМІ з приводу зменшення у 2019 
році американських боргових зобов‘язань в офіційних резервах ЦБ 
Росії, що подавалося у стилі «наша відповідь Чемберлену»: насправ-
ді таке зменшення відбулося майже на третину – з 11 до 8,5 млрд 
дол. (при тому, що їх із задоволенням придбали ті самі японці).  

Водночас зростають і прямі іноземні інвестиції в економіки країн 
із висхідними ринками, які утримують в резервах боргові зо-
бов‘язання США. Причому криза 1998 року практично ніяк не впли-
нула на обсяги прямих іноземних інвестицій до країн, що розвива-
ються, а криза 2008–2009 рр., хоча і призвела до помітного (10–15%)	
зменшення ПІІ, але все ж таки залишила їх на достатньо високому 
рівні у приблизно 500 млрд дол., після чого зростаючий тренд було 
відновлено і у 2011 р. обсяг прямих іноземних інвестицій, отриманих 
країнами, що розвиваються, сягнув нової рекордної позначки у 684 
млрд дол.193. Після цього темпи його зростання дещо уповільнилися 

                                                 
193 World	 Investment	 Report	 2012.	 Towards	 a	 New	Generation	 of	 Investment	
Policies. New	 York	 and	 Geneva, 2012. P. 3. URL:	 http://unctad.org/en/ 
PublicationsLibrary/wir2012	embargoed_en.pdf 
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(до 2% на рік), але у 2019 р. обсяг інвестицій становив уже  
706 млрд дол.194. Тобто рух капіталу теж став багатополярним (бага-
товекторним). Те саме ми можемо бачити і щодо руху товарів та по-
слуг. Поки що лише рух робочої сили спрямований головно в напря-
мі більш розвинених країн (США та ЄС). 

 
Взагалі, потоки капіталу в сучасних умовах 

мають структурний характер, тобто для країн 
– активних учасниць ринку характерні як екс-

порт, так і імпорт капіталу залежно від потреб та можливостей 
окремих галузей, різних періодів та геополітичних напрямів. 

Що стосується ПІІ, то їх обсяг в країни, що розвиваються, сягнув 
3% ВВП останніх і спрямовується до тих із них, де відзначається 
економічне зростання, збільшення корпоративних прибутків та по-
кращення інвестиційного клімату. Зазначені явища є як наслідками 
припливу інвестицій, так і факторами, що сприяють їх залученню. 
Тобто в певному сенсі прямі іноземні інвестиції самовідтворюють 
умови свого розвитку в окремих економіках. Зрозумівши це, дедалі  
більше країн із ринками, що розвиваються, долучаються до світового 
руху капіталів: якщо наприкінці дев‘яностих років на 10 найбільших 
бенефіціарів серед таких країн припадало 75% ПІІ, то у 2005 році – 
вже 65%. Приблизно на цьому ж рівні це співвідношення залишаєть-
ся і зараз. Але якщо з розрахунків вилучити Китай (включно з Гон-
конгом та Макао), то частка найбільших десяти бенефіціарів змен-
шиться до 54%195, що свідчить про достатньо високий рівень дивер-
сифікації надходження прямих іноземних інвестицій. 

За результатами 2018 року обсяг ПІІ у світі скоротився до 1297 
млрд дол., а в розвинені країни – опустився до свого найнижчого за 
15 років рівня – до 567 млрд дол., при тому, що обсяг інвестицій в 
економіки країн, що розвиваються, виявився вищим (706 млрд дол., а 
у транзитні економіки продовжував стагнацію на рівні усього в 34 
млрд дол.196. 

                                                 
194 World	 Investment	 Report	 2019 / UNCTAD. 2019. P. 1. URL:	
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf 
195 World	Investment	Report	2012. P. 172. 
196 World	Investment	Report	2019 / UNCTAD. 2019. P. 1. 
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Рис. 4. Надходження прямих іноземних інвестицій  
(по групах країн), 1995–2011, млрд дол. 
Джерело: World	 Investment	 Report	 2012.	 Towards	 a	 New	 Generation	 of	
Investment	Policies.	New York and	Geneva	2012.	P.	3. 

  
Посилилась і тенденція до зростання обсягів руху капіталів у ме-

жах самої групи країн, що розвиваються («Південь-Південь»): якщо 
у 1995 р. він становив 15 млрд дол., то у 2005 р. – вже 50 млрд дол., а 
у 2011 р. взагалі сягнули майже 120 млрд дол. Але в наступні роки 
при більш-менш стабільному абсолютному обсязі інвестицій в еко-
номіки країн, що розвиваються, частка інвестицій «Південь-Південь» 
почала скорочуватися (у 2018 р. – з 47 до 27 %). До того ж, за екс-
пертними оцінками, велика кількість таких інвестицій насправді 
здійснюється транснаціональними компаніями, які належать розви-
неним країнам. Переважно це т.зв. «greenfields investment», тобто 
інвестиції, які використовуються для створення нових компаній та 
виробництв, на відміну від інвестиційних операцій з придбання та 
поглинання вже існуючих компаній (M&A), більш притаманних для 
інвестицій із розвинених країн197. Великими інвесторами серед таких 
                                                 
197 Lall. R. World	Bank:	South-South	investment	boom. Financial Times. 2011, 
Jan 13. URL:	 http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/01/13/world-bank-south-
south-investment-boom/?#	axzz2gB53hIX9 
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країн стали Російська Федерація та Угорщина (інвестиції переважно 
в країни Східної Європи та Середньої Азії), Китай (в Латинську 
Америку) та Південно-Африканська Республіка (в Африку). Привер-
тає до себе увагу і те, що ці країни-інвестори одночасно перебувають 
і в переліку 10 країн, на які припадає майже 70% надходжень з ринку 
міжнародних облігацій. 

Таким чином, вони створюють певну транзитну або «буферну» 
зону», приймаючи на себе ризики найменш розвинених (в ринково-
му сенсі) країн, продовжуючи традицію розвитку субімперіалізму і 
позиціонуючи себе «першою хвилею» претендентів на приєднання 
до т.зв. «золотого мільярду». Проте, оскільки в процесі свого роз-
витку глобалізація на певному етапі неминуче досягає стану Парето-
ефективності, то не можна стверджувати, що зміни не погіршують 
економічну ситуацію окремих країн («ізгоїв глобалізації»), які нама-
гаються протистояти об‘єктивним процесам замість того, щоб ско-
ристатися глобальними тенденціями для реструктуризації та підви-
щення ефективності власної економіки.  

 
Привертає до себе увагу те, що, незважаючи 

на подібність масштабів та використання облі-
гацій для залучення фінансування, суттєву різ-

ницю між періодами «першої» (початок ХХ ст.) та «другої хвилями» 
(кінець ХХ ст.) глобалізації можна побачити у явищі паралельності 
зміни цін на активи, зокрема спредів за суверенними облігаціями. На 
початку ХХ ст. кожна країна мала свою власну траєкторію зміни 
спредів, а наприкінці – для країн з ринками, що формуються, вже 
стала характерною паралельність таких змін, особливо в кризові пе-
ріоди, коли зразу в кількох країнах спостерігалися різкі підвищення 
спредів за суверенними облігаціями. Сто років тому спреди по облі-
гаціях визначалися передусім подіями, які стосувалися окремих, 
конкретних країн (посуха, війни, неврожай тощо), а в сучасних умо-
вах такі події, хоча і залишаються досить важливими, все ж таки не 
пояснюють існуючі спреди, які значною мірою залежать від зміни 
загальних макроекономічних індексів по усіх країнах з ринками, що 
формуються. Особливо, якщо такі індекси свідчать про наближення 
кризи, яка передається з країни в країну наче епідемія. Така поведін-
ка ринку, серед іншого (але не виключно), пояснюється і більшою 
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подібністю структур економіки країн з ринками, що формуються: 
якщо раніше економіки країн були дуже спеціалізованими (деколи – 
монокультурними), то зараз їх економіки більш диверсифіковані, але 
з одними й тими самими складовими частинами, що і є підґрунтям 
для «кризових епідемій». 

Ще одним фактором, який обумовлює паралельність руху цін на 
активи, є зміни у поведінці інвесторів і те, яким чином здійснюються 
міжнародні інвестиції. Йдеться, між іншим, про те, що збитки, які 
несуть міжнародні інвестори в країні, охопленій кризою, примушу-
ють їх (заради підтримання встановлених параметрів ризику та лік-
відності) продавати активи, придбані в інших країнах. І тоді «баци-
ла» падіння біржових котирувань проникає на ринки, первісно не 
зачеплені кризою. У «добрі, старі часи» інвестор, найімовірніше, 
просто припинив би операції у кризовій країні або продав би активи 
за мінімальною прийнятною ціною, переключившись тимчасово на 
придбання активів в іншій країні. Сьогодні, «діючи глобально», ін-
вестор вже не може «думати локально», адже він найчастіше або 
представляє фонди взаємного інвестування, або користується пози-
ковим капіталом. В обох випадках швидке та велике поширення ін-
формації про кризу в будь-якій країні означатиме негайний попит на 
готівку (для учасників фондів або банків), які інвестор може отрима-
ти здебільшого лише продаючи інші активи і, таким чином, поси-
люючи і поширюючи кризу. 

Суттєве значення має і вплив, який «первісна криза» чинить на 
країни походження інвестицій. Відсутність такого впливу може 
сприяти швидкій локалізації кризи, а наявність – навпаки, посилити 
її і спрямувати на більшу кількість ринків. Так спрацювало у серпні 
1998 року банкротство британського інвестфонду Long Term Capital 
Management, або американського Lehman Brothers – у 2008 р. Пара-
лельні зміни цін на активи значною мірою посилюються внаслідок 
діяльності хедж-фондів, сумарна вартість активів під управлінням 
яких наближається до 2,5 трлн дол.198. Щоправда, вони можуть і 
пом‘якшувати кризові явища, якщо діятимуть «проти ринку». Теоре-
тично, вони можуть піти на це, якщо ціни впадуть занизько для інве-
сторів, не налаштованих на високі ризики. 
                                                 
198 Reaching New Heights. The	2013	Credit	Suisse	Global	Survey	of	Hedge	Fund	
Investor	Appetite	and	Activity. Credit Suisse. 2013. Р. 5.  
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Ще менш передбачуваним є вплив приватних фондів акціонерно-
го капіталу: як правило, вони здійснюють довгострокові інвестиції і 
теоретично зацікавлені у стабільності ринку. Однак, якщо такий 
фонд все ж таки вирішить «закрити» велику позицію, це призведе до 
зворотного ефекту. Крім того, досить часто такі фонди мають доволі 
короткий інвестиційний горизонт*, унаслідок чого вони здійснюють 
інвестиції в різних країнах, але в одні й ті самі, популярні сектори 
економіки, що також підвищує ймовірність паралельності подій.   

Імовірність фінансових криз, які супроводжуються передачею 
«кризового вірусу» та паралельністю подій на глобальних ринках 
капіталу в майбутньому зростає через появу та посилення значення 
не тільки нових гравців, а й нових фінансових інструментів. Особли-
ву роль серед них мають т.зв. похідні фінансові інструменти (тобто 
такі, які утворюються на основі традиційних, або класичних, фі-
нансових інструментів, через «надбудову» над ними операцій друго-
го та третього порядку: можливість вибору рішення або обумовле-
ність дій змінами певних параметрів тощо), відомі також як дери-
вативи (derivatives).	 

Деривативи не є звичним товаром, але їхня вартість «похідна» від 
інших ринкових інструментів: від процентних ставок до урядових 
облігацій, валют і кредитів. Хоча деякі біржі допускають торгівлю 
деривативами на своїх майданчиках, дедалі більшого поширення на-
буває позабіржова торгівля деривативами (over-the-counter deriveati-
ves). Розширенню обсягів і спектра операцій з «похідними інстру-
ментами», до яких часто вдаються різні інвестиційні фонди та ком-
панії з метою диверсифікації своїх ризиків, сприяла і активізація 
«роздрібних інвесторів», які почувають себе в новій ролі ще недо-
статньо впевнено і віддають перевагу таким значно захищеним фор-
мам інвестицій, як вкладення у спільні фонди або конвертовані акції. 
Не можна не згадати і про те, що на початку нового століття істот-
ним фактором, що вплинув на розвиток ринку деривативів, став 
також бум високотехнологічних компаній,	 який прокотився від 
США до Західної Європи. Вкладення в їх корпоративні папери, од-
нак, було справою не лише прибутковою, а й доволі ризикованою. 
                                                 
* Інвестиційний горизонт – тривалість часу, на який передбачається здійс-
нення інвестиції. Як правило, чим коротший інвестиційний горизонт, тим 
менший ризик інвестор готовий взяти на себе. 
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Тому багато хто з інвесторів став страхувати ці вкладення за допо-
могою різних деривативів, чому сприяло широке використання при 
емісії акцій таких компаній випуску цінних паперів із «замороже-
ним» терміном їх перепродажу (lock-ins stocks). Втім, це не врятува-
ло більшість ризикових інвесторів від доволі прикрих результатів 
вибуху т.зв. «ІТ-бульбашки», тобто стрімкого падіння очевидно спе-
кулятивно завищених біржових курсів цінних паперів (передусім 
акцій), емітованих численними ІТ-компаніями (головно з розробки 
програмного забезпечення).  

Іншою якісною зміною поступово стає порядок використання 
міжнародних валютних резервів. Класичний варіант полягає у тому, 
що значна частка іноземної валюти опиняється у розпорядженні 
центральних банків: вони викупають її на внутрішньому ринку у  
експортерів та інвесторів, здійснюючи таким чином емісію власної 
валюти. Надалі такі резерви використовуються для зворотної опера-
ції. Тобто валютні резерви центральних банків виступають  
певною мірою як «приводні та відвідні канали грошового обігу» (ко-
ристуючись термінологією К. Маркса), залишаючись немовби «за-
мороженими» упродовж проміжного періоду.  

Центральні банки та уряди, як правило, уникали прямого викори-
стання цих коштів на світовому ринку: оскільки в обмін на іноземну 
валюту була емітована відповідна кількість національної, то така 
операція могла би розглядатися як «повторне використання» інозем-
ної валюти, або ж здійснена в процесі її придбання емісія національ-
ної валюти виглядала би як необґрунтована, незабезпечена та, зреш-
тою, інфляціогенна. Однак наявність постійного дисбалансу у між-
народних розрахунках (про що згадувалося вище) призвела в 
окремих країнах до утворення не просто надмірних, а надзвичайно 
великих валютних резервів, що і поставило питання про нераціональ-
ність та, навіть, нелогічність їх використання попереднім чином.  

Ось тоді на міжнародних ринках капіталу почало стрімко зроста-
ти значення суверенних фондів накопичення багатства (СФНБ), хоча 
вони існують щонайменше з 1953 року, коли було засновано перший 
із таких фондів – Кувейтське інвестиційне агентство (Kuwait 
Investment Authority – KIA).	Але завдяки підвищенню цін на нафту та 
газ, а також глобалізації та диспропорційності світової фінансової 
системи, кількість таких фондів за останні півтора десятки років по-
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мітно зросла. У 2012 р. розмір 36 найбільших суверенних фондів сві-
ту сягнув 5 трлн дол.199, а у 2018 р. – перевищив 8 трлн дол. На кі-
нець 2019 р. найбільші СФНБ існували в Норвегії (Державний пен-
сійний фонд найбільший у світі – 1,1 трлн дол.), Китаї (сумарний 
обсяг – понад 1,8 трлн дол.), Абу-Дабі (0,7 трлн дол.), Кувейті  
(0,6 трлн дол.) та Гонконзі (0,5 трлн дол.) 200. 

Суверенні фонди забезпечують цілу низку економічних зисків, 
таких як: допомога в униканні циклічних підесень та падінь вироб-
ництва; передачу наступним поколінням заощаджень та бюджетних 
профіцитів, які зумовлені нетривалими причинами (приватизація, 
короткотермінові позитивні зміни цін на експортні товари тощо); 
забезпечення більшої диверсифікації портфеля активів і підвищення 
доходів від їх управління, порівняно із системою управління офіцій-
ними валютними резервами з боку центрального банку.  

Але головне – «фонди багатства» створюють потенційну можли-
вість докорінної зміни правил гри на світовому ринку капіталу: по-
года на ньому згодом визначатиметься не спекулятивними оборота-
ми у трильйони доларів, а може трохи менш вражаючими, «усього 
лише» багатомільярдними, але цілком реальними операціями щодо 
зміни прав власності на цілком реальні активи і корпоративні права. 
Такий підхід загрожує принципово змінити розклад сил на світовому 
ринку. Більш того, він стосуватиметься змін у розстановці не тільки 
економічних, а й політичних сил. 
  

Стандартний аналіз, що базується на ма-
тематичному розрахунку капіталізації фі-
нансових (боргових) потоків, засвідчує, що 

існуюча модель глобальних дисбалансів є нестійкою201. Розрахунко-
ва заборгованість, яка виникає внаслідок обслуговування дефіциту 

                                                 
199 Global Finance. URL:	 http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-
data/12146-largest-sovereign-wealth-funds.html#axzz2RGwKyq2I 
200 Largest	 sovereign	wealth	 funds	worldwide	 as	 of	December	 2019,	 by	 assets	
under	 management. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/276617/ 
sovereign-wealth-funds-worldwide-based-on-assets-under-management/  
201 Див.:	Roubini	N.,	Setser	B.	The	US	as	a	Net	Debtor:	The	Sustainability	of	the	
US External Imbalances. 2004, November. Р. 53–56. URL:	

Сценарії  
майбутнього 
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поточного рахунку в розмірі 7,5% ВВП країни, економіка якої номі-
нально зростає на 5% (3% реального зростання плюс 2% інфляції) 
передбачає можливість відношення чистого зовнішнього боргу до 
ВВП на рівні 150%202.  

Механізм коригування платіжного балансу базується на тому, що 
в умовах сталого дефіциту платіжного балансу США поступово 
знижується закордонний попит на додаткові американські активи  
(у т.ч. американську валюту, що призводить до зниження цін на них 
(у т.ч. курсу долара). Падіння вартості активів та, відповідно, підви-
щення процентних ставок уповільнює внутрішній попит та робить 
доступною дедалі більшу частину американського експорту, тоді як 
слабкий курс підвищує зовнішній попит на нього.  

Економетричні моделі свідчать, що покращення стану поточного 
рахунку на пів відсотка вимагає зниження реального ефективного 
обмінного курсу долара на 5%. За другим сценарієм, приплив капі-
талу продовжуватиме фінансувати дефіцит рахунку поточних опера-
цій (тобто фінансування долара) на існуючому рівні, що означатиме, 
що розмір дефіциту щодо ВВП буде ще більше розширюватися. Це зі 
свого боку провокуватиме нестабільність як економічну, так і полі-
тичну, що врешті-решт уреальнює загрозу різкого зменшення прип-
ливу капіталу до Сполучених Штатів та примусового падіння курсу 
долара.  

Водночас привертає увагу те, що протягом багатьох років (при-
наймні пів століття після виникнення «дилеми Трифіна») реальна 
ситуація розвивається за якимось іншим сценарієм. Намагання пояс-
нити ці розходження призвели до появи трьох моделей, які отримали 
назву «нова економіка», «темна матерія» та «досвідчений інвес-
тор»203.  

                                                                                                               
http://people.stern.nyu.edu/nroubini/papers/Roubini-Setser-US-External-
Imbalances.pdf  
202 Eichengreen	B.	Global	Imbalances:	The	New	Economy,	the	Dark	Matter,	the	
Savvy	Investor,	and	 the	Standard	Analysis / University	of	California. Berkeley, 
2006,	March. P. 1.  
203 Див.:	Eichengreen	B.	Global	Imbalances:	The	New	Economy,	the	Dark	Mat-
ter,	 the	 Savvy	 Investor,	 and	 the	 Standard	 Analysis / University	 of	 California. 
Berkeley,	2006,	March. 15	p.	 
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Пояснення з точки зору нової економіки (new economy view) поля-
гає в тому, що стандартний аналіз недооцінює реальні апетити іно-
земних інвесторів щодо акумуляції фінансових зобов‘язань США. 
Швидке зростання продуктивності праці та висока корпоративна рен-
табельність у США роблять інвестиції в економіку цієї країни при-
вабливими і надалі (що може зробити припустимим дефіцит поточ-
ного рахунку навіть у 7% ВВП). При цьому зрозуміло, що іноземні 
інвестори утримуватимуть помітну частку американських активів, 
що може створювати певний дискомфорт для уряду та підприєм-
ницьких кіл.  

Ще однією проблемою такого підходу є той факт, що продуктив-
ність праці в Китаї (який є найбільшим джерелом фінансування по-
точного дефіциту) зростає навіть швидше, отож – за логікою такої то-
чки зору – інвестиції можуть досить швидко припинитися та змінити 
своє спрямування. Крім того, насправді чисте (нетто) фінансування 
американського дефіциту забезпечується реально не стільки приват-
ними інвесторами, скільки центральними банками (що більше свід-
чить про політичні, аніж економічні причини подібної поведінки). На-
решті, ця інтерпретація припускає, що норма прибутку на іноземні 
інвестиції в Сполучені Штати повинна бути вищою проти американ-
ських інвестицій за кордоном (що не відповідає дійсності). В такому 
випадку логіку «новоекономічної» теорії може врятувати тільки спо-
дівання іноземних інвесторів на поступове подорожчання їхніх аме-
риканських активів. Утім, така перспектива видається доволі сумнів-
ною. 

Водночас деякі економісти204 піддають сумніву сам факт накопи-
чення Сполученими Штатами значних боргів, оскільки чисте (нетто) 
надходження доходу від інвестицій залишається позитивним. При-
вертає увагу, що американський експорт принаймні за трьома пози-
ціями залишається недооціненим (або неоціненим взагалі). Це стосу-
ється послуг щодо надання міжнародної ліквідності (сеньйораж), 
неформалізовані страхові послуги (убезпечення капіталу) та послуги 
щодо розповсюдження знань (knowledge service), до яких належать 
організаційні знання та визнані бренди. 

                                                 
204 Див.:	Hausmann	Ricardo,	Sturzenegger	F.	Dark	Matter	Makes	the	U.S.	Defi-
cit	Disappear. Financial Times. 2005,	December 8. P.	A15. 
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Ці експортні позиції де-факто виникають у процесі використання 
нерезидентами трьох фінансових інструментів, відповідно: американ-
ської валюти, американських казначейських зобов‘язань та прямих іно-
земних інвестицій американських корпорацій. Таким чином, «темна 
матерія» (dark matter), непомітна для статистики, урівноважує фінансо-
ві потоки. Тобто умовно можна вважати, що нездійснені платежі нере-
зидентів за отримання зазначених послуг приблизно дорівнюють дефі-
циту поточного рахунку або, у всякому випадку, помітно зменшують 
цей дефіцит до розміру, наявність якого цілком узгоджується зі стан-
дартним підходом до аналізу стану платіжного балансу. 

Щоправда, деякі експерти205 вважають, що саме наявність «темної 
матерії» примушує іноземних інвесторів вкладати капітали в амери-
канські активи, розраховуючи на зростання доходу від цих інвести-
цій у майбутньому (внаслідок наявності таких «прихованих» пере-
ваг), а отже, це ніби підтверджує модель «нової економіки». Але це 
ж ставить під сумнів фундаментальність моделі «темної матерії», 
адже майбутнє (очікуване) зростання рівня доходів від американ-
ських активів, по суті, означатиме урівноваження фінансових пото-
ків та «зникнення» «темної матерії»*. 

Зняти цю суперечність намагається третя альтернативна модель, 
яка пояснює, що США можуть обслуговувати великий зовнішній 
борг без серйозного дискомфорту доти, доки зовнішні активи США 
забезпечують значно вищу прибутковість, ніж американські зовніш-
ні зобов‘язання, просто тому, що американські інвестори – більш 
кмітливі або досвідчені інвестори (savvy investors) проти їхніх інозем-
них конкурентів. Зокрема, Дж. Кітчен (J. Kitchen) вказує на те, що 
(абстрагуючись від кризових та передкризових років) різниця у при-
бутковості зазначених видів інвестицій становить понад 5%207.  

                                                 
205 Eichengreen B. Global	Imbalances:	The	New	Economy,	the	Dark	Matter,	the	
Savvy	Investor,	and	the	Standard	Analysis. Р. 6. 
* Слід зауважити, що деякі відомі економісти заперечують наявність «темної 
матерії» вже зараз. Зокрема,	 див.:	 Buiter	 W.	 Dark	 Matter	 or	 Cold	 Fusion?	
Global Economics Paper. Jan.	16,	2006. № 136. New	York:	Goldman	Sachs. 
206 Цит. за: Eichengreen B. Global	Imbalances:	The	New	Economy,	the	Dark	
Matter,	the	Savvy	Investor,	and	the	Standard Analysis.	P.	11. 
207 Цит. за: Eichengreen B. Global	 Imbalances:	 The	New	 Economy,	 the	 Dark	
Matter,	the	Savvy	Investor,	and	the	Standard	Analysis.	P.	11. 
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На думку Б. Ейхенгріна, ця модель вступає у суперечність із «но-
воекономічним» підходом, який базується на припущенні того, що 
інвестиції в американські боргові інструменти приносять іноземним 
інвесторам вищий дохід проти інвестицій у власну економіку. Проте 
такої суперечності може і не існувати, оскільки вищий дохід інозем-
них інвесторів від вкладень у США ніяк не означає того, що дохід 
американських інвесторів не може бути ще вищим.  

Таким чином, усі згадані вище моделі дозволяють дійти висновку 
щодо відсутності необхідності врегулювання існуючих глобальних 
дисбалансів. Цілком можливо, що насправді одночасно діють (у різ-
ному ступені та щодо різних іноземних інвесторів) фактори, на яких 
акцентується увага як у моделі «нової економіки», так і в моделі «тем-
ної матерії»*. Дещо більше сумнівів виникає стосовно моделі «дос-
відченого інвестора», оскільки сама концепція базується на статис-
тичних даних, що виключають кризові та передкризові роки, що в 
сучасних умовах перетворюються аж ніяк не на виняток, який можна 
було б не брати в розрахунки. 

«[С]учасна економіка зробила величезний крок у бік того, що 
економісти в минулому називали «фіктивним капіталом», а тепер – 
«фінансовими бульбашками»208.	(Через що досить поширилася думка 
щодо появи «глобального фінансизму».) 

Економіки промислово розвинених країн продовжують балансу-
вати на межі спаду, вражені чотирма основними проблемами, які 
доповнюють одна одну: суверенні боргові кризи, слабкий банків-
ський сектор, низький сукупний попит (внаслідок зростання безро-
біття та сурових заходів бюджетної економії), а також помилки у 
сфері інституціональної політики. Але наслідки економічного спаду 
на Заході міцно впливають на ринки країн, що розвиваються,	 які 
значно більше залежать від стану глобальної торгівлі. Слабкий по-
пит у США та країнах Європи тисне на ті країни цієї групи, які є ве-
ликими виробниками споживчих та продовольчих товарів, включа-
ючи Китай, який, крім іншого, є найбільшим споживачем металів.  
                                                 
* Хоча, наприклад, Б. Ейхенгрін вважає, що не можна одночасно скептично 
оцінювати необхідність врегулювання платіжних балансів, спираючись на 
обидві моделі. 
208 Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку. Сучасна парадигма фор-
мування геофінансового простору. С. 423. 
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Не менше значення мають і ті зміни, які відбуваються в системі 
боргових відносин. Зокрема, непомірне, на перший погляд, нарощу-
вання державних боргів (яке призвело до боргових криз у США та 
деяких країнах ЄС), найімовірніше, є не стільки наслідком нераціо-
нальної або невідповідальної політики урядів, скільки відображен-
ням об‘єктивних вимог сучасної економіки, що ґрунтується на все-
бічному розвитку кредиту. Кредитні відносини вже давно та глибоко 
проникли в саму «живу тканину» капіталістичної економіки, ство-
рюючи її своєрідний каркас, а останнім часом – цілком логічно – 
стали основою державних фінансів. А тому і боротьба з «надмірним 
борговим навантаженням» потрясає основи сучасної економіки, нао-
чно демонструючи необхідність принципової зміни підходу до оцін-
ки ролі та місця кредитних відносин загалом. Наведені вище факти 
дозволяють зробити висновок щодо суттєвої зміни взаємозалежнос-
тей тенденцій та факторів, які визначають саму логіку розвитку су-
часної економічної системи. Така зміна парадигми глобальної 
економіки (яка ще тільки проявляється і вимагає глибокого вивчен-
ня) найімовірніше є багатофакторним процесом, вплив на який 
здійснюють накладання коротко- та довгострокових циклів, поява та 
зростання значення нових, нематеріальних факторів виробництва 
(знань, соціального капіталу, кредитних відносин тощо), розвиток та 
економічна експансія «новостворених» ринків та ін.  

 
Заходи національного контролю за ру-

хом міжнародного капіталу є спробою 
захиститися від ризиків, пов‘язаних із 

коливаннями міжнародних потоків капіталу. Контроль над капіталом 
набуває особливого значення в контексті режиму фіксованого об-
мінного курсу. Підтримання такого режиму може бути ускладнене 
ситуацією з наявністю необмежених потоків капіталу. Це одна з 
причин того, чому навіть промислово розвинені країни досить довго 
утримували режим контролю за рухом коштів по капітальному ра-
хунку. У країні зі слабкою банківською системою дозвіл на вільне 
інвестування за кордоном може прискорити відплив внутрішніх за-
ощаджень і поставити під загрозу життєздатність банківської систе-
ми. Короткостроковий приплив капіталу можна швидко повернути у 
зворотному напрямі у разі виникнення несприятливої економічної 

Рух капіталу:  
контроль та свобода   
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ситуації, тим самим посилюючи негативний макроекономічний 
ефект. Деякі країни, що розвиваються, використовують систему кон-
тролю капіталу, щоб посилити його структуру в напрямі зростання 
частки більш стійких форм, таких, як ПІІ. Деякі країни також вико-
ристовували вибірковий контроль руху капіталу, щоб сприяти пере-
ходу від коротко- до довгострокового притоку. (У Чилі через уве-
дення непрямого податку на приплив капіталу бажані зміни відбули-
ся менш ніж за рік.) 

До того ж лібералізація рахунку операцій з капіталом може забез-
печити ефективніший глобальний розподілу капіталу, спрямовуючи 
його потоки від промислово розвинених країнах до бідних економік 
країн, що розвиваються, створюючи умови для прискорення еконо-
мічного зростання, зменшення безробіття та підвищення рівня життя 
в цих країнах. Водночас це забезпечує вищу прибутковість заоща-
джень населення у промислово розвинених країнах. 

Вільний доступ до ринків капіталу також дає країнам можливість 
певною мірою «застрахувати» себе від економічних проблем, нейт-
ралізуючи волатильність розмірів власних національних доходів. 

Готовність країни до лібералізації контролю за рухом капіталу 
свідчить про її готовність до проведення здорової макроекономічної 
політики та адаптації до умов сучасної глобальної економіки, що 
передбачає високий рівень співробітництва. 

Певною мірою перехід до лібералізації руху коштів за капіталь-
ним рахунком стримується умовами так званої трилеми Тейлора – 
Обстфельда (або «Inconsistent Trinity»), яка стверджує, що «обраний 
макроекономічний режим може включати лише два елементи «несу-
місної трійці», а саме, 1) повну свободу транскордонного руху капі-
талу, 2) фіксований валютний курс та 3) незалежну монетарну полі-
тику, орієнтовану на досягнення внутрішніх економічних цілей. Як-
що рух капіталу заборонений, валютний курс може відірватися від 
впливів закордонних процентних ставок і, таким чином, забезпечити 
незалежну монетарну політику. А плаваючий валютний курс узго-
джує свободу руху міжнародного капіталу з ефективністю монетар-
ної політики. Втім, монетарна політика безсила забезпечити досяг-
нення внутрішньоекономічних цілей, якщо валютний курс фіксова-
ний, а рух капіталу вільний, оскільки за таких умов інтервенції на 
підтримку курсу національної валюти викликають рух капіталу в 
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напрямі, який елімінує дії монетарної політики»209. З різних причин 
багато країн віддавали перевагу пріоритетності монетарної політики 
(боротьба з інфляцією) та контролю за валютним курсом (спротив 
девальвації, а в деяких випадках – надмірній ревальвації курсу влас-
ної валюти). Втім, поступове послаблення інфляційної загрози та 
визнання нормальності «вільного плавання» валют, можливості для 
скасування контролю за рухом капіталу значно поширилися. Крім 
того, після отримання лібералізацією міжнародної торгівлі статусу 
економічного «мейнстриму», МВФ переключився на підтримку по-
літики лібералізації контролю за рухом капіталу. Зокрема, на щоріч-
ному засіданні у вересні 1997 р. в Гонконзі Рада керуючих Фонду 
затвердила план дій, згідно з яким саме лібералізація руху капіталу 
повинна була стати основною метою МВФ. 

Отже, останніми десятиліттями спостерігається тенденція до посту-
пової лібералізації руху капіталів як усередині країн, так і у міжнарод-
них стосунках. Ця тенденція була особливо помітна в європейських 
країнах із новоствореними ринками. Втім, характерно це і для таких 
системно значущих країн, як Індія та Китай. Перехід до лібералізації 
відображає визнання з боку багатьох країн переваг, які несуть потоки 
міжнародного капіталу (за наявності відповідних умов щодо їх викори-
стання). Цілком логічно, що міжнародний рух капіталу відіграє дедалі 
більшу роль у питаннях регулювання платіжних балансів.  

При аналізі поточного рахунку із використанням концепції погли-
нання вважається, що поточний баланс дорівнює різниці між внутріш-
німи заощадженнями (S) та інвестиціями (І). Якщо інвестиції переви-
щують внутрішні заощадження країни, то інвестиційні проєкти фінан-
суються за рахунок позик на світових фінансових ринках. Якщо 
національні заощадження перевищують інвестиції, то реінвестовані 
всередині країни кошти можуть бути використані для видачі кредитів 
іншим країнам. Такі кредити можуть використовуватися за цільовим 
призначенням для оплати товарів і послуг країни та в інших цілях. Згід-
но з моделлю економічного зростання Солоу – Свана, країна, яка зао-
щаджує та інвестує значну частку свого доходу, матиме значний обсяг 
                                                 
209 Obstfeld	M.,	Taylor	A.M.	The	Great	Depression	as	a	Watershed:	International	
Capital	 Mobility Over	 the	 Long	 Run. NBER Working Paper Series, Working  
Paper 5960. March 1997. P.	 2. URL:	 http://www.nber.org/papers/ 
w5960.pdf?new_window=1 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

144 

капіталу та високий рівень доходу. Якщо ж держава заощаджує та інве-
стує лише невелику частку свого доходу, її обсяг капіталу і дохід бу-
дуть незначним. Тому вищий рівень заощадження (який, однак, не по-
винен перевищувати норми «золотого правила»*) є більш бажаним, 
оскільки веде до більшого обсягу доходу210.  

Якщо ж розглядати малу відкриту економіку, що має вільний дос-
туп на міжнародні ринки капіталу, та припустити, що капітал відносно 
вільно рухається між країнами до ринків, які пропонують найбільшу 
ставку доходності, то виявляється, що обсяги інвестицій та заоща-
джень у країні теоретично не залежать один від одного. Рівень інвес-
тицій визначається відсотковою ставкою та прибутковістю наявних 
інвестиційних проєктів, тоді як величина заощаджень залежить тіль-
ки від рішень економічних агентів, які намагаються максимізувати 
свою корисність. Тобто чим меншою є міжнародна мобільність капі-
талу, тим тіснішим повинен бути зв‘язок між заощадженнями та ін-
вестиціями. Однак, як виявилося, ця гіпотеза не підтвердилася емпі-
ричними дослідженнями, в результаті чого в економічній літературі 
з‘явився так званий «парадокс Фельдстейна – Хоріоки», який поля-
гає в тому, що, незважаючи на вільний міжнародний рух капіталу, 
його власники і менеджери транснаціональних корпорацій більшу 
частину капіталу утримують вдома. Подальші емпіричні досліджен-
ня підтвердили, що для країн ОЕСР, незважаючи на теоретичні при-
пущення, існував тісний зв‘язок між обсягами заощаджень та інвес-
тицій. До того ж щільність зв‘язку для країн, що розвиваються, була 
доволі низькою, також вона була низькою і для груп країн, в які од-
ночасно входили країни, що розвиваються, та розвинені країни.  
Можна виділити декілька основних причин, чому парадокс Фельдс-
                                                 
* Модель Солоу – Свана дозволяє визначити оптимальний рівень норми 
заощаджень, при якому досягається максимальне (питоме) споживання. 
Якщо економіка перебуває на рівні нижче рівня «золотого правила», то не-
обхідне для переходу до «золотого правила» зростання норми заощаджень 
на первісному етапі призводить до ще більшого падіння споживання, однак 
у майбутньому споживання буде значно більшим. Ставлення до такого роз-
витку подій залежить від переваг у поточному та майбутньому споживанні. 
210 Утім, в економічній літературі не існує спільної думки про те, яким по-
винен бути рівень заощаджень, а в рамках концепції поглинання та концеп-
ції макроекономічного балансу обсяг заощаджень визначається через мак-
симізацію споживання економічних агентів. 
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тейна – Хоріоки не виникав для країн, що розвиваються. По-перше, 
неоднорідність фінансових показників або забезпеченості факторами 
виробництва може сприяти міжнародній диверсифікації. Іншим по-
ясненням відсутності парадоксу Фельдстейна – Хоріоки є те, що за 
умов невизначеності наявність різного співвідношення ризик/ 
доходність у різних країнах передбачає, що інвестори, намагаючись 
диверсифікувати свій ризик, вкладатимуть кошти на ринках, де ди-
наміка цін на активи є різною. Також причиною часто виділяють 
особливості доступу країн, що розвиваються, до зовнішнього капіта-
лу. Нарешті, одним із визначальних факторів впливу на обсяг націо-
нальних заощаджень та баланс поточного рахунку є демографічний 
чинник.  

Таким чином, між обсягом національних заощаджень та балансом 
поточного рахунку існує пряма залежність, а між величиною внут-
рішніх інвестицій та поточним балансом спостерігається зворотна 
залежність. Для розвинених країн між рівнем заощаджень та інвес-
тицій існує тісна взаємозалежність, хоча для країн, що розвиваються, 
зв‘язок відсутній211.  

Крім того, відповідно до канонічної неокласичної моделі,	капітал 
мав би спрямовуватися від багатих до бідних країн,	де він є відносно 
рідкісним, аж поки рівні його прибутковості не зрівняються.  

Той факт,	що такі великі потоки до країн з високою прибутковіс-
тю капіталу не завжди спостерігаються, часто пов‘язують з обме-
женнями на рух капіталу, які існують на окремих ринках*. У зв‘язку 
з цим останніми роками спостерігалася чітка тенденція щодо лібера-
лізації національних правил контролю за міжнародним рухом капі-
талу. Зокрема, за період 1995–2010 рр. лібералізацію руху капіталу 
(на додаток до розвинених країн, які зробили це раніше) здійснили 
                                                 
211 Див.: Анісімова О.Ю. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного 
балансу (на прикладі розвинених країн): автореферат дис. на здобуття  
наукового ступеня кандидата економічних наук / Київський Національний 
університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2008. С. 13–15. 
* Іноді також проводиться аналогія між потенціальними прибутками від 
«міжчасової» торгівлі за посередництвом руху капіталу (inter-temporal	trade	
through capital flows) та схожими прибутками від «одночасної» торгівлі 
(intra-temporal trade). Але слід мати на увазі, що рух капіталу може створю-
вати додаткові ризики, і тому багато спостерігачів ставлять під сумнів об-
ґрунтованість такої аналогії з торгівлею товарами. 
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такі країни, як Азербайджан, Алжир, Афганістан, Болгарія,  
Боснія, Ботсвана, Бурунді, Вірменія, Гайана, Гаїті, Гана, Гондурас, 
Домініка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Кабо-Верде, Камбоджа, Кіпр, Ко-
рея (Пд), Мавританія, Мальта, Нігерія, Папуа Нова Гвінея, Росія, 
Румунія, Самоа, Сан-Томе і Принсіпі, Свазіленд, Сейшели, Сенегал, 
Сент-Кілс та Невіл, Словаччина, Словенія, Уганда, Угорщина, Чи-
лі212. Пізніше до них додалися ще деякі країни, включаючи Україну. 

Одначе в наступні роки деякі з лібералізованих економік були 
змушені запроваджувати певні обмежувальні заходи щодо вільного 
руху капіталів. І, знову-таки, це стосувалося не тільки України 
(вплив якої на загальний рух капіталу був незначним), а й Аргенти-
ни, Австралії, Ісландії, Китаю тощо213.  

Зокрема, контроль за рухом капіталу, впроваджений в Росії після 
кризи 1998 року, виявився недостатньо ефективним засобом впливу. 
Тому у 2004–2006 роках відбулася повторна лібералізація,	але високі 
ціни на нафту та проциклічна політика призвели до надмірного при-
пливу капіталу та перегріву економіки, наслідком чого стала «рапто-
ва зупинка»* протягом 2008–2009 рр. Цього разу, на відміну від  

                                                 
212 Liberalizing	Capital	Flows	and	Managing	Outflows.	IMF Background Paper,	
2012,	March 16. P. 9. 
213 IMF	 2019	 Taxonomy	 of	 Capital	 Flow	Management	Measures,	 22	 p. URL: 
https://www.imf.org/~/media/Files/Data/2019/imf-2019-taxonomy-of-capital-
flow-management-measures.ashx 
* Термін «раптова зупинка» («sudden stop») походить від вислову відомого 
американського економіста Р. Дорнбуша (використаного ним у кількох колек-
тивних статтях з приводу світової боргової кризи): «Вбиває не швидкість, а 
раптова зупинка» («It is not speed that kills,	 it is the sudden stop»). «Раптовою 
зупинкою» зовнішнього фінансування (інвестування або кредитування) вважа-
ється одночасне зниження припливу капіталу в розмірі щонайменше подвійно-
го «стандартного відхилення» (Standard Deviation), яке в статистиці визначаєть-
ся через розкид отриманих значень спостережуваних величин поблизу їх се-
реднього арифметичного значення,	 яке обчислюється як корінь квадратний з 
відхилень значень вибірки. «Раптові зупинки» зазвичай супроводжуються різ-
ким зниженням обсягів виробництва,	приватних видатків та кредитування при-
ватного сектора, а також депреціацією реального обмінного курсу. Причинами 
такого явища можуть бути обумовлені глобальними потрясіннями,	все більш 
обтяжливими процентними ставки по боргу країн з великою заборгованістю 
(т.зв. «боргова нетерпимість» – «debt intolerance») або діями спекулянтів в очі-
куванні змін фіксованого валютного курсу. 
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1998 р.,	ліберальний режим на рух капіталу було збережено і влада 
не вдавалася до контролю за рухом капіталу. Замість цього Централь-
ний банк РФ використав значну частину своїх офіційних резервів як 
буфер для того, щоб згладити депреціацію рубля та даючи приват-
ному сектору певний час для уникнення та покриття валютних ризи-
ків. Але тоді як інтервенція центрального банку на валютному ринку 
сприяла зниженню впливу кризи,	фінансовий сектор, як і раніше, був 
обтяжений великим обсягом безнадійних позик.   

Водночас зростаючі економіки з високим рівнем фінансової від-
критості більше постраждали під час кризи 2007–2008 рр., особливо у 
випадках, коли ця відкритість стосувалася міжбанківських (посеред-
ницьких) потоків капіталу, які обумовлювалися потребами хеджуван-
ня валютних ризиків їхніх корпоративних клієнтів. А це, на думку ек-
спертів МВФ, сприяє зростанню вразливості економіки країни214.  

Цим фактом, зокрема, пояснюється уведення контролю за рухом 
капіталу в Ісландії. Центральний банк Ісландії ввів фактичне ліміту-
вання капітальних операцій ще на першому етапі кризи 2007– 
2008 рр., чим, по суті, поклав край 15-річній політиці лібералізації. А 
у листопаді 2008 р. (після колапсу трьох найбільших комерційних 
банків) валютний контроль було відновлено офіційно, що зрештою 
дозволило стабілізувати курс ісландської крони та запобігти спусто-
шенню валютних резервів держави. У липні 2013 р. уряд країни зая-
вив про наміри скасування валютного контролю. 

Характерно, що ринки досить негативно сприймають будь-яке 
відновлення раніше скасованих обмежень, а ефективність віднов-
лених обмежень значно зменшується. Така реакція помітно підви-
щує відповідальність при прийнятті рішень щодо лібералізації конт-
ролю за рухом капіталу.  

Як зазначають експерти Міжнародного валютного фонду, вільний 
рух капіталу може надавати країнам істотні вигоди, в тому числі за 
рахунок підвищення ефективності, сприяння підвищенню конкурен-
тоспроможності фінансового сектора, а також сприяти зростанню 
рівня ефективності інвестицій та «згладжуванню споживання» 

                                                 
214 Liberalizing	Capital	Flows	and	Managing	Outflows.	IMF Background Paper. 
2012. March 16. Р. 16. 
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(consumption smoothing)215. Крім того, потоки капіталу можуть зумов-
лювати передачу нових технологій і методів управління, зокрема за 
рахунок прямих іноземних інвестицій (ПІІ) . 

 
Рис. 5. Стан лібералізації операцій з капіталом у світі 
Джерело: Liberalizing	Capital	Flows	and	Managing	Outflows.	IMF Background 
Paper.	2012,	March	13.	P.	11.	 

 
Водночас потоки капіталу також можуть створювати ризики  

збільшення «прогалин» у фінансовій та інституційній інфраструктурі 
країн. При цьому вважається, що лібералізація руху капіталу, як 
правило, вигідніша та менш ризикована, якщо країна досягла 
певного рівня фінансового та інституційного розвитку. Також 
лібералізація може прискорити подальший розвиток таких країн (за 
рахунок кумулятивного ефекту). З організаційної точки зору лібера-
лізація повинна бути добре спланована, вчасна та послідовна, щоб 
гарантувати, що її плюси переважують можливі втрати.  

Проте необхідно мати на увазі, що швидкий (стрибковий) прип-
лив капіталу або руйнівний відплив можуть створити не тільки еко-

                                                 
215 The	Liberalization	and	Capital	Management	of	Capital	Flows:	An	Institutional	
View / IMF. 2012, Nov. 14. URL:	http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/ 
111412.pdf 
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номічні, а й політичні проблеми. Через це ключову роль повинна ві-
дігравати макроекономічна політика, в тому числі в монетарному, 
фіскальному та валютно-курсовому сегментах, а також стосовно за-
безпечення ефективного фінансового нагляду та регулювання. 

Усе це примушує приділяти особливу увагу політиці у сфері  
міжнародного руху капіталів. 

Рішення щодо лібералізації валютних обмежень, які стосуються 
міжнародного руху капіталу, можуть здійснюватися з урахуванням 
того, що міжнародні норми та правила не вимагають від окремих 
країн таких дій. 

Трансфери капіталу регулюються статтею VI Статуту МВФ. На 
відміну від звичайного руху капіталу ресурси Фонду не можуть ви-
користовуватися для покриття значних або тривалих відпливів капі-
талу і МВФ може звернутися до країни-члена із проханням увести 
контроль. На практиці Фонд ніколи не наполягав на уведенні конт-
ролю за рухом капіталу. Навпаки, валютна криза 1990-х років пока-
зала, що МВФ готовий надавати підтримку платіжного балансу, коли 
країна-член потерпає від раптової та руйнівної втрати ринкової дові-
ри, що обертається тиском на рахунок капіталів та валютні резерви 
країни.  

Лібералізація руху капіталів не передбачена мандатом МВФ і 
введення таких правил може бути здійснено лише через нові допов-
нення до Статуту МВФ. Багато промислово розвинених країн вже 
здійснюють політику вільного руху капіталів. У 1997 р. та 1998 р. 
вносилися пропозиції щодо відповідних змін Статуту. Багато екс-
пертів вважають безперешкодний рух приватного капіталу суттєвим 
елементом ефективної міжнародної валютної системи.  

Однак валютні кризи 1990-х років помітно скоротили число при-
хильників подальшої лібералізації. Зараз фактично існує консенсус 
щодо того, що лібералізація руху капіталу може бути ефективною 
тільки тоді, коли забезпечені певні передумови. В будь-якому випад-
ку лібералізація повинна здійснюватися в рамках відповідної 
макроекономічної та валютно-курсової політики та за наявності 
здорового фінансового сектора.  

Завершуючи огляд основних аспектів фінансової глобалізації, 
слід звернути увагу, що, як правило, її пов‘язують з лібералізацією 
міжнародного руху капіталу. Ба більше, не залишається поза увагою 
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і той факт, що глобалізація генетично виникає як безпосередня ре-
акція на попередній розвиток капіталу, який досягнув гранично  
можливої концентрації в національних межах 216. Але враховуючи те, 
що капітал, по суті, народжується з «грошової лялечки» (К. Маркс*) 
логічним було би проаналізувати розвиток не тільки фінансової гло-
балізації, але й її основи – грошової глобалізації.  

                                                 
216 Сиденко В.Р. Глобализация и экономическое развитие. С. 87. 
* Параграф 2 («Суперечності загальної формули»), глави IV, другого розді-
лу першого тому ―Капіталу―» розпочинається словами: «Та форма обігу, в 
якій грошова лялечка перетворюється на капітал…». Насправді К. Маркс 
такого словосполучення не вживав. Параграф 2 («Суперечності загальної 
формули»), глави IV , другого розділу першого тому «Капіталу» в оригіналі 
розпочинається словами: «Die Zirkulationsform, worin sich das Geld zum 
Kapital entpuppt,..». Натомість в англійському перекладі, мабуть завдяки 
співзвучності німецького «entpuppt» (виявлятися) з англійським «pupa» (ля-
лечка), цей уривок подається так: «The form of circulation in which capital 
emerges from its monetary pupa…». Надалі це словосполучення потрапило і в 
російський переклад: «Та форма обращения, в которой денежная куколка 
превращается в капитал…». Але в українському перекладі «лялечка» вже не 
згадується: «Форма циркуляції, що в ній гроші перетворюються на капі-
тал…». 
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 «Гроші, як і деякі інші важливі елементи цивілізації, 
 є набагато більш стародавнім  інститутом,  

ніж нас привчали вірити ще кілька років тому. 
Їх витоки губляться в тумані танення льодів  

і можуть навіть сягати часів райської історії людства  
у міжльодниковий період, коли погода була чудова,  

а розум вільним для породження нових ідей  
–  на островах Гесперід чи в Атлантиді,  

чи в якомусь Едемі Центральної Азії». 
Дж.М. Кейнс 

 
 

МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
 
 

 
Глобалізація має багато аспектів, але важливість її економічної 

складової, здається, у жодного із дослідників цього феномена не 
тільки не викликає сумніву, але – часто-густо – в очах спостерігачів 
навіть набуває перебільшеного, а то й гіпертрофованого розміру. 

 
Поширення грошових відносин на 

нові сфери людських відносин – на-
самперед у патріархальних та напів-

патріархальних суспільствах (усередину яких такі відносини привно-
сяться іззовні, досить часто – взагалі з-поза меж країни) –  сприйма-
ється не тільки як знаряддя, а й як причини руйнування традиційних 
соціально-економічних, політичних та культурних відносин, їх своє-
рідної підгонки під стандарти промислово-розвинених суспільств – 
тобто глобалізацію сучасного світу. 

Хоча цей процес має цілком об‘єктивний характер, адже гроші, 
що лежать в його основі, за своєю суттю – саме як економічна кате-
горія – містять у своєму зародку весь процес глобалізації, лише один 
з його етапів (хоча й досить активний) ми маємо можливість спосте-
рігати сьогодні. Результати наукового аналізу генезису грошей за-
свідчують, що із самого свого зародження гроші – як матеріалізовані 
суспільні відносини – були покликані забезпечувати технічні умови 

Грошова глобалізація: 
специфіка явища 
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встановлення торговельно-економічних стосунків між різними люд-
ським спільнотами (племенами, народами, державами). Таким чи-
ном, уже якісний розвиток грошей (їх функцій – від міри вартості до 
засобу платежу і далі – до світових грошей) демонструє чітку тенден-
цію глобалізації грошових відносин. 

Монетарна (грошова) глобалізація у широкому сенсі – це загально-
історична тенденція розвитку грошей як економічної категорії в напря-
мі їх інтернаціоналізації та перетворення на загальносвітовий (глобаль-
ний) еквівалент вартості усіх товарів унаслідок зникнення кордонів у 
процесі функціонування грошей; у вузькому сенсі – це основний тренд 
розвитку світової економічної системи, що вимагав і виробив відповідні 
форми такого глобального еквівалента, адекватні загальному якісному 
рівню розвитку глобальної економіки. Образно кажучи, гроші скидають 
свої «національні мундири», вже не тільки коли обслуговують зовніш-
ньоекономічні стосунки, а й у внутрішній економіці. 

Цей процес умовно можна розподілити на дві складові – і) роль 
грошей у глобалізації та іі) вплив глобалізації на сутність грошей. 

Через це хотілось би процитувати Ф. Броделя, який писав: «Гроші 
– це давня реальність, або, якщо краще висловитися, стародавній  
технічний засіб, предмет жадання і уваги; і, тим не менш, вони не 
переставали дивувати людей: вони видавалися чимось таємничим та 
викликали тривогу. Перш за все, вони були складні самі по собі: су-
путня їм грошова економіка ніде не визріла остаточно, навіть у такій 
країні, як Франція XVI та XVII ст., і навіть іще в XVIII ст. вона про-
никла лише в певні сфери та в окремі сектори і продовжувала усклад-
нювати функціонування інших. Як нововведення така економіка бу-
ла ще більш незвична тим, що вона несла із собою, аніж сама по со-
бі. Що ж вона принесла? Різкі коливання цін на товари першої 
необхідності; незрозумілі взаємини, коли людина більше не впізна-
вала ані себе, ані свої звички, ані свої старі цінності: коли праця лю-
дини ставала товаром, а сама вона – «річчю»217. У цьому випадку Ф. 
Бродель зазначає про поступове поглиблення грошових відносин в 
окремих країнах (ринках), але не менш важливо розуміти, що гро-

                                                 
217 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм,  
ХV–ХVIII вв. Т. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва: Весь мир, 2006. С. 402. 
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шові відносини не тільки поглиблювалися, а й поширювалися – у 
прямому – географічному – сенсі. 

Повністю процес монетарної глобалізації можна вважати завер-
шеним за умови наявності глобального стану обох основних катего-
рій такої глобалізації – економіки та грошей. Водночас дві хвилі су-
часної глобалізації (другої половини ХІХ ст. та кінця ХХ – початку 
ХХІ ст.) характеризувалися «дзеркальним станом» половинчастості,	
коли одна категорія досягала стану глобальності, натомість інша пе-
ребувала у стані національної відособленості. «Дзеркальним станом» 
ці конкретні ситуації можна назвати тому, що за часів першої хвилі 
економіка перебувала здебільшого національною (з поправкою на 
існування великих колоніальних імперій із порівняно уніфікованими 
правилами ведення господарської діяльності), а функцію грошей ви-
конував загальносвітовий товар – золото; а ось за другої хвилі еко-
номіка стала характеризуватися чітко вираженими ознаками гло-
бального масштабу, хоча світовими грошима фактично виступали 
національні валюти (головним чином, долар США).  

Слід звернути увагу і на те, що розвиток глобальної грошової сис-
теми безпосередньо залежить від розвитку глобальної економічної 
системи, який має нелінійний, циклічний або хвильовий характер. 
Особливо чітко така закономірність виявилася при капіталізмі, за 
якого такі цикли призводять до періодичних криз, у тому числі, гро-
шових, про які так образно свого часу написав К. Маркс: «Ще вчора 
буржуа, сп‘янілий розквітом промисловості, розглядав гроші крізь 
млу просвітницької філософії і проголошував їх порожньою види-
містю: «Тільки товар – гроші». «Тільки гроші – товар!» – волають 
сьогодні ті ж самі буржуа в усіх кінцях світового ринку. Як олень 
жадає свіжої води, так буржуазна душа жадає тепер грошей – цього 
єдиного багатства»218. Утім, циклічність економічного розвитку спо-
стерігалася й раніше. Як зазначає у своєму фундаментальному дос-
лідженні Ф. Бродель, «[с]езонні рухи, які при нагоді ще відіграють 
свою роль (…), зазвичай тонуть у наших густонаселених економіках 
сьогоднішнього дня. Але колись вони не були такими згладженими – 
зовсім навпаки. За кілька місяців неврожаї або нестача продоволь-
ства могли створювати інфляцію, яку можна порівняти з революцією 
                                                 
218 Маркс К. Капитал. Т. 1. Москва: Издательство политической литерату-
ры, 1983. С. 149. 
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цін XVI в. у всій її сукупності»219. «Інші рухи, – зазначає він далі, – 
які називають циклами, припускають куди більшу тривалість».  

Для того щоб розрізняти цикли,  їх назвали за іменами економістів:  
– цикл Кітчина (Joseph Kitchin – британський статистик,  

1861–1932 рр.) це короткий, три-чотирирічний цикл;  
– цикл Жюгляра (Clément Juglar – французький статистик 1819–

1905 рр.), або цикл, що вкладався в рамки десятиріччя (то був камінь 
спотикання для економіки Старого порядку), тривав 6–8 років;  

– цикл Лабруса (Camille-Ernest Labrousse, французький історик, 
1895–1988 рр.) – його також називають інтерциклом або міждесяти-
річним циклом – тривав 10–12 років і навіть більше; він охоплював 
низхідну гілку циклу Жюгляра (тобто триває 3–4 роки) та заверше-
ний цикл Жюгляра, якому не вдався рух висхідною і який унаслідок 
цього залишився на колишньому рівні. Тобто загалом – напів цикл 
Жюгляра, а потім повний цикл Жюгляра. Класичний приклад циклу 
Лабруса – інтерцикл, який позначився своїми депресіями і застою у 
період з 1778 до 1791 р., напередодні Французької революції, у 
розв´язання якої він виразно вніс свій внесок.  

Що ж до гіперциклу, або циклу Кузнеця (Семен Кузнец або Simon 
Smith Kuznets,  1901–1985) – подвоєного циклу Жюгляра, то він три-
вав би два десятки років. Цикл Кондратьєва (Микола Дмитрович 
Кондратьєв, російський економіст, 1892–1938), обґрунтування 

                                                 
219 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–
XVIII вв. Т. 3: Время мира. Москва: Весь мир, 2007. С. 52.  
 Семен Кузнець (Саймон Казнець) у 20-ті роки ХХ ст. емігрував з України 
в США (спочатку із Харкова, де навчався в університеті, він повернувся в 
місто свого народження – Пінськ у Білорусії, який згідно з Ризьким догово-
ром відійшов до Польщі, а вже з нього потім переїжджав до Німеччини та 
Франції, і у 1927 р. поїхав у США до батька, який емігрував туди ще за 
п‘ять років до початку Першої світової війни). 
 З 1920 р. М. Кондратьєв – директор Кон‘юнктурного інституту при Нар-
коматі фінансів. У 1920 р. і в 1922 р. Кондратьєва двічі заарештовували за 
політичним звинуваченням. Із завершенням НЕПу «мирне співіснування» 
економістів-немарксистів з радянською владою теж закінчилося. У 1928 р. 
«кондратьєвщина» була оголошена ідеологією реставрації капіталізму. У 
1929 р. Кондратьєва звільнили з Кон‘юнктурного інституту, а в 1930 р. за-
арештували, оголосивши главою неіснуючої підпільної «Трудової селян-
ської партії». У 1931 р. його засудили до восьми років ув‘язнення, останні 
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якого базувалося, до речі, на кількісній теорії грошей – займав пів 
століття чи більше: так, цикл Кондратьєва почався у 1791 р, досяг 
кульмінації до 1817 р. і перебував на спаді до 1851 р., майже до са-
мого моменту виникнення у Франції Другої імперії (1852–1870 рр.). 
Нарешті, не існує тривалішого циклічного руху, ніж вікова тенденція 
(trend), яка насправді вельми мало вивчена.  

 
І всі ці цикли існували в одні й ті ж часи, вони були синхронними:  

співіснували, змішувалися, додавали свої рухи до коливань цілого 
або відокремлювалися від нього. У доповіді «Великі цикли кон‘юнк-
тури», підготовленої для публічної дискусії 1926 р., Кондратьєв пи-
сав: «Вважаючи поки неможливим визначити абсолютно точно роки 
перелому в розвитку великих циклів та враховуючи неточність ви-
значення моментів таких переломів (на 5–7 років), що  
випливає із самого методу аналізу даних, можна все ж накреслити 
наступні найбільш імовірні межі великих циклів: 

I великий цикл кон‘юнктури: 
1) підвищувальна хвиля першого циклу – з кінця 80-х – початку 

90-х років XVIII ст. до періоду 1810–1817 рр.; 
2) знижувальна хвиля першого циклу – з періоду 1810–1817 рр. 

до періоду 1844–1851 рр.; 
II великий цикл кон‘юнктури: 
1) підвищувальна хвиля другого циклу – з періоду 1844– 

1851 рр. до періоду 1870–1875; рр.; 
2) знижувальна хвиля другого циклу – з періоду 1870–1875 рр. 

до періоду 1890–1896 рр.; 
III великий цикл кон‘юнктури: 
1) підвищувальна хвиля третього циклу – з періоду 1891–1896 рр. 

до періоду 1914–1920 рр.; 
2) імовірна низхідна хвиля третього циклу – з періоду 1914– 

1920 р. »220. 

                                                                                                               
свої наукові роботи він писав у Бутирській в‘язниці та Суздальському політ-
ізоляторі. У 1938 р., коли термін його ув‘язнення закінчувався, тяжкохворо-
го вченого чекав новий суд, який закінчився вироком до розстрілу. 
220 Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры. Доклад в 
Институте экономики 6 февраля 1926 г. Проблемы экономической динами-
ки. Москва: Экономика, 1989. С. 172–226. С.197. 
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Ця циклічність спостерігатиметься також при аналізі процесу гро-
шової глобалізації. Про фактори грошового обігу, що посилюють дію 
циклів, наголошували  також М. Кондратьєв, Й. Шумпетер та ін. У дос-
лідженнях неокласиків (Р. Хоутрі, Ф. Гаєк) визначено кредитно-
грошові концепції цикли, відповідно до яких саме функціонування 
грошово-кредитного механізму стає вирішальним фактором у розвитку 
економічної нестабільності»221. (Втім, як справедливо зазначає О. Бор-
зенко, відчувається «брак досліджень про фінансовий механізм довгої 
хвилі, а також оцінки ефекту впливу технологічного прогресу на розви-
ток фінансового сектора економіки»222 (до розгляду якого ми плануємо 
звернутися у другій частині нашого дослідження глобальних грошей).  

Відповідно до логіки подальшого розвитку глобалізації можна 
сподіватися, що наступним етапом стане цілісний стан, коли й еко-
номіка, і гроші мають глобальний характер. Враховуючи, що еконо-
міка поступово досягає глобального характеру в результаті 
об‘єктивного процесу, для забезпечення цілісності необхідним є пе-
рехід у глобальний стан грошей. З урахуванням об‘єктивного відхо-
ду від золотого стандарту єдиним варіантом забезпечення таких 
умов залишається створення єдиної світової валюти («фідуціарних 
світових грошей») із проміжним (компромісним) варіантом у вигляді 
механізму загальної повної конвертованості національних валют. 

Детальніше розглянути етапи такого процесу та конкретні грошові 
форми, які виникали на цих окремих етапах, ми й спробуємо нижче. 

 
3.1.  ЕТАП ПЕРШИЙ – ПРЕМОДЕРНА МОНЕТАРНА 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
 

Генезис грошей (хриматогенез) – процес виникнення та розвитку 
грошей – доволі детально описаний в багатьох роботах (від підруч-
ників та публіцистики до серйозних наукових трактатів223) і тому ми 

                                                 
221 Борзенко О.О. Структурні деформації на світових фінансових ринках 
після 90-х років ХХ століття. Вінниця: «Твори», 2019. С. 203. 
222 Там само. С. 195. 
223 Див., зокрема: George H. The Science of Political Economy. Book V:	
Money:	The Medium Of Exchange and Measure of Value. Chapter V:	The Gene-
sis of Money. New York:	Cosimo Classics,	2006.	452	p.; Маркс К. Капитал. Т. 
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лише коротко зупинимося на основних моментах цього процесу для 
того, щоб зберегти логічну послідовність нашого дослідження. 

 
Процес генезису грошей розпочався приб-

лизно у 7–8 тисячолітті до Р.Х., коли у перві-
сної людини почали з‘являтися надлишки 

певних продуктів, які можна було обміняти на інші потрібні продук-
ти, тобто виникли матеріальні передумови товарного обміну. Або, за 
влучним зауваженням Ф. Броделя, як тільки відбувається обмін то-
варами, негайно ж лунає і белькіт грошей.   

В огляді грошових теорій ми вже згадували, що загальнопоширеною 
думкою є впевненість у тому, що першою формою цієї системи став 
натуральний обмін або бартер, при якому один товар обмінювався без-
посередньо на інший. Між тим існують доволі обґрунтовані сумніви 
щодо справедливості цієї теоретичної конструкції, побудованої – го-
ловним чином – на результатах спостережень етнографів, які вивчали 
звичаї деяких «диких народів», у яких, однак, грошовий обіг так і не 
виник. Власне так чинив і перший автор цієї ідеї – Аристотель. Утім, 
більш ретельні дослідження свідчать про те, що не існує справжніх до-
казів того, що грошовій торгівлі передувала бартерна. Більш імовірно, 
що грошова економіка «вийшла» з «економіки дарування» (gift 
economy). Про це свідчать результати аналізу стародавніх текстів (того 
ж Гомера) та звичаїв народів різних частин світу – від Полінезії до Аф-
рики та Америки. Натомість золоті та срібні прикраси повсюдно вико-
ристовувалися як подарунки, поряд із вином, одягом, домашніми тва-
ринами (биками, конями) та рабами (про яких ми ще згадаємо пізніше). 
Отож видається, що золоті (срібні) гроші з‘явилися зовсім не як логічне 
завершення в ланцюжку поступового виокремлення загального  
товару – еквівалента у процесі розвитку товарного обміну. 

                                                                                                               
1. Гл. 3: Деньги, или обращение товаров. Москва: Изд-во политической ли-
тературы, 1983. 905 с. 
 Класичною роботою щодо економіки дарування вважається книга фран-
цузького етнографа Марселя Мосса «Essai sur le don», видана у 1924 р. Див. 
також видання: Мосс М. Опыт о даре. Общества. Обмен. Личность. Труды 
по социальной антропологии. Москва: КДУ, 2011. С. 134–285; або Marcel 
Mauss	The	Gift.	The form and reason for exchange in archaic societies. London. 
and New York:	Routledge Classics,	2002/ 

Хриматогенез – 
поява грошей 
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Історія золота налічує приблизно шість тисяч років. Про золото 
навіть можна сказати, що воно є найстародавнішим металом, пер-
шим із металів, який був відкритий людиною. І, як пояснюється в 
одній геологічній інструкції, перше знайдене золото – це річкове зо-
лото дилювіального походження, оскільки річки – це, власне, великі 
природні золотомийки, що зразу виносять усі легкі та дрібніші частки, 
тоді як важчі або застрягають, зустрівши природні перешкоди, або 
залишаються там, де течія послаблює свою силу чи швидкість. Отже, 
перше золото на Землі було знайдено у вигляді розсипів у долинах 
пересохлих річок (ваді) в Аравійській пустелі приблизно в IV тися-
чолітті до Р.Х. Пізніше його почали видобувати і в західній частині 
Аравійсько-Нубійської золотоносної провінції, яка починається при-
близно там, де Суецька затока переходить у Червоне море і простя-
гається спочатку гірською частиною Аравійської пустелі (смугою у 
80–150 км), а потім – територією нинішніх Судану та Ефіопії. За чо-
тиритисячолітню історію видобування золота в цій провінції було 
одержано близько 3500 т металу, який, після його захоплення царя-
ми Ассирії та Вавилону розійшовся античним світом. Головною  
рудною провінцією стародавнього світу та головним місцем видобу-
вання золота в Європі була Іберія, яку пізніше назвали карфагенсь-
ким словом «Іспанія». Саме тут уперше в Європі з‘явилися прикраси 
з холоднокованого самородного золота (приблизно одночасно з Єгип-
том у IV–III тисячоліттях до Р.Х.).  

Звісно, розвиваючи думку Дж. Кейнса про давність грошей, мож-
на стверджувати, що «[н]аука не володіє відомостями про те, де і 
коли засобом накопичення скарбів, знаряддям обміну та мірою вар-
тості вперше стало золото і срібло. Не виключено, що різні країни 
самостійно і в різний час увели у себе золото і срібло як гроші та пе-
ріодично карбували з них монети»224. Насправді, визначити, коли 
людина вперше вирішила приховати блискучий золотий зливок (як 
скарб) замість того, щоб начепити його на мотузок і хизуватися та-
кою прикрасою перед одноплемінниками, мабуть, уже не вдасться. А 
ось щодо появи власне грошей історична наука володіє достатньою 
кількістю відомостей (достовірність яких аж ніяк не менша за досто-
вірність існування єгипетських фараонів або стародавніх Рюрикови-

                                                 
224 Рябинина Л.Н. Деньги и кредит: учебное пособие. Киев: Центр учебной 
литературы, 2008. С. 15.  
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чів), які засвідчують, що гроші з‘явилися не зовсім як наслідок «на-
турального» розвитку торговельних відносин у різноманітних куточ-
ках світу. У своїй першій – монетній – формі гроші були однією з 
найбільших інновацій людства – нарівні з використанням вогню або 
колеса. Втім, якщо час та місце виникнення цих інновацій зникає у 
глибинах історії і навряд чи колись будуть ідентифіковані, то інфор-
мація стосовно винаходу грошей нам більш-менш відома. 

Дорогоцінні метали як гроші використовувалися ще у сиву дав-
нину, про що є згадки в єгипетському кодексі Манеса, у книгах Вед 
та кодексі Ману і, звісно, у Біблії225. Стародавні месопотамці, які 
жили в регіоні «Родючого Півмісяця» ще до виникнення перших 
міст (більш ніж три тисячі років до Р.Х.), використовували п‘ять 
глиняних жетонів, які представляли різні суми з трьох основних то-
варів: зерна, людської роботи та домашньої худоби (кози та вівці). 
Ймовірно, що вони слугували спочатку як рахівниці, а далі, можли-
во, і як прості векселі, що видавалися збирачами храмових податків 
до появи письменності. В горизонтах тих часів археологи виявили 
також старовинні протогроші: срібні обрізки та шматочки золота, 
масивні кільця та блискучі злитки… А приблизно між 3100 р. та  
2500 р. до Р.Х. стандартом вартості (поряд із ячменем) стає срібло. 
Поставки срібла не відрізнялися значною мірою з року в рік, тому 
його вартість залишалася постійною, що зробило його ідеальним ви-
мірювальним засобом для розрахунку вартості інших речей. Месо-
потамці швидко побачили перевагу, записуючи ціни на все – від де-
ревини до ячменю – у сріблі за вагою в шекелях (один шекель дорів-
нював одну третину унції). При цьому дуже важливо, що срібло було 
портативним. А основна проблема срібла полягала в тому, що воно 
було настільки цінним, що помилки зважування або використання 
нечистого срібла перетворювалися  на велику втрачену вартість. Де-
які люди намагалися навмисно обманювати інших, додаючи інші 
метали в золото або срібло226. 
                                                 
225 Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме. 
Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. С. 87.  
 «Родючий Півмісяць» – регіон на Близькому Сході, що включає Левант, 
Межиріччя та Стародавній Єгипет. Один із первісних центрів зародження 
землеробства, відомий також як «колиска цивілізації». 
226 Hays	J.	Mesopotamian	Economics, Money, Labor. Facts and Details. March 
2011. URL:	http://factsanddetails.com/world/cat56/sub363/item1514.html 
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Тож заможні громадяни користувалися протогрошима принаймні 
ще у 2500 р. до Р.Х. і, можливо, ще за кілька сотень років до цього. 
Як стверджує М. Пауелл (Marvin Powell), історик з Північного уні-
верситету штату Іллінойс: «Срібло в Месопотамії функціонувало, як 
гроші сьогодні, це був засіб обміну, люди користувалися ним для 
зберігання багатства і вони використовували його для визначення 
вартості»227.  

Найбільш зручними були шматки срібла стандартної ваги. Їх на-
зивали «har», що прийнято перекладати як «кільце-гроші» («ring» 
money). Втім, багато вчених вважають, що початок грошам було по-
кладено ще раніше. «[З]аглиблення в стародавні записи Месопотамії 
та Єгипту дає уяву, що якісь форми грошей існували і тоді», – за-
уважує Дж. Вільямс (Jonathan Williams), куратор монет періоду Ста-
родавнього Риму та Залізного віку в Британському музеї в Лондоні. 
Тобто фактично із самого початку гроші сформували людське сус-
пільство. Вони змащували колеса месопотамської торгівлі, під-
штовхнули розвиток математики і допомагали чиновникам і королям 
загрібати податки і накладати штрафи228. 

Котушки та кільця, здається, потрапили до деяких частин Єгипту: 
розпис, виконаний протягом ХІV століття до Р.Х.  у столичному міс-
ті Фіви зображає чоловіка, який зважує гірку золотих кілець. А в од-
ній стародавній єгипетській казці XI століття до Р.Х. бродячий герой 
Вен-Амон подорожує до Лівану, щоб купити деревину для будівни-
цтва корабля. Як оплату він несе баночки і мішечки із золотом та 
сріблом, кожний із яких зважений у традиційній єгипетській мірі 
дебен (один дебен дорівнює трьом унціям).  

Золото потрапляло до стародавнього Єгипту з копалень Нубії і 
концентрувалося у сховищах двох південних фортець – Уронарті та 
Бухен229, які були такими собі «Форт Ноксами» єгипетських фараонів. 
Причому золота у стародавньому Єгипті було так багато, що срібло, 
яке зустрічалося рідше, вважалося більш дорогоцінним металом. 

Але кільцям, злиткам та обрізкам золота та срібла, що поширюва-
лися у східному Середземномор‘ї як гроші, було ще далеко до сьогод-
                                                 
227 Там само. 
228 Pringle	H.	The	Cradle	of	Cash. Discover. October,	1998. Vol.19,	No,10.	P.	50. 
229 Török L.	Between	Two	Worlds: The	Frontier	Region	Between	Ancient	Nubia	
and	Egypt. 3700 BC-AD 500. Leiden-Boston:	BRILL,	2009. P.	85.  
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нішніх грошей. Їм не вистачало основної характеристики сучасних 
грошей – видимої гарантії автентичності. Без такої гарантії багато 
людей ніколи не захотіли б прийняти їх за номінальну вартість від 
незнайомого. Наприклад, кошики з дорогоцінного металу можуть 
вартувати трохи менше шекеля. Або вони взагалі можуть бути не 
чистим золотом або сріблом, а дещо дешевшим сплавом. Тому як 
гарантію шматочки металу деколи загортали в окремі мішечки, які 
скріплювалися печаткою, що підтверджувала їхню вагу230.  

Існує думка, що деякі функції грошей виконували циліндричні 
печатки Індії, Ірану, Вавилону та Криту та засклені скарабеї Єгипту. 
Ці печатки, ймовірно, були «титулами» або «вимогами» на товари, 
включаючи вимоги  на зерно або метали, що зберігалися у сховищах 
храмів і палаців231.  

Як засвідчують єгипетські малюнки або відбитки на глиняних 
табличках у Ніневії (стародавньому місті на східному березі річ-
ки Тигр), вже в дуже давні часи побутували штемпелі, які застосову-
валися для позначення володіння або для затвердження договорів. 
Звісно, що з часом ними стали послуговуватися і як символом влади. 
Коли якомусь монарху вперше спало на думку відзначити на шматку 
металу його вагу, то він, природно, скористався для такого публічно-
го акту своєю печаткою, подібно до того як у пробірній палаті вико-
ристовують штемпель, щоб позначити вміст чистого металу на золо-
тих або срібних предметах . Спочатку, ймовірно, не робили ніяких 
спроб надати металу таку форму, щоб його вага не зменшувалася, а 
відбиток не стирався232.  

До карбування монети залишався один крок.    

                                                 
230 Pringle	H.	The	Cradle	of	Cash. Р. 53.  
231 Mundell	R.	The	Birth	of	Coinage. Columbia University, Department of Eco-
nomics, Discussion Paper. Feb. 2002. No.0102-08. P.	13–42. 
232 Jevons	W.S.	Money and the Mechanism of Exchange. New	York:	D.	Apple-
ton	and	Company,	1896.	P. 54–55.  

«…якби не виникли гроші, ми б все ще використовували  
бартер. Ми б застрягли на цьому. Гроші відкрили двері  
торгівлі, яка відкрила двері спеціалізації. І це уможливило появу сучас-
ного суспільства». 

Томас Вирік, професор Південно-західного університету 
 штату Міссурі (Спрігфільд) 
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І цей крок було зроблено. У царстві Лідія (на території Малої 
Азії), на дні мілководних річок (перш за усе річки Пактол), які збіга-
ли з гір, а на рівнині заростали мулом, накопичувалися крупинки 
природного сплаву золота та срібла, які зовнішньо походили на  
бурштин – стародавньою грецькою – «електр» або «електрум» 
(ήλεχτρον).   

Електр довгий час вважався окремим металом, вартість якого 
оцінювалася по відношенню до срібла як 1:10*. Саме з цього сплаву 
у Лідії робили горошини (які називали «фішками») для використан-
ня як засіб платежу. Фішки не мали жодного стандарту розміру або 
ваги і тому були не дуже зручними та надійними. Отож, приблизно у 
670–635 р. до Р.Х. за наказом  лідійського царя Гігеса (Γύγης)** при-
ватним особам було заборонено виготовлення фішок, а натомість 
викарбовано перші овальні монети (знайдені у 1904–1905 рр. фахів-
цями Британського музею при розкопках храму Артеміди в Ефесі)233. 
Це засвідчує і Геродот, який писав у своїй «Історії» про лідійців:	
«Першими з людей вони, наскільки ми знаємо, почали карбувати й 
увели у вжиток золоту та срібну монету та першими зайнялися дріб-
ною торгівлею»234.  

Перші грошові знаки (nomisma) не мали жодного номіналу і при-
значалися, як видається, скоріше для нагородження («обдарування») 
війська – тобто мали скоріше донативний, аніж обіговий характер. 
(Уперше, як уже припускалося раніше, цар Гігес дарував їх за участь 
у поваленні свого попередника, але ця традиція спостерігалася й у 

                                                 
* На початку V ст. до Р.Х. елліни зрозуміли, що це лише сплав двох моне-
тарних металів, і спробували карбувати монети зі штучного електру, при-
чому помітно занижуючи вміст золота: якщо в природному стані частка 
золота сягала 75%, то, наприклад, у гектах іонійських міст-держав Фокеї та 
Митилени, ця частка становила усього 40% (Карышковский П.О. Монеты 
Ольвии. Киев: Наукова думка, 1988. С. 73). 
** Відомого фахівцям не тільки через це, а й як героя міфів про «кільце Гі-
геса», що робило його невидимим. Крім того, дехто схильний вважати, що 
Гігес (інший варіант – Гіг) це той самий «Гог із землі Магог» (на північ від 
Ізраїлю), який згадується у Старому Завіті (Книга Ієзекііля, гл.38, 39). 
233 Ferguson	N.	The	Ascent	of	Money.	A	Financial	History	of	 the	World. New 
York:	Penguin Press,	2008.	P.24 
234 Геродот. История. Книга первая. П. 94. URL: http://www.vehi.net/istoriya/ 
grecia/gerodot/01.htm 
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інших народів навіть багато пізніше*). А ось військо вже викорис-
товувало «відміряні» шматочки дорогоцінного металу для придбан-
ня необхідних товарів та послуг. І з‘явилися вони більш ніж за пів 
століття до того, як Лідія розпочала активну торгівлю з грецькими 
полісами, зате у самий розпал військової експансії Лідії на сусідні 
території, що вимагало вирішення проблеми матеріального (харчо-
вого) постачання та винагороди найманців (що традиційно здійсню-
валося за рахунок розподілу здобичі лише по завершенні битв).  

Поява грошей (монет) вирішувала ці проблеми, оскільки «створе-
ний державою новий грошовий продукт був охоче сприйнятий тор-
говцями, тобто користувався ринковим попитом. Вочевидь, що по-
дібний відгук був би неможливий в умовах заснованого на даруванні 
примітивного суспільства»235.  

Хоча, видається, що перші монети все ж таки більше використо-
вувалися для подарунків чи відзнак на кшталт медалі. Розрахунки 
здебільшого все ще здійснювалися зливками, а монети надавалися у 
вигляді бонусу (як «завершальний платіж»). 

Але поступово слідом за державою гроші починають визнаватися 
і приватними торговцями. Монети набувають круглої форми, з чіт-
кою легендою на одній стороні у формі голови лева – герба династії, 

                                                 
* Зокрема, в Московському царстві у XVI столітті воїнів, які брали участь у 
важливих битвах, Іван Грозний нагороджував іноземними золотими моне-
тами. Нагороджені часто пришивали подібний дар на шапку або каптан. 
Трохи пізніше Московія почала карбувати власні монети із золота, які 
отримували лише військові. У XVII столітті ця традиція була продовжена 
царівною Софією, за указом якої були викарбувані золоті монети для учас-
ників азовських походів. 
Зрештою, слово «солдат» пов‘язане з назвою італійської монети «сольдо» і 
з‘явилося у нашій мові через німецьке «soldat». Німецьке ж «söldner» – «най-
маний воїн» стало основою для польського «żołnierz». 
235 Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме.  
С. 132–133. 

«Ми так і не розуміємо справжньої причини першого карбування  
монет у західному світі». 

Проф. Л. Курке 
 L.Kurke, «Coins, Bodies, Games, and Gold:  
The Politics of Meaning in Archaic Greece» 
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заснованої Гігесом. З того часу, як образно зауважує британський 
історик П. Грірсон, залізні штирі були складені в Храмі Гери в Арго-
сі* (Argive Heraeum – ἥρη ἀργείη) і розпочалося довге царство карбо-
ваних монет236.  

Ранні монети  відповідали конкретним ваговим нормам, які дорів-
нювали статеру або частці статеру. Монети одного номіналу мали прак-
тично рівну вагу. Однак вони сильно відрізнялися за товщиною чи чис-
тотою, як, відповідно, і вартість резервної монети, враховуючи той 
факт, що золото коштувало у понад десять разів більше, ніж срібло237. 

Таблиця 2. Стародавні стандарти золотих грошей 
Стандарт/монета Вага у гранах 

Єгипетські золоті кільця 127 
Мікенський стандарт 130–135 
Гомерівський талант («бичача одиниця») 130–135 
Афінський золотий статер 135 
Тасоський стандарт 135 
Родоський стандарт 135 
Кізікський стандарт 130 
Староєврейський стандарт 130 
Перський дарик 130 
Македонський статер 135 
Бактріанський статер 130-132 
Індійський стандарт (VII ст.) 140 
Фінікійська золота одиниця (подвійна) 260 (подвійна) 
Карфагенський стандарт 120 
Сицилійський стандарт 130–135 
Етруський стандарт 130–135 
Гальська одиниця 120 
Германський стандарт 120 
Джерело: Ridgeway	 W.	 The	 Origin	 of	 Metallic	 Currency	 	 and	 Weight	
Standards. Cambridge: Cambridge University Press, 1892. Р. 132.  
                                                 
* Натяк на повідомлення Аристотеля про те, що цар Фейдон приблизно у 
700 р. до Р.Х. поклав як пожертву у храмі Гери в Аргосі (Пелопонесі) заліз-
ні штирі (що використовувалися як грошові знаки ). Їх знайшли у 1854 р. 
під час розкопок, які проводив англо-американський археолог Шарль  
Вальштайн (відомий також як Чарльз Вальдстон – Charles Waldston). 
236 Grierson	Ph.	The	Origin	of	Money. Research in Economic Anthropology / ed. 
by Dalton G. Vol. 1. Stamford:	JAI	Press	Inc.,	1978.,	Р. 1–35. Р. 5. 
237 Mundell	R.	The	Birth	of	Coinage. Р. 31. 
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Першість у карбуванні монет оскаржує 

також аргоський тиран Фейдон (або Фідон – 
Phidon), який заклав монетний двір на  
о. Егіна (неподалік берегів північної Атти-

ки) – чи то у 550 р.238 , чи ще у 595239 р. до Р.Х. – у всякому випадку 
його срібні монети вважаються першими європейськими. Деколи 
вважають, що це відбулося ще раніше – у 700 р. до Р.Х., тобто тоді, 
коли він склав залізні штирі у храмі Гери. Втім, серед претендентів 
на винахід грошей називають також Демодіку (або Гермодіку) Кі-
мейську (дружину царя Мідаса), Лікоса (сина легендарного царя 
Афін Пандіона II), а також не менш легендарного царя Еріхтонія то-
що. Тож залишаючись на твердому грунті історичних фактів, зупи-
нимося на версії лідійської першості у винаході монетної форми 
грошей. 

Далі карбувати монети почали Афіни (575 р. до Р.Х.), Корінф  
(570 р. до Р.Х.), а вже у VI ст. до Р.Х. розпочалося масове карбуван-
ня монет. Цьому, зокрема, сприяло відкриття у 483 р. до Р.Х. вели-
ких покладів срібла в Лавріоні (неподалік від Афін)*. Станом на 480 
рік до Р.Х. більше ста різних, навіть дуже маленьких, полісів карбу-
вали монети – головним чином, срібні (що помітно сприяло терито-
ріальному поширенню грошей). Відповідно греки першими почали 
вимірювати багатство не в таких традиційних для архаїчної доби 
одиницях, як бики, зброя або нерухомість, а саме у грошових оди-
ницях. 

Слід зазначити, що масове карбування довгий час стосувалося 
лише міста країн еллінської культури, в той час як, наприклад,  
                                                 
238 Devies	 N.	 Europe:	 a	 History. New York: Oxford	 University	 Press,1996.  
Р. 101.  
239 Morawski	 W.	 Zarys	 Powszechnej	 Historii	 Pieniądza i Bankowości. 
Warszawa:	TRIO,	2002. S. 18.  
* Це відкриття увійшло в історію також у зв‘язку з дискусією між політиком 
Арістидом Справедливим та полководцем Фемістоклом: перший наполягав 
на рівному розподілі прибутків від видобутку срібла між усіма громадяна-
ми Афін (тобто висловив ідею «загальнонародної ренти», модної і в наші 
часи), а другий пропонував просто збудувати на ці гроші могутній флот 
(що, зрештою, і було зроблено, і тоді елліни розгромили перського царя 
Ксеркса в битві при Саламіні і врятували Грецію від поневолення). 

Хриматогенез: 
три джерела і три 
складові частини  
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етруски, фінікійці, карфагеняни та єгиптяни довгий час утримували-
ся від карбування монет240. (Хоча фінікійці, наприклад, досить актив-
но використовували в торгівлі іноземні монети). При цьому вміст 
золота у монетах, як правило, був не набагато більший за половину 
їхньої ваги. Монети, скоріш за все, виробляли шляхом афінажу, а їх 
якість перевіряли на «пробному камені» (до винаходу Архімеда). 
Отже монети з електру мали завищену вартість і приносили емітенту 
додатковий прибуток241.  

Перші монети здебільшого мали місцевий обіг, а от монети лідій-
ського царя Креза («крезеїди» або «статери»), викарбувані у 550 р. 
до Р.Х., були в обігу не тільки на території  його малоазійській імпе-
рії, а й у сусідів зі сходу (в Персії) та заходу (в Елладі). Саме тому це 
досягнення порівнюють із запровадженням євро в сучасні часи242.  

Як зазначає російська дослідниця О. Буторіна, в сучасній історич-
ній науці склався впевнений консенсус стосовно того, що перші мо-
нети були викарбувані в царстві Лідія царем Гігесом у першій поло-
вині VII ст. до Р.Х.243. Утім, такий консенсус існує тільки серед єв-
ропейських істориків, та й то, якщо не брати до уваги тих із них, хто 
спеціалізується на економічній історії Сходу. 

Деколи стверджується, що в давнину в Китаї як гроші використо-
вували нефрит. Однак видається, що це, скоріше, певне непорозу-
міння. Річ у тому, що, як і у стародавньому Єгипті, в Китаї була роз-
повсюджена віра в безсмертя, яке, зокрема, можна було забезпечити, 
вкривши тіло померлого нефритовими пластинками, – вони затри-
мають душу і  таким чином гарантуватимуть вічне життя. Звісно, що 
внаслідок цього нефрит поступово став найбільш бажаним товаром, 
дорожчим за будь-які матеріальні цінності. І хоча в перекладі з ки-
тайського нефрит (玉器 «юй ці») перекладається як «дорогоцінний» 

                                                 
240 Cullimore	 J.	 On	 the	 Jewish	 Shekel. The Numismatic Journal June	 1836 – 
April	1837. Vol. 1. Р. 55. 
241 Mundell	R.	The Birth of Coinage. Р. 31–32. 
242 Bernstein	P.L.	The	Power	of	Gold.	The	History	of	an	Obsession.	New York: 
John Wiley and Sons,2000. Р. 34. 
243 Буторина О.В. О происхождении монет// Современная Европа, 2016, №3, 
С. 124. 
* Цікаво, що й порох було винайдено китайцями як інгредієнт для елексіру 
життя (китайською «порох» –火药 (huoyao)  – означає «медичний вогонь»). 
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або «благородний» («шляхетний») (кит.: 玉 «юй») виріб, насправді 
вважалося навіть неприпустимим обмінювати його на гроші, оскіль-
ки, на відміну від золота, нефрит не може мати ціни (насправді – 
«безцінний»).  

Проте ще за три тисячі років до народження Христа місцеві меш-
канці регіону, який сьогодні відомий як Китай, як засіб обміну вико-
ристовували мідь. Пізніше почали використовуватися золоті куби та 
срібні зливки244. Зокрема, золото вперше з‘явилося як засіб обміну в 
Китаї у ХХ ст. до Р.Х.245. Щоправда, монети в Китаї почали карбува-
ти значно пізніше. І, взагалі, шлях до монет пролягав через появу 
т.зв. «ножових грошей» (knife-money): саме ця холодна зброя, а піз-
ніше – її зменшені копії з міді – використовували як засібу обміну. 
Це підтверджується також лінгвістично, оскільки слово dao (刀) спо-
чатку означало «ніж», але потім почало використовуватися для поз-
начення грошової одиниці246. Згідно з історичною традицією вважа-
ється, що «ножові гроші» були запроваджені у VII ст. до Р.Х. прин-
цем Хваном, який чи то не мав можливості прогодувати своїх воїнів 
і наказав їм поміняти свої ножі на харчі, чи то постановив, що прий-
матиме ножі як штраф за дрібні порушення… У будь-якому випадку 
поштовхом до розповсюдження використання ножів як грошового 
знаку послужила державна воля. З кільцевих ручок бронзових ножів 
поступово розвинулися традиційні китайські монети, які були круглі 
з квадратним отвором у центрі. Цікаво, що вартість таких грошей не 
була пов‘язана з вартістю металу, з якого вони були зроблені, – тоб-
то китайські гроші із самого початку базувалися на можливості не-
співпадіння фактичної та представницької вартості грошей (що піз-
ніше дало змогу перейти до паперових грошей). Хоча у 670–655 рр. 
до Р.Х. принц Хван запровадив закони стосовно належної ваги мета-
левої валюти, що підтверджувалося державною печаткою.  

                                                 
244 Einzig	P.	Primitive	Money	in	its	Ethnological,	Historical,	and	Economic	As-
pects.	London:	Eyre	and	Spottiswood,	1951. Р. 255. 
245 Kemmerer	E.W.	Money:	The	Principles	of	Money	and	Their	Exemplification	
in Outstanding Chapters of Monetary History. New York: Macmillan, 1935. Р. 9. 
246 Gruen	S.	The	Chinese	Monetary	 System:	From	Ancient	 Times	 to	 the	Early	
Modern	 Period. December	 15,	 2004,	 Р. 5. URL:	 - 
http://www2.gcc.edu/dept/econ/ASSC/Papers2005/ ChinaMonetary_	Gruen.pdf 
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Існує також версія, що ідею щодо використання зливків у формі 
ножів як засобу обміну завезли до Китаю торговці з берегів Індій-
ського океану.  

В Індії (а також на території аж до Вавилону та Перської затоки) 
були знайдені тисячі печаток, зроблених 2500–1500 років до Р.Х. з 
мильного каменю, які, ймовірно, були символами боргу, можливо, 
конвертованого в один із товарів, і могли використовуватися як засіб 
обігу247.  

Утім перші монети в Індії почали карбувати у царстві Махаджа-
нападі (Mahajanapadas) у VI ст. до Р.Х. Насправді це були навіть не 
монети, а срібні прямокутники з печаткою (punch marked coins)248. Ці 
грошові знаки, які називали Rūpyārūpa, Kārshāpana або  Kahāpana 
(що означає «вага»), пізніше отримали назву purāna – тобто «те, що 
належить до стародавніх часів» (так само, як однойменна збірка ста-
родавніх літературних текстів). Це пов‘язано із тим, що, знову таки, 
історична традиція відносить їх появу до часів життя Будди (Сідд-
хартх Гаутами) – тобто VІ–V ст. до Р.Х. Щоправда, про індійські 
монети Kārshāpana згадує старогрецький вчений Ісихій Олександ-
рійський249, який жив у V ст. до Р.Х. 

Слід, однак, зауважити, що надалі ця грошова традиція не знайш-
ла свого продовження і пізніша монетарна система Індостану базу-
валася на індо-грецьких монетах (занесених Олександром Македон-
ським) та середньовічних монетах перських султанів та Великих мо-
голів250.   

Слід визнати, що той факт, що монети перської династії Ахаменідів 
на західних кордонах Китаю або в Індії іще не знайшли, не може слугу-
вати належним доказом проти гіпотези щодо лідійсько-перського впли-
ву на перехід Китаю до карбування круглих монет у ІІІ сторіччі до Р.Х., 
ще до поширення такого типу карбування у Центральній Азії. Ця гіпо-
теза, у свою чергу, досить вірогідна стосовно Індії, де такий перехід 
відбувся у той самий час і за таких самих обставин. 

                                                 
247 Mundell	R.	Birth	of	Money. Р. 36–37. 
248 Khalid	A.,	Anwar	M.S.	A	short	history	of	the	coins	of	the	subcontinent	/ Uni-
versity	 of	 the	 Punjab. May	 4,	 2011. Р. 1. URL:	 https://physlab.lums.edu.pk/ 
images/1/11/Historycoins1.pdf 
249 Cunningham	A.	Coins	of	Ancient	India. London:	B.	Quartich,	1891. Р. 2. 
250 Khalid	A.,	Anwar	M.S.	A	short	history	of the	coins	of	the	subcontinent. Р. 2.  
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Кілька європейських дослідників у ХІХ сторіччі помилково  
визначили час появи індійських круглих монет періодом нашестя 
Олександра Македонського, тобто приблизно IV сторіччям до Р.Х. 
Тим не менш, більш ретельна перевірка радіовуглецевим методом 
засвідчила, що перші штемпельні монети (punch-marked coins) в Індії 
датуються VІ сторіччям до Р.Х. Більшість таких монет прямокутної 
форми, але також зустрічаються овальні251. 

Приблизно до цього ж періоду відноситься і перший досвід псу-
вання грошей. Ще під час тиранії Пісістрата (560–527 р. до Р.Х.) йо-
го старший син Гіппій (пізніше також афінський тиран) провів уні-
кальну реформу: він оголосив скасування існуючих грошей і наказ 
повернути їх до державної скарбниці, після чого їх переплавили і з 
однієї міни (в різні часи – від 400 до 500 грамів металу), виготовили 
80 срібних драхм замість 138, при тому, що вміст срібла в них зали-
шився як і раніше, а «зайвий метал» залишався у тирана. Мешкан-
цям, звісно, гроші повернули за новим, офіційним курсом252. За пів-
тора століття цей самий трюк повторив сіракузький тиран Діонісій 
Старший. 

 
Після того, як цар персів Кир захопив у 546 р. до Р.Х. Лідію, зо-

лоті монети почали поширюватися в Персії. Особливої інтенсивності 
цей процес набрав при Дарії І (522–486 рр. до Р.Х.), який запровадив 
єдину грошову систему (на основі золотого «даріку») на території 
усієї своєї імперії – від Дунаю до Інду. Він першим прикрасив моне-
ти власним зображенням та почав стягувати податки не товарами, а 
грошима. Це було досягнуто завдяки тому, що імперія персів Ахеме-
нідів сконцентрувала у себе золото, яке раніше належало Єгипту, 
Асирії та Вавилону, золото Іберії (яке завозилося фінікійцями), золо-
то Лідії та Фрігії, Согдіади та Бактрії, Кавказу та Тариму.  

Згадані вище царі – Крез та Олександр Великий – дивним чином 
виявляються пов‘язаними ще однією історією: йдеться про Храм Ар-
теміди в Ефесі. Як відомо, він вважався одним з семи чудес світу, а 
його будівництво (в усякому випадку із початку) профінансував саме 
                                                 
251 Horesh	N.	Chinese	Money	in	Global	Context:	Historic	Junctures	Between	600	
BCE and 2012. Stanford,	California:	Stanford	University	Press,	2014. Р. 33 
252 ПсевдоАристотель. Экономика. Книга 2,1347а, (b). Вестник древней ис-
тории. 1969. № 3. С. 217–242.  
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цар Крез. Цей храм було спалено у 356 р. до Р.Х. місцевим мешкан-
цем Геростратом (ім‘я якого людству так і не вдалося забути). Вва-
жається, що відома і точна дата пожежі – ніч на 21 липня. Це був час 
народження Олександра Македонського (що вважалося ознакою йо-
го майбутнього завоювання Малої Азії), і тому саме він пізніше про-
фінансував відновлення Храму. Цю історичну напівлегенду з темою 
нашого дослідження пов‘язує роль у грошовій глобалізації не тільки 
цих двох царів, а й роль самого Храму: у стародавній Греції храми 
були місцем фінансових угод та збереження грошових скарбів. І 
Храм Артеміди в цьому сенсі був одним із найбільших фінансових 
центрів та сховищ грошових резервів. Недарма подейкують, що і 
Герострат спалив його не заради сумнівної слави, а з метою прихо-
вати розкрадання цих самих резервів253. Так це чи ні, ніхто вже ніко-
ли не дізнається, але для нас важливо відзначити зв’язок розвитку 
грошових відносин із загальним культурним (і культовим) сере-
довищем тих часів. 

Водночас слід звернути увагу на протилежність тенденцій, які 
можна спостерігати ще у ті стародавні часи. Зокрема, йдеться про 
ізоляціоністські (у довгостроковій перспективі – антиглобалістські) 
тенденції, що яскраво проявилися у Спарті. Фінансова політика  
Спарти служила її ізоляції від решти світу (в тому числі еллінсько-
го). Тому спартанцям заборонялося мати золото та срібло (тоді як 
залізні спартанські монети не користувалися попитом за кордоном), 
а гроші, які привозили з мандрівок, мали бути здані у державну  
скарбницю (з обміном на залізні)254. 

Але організований таким чином спартанський лад виявився абсо-
лютно не пристосованим для зовнішніх відносин. Як писав Полібій, 
поступово стало зрозуміло, що для задоволення всіх потреб недо-
статньо ані залізних грошей, ані збуту щорічного збирання плодів і 
що новий стан (обумовлений більшою інтеграцією Спарти у загаль-
ноеллінське життя) вимагав загальноприйнятої монети. «Монетиза-
ція» спартанської держави здійснювалася нелегко. У 415–413 рр. до 
Р.Х. спартанці воювали з афінянами на Сицилії за Сіракузи (Фукідід, 
                                                 
253 Woyzbun S. Historia bankowości w zarysie. Warszawa: Oszczędność, 1928. 
S. 22. 
254 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования истории морали. Москва: 
Прогресс, 1987. С. 67–68.  
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до речі, назвав цю битву «найбільшим крахом військового щастя, яке 
будь-коли довелося випробувати еллінському війську»255), а після 
перемоги спартанський полководець Гіліпп не втримався й украв 
призначені для держави 300 талантів срібла (за що був відправлений 
у вигнання, як перед тим і його батько). Ця подія викликала в Спарті 
гарячу дискусію. Прихильники традиційного способу життя різко 
засуджували тирана Лісандра (який очолював війну проти Афін), 
зауважуючи про величезну владу грошей (які після його перемог по-
лилися до країни) навіть над такими уславленими людьми, як Гіліпп. 
Вони вбачали у золоті та сріблі абсолютне зло, яке «несе полісу за-
гибель». Під час обговорення висловлювалася пропозиція відмови-
тися від золота та срібла і продовжувати послуговуватися старовин-
ними залізними монетами. Але прихильники Лісандра відстоювали 
необхідність використання золотих і срібних монет. Врешті-решт 
дійшли компромісного рішення: золото та срібло допускали могли 
використовуватися у місті, проте лише для державних цілей, грома-
дянам же заборонялося їх мати. Якщо золотом і сріблом володіли 
окремі громадяни, їх карали стратою. Втім, на думку Плутарха, це 
половинчасте рішення посилило «пристрасть до грошей». Подібна 
пристрасть міцно вкоренилася: «застосування грошей давало розу-
міння їхньої цінності і пробуджувало бажання їх придбати», оскіль-
ки «приватна особа не могла вважати за дрібницю те, що поважаєть-
ся в державі, та у власному будинку не поважати річ, що так високо 
цінується в суспільному житті». Врешті «грізний закон, що мав вар-
тувати, не допускав проникнення грошей у будинки спартанців, але 
зберегти в душах громадян стійку байдужість до грошей не вдалося: 
у всіх виникло прагнення до багатства як до чогось великого та гід-
ного». Далі Плутарх розвиває свою тезу, сходячи до історичної  
перспективи: «Початок розкладу і недуги Лакедемонської держави 
починається приблизно із тих часів, коли спартанці, скинувши афін-
ське панування, наповнили своє місто золотом і сріблом»256.  

Повертаючись, одначе, до основної тенденції, що  на цьому істо-
ричному відрізку часу пов‘язана з діями Олександра Македонського, 
                                                 
255 Фукидид. История. Ленинград: Наука, 1981. С. 346. 
256 Маринович Л.П., Кошеленко Г.А. Причины и обстоятельства падения 
«Ликургова строя» в Спарте. Проблемы истории,философии и культуры / 
Магнитогорский государственный университет. 2002. Вып. XIII.,	С. 10–11. 
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слід зазначити, що Македонському, мабуть вперше в історії, вдалося 
сконцентрувати у своїх руках величезні запаси золота (навіть можна 
сказати, «усе золото світу»). Військові походи Олександра Маке-
донського зумовили утворення першого глобального золотого запа-
су: скарби майже всього, відомого на той час, світу, все золото, на-
копичене за довгі сторіччя Тутанхамоном і Соломоном, Пріамом та 
Крезом, – за експертними оцінками, приблизно 8,840 т «жовтого ме-
талу»257 – опинилися у власності однієї людини. А після його смерті  
(323 р. до Р.Х.) це золото знову розійшлося, викликавши першу сві-
тову інфляцію античності та продемонструвавши руйнівну силу не-
контрольованих потоків «гарячих грошей».  

Слід відзначити і вплив на грошові системи античності двох най-
давніших цивілізацій – єгипетської (де панувала десяткова система 
числення) і, особливо, шумерської (якій була притаманна шістдесят-
кова система числення). Саме з Месопотамії іудеї, хети, фінікійці, 
перси, греки запозичили ключові співвідношення вагових і грошо-
вих одиниць. Зокрема, саме з Вавилону походить давньогрецький 
талант (грец. Τάλαντον – буквально «вага», «вантаж), за однією з  
версій, спочатку він дорівнював вазі вола. Міна (грец. – μνᾶ; івр. – 
     ), шістдесята частина таланту, походить від вавилонського «ману» 
– рахувати, а «шиклі», що дорівнювали одній шестидесятій міни, 
перетворилися на іудейський шекель (івр.       – «вага») та перський 
сіглос. Назва ключової давньогрецької одиниці виміру драхми (грец. 
– Δρατμή), сотої частини давньогрецької міни, походить від слова 
«жменя» і сходить до часів, коли засобом грошового обміну слугу-
вали металеві чотиригранні прутики – оболи (грец. Ὀβολός – «ро-
жен»), шість штук яких, затиснуті в жменю, і становили драхму.  
Меншою мірою вплив на наступні грошові системи чинила система 
мір і ваги Стародавнього Єгипту, що стосовно одиниць вимірювання 
маси більшою мірою відповідала десятковому принципу рахунку (з 
сильним впливом четвертинної системи). Цікавий синтез вавилонсь-
кого (шістдесяткового) і єгипетського (десяткового) способу рахунку 
представляє система грошового числення у стародавній Іудеї. Вихід-
ний вавилонський талант (білт) дорівнював 3600 шекелів, а єврей-
ський (кіккар) – уже 3000 шекелів. 

                                                 
257 Марфунин А.С. История золота. Москва:	Наука,	1987.	С. 22–23. 
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У стародавньому Римі спочатку з‘явилися 

монети грецьких колоній – зокрема, Занкли 
(Ζάγκλη, давньогрец. – «серп»), нині це Мессіна, та Caulonia 
Bruttiorum у Луканії (південь Італії). За законами Нуми Помпілія – 
другого царя Риму (правив з 715 по 673 р. до Р.Х.) – у державі вста-
новлювався бронзовий монетний стандарт: цар вважав себе нащад-
ком спартанців і, відповідно, неприязно ставився до дорогоцінних 
металів (які використовувалися, головним чином, для ювелірних 
прикрас та у зовнішній торгівлі258). Власні монети римляни почали 
карбувати за часів шостого царя-реформатора Сервія Туллія (Servius 
Tullius, 578–53 рр. до Р.Х.). Це були мідні монети (як і в етрусків) 
вагою в один фунт (лат. «pondo», звідки й англійське слово – 
«pound»). Здається, саме у римлян почали з‘являтися монети з номі-
налом. Зокрема, монета в один пондо (фунт) називалася однофунто-
вою (assipondium) або просто ас. Двофунтова монета – dupondium – 
з‘явилася трохи пізніше (уже за часів Республіки) і карбувалася з 
латуні. Римський мідний трієнс (приблизно 240 р. до Р.Х.) мав чо-
тири випуклі точки, які означали, що він дорівнює 4 унціям (фунт 
срібла на 12 унцій). Десять асів, відповідно, становили денарій (так, 
із часом, і дістала назву популярна грошова одиниця). 

Ця система почала формуватися близько 289 р. до Р.Х. (можливий 
рік початку карбування аса та його похідних), остаточно сформува-
лася в 268 р. до Р.Х. (рік початку карбування денаріїв) і проіснувала 
до 217 р. до Р.Х., коли денарій був прирівняний до 16 асів. Однак 
співвідношення 1 денарій = 10 асів збереглося ще два століття до 
реформи Октавіана Августа для розрахунку платні легіонерам. Під 
час грошової реформи Октавіана Августа в Римській імперії утвер-
дився такий ланцюжок співвідношень, який представляв суміш чет-
вертинної та десяткової систем: 1 ауреус = 25 денаріям = 100 сестер-
ціям = 200 дупондіям = 400 асам. Ауреус – це перша римська золота 
монета, яку почали карбувати під час Другої Пунічної війни (218–
201 рр. до Р.Х.) і спочатку використовували як військову нагороду.   

Приплив великих обсягів золота до Риму розпочався лише після 
захоплення у 272 р. до Р.Х. грецької колонії в Таренті (де золоті мо-
                                                 
258 Zarlenga	S.A.	Lost	Science	of	Money. Valatie,	New	York:	American	Mone-
tary	Institute,	2002.	P.	40. 

Лепта богині 
Юнони 
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нети карбували з IV ст. до Р.Х.). Утім, римляни в ті часи карбували 
(вперше, з 485 року до Р.Х.) головним чином срібну монету – дена-
рії. В Римській імперії, для якої срібні родовища Іберії стали ваго-
мим знаряддям у боротьбі з Карфагеном, срібний монетний стандарт 
утвердився з 269 р. до Р.Х., коли у храмі Юнони Монети* на Капіто-
лійському холмі в Римі почали карбувати срібні денарії, що дорів-
нювали 10 мідним асам (звідcи й назва металевих грошей – «моне-
та», в якщо загалом стосовно грошових відносин – «monetary»). 

Слід також звернути увагу на використання для карбування монет 
в античні часи такого металу, як оріхалк. Подеколи можна зустріти 
запевнення щодо його напівмагічного характеру та походження з 
Атлантиди, а також щодо того, що він суперничав із золотом за пра-
во стати основним монетарним металом. Але, імовірніше, оріхалк 
(англ. – orichalcum; у грецьких авторів – oreichalkon, що, мабуть, 
означає «гірська бронза», – хоча здається, що автори відомостей про 
нього не надто добре знали, що це, попри того, що це якийсь дивний 
блискучий метал; у римських авторів ця назва перетворилася на 
aurichalcum (оріхалк), тобто «золото-бронза» – через помилкове ро-
зуміння його етимології), а сучасні автори використовують його для 
                                                 
* Епітет «Монета», наданий Юноні походить від грецького слова «monere» 
(μονήρης) або «mone» (μόνη) і означає «самотня». Річ у тім, що за античним 
грецьким міфом, Зевс покарав Юнону, підвісивши її між небом та землею 
на золотому ланцюгу. З часом за допомогою бога-коваля Гефеста Юноні 
вдалося звільнитися, а ланцюг впав на землю (і все золото світу – це лише 
залишки цього ланцюга).  
Втім, у стародавньому Римі культ богині Монети був заснований значною 
мірою під впливом іншого грецького культу, присвяченого Мнемозіні 
(Μνημοσύνη), богині пам‘яті та матері муз – покровительки мистецтв. Ім'я 
богині походить від латинського monēre ( що означає «нагадувати», «попе-
реджати», «покарати» або – більш м‘яко, – «давати поради»). Звідси інколи 
назва «Монета» перекладалася як «Порадниця». 
 З часом ця різниця зникла, і самотньою (або єдиною) Порадницею почали 
вважати Юнону (що, можливо, і стало причиною давньої традиції звертати-
ся за порадою до монети – підкидаючи її догори і приймаючи рішення за-
лежно від того, впаде вона догори аверсом або реверсом, тобто випаде 
«орел» чи «решка»; в римській традиції – navia aut caput («корабель» або 
«голова»). А приводом для розміщення першого «карбувального двору» 
саме в храмі Юнони Монети стало одне з її пророцтв, яке обіцяло, що рим-
ляни не знатимуть нестачі в грошах, допоки вестимуть «справедливі війни». 
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опису сплаву, приблизно еквівалентного латуні, що містить значну 
частку цинку (зазвичай 10%, або 20%). Оріхалк використовувався в 
деяких елліністичних монетах, а потім, мабуть, як експеримент, у 
стародавньому Римі – у випуску Гая Кловія у 45 р. до Р.Х.  Відомі й 
інші приклади його монетарного використання приблизно в ті самі 
часи. Коли імператор Октавіан Август знову відкрив монетний двір у 
Римі близько 19 р. до Р.Х., оріхалк став використовуватися для карбу-
вання сестерція та дупондія (подвійного аса), тоді як більш дрібні 
монети карбувалися з чистої міді. Використання оріхалку для того, 
щоб відрізнити сестерцій і дупондій, тривало до III ст., але з часів 
правління імператора Марка Аврелія стало дедалі складніше відріз-
няти один метал від іншого, оскільки кількість цинку в монетах  
зменшувалася, а кількість свинцю – збільшувалася259.  

А про фактичну появу золотого стандарту можна говорити з 45 р. 
до Р.Х., коли ауреус почав масово використовуватися для оплати 
великих сум, – хоча золота монета і не витиснула з обігу срібло та 
бронзу, але її використання підвищило ціну золото щодо срібла на 
третину260. 

Уже у ІІІ сторіччі до Р.Х. серед боспорських мідних монет на всій 
території царства досить часто зустрічаються обрізані, що, на думку 
фахівців, свідчить про «приватну редукцію ваги монет» унаслідок 
«монетної кризи»261. У пізньому Римі та, особливо, у Візантії* зрос-
таючі державні (насамперед військові) видатки примушували пос-
тійного псувати монети, внаслідок чого її металевий зміст поступово 
зменшився до 70% номіналу (а інколи – і до 10%).  

Після перемог Помпея на Сході та відкриття азіатського ринку 
кредитори почали масово вимагати повернення боргів у італійських 
боржників, щоб інвестувати їх у більш прибуткові східні підприєм-
                                                 
259 Jones J.M. A Dictionary	Of	Ancient	Roman	Coins. London: SPINK,	 2004.  
Р. 228. 
260 Zarlenga S.A. Lost Science of Money. Р. 81. 
261 Суханов В.И. О назначении боспорских обрезанных мо-
нет. Шестнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция: тезисы 
докладов и сообщений. Санкт-Петербург, 18–23 апреля 2011 г.  
С. 15–17.  
* Термін «Візантія» введено у науковий обіг у 1557 р. німецьким істориком 
Ієронімом Вольфом. За існування цієї імперії вона називалася Ромейською 
(тобто грец. мовою – Римською). 
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ства. Для припинення вивозу капіталів у східні провінції в 63 р. до 
Р.Х. римський сенат був змушений тимчасово заборонити вивезення 
золота та срібла з Італії262. 

У республіканському Римі не існувало традиції зображення на 
монетах портретів живих осіб (хоча це широко практикувалося в ін-
ших країнах). Це пояснювалося насамперед відсутністю одноосібно-
го володаря (за царських часів монети ще не карбувалися), через що 
на аверсі розміщували здебільшого обличчя Геркулеса, Меркурія або 
Ромула. Хоча портрети диктаторів, зокрема Сулли та Помпея, також 
з‘являлися на монетах, але лише після їхньої смерті. Однак Юлій  
Цезар – незадовго до свого вбивства у 44 році до Р.Х. – збільшив з 
трьох до чотирьох кількість посадовців, відповідальних за  карбування 
монети (т.зв. quattuorviri monetales) і, всупереч римській традиції, по-
велів викарбувати монети зі своїм зображенням (можна припустити, 
що і в цьому він бажав наслідувати Олександра Македонського – в 
сенсі претензії не на царську посаду, а на особливий статус)263.    

Звісно, в імператорському Римі традиції були вже інші, й Октаві-
ан Август не тільки повернувся до старої кількості відповідальних 
карбувальників, а й продовжив практику зображення на монетах 
портрета володаря Риму (що тривала й надалі). 

Ця традиція, до речі, була сприйнята в багатьох інших стародав-
ніх державах – зокрема, в Кушанській імперії (що розташовувалася 
на півночі сучасної Індії та територіях Пакистану й Афганістану). До 
імперії увозилася значна кількість римських срібних та золотих мо-
нет, метал яких використовувався кушанами для карбування власних 
монет. У значному обсязі карбувалася і дрібна мідна монета. Кушан-
ська імперія натомість була лише транзитним пунктом на шляху 
значних потоків римського золота та срібла до Китаю.  

Натомість у самому Римі стабільна грошова система проіснувала 
недовго: вже Нерон (54–68) почав псувати монети. За півтора сто-
річчя вміст грошового металу в монетах зменшився вдвічі. Імпера-
тор Каракала (211–217) почав карбувати нову срібну монету – анто-
нініану (на честь родового імені імператора) – дещо більшу за розмі-
                                                 
262 Gruen	E.S. The Last Generation of	the	Roman	Republic. Berkeley;	Los	Ange-
les;	London:	University	of	California	Press,	1995. Р. 426–427. 
263 Carson R.A.G. Caesar and the Monarchy. Greece & Rome. Mar.,	1957. Vol. 
4. No. 1. Р. 52.  
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ром порівняно з денарієм, що сприяло її первісному успіху, і до се-
редини ІІІ сторіччя нові монети практично витиснули старі денарії з 
обігу. Але потім практика псування монет продовжилася. Особливо 
активно цим зайнявся імператор Галієн (253–268), за якого вміст сріб-
ла в антонініанах знизився до 4%, а потім їх і зовсім стали карбувати 
з міді. Хоча Галієна можна зрозуміти: з усіх боків на імперію напа-
дали варвари, і він повинен був знайти нові джерела фінансування 
військових витрат. До речі, Галієн провів доволі вдалу реформу армії 
і навіть карбував монети, присвячені своїм кавалерійським загонам. 
Звісно, що ціни почали стрімко зростати (якщо за попередні 250 ро-
ків вони зростали в середньому на 0,4%, то потім середній темп ста-
новив 9% на рік і до 304 р. ціни у 20 разів перевищували рівень  
260 р.264. Імператор Авреліан (270–275) просто легалізував псування 
антонініанів, прирівнявши їх до 2 сестерціїв (які ще з часів Октавіана 
Августа карбувалися замість срібла із недорогоцінних металів). 

Упорядкувати грошову систему намагався імператор Діоклетіан 
(284–305), але так і не впорався із цим завданням: римські монети не 
просто знецінились, а й навіть стали повністю непридатні до вжитку, 
а сам Діоклетіан відмовився від влади, віддаючи перевагу вирощу-
ванню овочів у своєму маєтку в Іллірії. Тож не дивно, що Констан-
тин Великий (306–337) доволі погано ставився до свого попередни-
ка, адже саме йому довелося взяти на себе тягар проведення доко-
рінної грошової реформи. 

 
На відміну епохи ранньої імперії, коли гроші існували у вигляді 

золотих, срібних та мідних монет (золотий ауреус, срібний денарій, 
латунний сестерцій), у пізній античний період грошова система була 
біметалевою: після кризи III ст. срібло вже більше не відігравало ко-
лишньої ролі й функцію грошей виконували тільки золото та мідь: у 
формі золотих злитків і монет (декілька разів девальвований золотий 
ауреус замінили на золотий солідус, або «номізму», запроваджений 
імператором Константином у 309 р. – пізніше відомий також як 
«безант») і мідних дрібних монет. Срібні монети після їх псування і 
девальвації в III ст. і до реформ імператора Іраклія (початок VII ст.) 

                                                 
264 Davies	G.	A	History	of	Money	from	Ancient	Times	to	the	Present Day. Car-
diff:	University of Wales Press,	2002. Р. 97.  
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виконували тільки церемоніальну функцію. Платня армії та чинов-
никам здійснювалася  в золотих монетах, які для побутових потреб 
розмінювалися на мідні за стабільним курсом265. У результаті рефор-
ми імператора Анастасія (498 р.) мідні монети стали важчими –  
відповідно до зростаючих цін та обсягів товарообігу. На думку фахів-
ців, «грошова реформа Анастасія була безумовно головним досяг-
ненням, яке відновлювало престиж та функціональність ранішньові-
зантійської економіки, розірваної на шматки після лавини внутріш-
ніх та зовнішніх криз у IV сторіччі»266.  

Після цього імперія насолоджувалася чотирма декадами небаче-
ної стабільності. Це у 512 р. допомогло зробити монети ще вдвічі 
важчими і продовжити цю тенденцію при імператорі Юстиніані, ко-
ли у 538 р. була проведена чергова реформа, внаслідок якої вага мід-
них монет збільшилася ще на одну п‘яту. Але оскільки карбування 
монети здійснювалося за принципом al marco, а не al pezzo (тобто з 
контролем ваги не поштучно, а за усередненою вагою окремих мо-
нет, які карбувалися з марки металу), то фактична вага монет коли-
валася від 20 до 25 грамів267. Взагалі-то таке підвищення ваги мало 
не стільки економічні, скільки політичні причини, а саме – бажання 
Юстиніана «перевершити» усіх своїх попередників і нагадати «старі 
добрі часи» Римської імперії268. Характерно, що ніякої політики єди-
них жорстких стандартів для усієї Імперії не існувало і «на місцях» 
(тобто в окремих провінціях) конкретна міра вартості обиралася за-
лежно від місцевих умов269. 

                                                 
265 Шувалов П.В. Короткая жизнь фоллиса: обращение крупных медных 
монет в ранней Византии. Древнейшие государства Восточной Европы, 
2015 год. Экономические системы Евразии в раннее Средневековье / отв. 
ред. тома А.С. Щавелев. Москва: Российская Академия Наук, Институт 
всеобщей истории, Университет Дмитрия Пожарского, 2015. С. 20.  
266 Gândilă A. Heavy money,	weightier problems:	the	Justinianic	reform	of	538	
and	 its	economic	consequences. Revue numismatique. Année 2012. Vol. 6. Nu-
méro 168. Р. 363. 
267 Шувалов П.В. Короткая жизнь фоллиса: обращение крупных медных 
монет в ранней Византии. С. 25. 
268 Gândilă A. Heavy money,	weightier	problems:	the	Justinianic	reform	of	538	
and	its	economic	consequences. Р. 365. 
269 Там само. С. 383. 
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Тогочасний спостерігач, грецький монах Космас Індікоплеус 
(Cosmas Indicopleus) повідомляє, що  солід «приймали скрізь – до 
самого кінця землі. Він є бажаним для усіх людей у всіх царствах, 
тому що жодне царство не має валюти, яку можна порівняти з 
ним»270. Отож невипадково іспанський дослідник Р.С. Лопез назвав 
візантійський солід «доларом середньовіччя»271.   

 
Тим часом, у західній частині Європи падіння 

Римської імперії у 476 р. призвело до економічного 
занепаду та регресу торгівлі, а, відповідно, і зумови-

ло грошовий обіг. Протягом т.зв. «темних віків» варварські володарі, 
як правило, емітували колишні римські монети у формі золотих тре-
міссів (тріенсів) – 1/3 римського соліда. Помітним кроком у віднов-
ленні грошової системи стало карбування золотого франка при «доб-
рому королі» Дагобері І (629–639), чим безпосередньо опікувався 
його скарбник, колишній ювелір, а в подальшому єпископ Нуайон-
ський – святий Елігій (який з давніх часів вважається патроном юве-
лірів, карбувальників та нумізматів). Поступово відновлення еконо-
мічного життя вимагало наповнення обігу більшою кількістю гро-
шей і через нестачу золота з 670 р. у королівстві франків замість 
золотих монет починають карбувати срібний денарій тієї ж ваги, але 
номіналом у 1/12 соліда. За двадцять років подібну систему запрова-
дили на Британських островах (де аналог денарія називали пенсом).  

За часів Пипіна Короткого (754–755) був прийнятий Вернонський 
едикт, який встановлював нову монетну стопу: тепер з 1 фунт срібла 
поділявся не на 25, а на 22 солідів (у новій транскрипції – су або ши-
лінги). Одночасно було заборонене неконтрольоване карбування мо-
нет, а приватні монетні двори закривалися і таким чином монетна 
регалія (ius monetae) тепер належала лише королю. Хоча пізніше 
право на карбування монет окремими сеньйорами знову було від-
новлено і його довелося відновлювати вже за часів Людовика ІХ 
Святого: спочатку на території його домену було введено єдину ко-

                                                 
270 Gerald	 P.,	 Dwyer G.P.,Jr.,	 Lothian	 J.R.	 The	 Economics	 of	 International	 
Monies. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper. December 2003. 
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ролівську монету і заборонено обіг грошей інших сеньйорів. У гер-
цогствах і графствах ходіння королівської монети також було 
обов‘язковим (але не виключним). Але, крім королівських, існувало 
ще приблизно 50 інших монетних дворів. Поступово більш якісні 
королівські монети почали виштовхувати з ринку монети окремих 
феодалів (хоча деякі з них іще довго зберігали своє право на карбу-
вання монети). 

Процес створення однорідної системи срібного монометалізму 
завершився грошовою реформою Карла Великого: у 781 р. головна 
монета держави – денарій –  стала суттєво вагомішою: тепер фунт 
(«лібра», або «лівр») складався із 20 су (шилінгів), кожен із яких у 
свою чергу складався з 12 денаріїв (пенсів).  Таким чином, із одного 
каролінгського фунта срібла (407–408 грамів) слід було карбувати 
240 денаріїв (деньє). Тобто було використано принцип  «£ sd» – за 
першими літерами у назві відповідних давньоримських грошових і 
вагових одиниць: лібра (libra), солід (solidus), денарій (denarius)	– за 
яким найбільший номінал становили 20 більш дрібних, які, у свою 
чергу діляться на 12 іще дрібніших. Тобто найбільший номінал ста-
новлять 240 найдрібніших одиниць*.  

Невдовзі нова імперія відчула, що таке грошова інфляція. У  
795 р., після чотирьох років війни, герцог Ерік Фріульський – один із 
війських очільників Карла Великого захоплює столицю Аварського 
каганату і, розірвавши «Коло» (міцну систему захисту), що оточува-
ла ханський палац, заволодіває 15 возами золота та срібла. Наслід-
ком використання цієї здобичі і стала небачена до того інфляція273.  

Отож, як зазначають дослідники, протягом VII–VIII сторіч у захід-
ній Європі платежі здійснювалися спочатку золотом, потім – золо-

                                                 
* Відомий також як дуодицімальна (від лат. Duodecimus – «одна дванадця-
та») система з трьох грошових одиниць у співвідношенні (240:20:1), що 
поширилася по країнам континентальної Європи і була також інкорпорова-
на в Англії ( 240 пенсів=20 шилінгам=1 фунту), де проіснувала до 1971 р. 
272 Curta	F.	Invasion	or	Inflation?	Sixth – to	Seventh	– Century	Byzantine	Coin	
Hoards in	Eastern	and	Southeastern	Europe.	Annali dell’Istituto Italiano di Nu-
mismatica. 1996. Р. 43. 
273 Curta	F.	Invasion	or	Inflation?	Sixth – to	Seventh	– Century	Byzantine	Coin	
Hoards	 in	Eastern	and	Southeastern	Europe.	Annali dell’Istituto Italiano di Nu-
mismatica. 1996. Р. 43.  
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том та сріблом, а з першої половини IX ст. – тільки сріблом, навіть 
якщо сума платежу була великою274. Золоті монети карбувалися ли-
ше в країнах, які мали безпосередній зв‘язок зі світом ісламу: Іспанії, 
Південній Італії, на Сицилії275. Причому, як правило, християнські 
володарі використовували ісламські кліше з арабськими написами.  

Невдовзі Європою поширилася інша біда: renovation monetae, 
тобто «оновлення грошей». Ця практика полягала в тому, що воло-
дар міг наказати вилучити з обігу усі монети, переплавити їх і викар-
бувати нові монети меншою вагою, примушуючи, однак, приймати 
їх за старим номіналом. Перший, хто запровадив таку практику в 
середньовічній Європі, став англійський король Едгар (959–975 рр.). 
Але ідея (що вперше була реалізована, як ми пам‘ятаємо, ще в ста-
родавній Греції) так сподобалася його «колегам», що невдовзі в Єв-
ропі запанував принцип, згідно з яким денар (який тепер міг мати 
будь-яку реальну вартість) визнавався тільки там, де був викарбува-
ний276. Взагалі-то суттєвий поштовх розвитку грошового обігу в  
Англії надав Вільгельм Завойовник, оскільки до нього саксонські 
королі отримували різні податі натурою, тобто провізією та іншими 
продуктами. Втім, і при Вільгельмові монету приймали не за номі-
налом, а за вагою. 

Проте раніше уніфікована (за часів Римської імперії) та пізніше 
відновлена (за часів Карла Великого) грошова система Західної  
Європи знову піддавалася дефрагментації. Про це слід пам‘ятати 
або, як говорили колись – зарубати собі на носі, чи то пак зробити на 
пам‘ять зарубку на спеціальній маленькій дощечці, яку в стародавні 
часи завжди носили з собою. Якщо запис (зарубка) стосувався борго-
вих зобов‘язань, то його (її) часто розщепляли на дві частини – кре-
дитору і боржнику – щоб пам‘ятали. Китайці називали таку систему 
chi-chi (пара), німці – kerbholz (зазубрена деревина), на івриті вона 
називалася teomin (близнюки), а старогрецькою – σύμβολον  
(symbolon, знак), що у свою чергу походить від дієслова σσμβάλλω  – 
кидати разом). 

                                                 
274 Latouche	R.	 The	Birth	 of	 the	Western	 Economy:	 Economic	Aspects	 of	 the	
Dark Ages. London	and	New	York:	Routledge,	2006. Р. 147.  
275 Morawski W. Zarys	Powszechnej	Historii	Pieniądza i Bankowości. S. 42. 
276 Kuliszer	 J.	 Powszechna	 historia	 gospodarcza średniowiecza i czasów 
nowożytnych. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1961. S. 334. 
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Саме цей принцип використав англійський король Генріх І (син 
Вільгельма Завойовника, який посів англійський трон у 1100 р.). Він 
запровадив у своєму королівстві систему «мірних рейок» (tally sticks)	
– дощечок, на які наносилися зарубки та текст стосовно боргу, а по-
тім ці дощечки розщеплялися на дві частини (таким чином, щоб одна 
все ж таки була короткою, а інша – довшою). При цьому боржнику 
залишалася коротка частина рейки (foil), а позичальник (кредитор) 
отримував довгу (stock). Підробити рейки було практично неможли-
во, оскільки крім індивідуальних зарубок, вони робилися з різних 
порід деревини (головним чином – з горіху, ліщини та верби).  

Спочатку такі рейки використовувалися як запис про податковий 
борг, але поступово королівська скарбниця почала видавати їх як 
платежі за товари (фермерів) або послуги (зокрема найманих солда-
тів), приймаючи надалі як підтвердження сплати податків. Отож, між 
моментами, коли вони видавалися скарбником та коли поверталися 
до нього і порівнювалися («підраховувалися» – tallied), рейки могли 
переходити з рук у руки в порядку проміжних платежів – тобто ви-
користовуватися як гроші – кредитні за своєю суттю. Така система 
існувала паралельно з обігом «дзвінкої монети» і досягла розквіту (у 
Британії) у ХШ сторіччі. Характер її використання в інших країнах 
здебільшого був маргінальний. 

 
Якщо на Заході зруйнованого «римського 

світу»** відбувався регрес грошових відносин, 
то на сході відзначався безсумнівний прогрес, особливо враховуючи 
практично «нульовий рівень» стартової точки, адже у домусульман-
ські часи араби не мали власних монет. На Близькому Сході в обігу 
перебували візантійські та перські монети, а значна частина торгівлі 

                                                 
 З тих часів урядові зобов‘язання, а пізніше – взагалі фінансові зо-
бов‘язання, наприклад, акції, – англійською називаються «stocks». Відпо-
відно придбання акцій або інших фінансових інструментів на ринку вважа-
ється відкриттям «довгої позиції», а їх продаж, навпаки – «короткою». 
 Мається на увазі не Pax	Roman («Римський мир»), тобто певний довгий 
історичний час примирення в межах Римської імперії за часів імператора 
Августа (названий також «Августов мир»), а певна частина світу, що вклю-
чала Римську імперії та її лімітрофний пояс – те, що могло би називатися 
«Orbis Romana» (або просто Orbis у контексті звернення «Úrbi et órbi». 

«Ex oriente lux»  
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взагалі була бартерною. Основною візантійською грошовою одини-
цею, як ішлося вище, була золота номізма (солідус) вагою 4,45, а 
перською (сасанидською) – срібна драхма вагою приблизно 4 грами. 
Велика частина Аравії перебува в зоні драхми, золоті монети перева-
жали тільки в північно-західній частині, проте всюди при розрахунках 
вільно приймалися монети обох систем, які поступово набули араб-
ських назв: золоту візантійську монету араби стали називати динаром 
(від лат. денарія – срібна монета Римської імперії, що на той час 
уже не існувала в обігу, але її назва широко використовувалася як ра-
хункова одиниця), а сасанидскую срібну драхму – дирхемом.  

Але у VII столітті виникла мусульманська цивілізація, яка протя-
гом кількох століть становила справжню конкуренцію християн-
ському світу (хоча спочатку в Європі іслам сприймали просто як 
вчення чергової християнської єретичної секти – на кшталт – аріан-
ства. У 632 році розпочалася епоха завоювання: протягом півстоліття 
араби досягли узбережжя Атлантики і спробували вторгнутися в 
Галлію; на сході вони завоювали Согд і Хорезм, Сінд, а потім і  
Передкавказзя. Поглинаючи інші держави, ісламський світ органічно 
інтегрував грошові системи завойованих країн: араби використову-
вали існуючі монети, але надалі збереження такої ситуації, звісно, 
було неможливим. За деякими даними перші арабські монети карбу-
валися ще халіфом Муавієм, але задокументованим фактом є здійс-
нена кількома десятиріччями пізніше грошова реформа 696 р., коли 
халіф Абд аль-Малік побудував у Багдаді монетний двір і розпочав 
карбування власних монет з написами арабською мовою і без образу 
правителя (ім‘я якого почали карбувати лише з 750 р.). Були запро-
ваджені три типи монет: золоті динари (еквівалент візантійського 
соліда – 4,55 г, пізніше – 4,25 г), срібні дирхеми (4,15, а пізніше – 
2,95 г) та мідні фелси (від лат. follis – 1,5 г – 5 г). Однією з особливо-
стей грошового обігу в арабському світі стала практика розподілу 
(розлому) монети на частини, для використання як дрібні грошові 
одиниці. 

Спочатку поділ арабських земель на території, де в обігу панува-
ли золоті або срібні монети, був пов‘язаний із колишнім поділом на 
візантійські та перські регіони. Однак поступово, у міру уніфікації 
ринку золота монета (що карбувалася із «жовтого металу», якого на 
арабському Заході було багато – в Магрибі) поступово перейшла на 
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Схід і у Х ст. вже повність виштовхнула срібну монету з Багдаду 
(що, до речі, призвело до занепаду обмінного бізнесу міняйл і появи 
практики окремого обрахунку золотих та срібних монет). Під час 
панування золота срібні монети приймалася за вагою (без урахуван-
ня офіційного курсу дирхема), а тому при їх псуванні здійснювалося 
не «обрізання» краю монети, а заміна срібла ртуттю або сурмою, 
щоб монета зберігала свою вагу, а тому фальшиві дирхеми називали 
«ртутними» і інколи для них навіть встановлювали офіційний курс – 
1/24 від справжнього дирхема. Саме в цей час уперше історично за-
документовано таке явище, як дефляція277 – для протидії якій у Баг-
даді та в Єгипті почали «девальвувати» золоту монету шляхом її 
псування278. З цього приводу можна навіть згадати, що існує думка, 
нібито халіф Гарун ар-Рашид (786–809 рр.) першим відмовився від 
особистого контролю за карбуванням монет і у 797 р. доручив це 
своєму візиру Джафару. З того часу немовби і почалася традиція 
псування монет (а образ «візира Джафара» згодом став негативним – 
хоча навряд чи заслужено). 

Тоді як Європа практично не карбувала золотих монет до середи-
ни ХІІІ ст. (задовольняючись срібною), мусульманські країни – навпа-
ки – відчували «срібний голод» і тому карбували здебільшого дорогі 
золоті монети. (А потім ситуація стала зворотною)279. 

Зрештою, у 1036 р. у Багдаді було заборонено здійснення оплати 
золотими динарами. Повернутися до використання срібних дирхемів 
довелося і в Єгипті за часів славетного Саладина (Salah ad-Din,	
1171–1193), після того як «золоте гальмування» торгівлі призвело до 
нестачі продовольства та голоду. Поступовий відхід від золотих мо-
нет (останні динари в Багдаді були викарбувані у 1262 р., в Єгипті – 
у 1346 р.) дозволив розширити грошовий обіг і нормалізувати ситуа-
цію на ринку (але це стало свідченням падіння сили ісламського сві-
ту). Незважаючи на це, ісламська грошова система мала певний 
вплив на середньовічну європейську систему. Зокрема, у VIII ст.  
англо-саксонський король Мерсії Оффа викарбував монети у вигляді 
копії аббасидських динарів із арабським текстом (де наробили багато 
                                                 
277 Morawski	W.	Zarys	Powszechnej	Historii	Pieniądza i Bankowości. S. 38.  
278 Там само. С. 38.  
279 Watson	A.M.	Back	to	Gold	– and	Silver. Economic History Review. 1967. 2nd 
series.	No.20.	P.	1.	 
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помилок). Подібно до арабських карбувалися норманські монети в 
Сицилії, на Мальті та в Південній Італії. До того ж вдавалися Гоген-
штауфени і ранні представники Анжуйської династії. Успіх грошо-
вих перетворень арабів виявився настільки великим, що ісламська 
валюта поширилася від Іспанії на заході до Індії на сході. Незважаю-
чи на зовнішні відмінності, грошові системи Сходу і Заходу продов-
жували активно взаємодіяти через міжнародну торгівлю. Ісламський 
світ успадкував основи грошової системи античного світу. У пізньо-
му Середньовіччі Європа вже перейняла зі Сходу грошові традиції. 
У XII–XIII ст. ісламський золотий динар перейняв естафету від візан-
тійської (та єгипетської) монети як основного міжнародного пла-
тіжного засобу280. 

У ранньому Середньовіччі такі монети називалися «манкусами» 
(mancus – імовірно від  арабського слова شوقنم  – manqūsh  –
 «гравіювати» – тобто «гравійована золота монета»281). Отож, поряд 
із візантійськими монетами грошовий обіг Європи наповнювався 
арабським сріблом. Основу припливу грошового металу зі Сходу 
становила работоргівля, що у кінці І тисячоліття виявляється повсюд-
ним явищем на околицях колишнього «римського світу». Для деяких 
його частин вона слугуала чи не єдиним джерелом припливу багат-
ства іззовні. На думку М. МакКорміка, відомого історика економіки 
з Гарвардського університету, продаж рабів для надзвичайно ємних 
ринків південного та східного Середземномор‘я, а також Близького 
Сходу стає головним джерелом західного багатства та першим вели-
ким імпульсом для розвитку європейської комерційної економіки282. 
Нечувані обсяги східного срібла, які течуть у Північну Європу Вели-
ким Волзьким шляхом, підживлюючи дорогою так звані «протомі-
ські центри» Східної Європи, слугують індикатором розмаху цієї 
торгівлі. І саме работоргівлі своїм злетом, коротким процвітанням і 
далі таємничо стрімким падінням зобов‘язані багаточисельні укріп-
лені торгові центри, які виникають на периферії каролінгського сві-

                                                 
280 Abu-Lughod J. Before	European	Hegemony,	The	World	System	A.D.	1250–
1350. Oxford	University	Press, 1991. Р. 15.  
281 McCormic M. Origins of the European Economy. Communications	 and	
Commerce A.D. 300-900. New	York:	Cambridge	University	Press,	2002. P.	323. 
282 Там само. С. 758–776.  
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ту, такі як Дублін, Хедебю (Хайтхабу) – на Північному морі, Альт-
штад ( нині Цюрих), Нітра (у Словаччині) та інші283. 

За оцінками американського вченого-славіста Т. Нунена (Thomas 
N. Noonan), протягом одного лише Х сторіччя із Середньої Азії до 
Північної Європи вивезли орієнтовно 125 млн дирхемів, або близько 
4,9 т срібла. Арабські монети переважали на території Східної  
Європи (в тому числі Київської держави), оскільки, з одного боку, у 
Візантії офіційно існувала (хоча її практично не дотримувалися)  
заборона на вивіз золота, а з іншого – у Східній Європі не потребу-
вали візантійської, у тому числі, срібної, монети як засобу обігу, то-
му що це місце було зайняте багаточисельною та кращої якості араб-
ською монетою, головне джерело надходження якої становила рабо-
торгівля284. 

             
У стародавні часи основними елементами 

грошової системи на землях Русі були гривна та її 
частини – куна, ногата, резана та вевериця (век-

ша). Назва однієї з цих дрібних одиниць – куна – часто використову-
валася як загальне поняття «гроші». Причому, як можна зрозуміти, 
аналогічна система існувала і в інших слов‘янських землях: гривна 
відома полякам, чехам, литовцям, а куни і зараз є грошовою одини-
цею у Хорватії.  

Це надало підстави вважати, що у стародавні часи на Русі існува-
ли «хутрові гроші» і навіть «шкіряні асигнації», хоча достовірних 
даних про це не існує. Зафіксовані ж у спогадах іноземних торгівців 
випадки використання хутра для розрахунків із руськими партнера-
ми, скоріше за все, стосуються особливостей зовнішньої торгівлі 
(тим більше, що відносяться вони до періодів значно пізніших – коли 
в обігу перебували достатньо значні обсяги срібної монети). 

Уперше срібні монети почали завозити на землі Подністров‘я та 
Подніпров‘я ще у пізноримський період – у ІІ–ІІІ ст., після чого  
настала довга перерва аж до VIII ст., коли було задіяне інше джерело 
– арабський Схід. (Звідки, до речі, було завезено і практику викорис-
тання половинок або ще менших частин срібної монети як 
                                                 
283 Толочко А. Очерки начальной Руси. Киев; Санкт-Петербург: Laurus, 
2015. С. 222.  
284 Там само. С. 246–249.  
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дріб‘язку). А після його виснаження – з ХІ ст. і до XIV ст. поста-
чальником срібла стала Західна Європа. Що стосується візантійських 
монет, то їх кількість, як не дивно, була значно меншою285. Більш 
того, «[п]ериферійна роль візантійських монет у Київській монетар-
ній історії піднімає певні питання щодо знаменитої русько-
візантійської торгівлі. Якщо ця торгівля була такою важливою, як ми 
продовжуємо вірити, то чому в Києві – руському центрі цієї самої 
торгівлі – було так мало візантійських монет?»286. На думку дослід-
ників, це може пояснюватися або значною часткою бартеру у  
русько-візантійській торгівлі, або тим, що ця торгівля не була вже 
такою значною. У будь-якому випадку ясно, що візантійські монети 
займали дуже незначне місце в монетарній та економічній історії 
Києва протягом домонгольської ери.  

З кінця VIII ст. переважна кількість куфічних монет надходили 
на Русь із території Хозарського каганату, звідки купецькі каравани 
уздовж Сіверського Дінця прямували на Чернігово-Сіверщину, а 
згодом на Київщину та інші руські землі. Арабські монети головним 
чином були срібні: золоті та мідні надходили у вкрай незначній кіль-
кості. 

Частина арабського монетного імпорту потрапляла на руські зем-
лі торговим шляхом Волгою через Булгарію та басейн Оки. Ця магі-
страль була розвідана у середині VIII ст. і невдовзі почала працюва-
ти «з регулярністю конвеєра», викачуючи арабське срібло до півночі 
Європи. Дирхеми з‘явилися в Києві не раніше 820-х років. Протягом 
905–970 рр., у розквіт ісламської торгівлі зі Східною Європою, сотні 
тисяч, якщо не мільйони, дирхемів із Середньої Азії були імпортова-
ні до Європи287.  

У цей період основну кількість монет становили дирхеми, карбо-
вані переважно на північноафриканських і, меншою мірою, – азіат-

                                                 
285 Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки  
истории денежной системы средневекового Новгорода. Москва: Языки сла-
вянских культур, 2009. С. 13–14.  
286 Noonan	Th.S.	The	Monetary	History	of	Kiev	in	the	Pre-Mongol	Period. Har-
vard Ukrainian Studies. December 1987. Vol. 11. No. 3/4. Р. 398. 
 Від «куфі» – старослав.: «арабські письмена». 
287 Noonan	Th.S.	The	Monetary	History	 of	Kiev	 in	 the	 Pre-Mongol	 Period. Р. 
392–393.  
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ських (Ірак, Іран) монетних дворах. Потім потік срібла зменшився, 
але згодом відновився, проте стали домінувати монети середньо-
азіатських емірів, які були васалами аббасидських халіфів.  

Як зазначає історик, «[с]рібна криза» 880–890 рр. пояснює нам, 
чому саме в цей час руси вперше відхиляються від шляху, який вони 
вже століття наїздили  по Волзі, й опиняються на Дніпрі, пропливши 
яким, вони виявили новий ринок для свої рабів та хутра – Констан-
тинополь. З другої половини IX ст. і до кінця Х ст. надходження дир-
хемів досягає свого піку. Причому тепер джерелом срібної монети 
виступають монетні двори Самарканду, Шаші, Бухари та Марви. На 
цей, другий, період «срібного потоку» припало 80%в усіх дирхемів, 
які надійшли до Північної та Східної Європи288.  

У Х ст. арабські монети з‘являються не тільки на київських, а й на 
галицьких і волинських землях. Одним із факторів, який став каталі-
затором цього процесу, став похід великого князя Київського Свято-
слава Ігоровича проти хозарів (близько 965 р.), у результаті якого 
було знищено столицю Хозарії місто Ітіль, а сам каганат перестав 
існувати. Ця подія дестабілізувала розвиток торгівлі в цьому регіоні, 
тому купці віддавали перевагу більш спокійним шляхам, які проля-
гали вздовж Дніпра, Південного Бугу та Дністра, і невдовзі в  
руських землях починають з‘являтися візантійські монети. 

Разом із тим ряд політичних та економічних чинників спричини-
ли поступове скорочення арабського монетного імпорту на руські 
землі. Перші ознаки цього процесу спостерігаються вже в 60-х роках 
X ст. Імовірно, визначальним стала так звана «криза срібла», що по-
чалася в країнах арабського Сходу у другій половині X ст. і призвела 
до скорочення масштабів монетного карбування і погіршення якості 
дирхемів, які через це далі не могли служити засобами міжнародного 
грошового обороту289.  

Деякі руські князі (Володимир,Святополк, Ярослав) карбували 
власні монети: срібники та златники. Значення златників, скоріш за 
все, було немонетарним (як нагороди або прикраси), але і срібні мо-
нети не могли обслуговувати міжнародну торгівлю: адже у зв‘язку з 
нестачею срібла вміст цього металу в них був настільки малим, що 
                                                 
288 Толочко А. Очерки начальной Руси. С. 179. 
289 Див.: Шуст Р. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи 
в Україні. Київ: Знання, 2007.  
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фактично монети ці були мідними. Отже, перші монети київських 
князів, головним чином, служили атрибутом суверенності нових 
християнських володарів. 

Через нестачу монет за часів Ярослава Володимировича (якого 
багато пізніше російський історик Карамзін чомусь вирішив назвати 
«Мудрим») із монет, які вийшли з обігу (часто – зіпсованих) почали 
виготовляти «гривні», які дорівнювали пів фунту срібла. Протягом 
1170–1240 рр. срібні гривні виготовляли із переплавлених західно-
європейських (головним чином – німецьких) монет. Мабуть, саме 
цим обумовлено те, що «закук» – срібний зливок, міра цінних мета-
лів, який фігурує на Русі в середовищі західних ашкеназійських єв-
реїв, дорівнює німецькій марці (marca piri argenti).	 

Із початку ХІ ст. і майже до середини XIV ст. на півдні Русі спо-
стерігається «відмова» від використання монет (на півночі це стало-
ся на сто років пізніше), коли в обігу починають широко використо-
вуватися срібні зливки – гривни. Втім, навряд чи зливки прийшли 
«на заміну» монеті (як подеколи трактують це явище). Скоріш за все 
йдеться про певний «поділ праці»: зливки обслуговували гуртову 
торгівлю, а монети – здебільшого роздрібну.  

Але, в будь-якому випадку, у зазначений період монети фактично 
зникають з обігу і саме тоді їх заміняють товарні гроші – хутро, бу-
си, скляні браслети або пряслиці290. Арабський мандрівник Абу Ха-
мід ал-Гарнаті, який  відвідав руські землі у 1150–1153 рр. дивувався 
тому, що місцеве населення замість срібних монет використовує 
шкурки тварин (білок), які вони зв‘язували докупи по вісімнадцять 
штук і називали «джукі», що дорівнював одному дирхему291. Як 
причину цього явища, як правило, називають припинення припливу 
срібла – як із Заходу, так і зі Сходу. Однак за попередні часи на Русі 
було накопичено такі величезні запаси срібла, що пізніше його ви-
стачило для того, щоб за рахунок данини із руських земель в улусі 
Джучі (Золотій Орді) було налагоджено карбування власної срібної 
монети. 
                                                 
290 Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки ис-
тории денежной системы средневекового Новгорода. С. 205. 
291 Большаков О.Г. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и 
Центральную Европу (1131–1153 гг.). Москва: Главная редакция восточной 
литературы изд-ва «Наука», 1971. С. 35–36.  
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Слід зазначити, що в сусідню Польщу ще у часи поганства торго-
вельними шляхами надходило багато староримських, азіатських 
(куфічних), саксонських та інших іноземних грошей. Перші польські 
монети (денари) почали карбувати зі срібла за часів князя Мешка 
(Мечислава) І (935–992) після прийняття християнської віри. Подіб-
ний денар карбувався Болеславом І Хоробрим (першим польським 
королем, коронованим у 1025 р.), а пізніше і Болеславом ІІ Сміливим 
(польський князь у 1058–1076 роки, польський король в 1076–1079 
роки). Причому в обох випадках на монетах робилися написи і 
руською мовою, що засвідчувало їх розповсюдження територією  
Київської Русі, з якою підтримувалися тісні економічні та політичні 
зв‘язки. (Зокрема, Болеслав Сміливий, онук Болеслава Хороброго, 
був сином князя Казиміра І Відновителя та Марії-Добронеги, доньки 
великого Київського князя Володимира Святославовича. У 1065 р. 
він на одружився з Вишеславою, донькою Чернігівського князя Сто-
славля, у 1068 р. надав військову допомогу Ізяславу заради віднов-
лення його великого княжіння в Києві). У ХІІ столітті в Німеччині 
починається карбування т.зв. «порожнистих пфенігів» – тонких або 
спайкових монет із написом лише з однієї сторони. У 1170 р.  
Болеслав IV Кучерявий запозичив у німців ідею спайкових монет, 
які поляки називали «плевелами» («plewam»)	.	 

Утім, незважаючи на різноманіття монет в обігу, торговці на яр-
марках при розрахунку великими сумами платили зливками або про-
сто зважували монети на терезах, використовуючи як гирю півфун-
тову марку. Більш того, враховуючи загальну нестачу монет, як 
«проміжну валюту» часто використовували шкурки хутрових звірів 
– білки, лисичі, куниці…, які зв‘язувалися разом (по 40–60 штук) у 
так звані «гривни».  

Дехто вважає, що ця назва походила від німецького Griff, що  
зазначало кількість шкурок, які можна було вхопити однією рукою 
(greifen). Інші вважають, що йдеться про слов‘янське слово «грива», 
припускаючи, що з гривни шкурок можна було пошити гарний комір 
або щось на кшталт гриви, яка би прикривала спину. Але в обох ви-
падках навряд чи могло йтися про таку велику кількість шкурок. Тим 
більше, що їх не можна було зв‘язувати у тісну в‘язку, де шкурки 
важко було би роздивитися та перелічити. Тому шкурки 
прив‘язували на шнурок або жердину в один ряд – так, що вони на-
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гадували кінську гриву. З часом кількість срібла в обігу зросла і тоді 
«гривну кун» замінили на срібну (прирівнюючи до срібної гривни 
від 3 до 5 хутряних). Польська гривна ділилася на 4 вярдунки або 24 
скойца чи 96 кварт. У ХІІ сторіччі гривна срібла важила близько 
210 грамів, що дорівнювало вазі 240 денаріїв. (З 1650 року вага 
польської гривни становила 201,86 грама.) 

Поряд із цим існувало ще чимало інших гривен, у тому числі – і з 
Київської Русі. Зокрема, з XI століття в обігу перебували київські 
гривни шестикутної форми, вагою близько 140–160 г, що слугували 
одиницею платежу та засобом накопичення до монголо-татарського 
нашестя. Найбільше значення на Русі мали новгородські гривни. Пе-
рехідною від київської до новгородської була чернігівська гривна (за 
формою близька до київської, за вагою – до новгородської). 

 

Проте незмінним монетним стандартом для 
міжнародної торгівлі до кінця десятого сторіч-
чя залишався золотий візантійський солідус – 

аж поки за правління Никифора ІІ Фоки (963–969) розпочалося псу-
вання монети шляхом запровадження двох видів солідусів: старого 
важкого  (4,5 грама) та нового, легшого (4,1 грама). Нова монета діс-
тала назву  номізма тетартерон – νόμισμα τεταρτηρόν, а старі монети 
називали номізма гістаменон – νόμισμα ἱστάμενον. Щоб розрізняти 
два сорти номізми, гістаменон було змінено за формою, що відрізня-
лася від оригінального солідусу: він стає ширшим і тоншим, а також 
має увігнуті форми – старогрец.: «скіфате». Пізніше назва «гістаме-
нон» скорочується до «стаменон» (στάμενον). Вдатися до таких но-
вовведень імператора примусили важкі політичні та економічні об-
ставини. Зокрема, намагаючись боротися з болгарами, імператор до-
мовився про союз із київським князем Святославом Ігоревичем, 
якому як «попередню оплату» відправив 15 кентинаріїв золота (по-
над 230 тисяч золотих монет вагою у 225 кг), щоб умовити Русь зро-
бити набіг на Болгарію.   

В ХІ сторіччі традицію псування грошей продовжили Роман Ар-
гіроса (1028–1034), Константин ІХ Мономах (1042–1055), донька 
якого стала дружиною київського князя Всеволода Ярославича, та 
Роман IV Діоген, при якому в солідусі залишилося лише 15% золота.  

Візантійська 
спадщина  
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Відновлення грошової системи відбулося лише за імператора 
Олексія І Комніна (1081–1118), який у 1092 р. увів в обіг 20-каратну 
золоту монету вагою у 4,54 грама – гіперпірон)*. Але його наступни-
ки поступово змінювали чистоту цієї монети – спочатку до 15, потім 
до 12 каратів. Зрештою в середині XIV сторіччя карбування золотої 
монети у Візантії припинилося. 

 
У західній Європі грошова система зазнала ще більшого псуван-

ня: в обігу, витискуючи денарії, знову з‘явилися відомі із раннього 
середньовіччя брактеати – примітивні пласкі тонкі монети з карбу-
ванням на одній стороні (їх називали нуммі або пфеніг) та срібні 
бруски (на кшталт київської гривни). Використовувалися і товарні 
замінники грошей – зерно (korngeld) або діжки з пивом. У 1231 р. 
німецький імператор Фрідріх ІІ був змушений офіційно заборонити 
використання брусків, але справжній перелом стався на півдні Євро-
пи, коли у 1172 р. в Генуї розпочали карбування «товстих» грошей 
вартістю у 4 денарії (1,5 грама срібла) – т.зв. «великі денарії» (denarii 
grossi), від яких пізніше і пішла назва «грош» у її різних варіантах. У 
1185 р. подібні – «важчі» – срібні монети (флорини) почала карбува-
ти Флоренція. У 1202 р. свій, іще вагоміший «грош» випустила  
Венеція – після захоплення Константинополя матапан став основ-
ною валютою у східному Середземномор‘ї. Срібні монети типу 
«гроша» з‘явилися також у Німеччині, Польщі, Франції…  

Між тим у Візантії у період правління імператорів Комнінів та 
Ангелів вміст золота в гіперпіроні майже не змінювався (приблизно, 
850 проби), але за часів Нікейський імперії (1204–1261) він знизився 
до 18 каратів (667 проби). У ті самі часи у Латинській імперії, що 
була заснована франками після захоплення Константинополя під час 
Четвертого хрестового походу, функціонувала лише неповноцінна 
(білонна**) монета. У Нікейській імперії та Фесалонікійському коро-

                                                 
* Гіперпірон (ὑπέρπσρον – «очищена вогнем», а не «суперчиста», як деколи 
зазначають) відомий також як «перпер» (як його пізніше називали у 
слав‘янських країнах), а звідси і purpurati («пурпурний» або «червлений») і, 
зрештою, «червонець».  
** Біллон (фр. billon від bille – «дерев‘яна паличка, цурка») – це сплав міді, 
цинку та срібла, який використовувався для карбування неповноцінних мо-
нет, де вартість дорогоцінного металу була нижчою за номінал монети, – 
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лівстві (автономній частині Латинської імперії) збереглися старі ві-
зантійські монети, а у Трапезундській імперії (що граничила з тур-
ками-сельчуками, або – в арабізованому варіанті – із сельджуками, 
які після 1299 р. на честь нового султана почали називатися турками-
османами) перейняли турецьку срібну монету – аспер292. Після па-
діння у 1261 р. Латинської імперії у відновленій Візантії повернули-
ся до гіперперона, золотий вміст якого, однак, продовжував знижу-
ватися: за Михайла VIII – до 15 каратів (625 проби), при Андронико-
ві II – до 12 каратів (500 проби), а гіперперон Андроніка III, Іоанна V 
та Іоанна VI містив уже менше 50% золота, фактично представляючи 
собою монети, викарбувані з електра.  

У XIV ст. у Візантії вдавалися до спроб проведення грошової ре-
форми, через що були уведені монети флорентійського типу 
(з‘явилися і монети венеціанського типу). Фінансисти імператорів з 
династії Палеологів за допомогою регулярних реформ пристосову-
вали візантійську монету до світової економічної кон‘юнктури: змі-
ни ваги золотого перпера зумовили те, що візантійська грошова сис-
тема повністю адаптувалася до потреб міжрегіональної торгівлі, а 
перпер став еквівалентом половини венеціанського дуката. До сере-
дини 1340-x громадянська війна, скорочення території, глибокий 
економічний занепад і неможливість конкуренції з італійськими ва-
лютами призвела до припинення Візантією випуску власної золотої 
монети: останній гіперперон карбувався при Іоанні VI Кантакузині 
(1347–1354), хоча  назва монети використовувалася до кінця існу-
вання імперії на позначення уявних рахункових грошей. 

Обставини, причини та час переходу імперії на срібний стандарт, 
відмова від випуску золотого перпера і початок випуску в часи прав-
ління Іоанна V важкої срібної монети були обумовлені збігом еко-
номічних і політичних обставин, головним з яких стало домінуюче 
становище Османського султанату на Балканах після 1371 р. Це, 

                                                                                                               
ще в давньоримській грошовій системі. На відміну від золотих та срібних 
такі монети мали дрібний номінал і циркулювали серед найбільшої кількос-
ті населення.  
Залежно від вмісту срібла вирізняють «добрий» або «білий» біллон – із вміс-
том срібла 40–50% та «низький» або «червоний» біллон – із вмістом срібла 
менше 20%. Проміжне місце займає «сірий» біллон.  
292 Morawski W. Zarys	Powszechnej	Historii	Pieniądza i Bankowości. S. 36.  
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власне, і змусило візантійського імператора пристосувати свою мо-
нету до срібної акче султана Мурада I (чому також сприяв генетич-
ний зв‘язок турецької монетної справи з грошовою системою Вене-
ції, а венеціанської – із близькосхідною).  

Функціонування грошової системи Візантії після реформи Іоанна 
V Палеолога (1372 р.) забезпечувало емісію важкої срібної монети, 
що замінила золотий перпер як базовий номінал.  

Відмова від золотого стандарту, перехід до срібного стандарту, а 
також зниження ваги срібного перперу у реформах 1379, 1396/1397, 
1418 та 1439 років дали Палеологам можливість пристосувати влас-
ну грошову систему і до політичних реалій того часу, і до потреб 
торгового обміну. Адаптація перпера до турецького акче і до венеці-
анського дуката забезпечувала безперервне карбування  монети і по-
пит на неї в Імперії, навіть коли вона втратила всі свої землі293. Остан-
ня [відома] візантійська золота монета була викарбувана при Мануї-
лові II (1391–1425), можливо, – через його коронацію. Саме при ньому 
почався регулярний випуск срібного перпера, який замінив подвійний 
перпер як основний номінал. Новація супроводжувалася також повер-
ненням срібного аспра – все це свідчить  про те, що грошовому обігу 
держави стали необхідні дрібні фракції срібла, що, у свою чергу, про 
зауважує про відмову від монетного союзу із султаном Баязидом, який 
влітку 1394 р. почав блокаду Константинополя294. 

Монети, які карбувалися за останнього візантійського імператора 
Константина ХІ невідомі. Існує теорія, що при Мануїлі II та його 
старшому синові Іоанні VIII (1425–1448) у Візантії відбулася грошо-
ва реформа із впровадження монометалізму (проте ця теорія залиша-
ється недоведеною). 

 
У західній Європі «величезний період часу 

починаючи з 1100 р. був відзначений інфля-    
цією – за сучасними мірками – хоча й достатньо м‘якою та поступо-

                                                 
293 Пономарев А.Л. Серебряный перпер: эволюция денежной системы Виза-
нтии при последних Палеологах, часть II. Византийский временник. 2011.  
Т. 70. № 95.  
294 Пономарев А.Л. Серебряный перпер: эволюция денежной системы Виза-
нтии при последних Палеологах, часть I. Византийский временник. 2010.  
Т. 69. № 94. С. 77.  

«Ex occidente  
lex»  
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вою, але все ж він зчинив величезний вплив на життя середньовічно-
го суспільства»295. Оскільки це сприймалося як результат розпаду 
єдиної грошової системи часів Карла Великого, то процеси віднов-
лення здорової грошової системи дуже часто поєднувалися зі спро-
бами її уніфікації. Зокрема, це було характерно для міст Ганзейсько-
го союзу (значна частина яких виникла на землях вендів, або полаб-
ських слов‘ян, після того як вони були підкорені німецькими феода-
феодалами під час Вендського хрестового походу 1147 р. Провідне 
місто Ганзейського союзу Любек розпочало карбування монет із моме-
нту свого заснування у 1159 р.: спочатку під владою свого феодала – 
імператора Священної Римської імперії німецького народу, а з 1226 р. – 
власною владою (на правах «вільного імперського міста»), коли стало 
карбувати т.зв. «порожнистий пфеніг» (Hohlpfennige) у формі круглої 
срібної пляшки із зображенням лише на зовнішній поверхні та увігну-
тою, порожньою, зворотною стороною.  

У 1255 р. Любек та Гамбург підписали договір про те, що їх «по-
рожнисті пфеніги» матимуть однакову вагу і використовуватимуться 
в обох юрисдикціях, а у 1379 р. (спільно з іншими Ганзейськими мі-
стами – Вісмаром та Люнебургом) вони, базуючись на тому ж прин-
ципі уніфікації, заснували Вендський монетний союз (Wendischer 
Münzverein), який пізніше розширився за рахунок іще кількох міст. 
Щоправда до того часу «порожнистий пфеніг» «схуд» на 40% і мо-
нетний союз було створено на основі нової любекської монети – 
Witte (повна назва – Wittenpfennig, тобто «білий пфеніг») – оскільки 
вона карбувалася з високоякісного чистого срібла («білого металу»). 
Пізніше почали карбувати монети подвійного номіналу, що було 
прийнято і в деяких інших юрисдикціях.  

Взагалі, аналізуючи цей період грошової глобалізації, не можна 
оминути увагою ту роль, яку відіграли т.зв. «хрестові походи», які, по 
суті слугуючи контрнаступом проти арабської експансії, вдруге в істо-
рії створили «трансфертний потік» між Сходом та Заходом колиш-
ньої античної ойкумени (тобто – ще не охоплюючи більш віддалені від 
центру античної цивілізації країни та континенти). Певним чином хрес-
тові походи сприяли підтримці золота як металу для виготовлення гро-
шей: зокрема, вже на перший хрестовий похід Церква назбирала 25 тис. 
унцій золота. Німецькі імператори (Генріх IV та його син Фрідріх ІІ) 
                                                 
295 Кин М. Рыцарство. Москва: Научный мир, 2000. С. 433. 
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обіцяли хрестоносцям виплати саме в золоті вже 100 тис. унцій, і через 
це намагалися забезпечити його відповідну акумуляцію. Пізніше анг-
лійський король Генріх ІІІ (який «прийняв Хрест» у 1250 р.) назбирав 
стільки золота, що його вистачило профінансувати ще й війну в Гасконі 
(1253–1254 рр.) І взагалі хрестові походи стали «гарним приводом» за-
проваджувати спеціальне оподаткування, зокрема, відому в Англії та 
Франції «саладинову десятину»296. Звісно, що все ж таки значна частина 
цього золота була використана для фінансування безпосередньо хрес-
тових походів, але до самого Близького Сходу потрапило вже й не так 
багато «жовтого металу».  

Упродовж першої половини ХІІ ст. держави хрестоносців мали 
відносно невеликі запаси золотих грошей: в основному – як в Єруса-
лимі, так і в Антіохії – використовувалися срібні денарії тоскансько-
го міста Лука (що в ті часи утримувало фактичну монетарну моно-
полію на півночі Італії) та мусульманської Валенсії (що були поши-
рені й у інших середньовічних державах)297. Але з 1124 р. 
християнські володарі починають карбувати золоті монети з тро-
фейних матриць із арабськими написами (що, як правило, прослав-
ляли пророка Мухамеда). Зокрема, з 1140 р. в Єрусалимі почали ка-
рбувати «імітацію» золотого динара фатімідських каліфів Єгипту 
(який хрестоносці називали «сарацинським безантом»)298, маючи на 
увазі «еталонний характер» саме візантійських грошей. Слід, заува-
жити, що якість золотих візантійських монет надзвичайно вразила 
хрестоносців і надалі на їхніх родинних гербах часто з‘являвся знак 
грошей – у ширшому сенсі, а також багатства та вдачі – геральдична 
фігура «безант» у вигляді маленького кола (кулі) білого (срібного) 
або жовтого (золотого) кольору. До нашого часу цей символ зберіга-

                                                 
296 Tyerman Ch. How	to	Plan	a	Crusades:	Reason	and	religious	War	in	the	High	
Middle Ages. London: Penguin	Books,	2016. Р. 380. 
297 Burns	R.I.	Medieval	Colonialism.	Postcrusade	Expoitation	of	Islamic	Valen-
cia. Princeton,	New	Jersey:	Princeton	University	Press,	1976. Р. 28–29. 
 Це змусило римського папу Інокентія IV навіть відлучити у 1250 р. по-
двійних грішників (фальшувальників монет та богохульників) від церкви. 
Щоправда імітація арабських монет продовжувалася і надалі, але тексти на 
них були приведені до християнських канонів.  
298 Markowitz	 M.	Medieval	 Numismatics:	 Coins	 of	 the	 Crusaders. CoinWeek. 
August	 15,	 2014. URL:	 https://coinweek.com/ancient-coins/medieval-
numismatics-coins-of-the-crusaders/ 
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ється у гербі Португалії, куди він потрапив ще у 1143 р. – як підтвер-
дження права монарха на карбування власної монети. 

Утім, золотий «безант» у цей період зустрічався ще досить рідко 
(ще й тому, що золоті монети швидко посувалися далі на Схід для 
обслуговування торгівлі) і лише пізніше золота складова монетного 
обігу трохи збільшилася за рахунок західноєвропейських монет (які, 
однак, перекарбовували)299. Друга половина ХІІІ ст. вже характери-
зувалася значною перевагою в обігу  срібних («християнських» дер-
хамів) та, частково, золотих монет, які карбувалися в Аккрі та інших 
містах хрестоносців300.  

Та, мабуть, все ж таки більше значення мали два інші наслідки 
хрестових походів: перший – це знайомство західноєвропейських 
володарів зі східними техніками фальшування та псування монет, а 
другий – це опанування лицарями-хрестоносцями (зокрема тампліє-
рами) нових технологій грошових переказів.  

Практика стосовно псування монет була відома в Європі з античних 
часів, але знання «хитрощів Сходу» надало цьому явищу нового масш-
табу. Поширення в середньовічній Європі практики псування певною 
мірою пояснювалося ще й тим, що на той час королі здебільшого мали 
право стягувати податки лише на ведення воєн, а взагалі-то вони мали 
покривати свої видатки за рахунок власних володінь (доменів), яких, 
звісно, їм ніколи не вистачало. І тут техніка псування монети стала у 
нагоді як інструмент, досить легкий у застосуванні.  

Микола Орезмський зробив висновок про існування трьох спосо-
бів отримання прибутку з грошей: перший – це мистецтво грошового 
(валютного) обміну, другий – це лихварство, а третій – «деформація» 
карбування монет. Орезмський пояснює, що «перший спосіб викли-
кає презирство, другий – поганий, але найгірший –  це третій». Можна 
згадати, що свого часу ще Аристотель зауважував про перші два 
способи, але не про «псування» монет, адже в його часи це все ж бу-
ло маловідомим винятком. 

                                                 
299 Metcalf D.M.	East	Meets	West,	and	Money	Changes	Hands. East and West in 
the Crisader States: Context, Contacts, Confrontation:	acta	of	the	congress,	held	
at	Hernen	Castle	 in	September	2000 / Ed.	by	Ciggaar	K.	 and	Teule	H.	Vol.	 3. 
Leuven(Belgium): Peeters	Press, 2003 Р. 231. 
300 Malloy	A.G.	Preston	I.F.,	Seltman	A.J.	Coins	of	the	Crusader States. Fairfield,	
Connecticut,	2004. 
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Хуан де Маріана (1536–1624), вивчаючи це явище, дивувався: «Як 
легко обдурити людей, щоб вони змирилися із псуванням монет!». 
Автор одного середньовічного вірша нарікає, що внаслідок знеці-
нення монет із шестидесяти монет вийшло двадцять, а потім з два-
дцяти – чотири…301. Махінації зі срібними монетами відбувалися з 
розмахом: уже за часів Людовіка IX Святого (1226 г.) карбувалися 
монети, вартість яких більш ніж утричі поступалася офіційній вар-
тості монет, встановленій у квітні 1305 р. Псування набуло іще  
більшого масштабу за Філіппа IV. Якщо у 1296 р. дохід від грошо-
вих махінацій (monnayage) становив 81,1 тис. «паризьких ліврів» , то 
у 1298 р. – уже 555,1 тис., а у 1299 фінансовому році становило по-
над 883 тис.*. Найбільша монета, що перебувала в обігу в період піку 
махінацій у 1305 р., мала номінальну вартість у 36 деньє  
(замість 12). Взагалі за останні дев‘ятнадцять років свого правління 
Філіпп IV двадцять два рази маніпулював із вагою монет. Причому 
дев‘ять із них – у період 1295–1303 рр., а шість – взагалі за два роки 
– 1304–1305 рр. Таким чином, Філіпп Вродливий зміг за допомогою 
випуску фальсифікованих монет швидко звільнитися від третини 
своїх боргів, за що й отримав ще одно призвісько – Фальшивомонет-
ник, або у простонародному варіанті навіть іще образливіше для ко-
роля-красеня – Червононосий, оскільки тонке золоте покриття зіпсо-
ваних монет швидко стиралося, перш за усе на самому опуклому місці 
– носі короля – і тоді там виразно проступала червона мідь. 

Але, крім королівського закону, діяв ще й «закон Грешема»: отже, 
недооцінене внаслідок псування срібної монети срібло почало «вті-
кати» за кордон, а з Італії ломбардські купці (тодішні банківські мо-
нополісти у Франції, оскільки єврейських банкірів король пограбу-
вав і вислав раніше) почали завозити переоцінене золото. У 1301 р. 
король був змушений заборонити транспортування дорогоцінних 
металів через кордон, але результати псування вже далися взнаки у 

                                                 
301 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования истории морали. С. 97.  
* З часів Людовика Святого було встановлено, що 1 паризький лівр або 
фунт (який взагалі-то фізично не існував, а використовувся лише як «раху-
нкова одиниця» для складання королівського бюджету) дорівнював 80% 
загальнопоширеного турського лівра. Паризький лівр поділявся на 20 су 
(sous), а кожний су – на 12 деньє. Су також дорівнював одному грошу 
(gros), який був поширений у німецьких землях. 
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вигляді інфляції та занепаду кредитного ринку (що одночасно боля-
че вдарило як по багатих кредиторах, так і бідних позичальниках)302. 

Відомий італійський філолог та юрист XII–XIII ст., єпископ Фер-
рарі Угуцій Пізанський (Hugucionem – Uguccione da Pisa) у своєму 
трактаті «Великі деривації»* (Derivationes magnae) стверджував, що 
латинська назва грошей – «moneta» – має етимологічний корінь 
«moneo» ( «попереджую»), пояснюючи, що йдеться про попере-
дження проти шахрайства з металом або його вагою.  

Посилаючись на це твердження, М. Орезмський писав про псу-
вання монети: «Це шахрайство насправді буде гіршим, аніж зміна 
ваги, через те, що більш хитре і менш очевидне, і наробить більше 
лиха і більше зашкодить спільноті»303. 

Великий флорентієць Данте Аліг‘єрі у своїй «Божественній коме-
дії» помістив «фальшувальників металів», так само, як і «фальшу-
вальників людей, грошей і слів», – у восьмому колі пекла. Мабуть, із 
політичних міркувань він не ризикнув «загнати» у це коло фран-
цузького короля, але недвозначно натякнув на гріховність його дій, 
описуючи «Шосте небо» раю: 

«Що скажуть перси вашим королям 
Коли відкриються папери 
Де повністю записана ганьба? (…) 
Там побачать, що над Сеною життя  убоге 
З тої пори, як фальшував метал, 
Той, хто помре від шкури кабана»**. 
 

                                                 
302 De la Torre I. The Monetary Fluctuations in Phillip IV‘s Kingdom of France 
and	Their	Relevance	to	the	Arrest	of	the	Templars. The Debate on the Trial of the 
Templars,	 1307-1314 / Ed.	 by	 Burgtorf	 J., Crawford	 P., Nicholson	 H.	 Ljndon:	
Ashgate	Publishing,	Ltd.,	2010.	P.	57–70.	P.	62. 
* Деривация в лінгвістиці – фігура мови: 1) вживання в одному висловлю-
ванні двох і більше однокореневих слів, 2) заміна одного слова іншим,  
близьким за значенням, але більш м‘яким, – що і можна побачити в цьому 
випадку. 
303 The De Moneta	of	Nicholas	Oresme	and	English	Mint	Documents. New	York:	
Thomas	Nelson	and	Sons	Ltd.,	1956. Р. 22. ** Філіпп IV помер на полюванні від серцевого нападу. Втім, упродовж дов-
гого часу існувала легенда, що він впав з коня і загинув від ікл дикого каба-
на (що видавалося більш пристойним для славетного короля). 
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Для попередження заворушень ще в 1295 р. король доручив своїм 
чиновникам роз‘яснювати народу, що така грошова політика – це 
просто своєрідна військова позика і що після завершення війни зіп-
сована монета буде повноцінно обміняна на нові гроші. Але в реаль-
ності зіпсовані монети обмінювалися на ще більш зіпсовані. Нареш-
ті, через рік після підписання миру (тобто у 1306 р.), король прийняв 
рішення повернутися до карбування «добрих грошей»: вага срібних 
монет, що випускалися з 1 жовтня 1306 р., збільшувалася.  

Подейкували, що Філіпп Вродливий – Фальшивомонетник по-
любляв відчувати себе Гарун-аль-Рашидом і ходити перевдягнутим 
вулицями Парижу. Одного разу його буцімто впізнали, і розлючений 
натовп почав поводитися досить агресивно. На щастя у цей момент 
він опинився біля Тампля – замку, що належав тамплієрам, які й уря-
тували короля від помсти його підданих та – водночас – ознайомили 
його зі своїми фінансовими можливостями. Зрештою, як відомо, це й 
зумовило їхню загибель від дій цього заздрісного монарха. 

 
Натомість у Польщі – у XIV ст. – разом із відродженням королівсь-

кої влади відбулася грошова реформа, в межах якої було запроваджено 
карбування монет за трьома системами: на основі «гроша», «квартника» 
(або «четвертака» – тобто монета у 4 вярдунки) та дуката. 

Оволодівши Галицькою Руссю (1340–1349 рр.), король Кази-
мир ІІІ Великий, намагаючись врахувати регіональну специфіку, 
починає карбувати мідні денарії, які ніколи не існували на Заході, 
але полегшували торгівлю з Грецією (де тоді срібло практично не 
використовувалося, а в обігу перебували золото та мідь). Протя-
гом усього XV ст. (Ягеллонський період) у Великому князівстві 
Литовському грошова справа була невпорядкована: в обігу пере-
бувало багато старої монети, а ювеліри та торговці часто викорис-
товували срібні бруски, відомі як «рублі». Натомість у Польщі 
поширювалися «празькі гроші». З часів Казимира Великого було 
заведено, що в королівстві здійснюється централізоване карбу-
вання уніфікованих монет, але з середини ХV ст. власну монету 
карбували такі міста, як Гданськ, Торунь, Ельблонг, Всхова, Поз-
нань та Львів. Така різноманітність створювала загрозу псування 
монети, що, зрештою, і сталося.   

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

201 

 
 

Як відомо, лицарі Ордену тамплієрів широко 
використовували виплати за чеками – коли ба-
гаті пілігрими могли передати свої гроші в одне 
з Командорств ордену, а потім отримати його в 

іншому. Враховуючи широку мережу командорств ордену у Святій 
Землі та практично по всій Європі*, це було досить помітним по-
штовхом щодо глобалізації грошей на той період. Недарма відомий 
британський популяризатор історії Д. Сьюард (Desmond Seward) від-
носно ролі тамплієрів зазначав, що «[н]айдовготривалішим досяг-
ненням Бідних Лицарів стала зміна ставлення церкви до лихварства. 
Жоден середньовічний інститут не зробив більше для виникнення 
капіталізму»304. 

Право здійснення фінансових операцій, санкціоноване Папою 
Римським Інокентієм ІІ у 1139 р. буллою Omne Datum Optimum (де 
вз традиційної заборони «перейматися грошима» робиться виняток у 
випадку, «якщо тільки не трапляється, що гросмейстер Храму в той 

                                                 
* Один із замків тамплієрів розташований навіть в Україні – у смт Середнє 
Ужгородського району Закарпатської області. Як відомо, тамплієри отри-
мали право на торгівлю солотвинською сіллю і для захисту та контролю 
соляного шляху створили кілька укріплень, які використовувалися як митні 
пости та місця стояння для малих військових гарнізонів. Одне за таких 
укріплень – Середнянський замок (башта-донжон) – було збудовано за ра-
хунок Фруа де Барманьє в 1146 р. Після ліквідації ордену тамплієрів в  
1312 р. Середнянський замок перейшов до монахів ордену Святого Павла. 
Ще один замок не зберігся, – але на його місці біля села Новосілки Золочів-
ського району Львівщини залишилися три великі камені з таємничими на-
писами. 
304 Сьюард Д. Монахи войны. История военно-монашеских орденов от воз-
никновения до XVIII века. Москва:	Центрполиграф,	2016.	319	с. С. 228.  

«Монета наша є подібною до гарної дівчини, яка вирощена та вихована 
стараннями матері, на яку кожене споглядає із захопленням і його серце 
палає коханням до неї; але як тільки та дівчина втрачає стид і чесноту, 
вона викликає в людях не тільки презирство, а й огиду. Отож і я монеті 
нашій приниження передрікаю, якщо фальшива монета з’явиться у ве-
ликій кількості». 

Збігнев Олесницький,  
єпископ краківський (1389–1455) 

Грошові  
таємниці 
тамплієрів   
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час передбачає це з певних причин»305) лише одному цьому військо-
во-чернецькому ордену – у той час, як інші були змушені робити це 
опосередковано через єврейських лихварів) дало тамплієрам можли-
вість накопичити величезні статки, які, зрештою, і стали причиною 
їхньої загибелі.  

Як уже відзначалося, французький король Філіпп IV, відчуваючи 
потребу в грошах (зокрема, для забезпечення  підтримки своєї кан-
дидатури на виборах імператора Священної Римської імперії німець-
кого народу) спочатку вдався до масивного псування монети, а потім 
спокусився на скарби тамплієрів. 

Утім, після розгрому ордену ніяких надзвичайно великих грошо-
вих коштів не було знайдено («улов» становив лише чверть мільйона 
ліврів), що, у свою чергу, породило спроби стосовно їхнього пошуку 
(які продовжуються і донині). Причому шукають ці скарби не тільки 
у Західній Європі, а й у Східній, – як правило, в Польщі та Балтії .  

Деякі «шукачі скарбів» вважають, що навіть, коли гроші тампліє-
рів зникли в Московії, де в ті часи зненацька, з їхньої точки зору, 
з‘явилися величезні грошові кошти у розпорядженні Івана І Калити, 
проте ніяких зв‘язків із тамплієрами (які для московітів, як відомо, 
були гіршими за татар) не знайдено, а накопичення коштів цілком 
логічно пояснюється «крысятничеством» московського князя, яко-
му золотоординський хан надав ярлик на збір ясику – данини з усіх 
загарбаних ним руських князівств. Щоправда, її платили не всі кня-
зівства та землі колишньої Русі, а лише частина північно-східних 
князівств, у той час, як її не платив Великий Новгород, а також Га-
лицьке, Волинське та Полоцьке князівства – та й взагалі землі сучас-
ної України та Білорусі. Але все одно «фінансові потоки», на яких 
«сидів» Іван Калита, були величезними, тож свої скарби він зміг 
акумулювати і без міфічних скарбів лицарів-тамплієрів.  

Іще одним напрямком пошуку «скарбів Ордену тамплієрів» стала 
Америка, куди, мовляв, відправилися з Ла-Рошелі кораблі тампліє-
рів, завантажені сріблом, яке перед тим потрапило до Європи саме з 

                                                 
305 Omne	 Datum	 Optimum	 – Papal	 Bull	 of	 privileges	 to	 the	 Knights	 Templar	
(with	translation). Knights Templar Vault.	URL: https://knightstemplarvault.com/ 
omne-datum-optimum-papal-bull-of-privileges-to-the-knights-templar/ 
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південноамериканських копалень)*. Однак слідів цих скарбів так і не 
було знайдено, тож з точки зору впливу на глобалізацію грошей мож-
на сміливо вважати, що їх і не існувало. Тим більше, що, скоріше за 
все, так воно і було, і тамплієри не накопичували зайвих грошових 
запасів (понад потребу в забезпечені функціонування ордену та по-
точних виплат за «чеками»), інвестуючи їх головним чином у неру-
хомість, якої у ордена і справді виявилося чимало – адже йому нале-
жали величезні земельні володіння – понад 10 тисяч мануаріїв – ді-
лянок площею від 100 до 200 гектарів ( доходу з яких було достатньо 
для того, щоб озброїти одного лицаря). 

Проте, якщо не статки, то досвід тамплієрів знадобився в тих краї-
нах, володарі яких проігнорували заборони Папи римського і дійсно 
прийняли лицарів ліквідованого ордену, – у Португалії (король якої 
потребував досвідчених воїнів для боротьби з сарацинами), Швейцар-
ському союзі та Шотландії (де на той час правив Роберт Брюс, якого 
саме було відлучено від церкви). У майбутньому досвід та рештки ба-
гатства тамплієрів дали себе відчути у проєктах принца Генріха Мо-
реплавця (початок великих географічних відкриттів), виникненні 
«швейцарських гномів» (європейських, а потім і світових банкірів) та 
інноваційних ідеях таких шотландців, як В. Петесон або Дж. Ло. 

До речі, ворожі дії Філіппа IV щодо лицарів Храму свого часу та-
кож привернули увагу Данте Аліг‘єрі, який у двадцятій пісні «Чис-
тилища» своєї «Божественної комедії» написав про цього французь-
кого короля: 

                                                 
* Ця екзотична версія базується значною мірою на теорії аргентинського 
професора-антрополога Жака де Майо (Jacques de Mahieu), французького 
колабораціоніста та націонал-соціаліста, який після Другої світової війни 
знайшов притулок у Латинській Америці й у 1970-х роках активно пропагу-
вав ідею арійського (вікінгівського) походження імперії інків, зокрема в 
таких роботах, як «Велика мандрівка Бога-Сонця» ("El gran	viaje	del	Dios-
Sol",	 París, 1971, Bs.As. 1976), «Агонія Бога-Сонця» ("La agonía del Dios-
Sol", 1977), «Дракари на Амазонці» ("Drakkars en el Amazonas", 1977) та 
«Таємна географія Америки до Колумбу» ("La geografía secreta de América 
antes de Colón",	1978). Ця теорія відштовхується від того, що історія відкриття 
Нового Світу починається з Колумба, але не Христофора, а святого Колумба – 
одного з дванадцяти «апостолів Ірландії», який ще у VI сторіччі засновував 
орден колумбітів, ченці якого, втікаючи від вікінгів, поступово потрапили до 
Ісландії, а звідти до Північної, а потім і Центральної Америки. 
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«91] Я бачу ще новітнього Пілата, 
92] Якого зваблять скарби вдалині, 
93] Де здобич в храмі блискотить багата, 
94] Коли ж чекати, Господи, мені 
95] На мсту твою, до певної години 
96] Приховувану із гнівом в таїні!» 

                                 (Переклад Є. Дроб’язка) 

Як відомо, помста не забарилася: за легендою останній магістр 
ордену Жак де Моле прокляв і короля, і Папу римського, які помер-
ли протягом наступних кількох місяців, а невдовзі припинила існу-
вати і капетингська династія.  

 
Після падіння Римської, а потім і Візан-

тійської імперії срібний стандарт поши-
рився усією Європою та деякими іншими 
регіонами світу і став панувати у світі аж 

до початку ХІХ сторіччя. Хоча золоті монети також були присутні в 
грошовому обігу: зокрема, у 1231 р. імператор Фрідріх ІІ розпочав 
на Сицилії карбування золотого августалія (4,48 г золота); з 1250 р. 
Флоренція  карбувала золоті флорени, пізніше до неї приєдналися 
генуезці зі своїм дженовіно та венеціанці – із дукатами. (Якщо пер-
ші отримали свої назви від назв відповідних міст, то дукат означав 
«монета дука», або «дюка» – монета голови Венеціанської республі-
ки. Оскільки «дюк» (duc) означає також «князь» (герцог), то можно 
перекладати цю назву і як «монета князя» або «князівства». Існує 
також цілком імовірне припущення, що назва монети походить від 
останнього (у латинській версії) слова з напису ще на срібних дука-
тах сицилійського князя (пізніше – короля) Роджера ІІ (1140 р.): «Si 
ibi Christe datus quem tu regis iste ducatus» – «Нехай тобі буде  
дано, о, Христос, князівство, де ти запануєш». (Втім, подеколи вене-
ціанську золоту монету називали ще «цехін» – від «zecca» — монет-
ний двір). Слідом за італійцями до системи золотих грошей поверну-
лися міста Ганзи – попервах на золоті зливки, а потім і на монети 
вони ставили своє клеймо (Marke), що й дало назву відповідній ва-
люті. Наприкінці XIII ст. золоті монети з‘явилися у Франції. Спочат-

Золото:  
повернення та  
зникнення  
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ку це були золоті «екю»* 1266 р., викарбувані при Людовіку IX Свя-
тому. Але їх кількість була невелика, оскільки значний обсяг золота 
за кілька років до того було вивезено з країни для викупу короля із 
єгипетського полону. Пізніше при ньому карбувалися і деякі інші 
золоті монети. Загалом при Людовику Святому була створена проста 
й надійна монетна система – золотий екю, срібний грош або туроза 
(за назвою міста Тур), білонні деньє та обол. Причому, оскільки про-
відну роль в монетарній системі тоді відігравало ще срібло, а не зо-
лото, основою системи стала велика срібна турноза. Її вага встанов-
лювалася у 4,24 грама, а вміст срібла – 4,05 грама. Різниця припадала 
на білонну суміш, але вважалася сріблом, і ця різниця (4,3%) рахува-
лася на користь короля як сеньйораж. 

Щодо золотих монет, то у помітній кількості вони з‘явилися лише 
при Філіппі IV Фальшивомонетнику (досягти прогресу у справі кар-
бування монет йому допомогло пограбування скарбів ордену тамп-
лієрів). А згодом, за дозволом німецького імператора Людовіка IV 
Баварського (Ludwig der Bayer), золоту монету «гульден» (назва якої 
означала просто «золотий») почали карбувати у місті Любек, а у 
1344 р. золотий нобел став карбувати англійський король Едуард ІІІ. 
Взагалі у XIV сторіччі в Європі карбувалися, можливо, найбільш 
вишукані монети – французькі «золоті ягнятка» (agnel d’or), «золоті 
янгели» (ange d’or), «золотий трон» (chaise d’or) або англійські «лео-
парди» «Чорного принца» Едуарда. (Однак необхідність викупу з 
англійського полону французького короля за 3 млн екю – нечувану в 
ті часи суму – призвела королівство до такої нужденності, що довгий 
час побутувала мідна монета з невеликим срібним вкрапленням306.) 

У своїй праці «Гроші та суверенітет держави» Р. Мандел вислов-
лює думку, що ці золоті монети в певному сенсі були незаконними, 
оскільки традиційно право карбування золотої монети належало 
Священній Римській імперії, а іншим європейським монархам вона 
передала це право лише у 1356 р. «Золотою буллою», підписаною 
імператором Карлом IV Люксембурзьким і затвердженою імпер-

                                                 
* Назва обумовлена тим, що на монеті було зображено гербовий щит 
(ecusson) з королівськими ліліями. 
306 Де Коммин Ф.. Мемуары. Москва: Наука, 1986. С. 214.  
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ським рейхстагом307. Але, на нашу думку, щодо цього видатний еко-
номіст дещо помиляється, оскільки у главі Х «Карбування монет» ця 
булла проголошує передачу права карбування як золотих, так і сріб-
них монет майбутнім королям Богемії (сам імператор Карл IV був 
королем Богемії), а також «усім князям-електорам, церковним та 
світським, а також їхнім спадкоємцям». Тобто, вочевидь, ідеться не 
про всіх європейських монархів (які карбували монету за правом су-
веренітету), а лише про імперських князів (прямих васалів імперато-
ра), які отримували право участі у виборах імператора (чому взагалі і 
присвячена «Золота булла»)308. Ось вони, користуючись цим правом, 
у 1424 р. і створили Майн-Пфальцський монетний союз (Mainz-
Pfälig-Pfennigverein). Основною грошовою одиницею союзу став зо-
лотий гульден вагою 3,5 грама, при тому що у щоденному вжитку 
використовувався вже згаданий вище (у зв‘язку із Ганзейським мо-
нетним союзом) – «білий пфеніг» зі срібла.  

Повернення у грошовий обіг золота поставило «на порядок ден-
ний» питання про курсове співвідношення срібної та золотої валюти. 
В принципі ще у стародавні часи було встановлено і співвідношення 
вартості золота («сонячного металу») та срібла («місячного металу») 
на рівні 13,5:1, яке збігається зі співвідношенням сонячного року та 
місячного місяця і залишалося незмінним протягом тисячоліть. Ли-
ше у XVIII–XIX ст. це співвідношення становило 14:1 – 15:1, а нині 
– в умовах демонетизації грошових металів та ринкової волатильно-
сті – коливається близько позначки 90:1. Золото та срібло викорис-
товувалися в грошовому обігу паралельно (із помітною перевагою 
срібла, оскільки протягом довгого часу вартість золота була занадто 
великою для стандартних торговельних угод). Утім, періодичні ін-
фляційні сплески, обумовлені надмірним припливом грошових ме-
талів, дещо змінювали встановлені структурні пропорції. Зокрема, 
після смерті Олександра Македонського зібране ним золото швидко 
розійшлося по всьому стародавньому світу, викликавши, можливо, 
першу металеву інфляцію. Іншим разом подібну ситуацію в західній 
Європі можна було спостерігати після захоплення військами Карла 
                                                 
307 Mundell R.A. Money and the Sovereignty	of	the	State. Monetary Theory and 
Policy Experience / Ed.	 by	 Leijonhufvud	 A.	 New	 York:	 Palgrave	Macmillan,	
2001.	P.303.	 
308 The	 Golden	 Bull	 of	 Charles	 IV	 1356 / Fordham	 University. URL: 
https://sourcebooks.fordham.edu/ source/goldenbull.asp 
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Великого у 795 р. скарбів аварів (які довгий час окупували Балкани і 
звідти погрожували Візантії, що була змушена платити їм велику 
данину): п‘ятнадцять возів аварських скарбів (значну частину яких 
становили золоті та срібні монети) швидко викликали стрімке зрос-
тання попиту та стрибок цін. 

Ураховуючи їхні унікальні природні якості, золото та срібло дов-
го не мали суперників у своїй переможній ході світом. Щоправда, 
для обслуговування великих торговельних операцій купці також ви-
користовували безготівкові (умовні) розрахункові одиниці – шилінг, 
фунт та марку. Вони існували не у формі монет, а лише як бухгал-
терські записи, і лише сальдо розрахунків покривалося золотом або 
сріблом. Але на практиці досить часто для гуртових розрахунків ви-
користовувалися срібні злитки вартістю в одну марку. Теоретично, 
такий зливок можна було розплавити та викарбувати відповідну  
кількість срібних монет. Однак, через відсутність координації та  
розбіжність інтересів різних суверенів, єдиний стандарт щодо цих 
одиниць поступово було втрачено (наприклад, в Англії марка озна-
чала дві третини фунта або 160 пенсів, а в Рейнських землях –  
144 пенсів або 12 шилінгів, а в ганзейських містах – 192 пенсів або 
16 шилінгів).  

    
Та кінець премодерного періоду в Європі знаменувався зовсім не 

тріумфальним поверненням золота, а навпаки – Великим грошовим 
голодом (The Great Bullion Famine), тобто взагалі катастрофічною 
нестачею грошей в обігу. З одного боку, причиною цього стала друга 
пандемія чуми («Чорної смерті») у 1346–1348 рр., що викосила по-
над половину населення і, серед іншого, підірвала  видобуток срібла. 
Крім того, діючі срібні копальні у Сербії були захоплені турками у 
1455 р., а останню боснійську копальню захопили у 1460 р. З іншого 
боку, тривалий дефіцит у торгівлі з Левантом (Сходом), – оскільки 
Європа практично нічого не могла запропонувати в обмін на шовк та 
спеції, крім золота та, головним чином, срібла, – призвів до висна-
ження грошових накопичень в Європі. 

Тож, починаючи з 1392 р. карбування срібної монети дуже скоро-
тилося у Франції і повністю припинилося у Швеції. Монетні двори 
                                                 
 У 1506 р. Любек почав карбування монети, що коштувала 192 пенсів. Її назва-
ли «державною маркою» (або "Staatsmark"). Пізніше це зробили й інші німець-
кі міста і тому «марка» стала усталеною назвою для валют Німеччини. 
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Фландрії були повністю зачинені з 1402 р. до 1410 р., а в Англії – 
значно скоротили випуск продукції. У 1462 р. у Венеції викарбували 
останній срібний гроссо (grosso), а за два роки остання срібна монета 
пішла до Сирії і у Венеції нічого не залишилося, крім дрібних монет.  

Аналогічна ситуація склалася також із золотом: спочатку з цією 
проблемою зіштовхнулася Португалія, де карбування золотих монет 
припинилося з 1383 р. (і тривало до 1435 р.). Виробництво золота в 
північно-західній частині Європи сильно скоротилося з 1414 р. по 
1454 р., а в Брабанті видобуток «жовтого металу» з 1439 р. до 1453 р. 
взагалі припинився. Фландрія була одним із найбільших виробників 
золота в Європі, але в 1454 р. її монетні двори були закриті, так само, 
як і деякі монетні двори у Франції та в районі Рейна.  

У 1400 р. видобуток золота в Європі становив не більше 4 тонн, 
при тому, що в «нормальні» роки того ж сторіччя одна тільки Вене-
ція експортувала в монетах тонну золота. Загальний золотий запас 
Європи за період 1340–1460 рр. зменшився удвічі309. «Після трьох 
тисяч років розвитку цивілізації загальна кількість золота, яке пере-
бувало в Європі в усіх видах (…) могло вміститися в кубі зі сторо-
ною у 2 метри в усіх напрямках»310. (Трохи забігаючи наперед, мож-
на зауважити, що Великий Інка Атавальпа заради свого звільнення 
заповнив золотом кімнату розміром приблизно 5 х 6,5 х 2,5 м). 

Не дивно, що в багатьох регіонах були змушені перейти на мінову 
торгівлю, використовуючи як товар-еквівалент чорний перець. (Че-
рез що за німецькими банкірами навіть закріпилося прізвисько «пе-
речники» (pfeffermann.) 

Звісно, це спричинило значне падіння цін: упродовж сторіччя – 
від 20 до 50%. 

 
Водночас на іншому кінці світу, де і так не  

відчувалася нестача срібла та золота (у тому чис-
лі у Європі) знайшли заміну монетарним мета-

лам. Хоча і не з тими якісними характеристиками, що вважалися не-
обхідними для грошей, тим більше – світових. Нею став… папір. 

                                                 
309 Day	J.	The	Great	Bullion	Famine	of	the	Fifteenth	Century. Past	and	Present. 
1978. No.79	(May). Р. 3–54. 
310 Bernstein	P.L. The	Power	of	Gold.	The	History	of	an	Obsession.	New	York,	
N.Y.,	John	Wiley	and	Sons, 2000. Р. 110. 
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Якщо перші монети з бронзи («сапек») з‘явилися в Китаї лише у 
221 р. до Р.Х. – за часів «першого імператора» Цінь Шіхуанді311, то 
стосовно паперових грошей китайці були справжніми піонерами. 
Цілком можливо, що «Китай здійснив такий перехід набагато рані-
ше, ніж Європа, оскільки у нього не було поблизу серйозних супер-
ників; слабка китайська паперова валюта не могла бути замінена  
міцною металічною валютою»312. Вважається, що паперові гроші 
з‘явилися в Китаї за панування династії Тан (618–907 рр.)313. Але на-
справді це були, скоріше, депозитні розписки: купці залишали у схо-
вищах монету, а замість неї розраховувалися між собою розписками 
на шовковому папері. 

Спочатку в обігу перебували мідні гроші «юань-пао» (вагою у 3,8 
грама). Але оскільки розвиток товарообігу вимагав дедалі більших (і 
– в прямому сенсі –  вагомих) платежів у 650 р. імператор випустив 
надруковані на високоякісному папері грошові знаки «пао-цзао» но-
міналом у 10.000 «юань-пао». Однак після поразки у битві з арабами 
у 751 р. та війни з тибетцями паперові гроші почали знецінюватися, 
оскільки податкових надходжень стало не вистачати для покриття 
військових видатків і імператор вдався до «інфляційної емісії». Але 
внаслідок втрати довіри населення не бажало приймати «папірці», 
чому не завадила навіть заборона тримання великих обсягів метале-
вої готівки (понад 50.000 «юань-пао»), за порушення чого загрожу-
вала смертна кара.  

За часів правління Сянь-Цзуня (806–821) знову стала відчутною 
нестача бронзової монети (внаслідок дефіциту міді), тож імператор 
наказав використовувати як гроші аркуші паперу. Пізніше, при ди-
настії Сун (у 970 р.) практику емісії паперових грошей («пен-цен») 
було відновлено (і знову під гарантії імператора  та смертну кару), і 
ці паперові гроші періодично використовувалися як розписки імпе-
ратора включно аж до часів монгольської династії. В Європі про них 
вперше почули лише у ХІІІ ст. від Марко Поло, який писав: «У [міс-
ті] Канбалу – монетний двір великого хана та такий, що про велико-
го хана сказати можна – алхімію він знає цілковито, і ось чому. На-
казує він виготовляти ось які гроші: змусить він набрати кори від 

                                                 
311 Ferguson	N.	The	Ascent	of	Money.	A	Financial	History	of	the	World. Р. 24. 
312 Ханс-Адам II, Правящий Князь Лихтенштейна. С. 208. 
313 Йожеф Р. История денег. Будапешт: Корвина, 1968. С. 42–45.  
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тутових дерев… і з цього ніжного дерева наказує виготовити папку, 
немов як папір; а коли папка готова, наказує він з неї нарізати ось як: 
спочатку маленькі [шматочки], що коштують половину малого лівра, 
або малий лівр, інші ціною в половину срібного гроша, а інші – у 
срібний гріш; є і в два гроші, і в п‘ять, і в десять, і в безант, і в три, і 
так далі до десяти безантів; і до всіх папок прикладена печатка  ве-
ликого хана. Виготовляється за його наказом така сила-силенна цих 
грошей, що все багатство у світі можна на них купити. (…) Усі його 
піддані всюди, скажу вам, охоче беруть як плату ці папірці, тому що, 
куди б вони не ходили, за все вони платять папірцями – за товари, за 
перли, за дорогоцінне каміння, за золото і за срібло: на папірці все 
можуть купити і ними за все сплачувати; папірець коштує десять 
безантів, а не важить жодного. (…) Скажу вам ще, багато раз на рік 
віддається наказ …, щоб усі, у кого є дорогоцінні камені, перли, зо-
лото, срібло, зносили все це на монетний двір великого хана; так і 
роблять, зносять безліч усього цього; і всім сплачують папірцями. 
Отак великий хан володіє всім золотом, сріблом, перлами і дорого-
цінними каменями всіх своїх земель. Скажу вам ще про інше, про що 
слід згадати: коли папірець від вживання порветься або попсується, 
його несуть на монетний двір і обмінюють, – правда із втратою три 
на сто – на нову і свіжу. І інше ще слід розповісти…: якщо хто заба-
жає придбати золота або срібла для вироблення будь-якої посудини, 
або пояса, або чого іншого, то йде на монетний двір великого хана, 
несе з собою папірці і ними сплачує за золото і срібло, що купує від 
керуючого двором»314.  

Причому на той момент китайські паперові гроші теж мали статус 
світових, оскільки приймалися як засіб платежу на доволі широких 
просторах ординських володінь та Великого шовкового шляху – від 
Жовтого до Балтійського морів315. Утім, насправді паперові грошові 
знаки як справжня валюта були запроваджені в часи китайської ди-
настії Сун у ХІ сторіччі, коли деякі сховища (що, як ішлося вище, 
приймали від торговців мідну монету на зберігання) почали випус-
кати незабезпечені паперові грошові знаки (з метою компенсації не-
стачі в обігу «дзвінкої монети»). Тобто перші паперові гроші 

                                                 
314 Марко Поло. Книга о разнообразии мира. Москва: Эксмо, 2006. С. 162.- 
315 Лиетар Б.А. Будущее денег: новый путь к богатству, полноценному тру-
ду и более мудрому миру. Москва:	Астрель,	2007.	С. 31. 
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з‘явилися внаслідок приватної емісії. Але невдовзі (близько 1120 р.) 
ініціативу перебрав на себе уряд.  

При монгольському хані Хубілаї (державу якого й описав Марко 
Поло) Китай було майже повністю завойовано і включено до Мон-
гольської імперії. Паперові гроші у своїй імперії у 1227 році запро-
вадив Чингісхан. Точніше, запровадження цієї системи довелося 
здійснювати вже його сину і наступнику Угедей-хану316. А оскільки, 
на відміну від китайських прецедентів, вони циркулювали на сис-
темній основі (а не як засоби надзвичайного фінансування), дехто 
вважає, що саме монголів слід вважати справжніми піонерами «па-
перового грошового обігу». Однак, слід мати на увазі, що за свої 
сутністю це були не стільки грошові знаки, скільки паперові боргові 
зобов‘язання Великого хана, забезпечені дорогоцінними металами та 
шовком. Коли хан помирав, його зобов‘язання ставали недійсними. 
Щоправда хан Мунке у 1251 р. зламав цю традицію і погодився 
сплачувати сріблом паперові зобов‘язання свого попередника хана 
Гуюка, намагаючись таким чином  підтвердити надійність монголь-
ської грошової системи. 

У 1294 р.і паперові гроші від китайців перейняли перси. Втім, 
проіснували вони там недовго, оскільки були мало сумісними з міс-
цевим типом товарно-грошових відносин. У Персії обіг паперових 
грошей монголам довелося скасувати під загрозою справжнього пов-
стання. «Там, де з‘являються паперові гроші, одразу ж виникають 
кредит та розорення. Монгольські закони стабілізували ринок, дозво-
ливши купцям та торговцям оголошувати себе банкротами, але ро-
бити це кожний міг не більше двох разів, на третій йому загрожувала 
смертна кара»317. 

Невдовзі паперові гроші зникли і в Китаї: «Монгольська влада 
втратила контроль над грошово-кредитною системою, яку вона там 
старанно та прискіпливо насаджувала. Принципи, згідно з якими ви-
користовувалися паперові гроші, виявилися більш складними та не-
передбачуваними, ніж це міг зрозуміти простий чиновник, і система 
поступово вийшла з-під контролю.  

                                                 
316 Weatherford	J.	Genghis	Khan	and	the	Making	of	the	Modern	World. Broad-
way	Books,	2005. Р. 135.  
317 Там само. С. 205.  
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При найменший ознаці слабкості в монгольській адміністрації 
довіра до паперових грошей зникала, підвищуючи цінність міді та 
срібла. Інфляція щодуху зростала, а у 1356 р. паперові гроші просто 
втратили будь-яку вартість»318. Щоправда наступного року паперові 
гроші запровадили у себе японці, але і там ця система довго не про-
трималась. У Китаї ж після вигнання монголів правителі династії 
Мін послідовно відмовилися від більшості традицій часів монголь-
ського володарювання, скасувавши також і паперові гроші. 

Цікавою була новація індійського султана Мухаммад бін Туглака, 
який у 1329 р. запровадив представницькі гроші: не паперові, а мо-
нети з міді та латуні –  вони представляли в обігу фіксовану кількість 
золота та срібла (на які їх можна було обміняти). Ці представницькі 
монети називали танку (tanka)	– назва, що згодом породить бенгаль-
ське слово для позначення грошей – taakaa. Нові монети були спря-
мовані на фінансування військових операцій султанату, що небез-
печно поширилися на субконтиненті319. 

У Китаї також довгий час (щонайменше з часів династії Хань, яка 
панувала у ІІ сторіччі до Р.Х.) як засіб платежу використовували ма-
ленькі срібні зливки. Пізніше вони використовувалися головним чи-
ном як засіб збереження скарбів, а в обігу використовувалися литі 
срібні монети.  

У XIV ст. грошовий обіг знову було заповнено паперовими гро-
шима, а імператори династії Мін навіть заборонили використання 
срібної монети. Проте знецінення паперових грошей примусило час 
від часу повертатися до використання срібла і остаточно заборону 
було скасовано у 1436 р. А в XVI ст. – завдяки торгівлі з португаль-
цями та іспанцями – срібло знову заповнило грошовий обіг Підне-
бесної імперії, особливо з появою срібного долара (спочатку – іспан-
ської монети).  

Водночас самі китайці ще довго дотримувалися стародавньої злив-
кової системи і перші китайські монети почали карбуватися лише 
наприкінці ХІХ сторіччя.  

                                                 
318 Там само. С. 292. 
319 History revisited: How Tughlaq‘s currency change led to chaos in 14th centu-
ry India. Scroll.in,	 Tuesday,	 December	 17th	 2019. URL:	
https://scroll.in/article/821406/demonetisation-lessons-how-tughlaqs-unplanned-
currency-change-in-14th-century-india-led-to-chaos 
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Що ж до згаданих вже монголів, то вони ви-
користовували в торгівлі монети ще з часів Ху-
на, Турега та Уйгура (тобто у ІІІ–ІІ ст. до Р.Х.). 

Після створення єдиної монгольської імперії Чингісхан увів золоті та 
срібні монети під назвою сухес (sukhes). Приділяючи неабияку увагу 
своїй грошовій системі, монголи у 1236 р. здійснили грошову ре-
форму, визнавши недійсними монети різної форми, ваги та цінності 
та розплавивши їх у нові монети з рівними вагою та номіналами. Па-
перові гроші та монети випускалися у великій кількості, й у 1253 р.  
було створено спеціальну «Установу грошових справ» («Мөнгөний 
хэрэг эрхлэх хэлтэс» ) та грошовий обіг впорядковано таким чином, 
що нагадує систему сучасних фінансових посередників.  

Спочатку монети цього періоду не були марковані певними чис-
ловими значеннями. Однак пізніше, у 1241 р., монети під назвою 
«Гроші Великої Монгольської імперії» («Их Монгол улсын мөнгө») 
були випущені з вигравіруваними на них  номіналом «1». Під час 
правління Кублай-хана, у 1260 році у столиці імперії Каракорумі бу-
ло створено «Банк грошових переказів» («Мөнгө тушаах банк») та 
уведено в обіг банкноти з номіналами у 10, 20, 100 та 1000 грошових 
одиниць. Пізніше, у 1282 р., в інших комерційних центрах були від-
криті інші відділення банку. 

У міру подальшого розвитку грошової системи реформа існуючих 
банкнот була здійснена у 1280 р. Крім того, у 1327 р. було створено 
відділення знищення банкнот, яке відповідало за анулювання зноше-
них банкнот, що вимагало необхідної присутності під час цього про-
цесу спеціального посадовця провінції За часів правління наступних 
монгольських імператорів золоті, срібні та інші види монет і банкнот 
були випущені в грошовий обіг понад 100 разів320. 

Усім захопленим державам монголи і надалі дозволяли карбувати 
свої монети, але в їх основу було покладено універсальну систему 
мір, основною одиницею якої був срібний* злиток/монета «сухе» 

                                                 
320 History	 of	 Mongolian	 currency / Bank of Mongolia. URL:	
https://www.mongolbank.mn/	eng/listbanknote.aspx?id=15 
* Цікаво, що одна з версій походження слова «монгол» – від мөнгө (срібло). 
Про зв‘язок слів «монгол» та «срібло» згадується в деяких китайських текс-
тах ХІІІ сторіччя: там стверджується, що населення великої Монголії нази-
вало свою державу «Великою срібною династією». Втім, правлячий рід Чин-

Від танги  
до денги  
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(such)	– вага якої, ймовірно, з часом змінювалася, – що поділявся на 
500 частин. Така універсалізація дозволила знизити складнощі при 
розрахунках та обміні валют усередині імперії (від Русі до Персії) та 
сприяла монетизації бюджетних процедур (наслідком чого стала ма-
сова заміна податків у формі товарів на грошові виплати)321.  

Однак ця  універсалізація практично не торкнулася лише сибірсь-
ких володінь монголів, де товарні відносини ще довго перебували на 
рівні бартерного обміну, а роль товарів-еквівалентів відігравали 
шкурки хутрових звірів. Зокрема, одна шкурка соболя дорівнювала 
50 добрим шкуркам білки (або 100 – «худим»), або двом шкуркам 
росомахи, або трьом шкуркам куниці…  

Перші монети (зі срібла) в Сибіру були викарбувані лише у  
1429 р. та 1431 р. ханом улусу Шейбана Абулхайром у Чимгі-Турі 
(Тюмені). За кілька років наступну емісію здійснив хан Ібак322. Утім, 
в усіх випадках монети мали пам‘ятний характер (на честь військо-
вих перемог), а товарний обмін, як раніше, здійснювався за посеред-
ництвом шкурок. Така ситуація зберігалася задовго після визнання 
сибірським ханом Едигером васальної залежності від Москви у 1555 р. 
після навали бухарського хана Кучума у 1554 р., яка і примусила си-
бірських татар шукати собі захисників та союзників.  

Відносно Крайньої півночі слід зауважити, що там грошові відно-
сини розвивалися ще повільнішими темпами. Достатньо згадати, що 
на Чукотці на початку ХІХ сторіччя роль грошових еквівалентів віді-
гравали шкури червоної лисиці та тютюн (1 пуд тютюну дорівнював 
10 шкуркам червоної або 20 – чорної лисиці). До цього, за правилами 
іркутського (сибірського) губернатора Н. Трескіна потрібно було 
додати ще певні заохочувальні подарунки для чукчів (коли їх відмі-
нили, у чукчів зник стимул до торгівлі з росіянами і вони масово пе-
реорієнтувалися на торгівлю з американцями з Аляски)323. Якщо зга-
дати радянський фільм «Начальник Чукотки», то можна зробити  

                                                                                                               
гісидів відомий як «Золота родина». (Звідки, можливо, і походить назва 
«Золота Орда» – як улус Джучі, старшого сина Чингісхана. 
321 Weatherford	J. Genghis	Khan	and	the	Making	of	the	Modern	World. Р.175. 
322 Тульев В. История денег России. С Х века до наших дней. 
Москва:Эксмо, 2014. С. 45–46.  
323 Диков Н.Н. История Чукотки. С древнейших времен до наших дней. 
Москва: Мысль,	1989.	С. 94.  
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висновок, що безгрошова економіка існувала на Чукотці ще і в пер-
ший чверті ХХ сторіччя.  

До речі, аналогічна ситуація склалася, наприклад, і в Гренландії, 
де гроші як економічний інструмент (замість пороху та тютюну) бу-
ли запроваджені данцями лише на початку ХІХ ст. Причому при  
появі нестандартних ситуацій (дефіциту продовольства) тубільці  
відмовлялися приймати гроші324. 

Але повернемося до впливу монголів. Стосовно північної частини 
Русі, яка стала частиною «Золотої орди» (або «Улуса Джучі») період 
з другої половини ХІІ до другої половини XIV ст. прийнято називати 
«безмонетним» – тому що в цей час не карбувалося власної монети, 
втім в обігу активно використовувалися монети візантійські, чеські 
(«пражський грош») і, звісно, татарські – «болгарські», «джучидські» 
тощо. Власне на монетному дворі в Булгарі були викарбувані перші 
монети хана Батия. Грошово-вагова система поступово набрала та-
кого вигляду: 

– один срібний данник (0,78 г) = 1/6 міскаля (4,68 г) = 16 пул; 
– дирхем (ярмак) – срібна монета вагою 2 данника; 
– 6 дирхем = 1 динар (алтин)325. 
На монетах, крім імені хана та (починаючи з XIV ст.) цитати з 

Корану карбувалася також «тамга» – родовий знак правителя. Звідси 
виникла назва грошової одиниці – тенга, а також родове слово для 
позначення грошей – денга. На Русі денгу почали карбувати незадовго 
до Куликовської битви (1380 р.), а після неї карбування активно 
здійснювалася в різних містах: імовірно з дозволу ординського хана, 
на боці якого й виступав Дмитро Донський проти бунтівника – 
кримського тисячника Мамая. На цих срібних монетах ще зберігали-
ся написи арабською мовою, – скоріш за все тому, що вони призна-
чалися для виплати данини ординцям. Перші монети з написами ли-
ше російською мовою на обох сторонах почали карбуватися лише 
при синові Дмитра – Василеві І.  

                                                 
324 Sørensen R. A. Penge og national identitet i Grønland: Et blik på den grøn-
landske	pengehistorie.	Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2010-12 / B.K.	
Pedersen, F.A.J. Nielsen, K. Langgård, K. Pedersen, & J. Rygaard (Eds.). Nuuk:	
Forlaget Atuagkat,	2012.  
 325 Ларин-Подольский И. Монеты России: от Владимира до Владимира. 
Москва: Издательство «Э», 2016. С. 25. 
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Із вагової гривни срібла (204 грами) карбувалися 200 монет, які 
становили московський рахунковий рубль (у ті часи рубль як реаль-
на монета не існував). У цей період денга була основною грошовою 
одиницею, випускалися також фракції денги – полушка (напів денга) 
і четвертца (напів полушка). Згодом вагова норма денги у різних 
князівствах змінювалася, що зумовило  необхідність обліку при роз-
рахунках місця емісії. У XVI столітті новгородська денга за вагою 
удвічі перевищувала московську. Посилення централізації Росій-
ської держави зробило необхідною уніфікацію регіонального монет-
ного карбування, що була здійснено в 1534 р. княгинею Оленою 
Глинською (матір‘ю та регентшею за часів малолітства Івана Гроз-
ного). Ця реформа увела стандарт на чеканку «московки» (московсь-
кої денги) і «новгородки» (новгородської денги), причому одна 
«новгородка» дорівнювала двом «московкав». На аверсі «московки» 
зображувався вершник із шаблею, а на аверсі «новгородки» – верш-
ник зі списом, через що «новгородку» незабаром починають назива-
ти копійкою. Із гривні срібла чеканилося 300 «новгородок» (їх середня 
вага становила 0,68 грама), або 600 «московок» (середня вага 0,34 
грама), а 100 «новгородок» становили московський рахунковий 
рубль. Згодом – через постійне погіршення монетної стопи денги – 
вагоміша копійка помітно потіснила її в обігу, перетворивши на дру-
горядний номінал. 

«Безмонетний» період був характерним і для тієї частини Київської 
держави, що уникнула або невдовзі (зокрема після битви на Синіх Во-
дах – 1362 р.) звільнилася від ординського ярма – тобто для українських 
та білоруських земель, які увійшли до складу Великого Князівства Ли-
товського (ВКЛ). Власної монети в Князівстві довго не було – реально 
підтвердженим можна вважати карбування перших монет лише після 
хрещення Литви у 1387 р. за часів князя Ягайла326. Грошовою одини-
цею у ВКЛ був литовський рубль – зливок срібла вагою 189 грамів, але 
він при реальних розрахунках використовувався доволі рідко, скоріше 
слугуючи рахунковою одиницею. В обігу перебували іноземні монети 
(оскільки свого срібла у ВКЛ не було), серед яких виокремлювався 
пражський грош, вага якого становила 1,7–1,8 грама, тобто відповідала 
1/100 литовського рубля з урахуванням інтересу емітента (сеньйора-

                                                 
326 Шталенков И. Редкие монеты княжества Литовского в белорусских кол-
лекциях. Банкаўскі веснік. Листопад 2003. С. 39-46. С. 41. 
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жу)327. У 1375 році у ВКЛ розпочали карбування власної дрібної монети 
– пенязя, який дорівнював 1/10 пражського гроша.  

«Для українських земель, де власних копалень дорогоцінних  
металів не було, іноземна монета слугувала головним джерелом у 
забезпеченні грошового обігу та важливим чинником розвитку еко-
номічних, політичних та культурних зв‘язків. Золотоординські, че-
ські, польські, литовські, молдавські, руські (львівські), київські,  
сіверські, гірейські, генуезько-татарські та ін. монети мають свої 
хронологічні параметри та особливості обігу в різних регіонах Укра-
їни»328. Проте деякий час власну монету карбували і в Києві. Зокре-
ма, князь Володимир Ольгердович у 1354 р. отримав дозвіл на кар-
бування власних монет від хана Золотої Орди Джанібека, іще не пе-
ребуваючи володарем князівства. Ставши князем у 1362 р., він 
отримав право на карбування власних монет уже від литовського 
князя Ольгерда. Але у 1394 р. князь Володимир Ольгердович був 
позбавлений свого уділу, а його наступником став залежний від Ві-
товта Скиргайла Ольгердовича  і київське карбування монет припи-
нилося. Натомість на українських землях карбувалися також сівер-
ські монети Дмитра Корибута Ольгердовича (1380–1393) та поділь-
ські – Костянтина Коріятовича (1380–1388/91). 

Уніфікація грошових систем ВКЛ та Польщі відбулася лише піс-
ля підписання  Люблінської унії (1569 р.) 

 
Щодо інших континентів, то перші справжні 

монети з‘явилися на території Африки (у Лівії) 
приблизно за 500 років до Р.Х. Але йдеться, звіс-

но, про античну цивілізацію. Якщо ж говорити про африканську ци-
вілізацію, то перші тубільні монети були викарбувані у 330 р. у ко-
ролівстві Аксум (стародавній Ефіопії). Щодо підсахарської Африки, 
то вона так і самостійно не виробила справжніх грошей, пізніше пе-
рейнявши цей винахід від колонізаторів – арабських та європей-
                                                 
327 Ковалев А.В. Взаимодействие институтов денег и liberium veto в Вели-
ком Княжестве Литовском, или о стране без узаконенного платежного 
средства. Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных иссле-
дований). 2018. Т. 10. № 1. С. 86.  
328 Козубовський Г.А. Монети в дослідженнях українських пам‘яток XIV–
XV ст. Археологія і давня історія України: зб. наук. пр. Київ: ІА НАН Укра-
їни, 2010. Вип. 1. С. 454.  

Гроші різних 
континентів 
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ських. Звісно, у місцевій торгівлі досить активно використовувалися 
деякі товари-еквіваленти, насамперед раби (у Гвінеї, Конго, Нігерії, 
Судані) або, конкретніше, – дружини-рабині (у Камеруні). Для більш 
повсякденних та дрібних обмінних операцій використовувалися му-
шлі каурі (у Беніні Дагомеї, Камеруні), худоба (у Кенії, Південній 
Африці), сіль (у Абіссінії, Анголі, Конго), тютюн (у Камеруні)… Ос-
новним «грошовим металом» в Африці було залізо, з якого виробля-
ли (або імпортували) такі вироби, як сапи, ножі, просто залізні три-
кутники, що й виконували функції товарів-еквівалентів. У Західній 
Африці досить поширеним було використання залізних зливків, які 
значно пізніше (приблизно з 1880 року) трансформувалися у так зва-
ні «кісійські пенси» (kissi pennies – за найменуванням одного з афри-
канських народів) – залізні стрижні довжиною від 15 до 50 см, що, як 
правило, зв‘язувалися у пучок для того, щоб назбирати потрібну су-
му. Однак, були і випадки використання більш «просунутих» грошо-
вих металів: у Гвінеї – мідні та срібні амулети; у Сьєрра-Леоне – сріб-
ні зливки; на Мадагаскарі використовували відрізані шматочки сріб-
них (арабських) монет; у Мозамбіку – золоті прямокутники maticae;	
на Березі Слонової Кістки – золотий пил (або пісок)329. 

На іншому березі Атлантичного океану справи із винаходом гро-
шей були ще більш кепські. Як відомо, у найбільшій державі Пів-
денної Америки – імперії інків – взагалі не було ані грошей, ані  
товарів-еквівалентів, оскільки розподіл товарів та послуг здійснюва-
вся в централізованому порядку (через що деякі дослідники вважа-
ють це прикладом старовинного соціалізму, хоча, скоріше, це була 
просто деспотія, коли населення отримувало засоби існування на 
розсуд верховної влади в обмін на обов‘язок виконання «державних 
робіт» – чим пізніше і скористалися іспанські завойовники, яким не 
довелося витрачати занадто великих зусиль для того, щоб примусити 
індіанців працювати на нових володарів). 

Водночас у державі ацтеків як гроші використовувалися какао-
боби. (А там де гроші, – там і фальшивомонетники: «бобові гроші» 
також підробляли, заповнюючи пусту оболонку землею або глиною.) 
Дуже цінували какао-боби і сусідні майя. Проте для більш серйозних 
покупок вони подеколи використовували камінці нефриту. 

                                                 
329 Snodgraas M.E. Coins	 and	 Currency.	 An	Historical	 Encyclopedia. London:	
McFarland and Co.,	2003. Р. 9–11.  
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А ось північноамериканські індіанці (ірокези, гурони, могікани 
тощо) як товар-еквівалент використували вампум – у перекладі з мо-
ви народу наррагансетт: «білі намистини з мушлів». Насправді муш-
лі були не тільки білими (з раковин північноамериканських устриць), 
але ще й фіолетовими – із раковин океанських молюсків «venus» – 
«венірка» (з породи «морських півників»). По суті це були «індіан-
ські діаманти» – і вишукані прикраси, і скарби. Але справжніми 
грошима вони так і не стали.   

Просто там не існувало самої ідеї грошей – адже представники  
жодного з трьох джерел її походження поки що не дісталися цього 
континенту. Втім, зрештою настав час і для цього етапу грошової 
глобалізації. 

 
 

3.2.  ЕТАП ДРУГИЙ – МОДЕРНА МОНЕТАРНА 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

 
Модерна глобалізація була ініційована великими географіч-

ними відкриттями та початком європейської колоніальної екс-
пансії.  

Модерну грошову глобалізацію обумовила необхідність знайти 
для європейської економіки нові джерела постачання монетар-
них металів. 

Звісно, що епоху Великих географічних відкриттів підготовив 
увесь попередній розвиток людства загалом та європейської цивілі-
зації зокрема. Це стосується і накопичених географічних знань, і но-
вих технологій (особливо в галузі суднобудування), і нових політич-
них та економічних умов. Але, мабуть, саме нові економічні умови 
зіграли роль «пускового гачка». І тому невипадково професор Пен-
сільванського університету Ф. Дікінсон вважає, що найважливішим 
компонентом епохи Великих  географічних відкриттів була  надзви-
чайна привабливість багатств Східної та Південно-Східної Азії (в 
першу чергу Китаю), опис яких у книзі Марко Поло надихнув Хрис-
тофора Колумба на заокеанську подорож330.  

                                                 
330 Dickinson	F.R.	Japan	and	the	Modern	World:Lessons	from	Meiji. Japan Re-
view. 2018. Vol. 2. No. 2. Р. 47–48.  
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Як цілком слушно з цього приводу зауважив Дж.М. Кейнс: «Поча-
лася сучасна епоха, – як я вважаю, разом із накопиченням капіталу в 
XVI в. Я впевнений  (з причин, виклад яких зайняв би занадто багато 
місця), що це було започатковано зростанням цін і спровокованим 
ним зростанням прибутків, що стало результатом впливу скарбів зо-
лота і срібла, які іспанці привезли з Нового Світу в Старий. З цього 
часу і донині сила накопичення  відсотка складним способом, що, як 
видається, втратилася протягом багатьох поколінь, відродилася і від-
новилася. І розмах, якого складний відсоток набував упродовж двох 
століть, вражає»331. А й справді, ще відомий англійський проповідник-
мілленіаліст та математик Р. Прайс зауважував: «Гроші, які приносять 
складні відсотки, спочатку зростають повільно. Але надалі зростання 
ставки процента безперервно прискорюється, і через деякий час він 
досягає такої швидкості, що перевершує всяку уяву. – один пенні, на-
даний у рік народження нашого Спасителя під 5% складного процен-
та, до нинішнього часу виріс би в суму, більшу, ніж представили би 
сто п‘ятдесят мільйонів земних куль із чистого золота. Але якщо від-
дати його в ріст під прості проценти, то за той же період часу він пе-
ретворився би не більше ніж у сім шилінгів та чотири з половиною 
пенні»332. Як відомо, К. Маркс у главі XXIV третього тому «Капіталу» 
з цього приводу зауважив, що «Прайса просто засліпила жахливість 
числа, що виникає з геометричній прогресії. Адже він розглядав капі-
тал, не беручи до уваги умови відтворення та праці, а як самодіючий 
автомат, як просто число, що само зростає». І дійсно, слід брати в роз-
рахунок, що на практиці капітал не завжди зростає, а деколи втрача-
ється внаслідок збитків, воєн, стихійних лих тощо. Крім того, елемен-
тарна політична обережність вимагала прощати усі борги кожні 49 
«ювілейних років»: що, однак, не скасовує творчу силу капіталізації, 
але помітно зменшує результати зростання капіталу. 

 
Але повернемося до подій, які призвели до нових глобалізаційних 

процесів, не тільки в цілому, але  в тому числі у царині грошового 
обігу. Як вважають деякі дослідники, феномен «дефіциту грошей» у 
пізньому середньовіччі був обумовлений не стільки фізичною неста-
                                                 
331 Keynes	J.M.	Economic	Possibilities	for	our	Grandchildren	(1930). Essays in 
Persuasion.New	York:	W.W.Norton	&	Co.,	1963. Р. 359.  
332 Price	 R.	 An	 Appeal	 to	 the	 Public,	 on	 the	 subject	 of	 the	 National	 Debt.  
London:	T.Cadell,	M.DCC.LXXII, 1772. Р. 19. 
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чею срібла та золота, скільки зменшенням швидкості грошового обі-
гу. Свою роль зіграв і постійний відплив дорогоцінних металів з Єв-
ропи до Азії. Це стало наслідком масового (протягом століть) імпор-
ту східних товарів: «Дорогоцінні метали утікали в східному напрям-
ку для оплати чистих закупівель з Азії»333. 

 
3.2.1. Перша хвиля 

 
Як би там не було, але грошей стало постійно 

не вистачати. Причому – в усіх. Наслідком цього 
стало не тільки збільшення видобутку дорого-

цінних металів (зокрема, в Угорщині та Трансильванії, а також у  
Карпатах). Більшість золота в ті часи до Європи надходила із Захід-
ної Африки334. Але пошуки золота в нових землях продовжувалися. 
Невипадково, тільки-но прибувши до Нового світу, Христофор Ко-
лумб одразу записав до вахтового журналу: «Y yo estava atento y 
trabajava de saber si avia oro» («І я подумав, що треба спробувати 
дізнатися, чи немає тут золота»)335. Звісно, адже аборигени мали 
темну шкіру, а клімат був спекотний – вірні ознаки наявності золота 
(за тогочасним розумінням).  

Отож, невдовзі відбулася революція цін XVI ст., обумовлена  
напливом до Європи срібла та золота з Нового світу. Характерно, що 
самі індіанці не мали грошей (монет) і переважно не використовува-
ли золото та срібло як засіб обміну. (Щоправда, в Мексиці товарами-
еквівалентами служили мідні пластини у формі літери «Т», а також 
шматочки олова та золотий порошок в гусячому пір‘ї, але на рівні з 
нефритовими кульками та плодами какао)336. Більш того, деякі пле-
мена взагалі не послуговувалися металами. Зокрема, це стосується 
південно-американських індіанців гуарані. Між тим в їхній мові існу-

                                                 
333 Flynn	 D.O.,	 Giráldez A. Globalization began in 1571. Globalization and 
global history (Rethinking Globalization) / Ed.	 by	 Gills	 B.,	 Thompson	 W.R.	
London:	Routledge,	2006. Р. 212. 
334 Spufford	 P.Money	 and	 its	 use	 in	 Medieval	 Europe. Cambridge:Cambridge	
University	Press, 1988. Р. 268. 
335 Cristobal	 Colon:Textos	 y	 Documentos	 Completos / Ed. C. Varela. Madrid:	
Nuevas	cartas, 1982. Р. 32. 
336 Менгер К. Основание политической экономии. Избранные работы. Моск-
ва: Изд.дом «Территория будущего», 2005. 496 с. С. 272. 

У пошуках 
Ельдорадо 
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вали відповідні слова: «куарепоті» (метал) – «камінь, який витягли з 
діри у горі» , відповідно – куарепотійу (золото) – «жовтий метал» та 
куарепотіті (срібло) – «білий метал» (що, ймовірно, і зумовило 
подальше використання термінів «жовтий метал» та «білий ме-
тал» як синоніми для золота та срібла). Таким чином, іспанські 
конкістадори знову-таки «принесли» грошові відносини у Новий світ 
на лезах своїх мечів (як колись вояки Олександра Македонського). 

Аналогічна ситуація спостерігалася і в Африці. Багато хто з моїх 
однолітків пам‘ятає, мабуть, історію (що описували в різних книж-
ках та навіть підручниках), яка трапилась із британським капітаном 
Верні Ловеттом Камероном (Verney Lovett Cameron), якого відрядили 
до Африки, щоб знайти зникликого дослідника Девіда Лівінгстона 
(David Livingstone). По дорозі Камерон і його супутники несподівано 
дізналися, що шлях перегороджує величезне глибоке озеро. Тубільці 
розповіли, що в сусідньому селі розташований табір арабського куп-
ця і у нього є човни. Не гаючи ані хвилини, капітан відправився ту-
ди.  До «сусіднього» села довелося діставатися десять годин пішки 
під палючими променями Сонця – що не надто велике задоволення. 
Але човном розжитися не вдалося: Сайд ібн Галіб (Syde ibn Halib)	– 
так звали араба – погодився продати два човни, але тільки... за сло-
нову кістку. Він не погоджувався  ні на що інше, а слонової кістки в 
англійця не було. На щастя, Камерон дізнався, що слонова кістка є в 
іншого араба – Мухамеда ібн Саліба (Mohammed ibn Salib), до біваку 
якого потрібно було іти ще день. Мухамед ібн Саліб охоче погодив-
ся дати потрібну кількість слонової кістки, але... тільки в обмін на 
сукно і взуття. Ні того, ні іншого у Камерона теж не було. Тоді араб 
сказав, що відповідне взуття і сукно є у його одноплемінника Муха-
меда ібн Гаріба (Mohammed ibn Gharib) і він погодиться поміняти їх 
на дріт. Дроту в англійців було вдосталь. Капітан Камерон послав 
своїх помічників за дротом, а сам вирушив до Мухамеда ібн Гаріба. 
Через два дні шляху вздовж берега озера він досяг мети, а ще через 
два дні доставили дріт. І тоді угода нарешті відбулася – Камерон 
віддав дріт Мухамеду ібн Гарібу і отримав від нього одяг і взуття. На 
зворотному шляху він завіз крам Мухамеду ібн Салібу, у якого взяв 
слонові бивні. Доставивши слонову кістку Сайду ібн Галібу, Каме-
рон нарешті отримав човна337.  

                                                 
337 Cameron V.L. Across Africa. New	York:	Harper	&	Brothers,	1877.	P.	177.	 
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Характерно, що така система торгівлі існувала в Африці ще у 
другій половині ХІХ сторіччя і навіть була поширена серед араб-
ських торгівців (яким, звісно, були добре відомі гроші, – втім, місце-
ві традиції диктували їм свої умови). Внутрішні соціально-еконо-
мічні умови африканських народів, як і американських індіан-
ців, не вимагали (або не сприяли) появі грошей. Дорогоцінні 
метали як грошовий товар мали цінність лише для європейських ко-
лонізаторів (що і викликало повне нерозуміння місцевим населенням 
їхньої жадоби до цих металів). 

Хоча таке твердження, мабуть, не дуже вірне. Адже монетарна 
глобалізація розповсюджувалася по всьому світу, і якщо на одному 
його конці перебувала Європа, то на іншому – Китай. І саме туди 
спрямовувалися основні потоки американського* срібла. Карбування 
монет із дорогоцінного металу в Китаї було більш поширеним, аніж 
в Європі, завдяки профіциту в торгівлі з європейцями338. 

Причиною цього «крутого віражу» стало те, що у 1545 році індіа-
нець Дієго Гуальпа показав іспанцям гору, що повністю складалася 
зі срібної руди – Сієра-Ріко («багату гору»)339. За легендою її ще за 
сто років до того відкрив «великий інку» Уайна Капаку. Але коли 
інки спробували видобувати срібло, почули голос, який повелів за-
лишити ці скарби «для тих, хто прийде пізніше». За часів іспанських 
конкістадорів біля гори було засновано місто Потосі (що означає – 
«голос»). А вираз «valer un Potosi» – «вартий Потосі» й досі вжива-
ють в Іспанії на позначення незчисленного багатства.  

Утім, існує думка, що срібло з Потосі не використовувалося для 
карбування монет в європейських країнах (поза самою Іспанією), не 
потрапило воно і до османів. Причина цього стало те, що метал транс-
портувався іспанцями із Акапулько до Маніли, а далі – китайськими 
торговцями до Китаю, де срібло цінувалося відносно золота вище, 
ніж в Індії або Японії, та який, за влучним висловом одного порту-
гальського професора, як «всмоктувальний насос (bomba-aspirante) 
                                                 
* Цікаво, що іспанці майже два сторіччя відмовлялися називати колонізова-
ний ними континент Америкою (як вважається на честь Америго Веспуччі, 
хоча з цього приводу існують досить обґрунтовані сумніви), а офіційно на-
зивали їх Перу або Піру (від індіанського «Віру» – «країна золота»). 
338 Ferguson	N.	 The	 Ascent	 of	 the	Money.	 A	 Financial	 History	 of	 the	World. 
New	York:	Penguin	Books,	2008.	P.	286.  
339 Hemming J. The Conquest of the Incas. Ljndon:	Mariner Books. P. 355.  
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поглинав срібло зі всього світу»340 (в обмін на шовк та інші екзотич-
ні товари). До речі, в тому числі й португальське срібло, яке експор-
тувалося до колонії в індійському Гоа. Завдяки цьому у XVII ст. Ки-
тай уже став найбільшим регулятором обмінного курсу дорогоцін-
них металів. Іспанський уряд, незадоволений тим, що срібло текло 
повз казну, навіть спробувало ще у 1593 р. обмежити торгівлю в 
цьому напрямку кількістю та розміром кораблів, але на практиці з 
цього нічого не вийшло, а кораблі почали будувати надпотужні (т.зв. 
«манільські гелікони»). 

 
Потосі, однак, було не єдиним джерелом «білого 

металу» для іспанців. Великі родовища срібла 
знайшли також у Мексиці, звідки воно прямувало до 
Європи. За 50 років із свого початку видобуток  

срібла у світі зріс у 66 разів: якщо у 1493–1520 рр. у середньому ви-
добувалося 150 тис. тройських унцій (4,5 т) на рік, то за період 1545–
1560 рр. його видобуток зріс до 10 млн тр.унцій (300 т). Наслідком 
такого збільшення грошового товару в Європі стало загальне зрос-
тання цін – у 2,5–4 рази до кінця сторіччя. Зокрема, в Іспанії, куди 
цей метал надходив насамперед, рівень товарних цін за XVI сторіччя 
підвищився у 3,5 раза341. (Щоправда, оцінюючи ці цифри, слід мати 
на увазі, що у 1470 р. рівень європейських цін був найнижчим після 
чуми 1349 р.) 

А далі «Старий світ» ознайомився з новим явищем – «експортом 
інфляції»: металеві гроші, перетинаючи кордони, розносили небез-
печну економічну хворобу. Причому, в деяких випадках її руйнівний 
ефект тільки посилювався. Наприклад, якщо у першій половині XVI 
сторіччя в Іспанії ціни зросли лише удвічі, то в Англії, де наплив 
«дешевих грошей» «наклався» на більш розвинені ринкові відноси-
ни, – у 2,8 раза342. Ще в ті часи було зроблено спроби обґрунтувати 
причини зростання цін, зокрема іспанці М. де Аспількуета, або «док-
тор Наварро» (Martin de Azpilcueta. Comentario resolutorio de 
                                                 
340 Boxer	Ch.R.	Plata	Es	Sangre.	Sidelights	on	Drain	of	Spanish-American	Silver	
in	 the	 Far	 East,	 1550-1700. Philippine Studies.	 1970.	 Vol.18.	 P.	 457–475.  
P. 461. 
341 Vilar P. Or et monnaie dans l‘histoire 1450–1920.	Paris, 1974. Р. 97. 
342 Боженко И.П. Инвестиционная политика в золотодобывающей промыш-
ленности капиталистических стран. Москва, НИФИ МФ СССР, 1985. С. 8. 

Помста 
«срібного 
копитця» 
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cambios. Salamanca,	1556) та Т. де Меркадо (Tomás de Mercado. Suma 
de los tratos y contratos. Salamanca,	1569), а також француз Ж. Боден 
(Jean Bodin. Paradoxes de M. de Malestroit touchant le fait des monnaies 
et l’enrichissement de toutes choses. Paris, 1568) пояснювали зростання 
цін, відштовхуючись від кількісної теорії грошей. 
 
Таблиця 3. Срібло та золото до XIX сторіччя. 
Видобуток дорогоцінних металів, 1493–1800 рр. 

Роки 
Золото, 

млн 
тр.унцій 

Срібло, 
млн 

тр.унцій 

Співвідношення 
між кількістю 

видобутого  
срібла та золота 

Приблизна 
загальна  
вартість, 
млн ф.ст. 

1493–1600 23 747 32 £ 290 
1601–1700 29 1,272 44 460 
1701–1800 61 1,833 30 730 

Усього 113 3,852 34 £1,480 
 Середнє співвідношення, 1493–1800 рр. 
Джерело: Leavens	 D.H.	 Silver	 Money.	 Bloomington:	 Principia	 Press,	 Inc.,	
1939. Р. 3.  

Втім, як зауважує з цього приводу Р. Манделл, у той час, коли пи-
сав Ж. Боден, ціни, виміряні в металевих одиницях, майже не зміни-
лися, а Ж. де Малеструа (Jehan Cherruyt de Malestroict) загалом вірно 
приписував зростання французьких цін зниженню вартості (псуван-
ню) грошової одиниці. Ціни на золото та срібло значно зросли між 
1565 р. та 1594 р.: якщо користуватися незмінними у своїй вартості 
грошима часів Єлизавети І, то зростання в період 1565–1593 рр. ста-
новило 50%. Аргументи Ж. Бодена більші відповідали дійсності у 
1576 р., коли він повторив їх у своїй основній роботі «Шість книг 
про Республіку» – «Les six livres de la République»343.  

Наприкінці ХІХ ст. К. Маркс пояснював, що насправді причиною 
«революції цін» було не збільшення кількості грошей в обігу, а па-
діння вартості дорогоцінних металів: адже витрати на його видобу-
ток помітно знизилися через використання дешевої праці індіанців 
(які ще з часів імперії інків звикли до необхідності безоплатно вико-
нувати «трудову повинність» на користь держави) та удосконалення 

                                                 
343 Mundell	 R.A.	Money	 and	 the	 Sovereignty	 of	 the	 State.	 Paper	 prepared	 for	 the	
International	Economic	Association	Conference	in	Trento.	September	4-7, 1997. Р. 7 
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технології видобутку (метод амальгамування), в тому числі, й у Єв-
ропі. Падіння вартості срібла (та золота) призвело до подорожчання 
усіх товарів, оскільки їхня вартість почала дорівнювати більшій  
кількості грошових металів344. 

 
 
Рис. 6. Як Христофор Колумб викликав інфляцію (ціна на  
пшеницю в Лондоні, у срібній валюті; 1500 р.= 100) 
Джерело:	C.R.	When	did	globalisation	start?	Global market integration is almost as 
old	as	humanity.	Free	Exchange.	The Economist.	2013,	Sept.	13.	 

Щоправда, це розходилося з панівною та той момент думкою щодо 
співвідношення між ринковими цінами та витратами. Зокрема, пред-
ставники австрійської економічної школи відштовхувалися від твер-
дження схоласта Луїса Саравіа-де-ла-Кальє, який стверджував, що в 
усіх випадках витрати зазвичай слідують за цінами, а не навпаки* (як 

                                                 
344 Див.: Маркс К.,	Нищета философии. Соч. / Маркс К.,	Энгельс Ф.,	2-ое 
изд. Т. 4. С. 109–117; а також Маркс К. К критике политической экономии / 
Соч. / Маркс К.,	Энгельс Ф.,	2-ое изд. Т. 13. С. 139–167. 
* У своїй праці «Instruction de mercaderes» («Настанова купцям»), приблизно 
1544 р., надрукованій іспанською мовою в Медина-дель-Кампо, відомий 
схоласт Саравіа де ла Кальє пише: «Серйозно помиляються ті, хто вимірює 
справедливу ціну речі працею, витратами та ризиками того, хто виробляє 
товар або торгує ним; тому що справедлива ціна створюється великою кіль-
кістю або нестачею товарів, купців та грошей, а не витратами, працею та 

 

Відкриття  
Америки Кінець 

Революції цін 

Початок сучасних 
хвиль глобалізації 
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пізніше вважали представники англійської класичної політекономії, на 
погляди яких і спиралася соціалістична теорія експлуатації).  

Уже в наші часи американський професор, фахівець щодо питань 
економічної історії Е.Дж. Гамільтон (Earl Jefferson Hamilton) ствер-
джував: «Приплив дорогоцінних металів в Європу зумовив одну із 
найбільших «революцій цін», яка вплинула  на монетарну базу в су-
часні часи, якщо не в усій історії взагалі»345. Це явище було досить 
детально проаналізовано в його кількох економічних дослідженнях, 
які можна вважати класичними. У 1920–1940-х роках Гамільтон 
опублікував низку робіт, де доводив зв‘язок між зростанням цін в 
Іспанії та інших країнах Європи та припливом дорогоцінних металів 
з американського континенту. Більш того, розглядаючи якісну сто-
рону цього процесу, він підкреслював те значення, яке надходження 
грошових металів з Америки мало для розвитку капіталізму в ціло-
му. Як зауважує з цього приводу відомий дослідник історії капіта-
лізму Л. Ніл346, класичні роботи Ерла Гамільтона347 надали перекон-
ливі докази того, що зростання імпорту срібла в Іспанію, а звідти – в 
решту країн Європи призвело до зростання цін. Крім того, Е. Гаміль-
тон стверджував, що в країнах, де відбувалося інфляційне зростання 
прибутків (оскільки номінальна заробітна плата відставала від зрос-
тання кінцевих цін), відчувалися могутні імпульси для розвитку ка-
піталізму348.  

                                                                                                               
ризиками» (Де Сото Х.У. «Австрийская экономическая школа: рынок и 
предпренимательское творчество. Челябинск: Социум, 2009.  
С. 46). 
345 Hamilton	E.	Imports	of	American	Gold	and	Silver	Into	Spain,	1503-1660. The 
Quarterly Journal of Economics. May,	 1929. Vol. 43. Is. 3. Р. 436. URL:	
http://www.efficientfrontier.com/files/hamilton-spain.pdf 
346 Див.: Neal	L.	The	Rise	of	Financial	Capitalism:	International	Capital	Markets 
in the Age of Reason. Cambridge	University	Press,	1990. Р. 3–4. 
347 Маються на увазі: (стаття)	 American	 Treasure	 and	 Andalusian	 Prices,	
1503—1660. Journal of Economic and Business History. November	1928. No. 1 
та (монографії) The American Treasure and the	 Price.	 Revolution	 in	 Spain	
1501–1650/ Harvard	 University	 Press,	 1934; Money,	 Prices	 and	 Wages	 in	
Valencia,	Aragon	and	Navarre,	1351– 1500. Cambridge,	Mass.,	1936;	War	and	
Prices	in	Spain,	1651–1800. Harvard	University	Press,	1947. 
348 Hamilton E.J. American	Treasure	 and	 the	Rise	of	Capitalism,	1500	 – 1700. 
The Economica Journal. 1929,	November	9. No. 27. Р. 338–357. 
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Свого часу ідеї Е. Гамільтона викликали досить бурхливу дис-
кусію349, коли щодо них висувалися як аргументи, так і контраргу-
менти. Гамільтон вважав, що існує взаємний зв‘язок між рухом цін 
та припливом  дорогоцінних металів (причому, як можна побачити 
з наведеного нижче графіка, часовий лаг між цими явищами був 
досить незначним – лише в окремі періоди він сягав приблизно 10 
років, а в більшості випадків між ними взагалі спостерігалося 
майже повний збіг у часі), хоча класична теорія постулює зв‘язок 
між рівнем цін та кількістю золота (срібла) в обігу, але аж ніяк не 
рівнем цін та швидкістю надходження додаткового металу, як на-
ведено в дослідженні Гамільтона. Однак пізніші дослідження дове-
ли, що збільшення кількості грошей та цін, що відбувається з пос-
тійною швидкістю при відповідному врахуванні реальних доходів,	
не розкривають справжнього стану речей, характерного для «рево-
люції цін».  

Через це А. Шварц, наприклад, стверджує, що дані про «револю-
цію цін» суперечать основній гіпотезі монетаризму, а її опоненти 
вважають, що пояснення цієї історії взагалі перевернули з ніг на го-
лову, і що насправді «зростаюче постачання грошей було не причи-
ною, а наслідками інфляційних процесів»350.       

Проте в таку інтерпретацію явищ вкладалися не всі обставини, 
зокрема ті, які спостерігалися в Англії.  

По-перше, в цій країні помітний стрибок цін відбувся приблиз-
но у 1500 р., коли основні обсяги золота та срібла з Нового Світу 
ще не досягли не тільки Англії, а й Іспанії. (До цього слід додати, 
що з Мексики американське золото стало постачатися в Іспанію у 
значній кількості лише з 1520 р., а перуанське – після 1530 р., у 
той час як випадки зростання цін в Італії та Німеччині почали 
спостерігатися з 1470 р., після чого це явище поширювалося всією 
Європою)351. 

                                                 
349 Див.:	Munro	J.	Prices,	Wages,	and	Prospects	for	'Profit	Inflation'	in	England,	
Brabant,	and	Spain,	1501–1670:	A	Comparative	Analysis / Department of Eco-
nomics,	 University	 of	 Toronto. 2002. URL:	 http://webdoc.sub.gwdg.de/ 
ebook/p/2005/munro/ut-ecipa-munro-02-02.pdf 
350 Bernstein P.L. The Power of Gold. Р. 151. 
351 Там само. С.147, 151.  
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По-друге, революція цін в Англії не спричинила однакового зро-
стання всіх цін (переходу на новий ціновий рівень): ціни на про-
дукти харчування та продовольство зросли різко, ціни на промис-
лові товари (продукцію мануфактур) збільшилися досить помірко-
вано, а реальна заробітна плата впала.  

Ці зміни в рівнях цін могли бути логічно витлумачені лише при 
врахуванні таких чинників, як зростання населення, діяльність Бри-
танського монетного двору (псування монети), міжнародні торго-
вельні зв‘язки (поява нових товарів та поглиблення конкуренції) то-
що. Тобто виявляється, що ані реальний дохід, ані швидкість обігу 
грошей протягом революції цін XVI століття не залишалися незмін-
ними величинами.  
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Рис. 7. Динаміка припливу дорогоцінних металів та товарних цін 

Джерело: Hamilton	 Earl	 J.	 American	 Treasure	 and	 Andalusian	 Prices,	 1503–
1660. Journal of Economic and Business History 1. November	 1928.	 Chart	 6.	
(Reprinted	 in The Price Revolution in Sixteenth Century England /	 Peter	 H.	
Ramsey ed. London: Methuen & Co., 1971. Р. ira.) 

 
У Польщі (Речі Посполитій), до складу якої тоді входила біль-

шість українських земель, були свої особливості революції цін. На-
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самперед через те, що  економіка країни не була безпосередньо 
пов‘язана ані з Америкою, ані з Іспанією (основним постачальником 
срібла в Європу), інфляція там почалася значно пізніше (тільки на-
прикінці XVI століття) і була не настільки швидкою та високою: 
втім, продовольчі ціни зросли у 4–5 разів при тому, що заробітки – 
лише удвічі-утричі. Пояснити це можна не тільки припливом золота 
та срібла з Америки (через країни Західної Європи), а й зростанням 
видобутку срібла в Східній Європі (Чехії) та поширенням сурогатно-
го грошового обігу (векселів, кредитних листів тощо)352. Паралельно 
польська економіка відчула дію закону Коперніка – Грешема, коли 
здешевіли срібні гроші з Німеччини почали витісняти польські мо-
нети. Крім того, слід враховувати, що феодальна система Речі Пос-
политої скоріше ще перебувала на піднесенні, аніж наближалася до 
свого занепаду та появи капіталізму (як на Заході Європи). Втім, ка-
піталістичний розвиток мануфактурного виробництва в західноєвро-
пейських країнах вимагав постачання сільськогосподарської та ре-
місницької сировини (зерна, конопляного прядива, лісу, заліза), на 
експорті якої почало спеціалізуватися господарство Польського ко-
ролівства. Інтенсифікація «аграризації»  економіки викликала поси-
лення системи «панщини», що призвело до деградації міст та над-
мірного посилення шляхти. (Наслідками чого і стали послаблення 
королівської влади, тривала політико-економічна криза, «Великий 
потоп» та Руїна українських земель).  

Можна, однак, констатувати, що після всіх дискусій залишилися 
непохитними дві такі тези: 

1. У зазначений період товарні ціни зростали скоріше, аніж 
пропозиція металевих грошей. Більш того, номінальні процентні 
ставки в основних фінансових центрах впали, хоча, здавалося б,  
інфляція повинна була би їх спричинити їх зростання. 

2. Основні грошові одиниці в Європі девальвували по відно-
шенню до срібла, хоча приплив «місячного металу» мав би зумовити 
їхню ревальвацію. Це засвідчило те, що пропозиція металевих злит-
ків державі (що зростала швидше, аніж будь-коли раніше), все одно 
не могла наздогнати попит з боку держави. Цей попит залежав від 
зростання цін та військових потреб. 

                                                 
352 Jezierski A., Leszczyńska C.	Historia	 gospodarcza	Polski. Warszawa,	2003.  
S. 62. 
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Таким чином, наслідком надмірного та непропорційного припли-
ву грошових металів став не просто перехід на вищий рівень цін, а й 
якісні зміни в грошовому обігу, що змінило історичне співвідношен-
ня цін золота та срібла.  За оцінками відомого фахівця з історії гро-
шових систем О. Дель Мара, в архаїчні часи золото та срібло оціню-
валися на паритетних засадах, але вже у Ведичну епоху в Індії  
(ІІ–І тисячеліття до Р.Х.) співвідношення становило 1:4 і, поступо-
во збільшуючись, досягло рівня 1:10 лише у XVII ст. Тоді як в Єв-
ропі таке співвідношення існувало вже в часи пунічних війн, а на 
початок нашої ери досягло рівня 1:12. Внаслідок відносного подо-
рожчання срібла після падіння Римської імперії співвідношення 
знову почало зростати – до 1:11 – у XVI ст., 1:14 – у XVII ст. та 
1:15	– у XVIII ст.(і на такому рівні воно протрималося до 70-х років 
ХІХ ст.. (В Індії ж таке співвідношення встановилося лише першій 
половині XIX ст.)353.    

 
Між тим настав період останнього середньовіч-

ного розквіту грошових відносин і, відповідно,  
бурхливого зіткнення феодальних та буржуазних 
(купецьких) інтересів, які так яскраво відобразили-
ся, зокрема, у долі королівського банкіра, міністра 

та керівника монетного двору Жака Кьора (Jacques Cœur,	 1400–
1456).	У 1436 р. Ж. Кьора (на той момент уже доволі удачливого куп-
ця з міста Бурже) король Карл VII призначив керівником монетного 
двору. На той момент країна була переповнена старою монетою 
французького і англійського карбування і король вирішив провести 
широку грошову реформу.  

Власне цим і зайнявся Ж. Кьор. Паралельно він виконував деякі 
дипломатичні доручення монарха (зокрема, досягнув угоди про на-
дання французам особливих привілеїв у торгівлі з Левантом, якими 
вони користувалися ще не одне сторіччя), а також досить вдало зай-
мався комерційною діяльністю. Все це дозволило йому накопичити 
колосальне багатство, якого до того не мала жодна приватна особа у 
Франції. Звісно, він отримав дворянство (за девіз вибрав собі слова, 
які обігравали його прізвище, що французькою значить «серце»: «A 

                                                 
353 Del Mar A. History of Monetary Systems. Honolulu,	Hawaii:	University	Press 
of	Pacific,	2000	[1896]. Р. 396–400 
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vaillans cuers riens impossible» – «Для благородного серця немає не-
можливого»,  і здавалося, що це дійсно так). Але, як це часто буває, 
нещастя підстерігало його на вершині слави та могутності. У лютому 
1450 р. несподівано померла Агнеса Сорель, коханка короля. А за 
півтора року в її отруєнні одна з придворних дам (яка, до речі, була 
його боржницею), звинуватила Ж. Кьора. Якихось явних доказів – 
крім багатства Кьора, великих боргів впливових аристократів, які 
позичали в нього гроші, і незадоволення купців-конкурентів його 
монопольним становищем – не було. Зрештою, Кьора арештували, 
майно конфіскували, додатково звинувативши в тому, що він запла-
тив французьким золотом невірним, псував монети, та в інших зло-
чинах. У 1453 р. його засудили до виплати величезного штрафу (це 
вже після конфіскації усього майна). А до того часу Ж. Кьор мусив 
перебувати у в‘язниці, з якої він, однак, втік у 1455 р., діставшися 
Риму, де, скориставшись старими дипломатичними зв‘язками отри-
мав призначення керувати невеликим флотом, який відправлявся 
воювати з турками. У поході Ж. Кьор захворів і помер. Пізніше ко-
роль Карл VII пробачив його і навіть дозволив його синам успадку-
вати рештки батьківського багатства. Хоча, як зауважує дослідниця 
життя Ж. Кьора Луїса Костелло, «в його випадку належну винагоро-
ду отримали принаймні доброзичливість і вдячність»354, чого не діж-
дався, наприклад, королівський сюрінтендант фінансів Ніколас Фуке 
(Nicolas Fouquet,	1615	– 1680), який був засуджений за аналогічних 
обставин і через багато років ув‘язнення таки помер у темниці відда-
леного замку. Його історія (романтизована завдяки історії «залізної 
маски») також відображає боротьбу різних сил та інтересів, яка ви-
являлася під час поширення грошових відносин. В останньому ви-
падку ситуація загострилася боротьбою вже не тільки між старою 
аристократією та новим купецьким класом («буржуазією», тобто  
міськими багатіями), а й розходженнями інтересів всередині цього 
нового класу. Ця різниця інтересів проявилася в боротьбі двох кон-
цепцій – «фінансизму» та «індустріалізму», і була персоніфікована 
двома значними особистостями – Н. Фуке та Ж.-Б. Кольбером (Jean-
Baptiste Colbert). Н.Фуке був уособленням тодішніх фінансистів, які 
вже виросли з тісних одежинок лихварства і слугували втіленням 

                                                 
354 Costello	 L.S.	 Jacques	 Coeur,	 the	 French	 Argonaut	 and	 His	 Time. London:	
Richard	Bentley,	1847.	Р. 422. 
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могутності нової фінансової галузі економіки. Зокрема, вони відігра-
ли таку велику роль у перемозі Франції в її багаторічній війні з Іспа-
нією, що один з апологетів фінансизму (в спеціальному памфлеті на 
захист Н. Фуке) писав, що імена фінансистів викликали у іспанців не 
менший захват і страх, аніж імена славетних полководців, оскільки 
вони немов чудом переносили майбутнє в сьогодення, за допомогою 
клаптика паперу та кількох підписів достаючи за годину мільйони за 
одним словом сюрінтенданта355. Зі свого боку Ж.-Б. Кольбер також 
був налаштований досить войовничо. Згідно зі своєю «особистою 
догмою» він вважав (на відміну від кардинала Рішельє), що будь-яка 
країна може вигравати (в тому числі економічно) лише за рахунок 
інших країн, а звідси і його ідея «війни грошима»: за рахунок влас-
ного виробництва та торгівлі потрібно віднімати «дзвінку монету» у 
інших країн, прирікаючи їхню економіку на падіння, а населення – 
на зубожіння. Втім на практиці політика індустріалізму продемонст-
рувала трохи інші результати: дорогоцінні метали надходили до 
Франції, але маса «дзвінкої монети» в обігу скорочувалася (у 1670 р. 
Кольбер сам звертає увагу короля на 20-відсоткове скорочення). 
Значною мірою це стало наслідком намагань збереження стабільнос-
ті лівра, що здешевлювалоло дорогоцінні метали у Франції на про-
тивагу сусіднім країнам, а це стимулювало витік монети за кордон 
(коли для стимулювання експорту звісно ж потрібна була девальва-
ція)356. Зрештою однак «Франція стала першою промисловою краї-
ною Європи, зате торгівля та мореплавство, ці матері-годувальниці 
політичної свободи, відійшли на другий план»357.   

У цей самий період стає масовим явище, відоме нам як «долари-
зація». І хоча безпосередньо долар виник уже ближче до кінця цього 
періоду, у внутрішньому обігу окремих країн іноземні валюти таки 
займали помітне місце. Так, на початку XVII сторіччя у Франції в 

                                                 
355 Pellison	P.	Discours	au	Roy	par	un	de	ses	fidels	sur	le	proces	de	Mr	Foucquet.	
Second	 Discours	 au	 Roy fur	 le même	 sujet. Oeuvres Diverses. Vol. 2.	 Paris:	
Didot	(Репринт: Geneve,	1971).	P.	187. 
356 Deyon P. Amiens capitate provinciate, étude sur la société urbaine au 17e 
siècle. Paris - The Hague: Mouton for the Ecole Pratique des Hautes Études, 
Sixième Section, Collection ―Civilisations et Sociétés,‖ 1967. P. 128. 
357 Hecht	G.H.	Colbert's	politische	und	volkswirtschaftliche	Grundanschauungen.	
Freiburg,	 Leipzig:	 J.C.B.	 Mohr	 (P.	 Siebeck),	 1898.	 P.	 7 (оцифровано 
Каліфорнійським університетом,	2007).	 
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обігу перебувало понад 80 різних типів монет, а в сусідніх Нідерлан-
дах – близько чотирьохсот358. Усе це ставило на порядок денний до-
корінні зміни в системі грошового обігу. 

Причому, можливо, ще більшою  мірою це стосувалося країн Сходу. 
Зокрема, під час періоду Едо (1603–1868)	Японія встановила трирівневу 
валютну систему, використовуючи для карбування монет золото, срібло 
та мідь. Як засоби платежу золоті монети та срібні смуги використову-
вались в основному в операціях з великою вартістю, невеликі трансакції 
залишаючи для мідної монети. У 1601 р. сьоґун Токугава Іеясу вирішив 
створити єдину систему і випустив золоті та срібні монети п‘яти видів. 
В основу нової монетної системи була покладена золота монета номі-
налом 1 рьо (ryo), або «кобан» («малий розмір») із вмістом 15 г золота. 
Монети 10 рьо, 1 рьо та 1 бу (1/4 рьо) були золотими. Дві інші монети 
були срібними. У 1608 р. для срібних монет був встановлений обмінний 
курс: 12,5 г срібла за 1 г золота. Був встановлений курс і для мідних мо-
нет, але здебільшого вони мали формальний характер і реальний курс 
встановлювався щодня на ринку. 

Надалі золотий кобан поступово девальвувався, однак номінал в  
1 рьо залишився. При цьому не в усіх регіонах Японії  ці монети 
приймали за номіналом. Там, де влада сьогунату була слабкою, реаль-
на цінність золотих монет визначалася за кількістю золота в них. У 
тому числі й тому, що набуло поширення фальшування монет. Однак 
у зв‘язку з «офіційним» псуванням монет з часом деякі старі фаль-
шивки виявлялися більш повноцінними за нові офіційні монети і, 
природно, користувалися у торговців більшою популярністю.  

Відповідні процеси відбувалися і в Європі – Іспанія, Італія, Нідер-
ланди, Франція та Англія практикували періодичне перекарбування 
зіпсованої (обрізаної) монети. В Англії король Генріх VIII протягом 
1545–1551 рр. провів перше «велике перекарбування», прибуток від 
якого (за рахунок різниці номіналів старої та нової монети виникала 
внаслідок того, що старі монети приймалися не за номіналом, а за  
фактичною вагою) становив чверть усього доходу казни359. 

                                                 
358 Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII 
ст. Т. 2: Ігри обміну. Київ: Основи, 1997. С. 157.  
359 Rolnick	A.J.,	Velde	F.R.,	Weber	W.E.	The	Debasement	Puzzle:	An	Essay	on	
Medieval	 Monetary	 History. The Journal of Economic History. Dec. 1996.  
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Водночас король помітно пом‘якшив закони проти лихварства: 
зокрема, у 1545 р. він видав «Закон проти лихварства», яким, на-
справді, визнавав право на стягування процентів по кредитах (що до 
того часу було заборонено за законами Едуарда І і прирівнювалося 
до богохульства). Це мало наслідком кредитну експансію та зрос-
тання монетизації англійської економіки. Однак під час фінансової 
кризи 1551 р. курс англійського фунта впав з 23 до 13 антверпенсь-
ких шилінгів. Обвал розпочався внаслідок того, що на додаток до 
значних розмірів королівських боргів Генріх VIII розпочав ще й 
«псування монет», зменшивши вміст золота із 6 до 3 фунтів. Усе це 
призвело до значного відпливу дорогоцінних металів з Англії. Тому 
королева Марія Тюдор знову заборонила лихварство, але це спричи-
нило ще більш різке падіння економіки країни. Її наступниця Єлиза-
вета І вирішила не повторювати помилок ані батька, ані зведеної  
сестри, а взяти грошовий обіг під королівський контроль. Ситуація 
дещо покращилася після того, як новим агентом короля в Антверпені 
було призначено Т. Грешема: курс знову піднявся до 23 шилінгів. 
Ставши у 1559 р. королівським радником та зведений у лицарську 
гідність (а не отримав титул лорда, як деколи вважають: він 
отримав наймолодший лицарський ранг – knight bachelor). Т. Грешем 
запропонував королеві провести грошову реформу, пояснивши у 
своєму листі «Інформація щодо падіння курсу» принцип «виштовху-
вання» з обігу «добрих» грошей «поганими» – який пізніше назвали 
Законом Грешема. Згідно з апокрифічною традицією, королева Єли-
завета відповіла, що в Англії чинні лише її закони, і наказала рубати 
голови тим, хто відмовлятиметься брати «зіпсовану монету» за  
зазначеним номіналом – що може слугувати гарною ілюстрацією до 
тези про різницю між законами економіки та натуральних наук. 
Утім, насправді уряд вживав більш прорахованих заходів. Як зазна-
чає у своєму дослідженні Дж. Бішоп із Кембриджського університе-
ту360, заходи, уведені для вирішення проблеми впорядкування гро-
шового обігу, розпочалися ще до втручання Т. Грешема і включали, 
зокрема, розпорядження 1556 р. про те, що ніхто не повинен прий-
мати будь-які монети без їх попереднього зважування. Монети, що  

                                                 
360 Naughty	money:	clippers	and	coiners	in	16th-century	England /	University	of	
Cambridge.	 Research,	 Apr.12,	 2014. URL:	 http://www.cam.ac.uk/research/ 
features/naughty-money-clippers-and-coiners-in-16th-century-england 
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виявилися зіпсованими, мали бути розпорошені або розрізані на дві 
частини, щоб зробити їх непридатними для використання. Як 
з‘ясувалося, найбільше постраждали від знецінення не фунтові мо-
нети, а шилінг (відомий також як «тестер» – від назви поширеної в 
Європі срібної монети – testons*). Оскільки деякі «тестери» були зіп-
совані більше, аніж інші, було вирішено, що вони матимуть два різні 
курси: «гірші» матимуть вартість половини «кращих». Базові («кра-
щі») тестери мали відмітний знак у формі одного з елементів коро-
лівського герба – «королівської лілії» (fleur de lis), троянди, лева або 
арфи. У 1560 р., з початком реформи, цьому процесу було надано 
більше прозорості: за королівським наказом штампування «кращих» 
тестерів емблемою з «опущеними брамними гратами» (portcullis) , а 
«гірших» – з «гончими псами» (greyhound) мало відбуватися в гро-
мадських місцях із тим, щоб протистояти чуткам про нечесність по-
садових осіб монетних дворів, яких підозрювали в маніпулюванні 
при карбуванні монет для своєї власної вигоди. На додаток  
англійський двір попередив іноземців (яких підозрювали у фальшу-
ванні англійської монети), щоб вони трималися подалі «від чужої 
справи». З іншого боку, до королівських монетних дворів було за-
прошено багато майстрів з Німеччини та Нідерландів – для нагляду 
над місцевими майстрами (що, звісно, викликало незадоволення 
останніх), а самі монетні двори були переобладнані новими фран-
цузькими пресами.  

Вінцем усіх цих заходів була прокламація про велику перемогу 
над «огидним монстром» поганих грошей, на честь чого було навіть 
викарбовано пам‘ятну медаль. Хоча, насправді, повністю проблему 
вирішити не вдалося. Ціни не впали, лише тимчасово стабілізували-
ся, в момент проведення реформи продавці продовольства, навпаки, 
навіть намагалися їх підвищити. У період 1550–1600 рр. ціни в се-
редньому потроїлися. 

Зловживання білонними монетами продовжувалося і надалі. Ска-
жімо, кардинал Мазаріні – перший міністр малолітнього короля Лю-
довика XIV – дійшов до того, що взагалі замінив білонні ліарди 
(liards), які «в оригіналі» складалися переважно з міді, цинку, срібла, 

                                                 
* Уперше «тестони» («велика голова» – оскільки на монетах був великий 
профіль суверена) викарбував у 1474 р. міланський герцог Галеацо Марія 
Сфорца, і це був найбільший номінал в Європі (маса – 9,5 г срібла). 
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а менше – зі свинцю, олова, нікелю, хрому та магнію і дорівнювали 
чверті су або 3 деньє, – на мідну монету. Щоправда, це було зробле-
но лише для окупованої французами частини Нідерландів і дозволи-
ло Мазаріні «заробити» на цьому сто тисяч екю, як стверджував ка-
пітан-лейтенант королівських мушкетерів Шарль де Баатц361. Слід 
зауважити, однак, що мідні ліарди карбувалися у Франції й раніше – 
ще за часів пізнього Людовика XIII – але все при тому ж самому  
міністерстві Мазаріні. 

 
А між тим проблеми, що створювалися в ре-

зультаті обігу неповноцінної (білонної) монети, 
ставали дедалі серйознішими. Як зауважив італій-
ський історик економіки Карло Чіполла (Carlo M. 

Cipolla), «середземноморській Європі не вдалося знайти гарного ав-
томатичного інструменту контролю кількості дрібної монети, що 
повинна залишатися в обігу»362, назвавши це «великою проблемою 
дрібних грошей». 

Проблема загострювалася практикою карбування білонної монети 
недержавними емітентами. Через нестачу дрібних срібних монет 
з‘явилися полупенси і фартинг (1/4 пенса) зі свинцю, міді, олова, 
бронзи і навіть зі шкіри. Такі монети випускали приватні особи – 
торговці, шинкарі та пекарі. Такі монети (які оберталися, головним 
чином, серед торговців та їхніх роздрібних клієнтів) називалися 
tokens. У Англії XVI ст. цю проблему пропонувалося вирішити  
шляхом заборони приватного карбування «дріб’язку» спеціальною 
прокламацією 1576 р., але вона так і не була проголошена. Тож у 
XVII ст. спостерігалася вже масова практика карбування приватної 
білонної монети міськими радами, власниками компаній, місцевими 
гуртівниками тощо. Здебільшого обіг такої монети обмежувався  
лише кількома вулицями, а тому для таких монет виникли навіть 
спеціальні міняльні контори. У 1613 р вільний випуск tokens був за-
боронений, і виняткове право їх карбування передано лорду Гарінг-
тону (пізніше – іншим лордам). Тепер tokens карбувалися тільки з 
міді й повинні були мати певний штемпель, але приймати їх для 

                                                 
361 Мемуары мессира д‘Артаньяна. Т. 3. Москва: Антанта лтд., 1995. С. 9. 
362 Cipolla	 C.M.	 Money,	 Prices	 and	 Civilization	 in	 the	 Mediterranean	World:	
Fifth	to	Seventeenth	Century. Princeton:	Princeton	University	Press,	1956. Р. 31.  

Монетарні 
закони  
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сплати не вважалося обов‘язковим. Проте незабаром приватні особи 
і міські корпорації відновили випуск мідних монет для місцевого 
обігу. У 1644–1672 рр. в Англії нараховувалося близько тринадцяти 
тисяч типів різних білонних монет, які випускали 1700 міст (на один 
лише Лондон припадало 3 тисячі типів)363. У 1661 р. керівник Лон-
донського монетного двору Генрі Слінгсбі (Sir Henry Slingsby) вніс 
пропозицію щодо карбування білонної монети на принципах, які за 
більш ніж два сторіччя стали загальнопоширеними і отримали назву 
«стандартна формула»), але тоді його ідея не була реалізована*. Така 
ситуація тривала до кінця XVIII ст. У 1797 р держава остаточно взя-
ла чеканку мідних монет у свої руки.   

Проблеми однак створювалися внаслідок «строкатості грошей»: в 
Англії оберталося багато іноземних монет, особливо іспанських піс-
толів та французьких луїдорів. Крім того, в обігу одночасно перебу-
вали старі «зіпсовані» монети та нові – в яких номінал збігався із 
фактичним вмістом дорогоцінного металу. Через це в країні відбува-
лися монетні кризи, причиною  яких було витіснення нових монет 
старими. В результаті в обігу залишалися тільки зіпсовані й обрізані 
монети, що втратили від 16,5 до 50% своєї номінальної цінності. 
Особливо посилилася девальвація срібних монет у 1690-ті роки. Че-
рез це в торгівлі та промисловості почалася криза.  

Водночас у країні створювалися умови для фінансового оздоров-
лення: запрошення на трон Британії (після Славетної революції 1688 
р.) голландського штатгальтера Вільгельма Оранського (Willem van 
Oranje-Nassau) сприяло переміщенню фінансових інновацій з Амс-
тердаму до Лондону. Зокрема, це відкрило шлях новій грошовій ре-
формі, яку назвали «Велике перекарбування» 1696 р. (Great 
Recoinage of 1696). Творцями цієї реформи стали члени Лондонсько-

                                                 
363 Sargent	Th.J.,	Velde	F.R.	The	Big	Problem	of	Small	Change. Princeton	and	
Oxford:	Princeton	University	Press,	2001. Р. 266–267  
* Крім того, Г. Слінгсбі вносив і пропозиції, що були реалізовані: зокрема, 
це він вирішив карбувати на гурті (ребрі) срібних монет напис: «Decus et 
Tutamen» («Прикраса та захист») – із тим, щоб запобігти фальшуванню. І ця 
традиція збереглася до нашого часу. Тим не менш, у порушення традиції 
довічного призначення на посаду керівника Монетного двору його було 
звільнено за некомпетентність. Потім його виключили з Королівського То-
вариства (Royal Society)	– британської академії наук – за несплату внесків. 
Так він і помер банкрутом. 
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го королівського товариства: Чарльз Монтегю (граф Галіфакс) –  
канцлер казначейства, Джон Сомерс – глава партії вігів, з 1697 р. 
лорд-канцлер Англії, Джон Локк – лікар, філософ, теоретик парла-
ментаризму, комісар у справах торгівлі та колоній, Ісаак Ньютон – 
автор великих «Математичних начал натуральної філософії». 

Про І. Ньютона, який був керуючим Монетного двору на початку 
XVIII століття, часто говорять як про особу, яка навернула Англію 
до золотого стандарту, тому що він переконав британську владу зни-
зити офіційну ціну золотої гінеї до 21 шилінга срібла. Втім, офіційна 
ціна гінеї була вищою за ринкову ціну задовго до того, як І. Ньютон 
заступив на посаду, і срібло почало залишати країну принаймні ще 
на початку століття: його вивозили не тільки в Амстердам, але навіть 
у  Париж – попри  війну  з Францією. Подейкували, що  І. Ньютон, 

 
Рис. 8.  Вміст срібла у грошовій одиниці 
Джерело: Palma	N.,	Henriques	A.	Comparative	 European	 institutions	 and	 the	
‗Little Divergence‘, 1385–1800. VOX CERP Policy Portal.	2019,	Dec.10.	 
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який захоплювався алхімією, сприймав роботу в Монетному дворі 
значною мірою як продовження пошуку «філософського каменя», 
що дав би змогу  виготовляти штучне золото. Але що насправді ін-
новаційного було у Ньютона, так це те, що в процесі «Великого  
перекарбування» (на відміну від попереднього перекарбування у  
XVI ст.) старі монети замінювалися на нові за номіналом, а не за фак-
тичною вагою металу. Тобто держава просто взяла на себе збитки від 
попереднього псування монети (оскільки в іншому випадку виника-
ла серйозна загроза масових банкрутств) і, таким чином, створила 
стимулюючий попит, який сприяв розвитку економіки Британії. 
Проте це коштувало Казні 2,7 млн фунтів стерлінгів (зрештою ком-
пенсованих помітним зростанням податкових надходжень). Що ж до 
золотого стандарту, то шлях до нього був іще досить довгим і увін-
чався іншим «великим перекарбуванням», але вже у 1816 р.  

 
А поки що країна жила за «срібним стандартом», допоки в 1663 р. 

була введена нова золота монета – гінея*. При цьому карбувалися і 
золоті, й срібні монети, проте останні були дуже низької якості. 
Отож, цінність золотої гінеї зростала і в 1695 р досягла 30 шилінгів. 
На початку XVIII в. Англія була переповнена золотом, а срібло у ве-
ликих кількостях вивозилося за кордон. У 1717 р. cер Ісаак Ньютон, 
який тоді керував Королівським монетним двором, встановив ціну 
золота на рівні 77 шилінгів та 10 і 1/2 пенсів «чистим» сріблом 
(sterling silver – тобто не нижче 925 проби) за стандартну унцію «жов-
того» 22-каратного металу (тобто 916,7 проби), – вона проіснувала 
двісті років і означала фіксоване співвідношення між золотом і сріб-
лом. Ньютон застосував коефіцієнт 15,5: 1, таким чином, вважалося, 
що золото було дорожчим за срібло у 15,5 раза. Насправді І. Ньютон 
рекомендував, щоб золота монета гінея оцінювалась у 20 шилінгів та 
8 пенсів (що відповідало 76 шилінгів та 7,6 пенса «чистого срібла» за 

                                                 
* Guinea	– англійська золота монета (= 21 шилінгу), що перебувала в обігу 
до 1817 г. У 1661 р. англійський король Карл ІІ одружився з португаль-
ською принцесою і отримав у посаг права на торгівлю та колонізацію Гвінеї 
(що, згідно з Тордесільяським договором 1494 р., належало Португалії в 
рамках схваленого Папою Римським розподілу світу між Іспанією та Пор-
тугалією). У 1663 р. до Англії було доставлено перше золото з Гвінеї, що і 
визначило назву нової монети. 

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

241 

унцію 22-каратного золота), але парламент відхилив цю подрібнену  
ціну і постановив, що гінея дорівнює 21 шилінгу. Це, звичайно, зму-
сило Ньютона збільшити ціну карбування на 1 шилінг та 2,9 пенса, 
виробляючи 89 нових монет із двох тройських унцій 22-каратного 
золота за ціною парламенту. Таким чином, ціну золота на цілих два 
століття встановив саме парламент, а не Ньютон364. А насправді за-
слуга І. Ньютона в тому, що англійське Казначейство змогло заоща-
дити півшилінга на кожній гінеї, яку воно отримувало як податки. 
Тому Ньютона можна звинуватити у збільшені податків, але не у 
виштовхуванні з країни срібла365. 

Хоча сам І. Ньютон був упевнений, що з часом постійне зростан-
ня запасів золота спричинить падіння ціни гінеї по відношенню до 
срібного шилінга. Але насправді все сталося навпаки: ціна золота не 
впала сама собою. Щоправда, золото по відношенню до срібла де-
шевшало, але це обумовлювалося зміною ціни саме «білого», а не 
«жовтого металу».  

Як би там не було, але з середини XVIII ст. карбування срібних 
монет фактично зовсім припинилося. У 1774 р. платежі сріблом були 
обмежені сумою у 25 шилінгів, що фактично призвело до перетво-
рення срібла у розмінну монету. (На той час один фунт стерлінгів у 
банкнотах Банку Англії дорівнював 20 шилінгам у срібних монетах). 
Через війни з Францією розмін банкнот на золото і срібло було тим-
часово відмінено. Уся повноцінна монета використовувалася для  
міжнародних платежів і в країні знову залишилися лише паперові 
банкноти та «зіпсована» монета. Тоді прем‘єр-міністр Р. Дженкінсон 
(2-й лорд Ліверпульський) написав свій відомий «Лист Королю сто-
совно монет Королівства» (Letter to the King upon the Coins of the 
Realm), основні положення якого366 були пізніше покладені в основу 
Закону про карбування  (The Coinage Act 1816)	– також відомого як 

                                                 
364 Tlaga	 J.N.	 Gold	 Standard	 =	 Fiat	 In	 Disguise. LeMetropoleCafe.com. URL:	
http://www.24hgold.com/english/contributor.aspx?article=2140219610G10020&
contributor=J.N.+Tlaga 
365 Rolnick	A.J.,	Weber	W.E.	Gresham's	Law	or	Gresham's	Fallacy?	 Journal of 
Political Economy. Feb. 1986. Р. 20. URL:	 https://www.minneapolisfed.org/ 
research/qr/qr1012.pdf 
366 Див.: Coinage. Supplementary to the Encyclopaedia Britannica. Vol. 3. Edin-
burgh and London,	1824. Р. 226–227. 
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Закон лорда Ліверпуля (Liverpool's Act). Відповідно до цього закону 
здійснювалося карбування нових повноцінних монет, у той час як 
старі приймалися лише за реальною вагою. Одна тройська унція 22-
каратного золота була оцінена в 46 фунтів, 14 шилінгів та 6 пенсів 
або 44,5 гінеї (ще у 1717 р. гінея була прирівняна до 1 фунта стерлін-
гів). Золота монета визнавалася законним засобом платежу для всіх 
сум, тоді як срібна залишалася лише розмінною монетою з обмеже-
ною сумою до обов‘язкового прийняття як засобу платежу.  

 
Британська монетна система поширилися й на Індію – хоча цей 

процес і зайняв доволі багато часу. Річ у тім, що протягом понад 
двохсот років британська експансія в Індії здійснювалася силами 
Ост-Індської компанії. За хартією 1600 р. Корона делегувала Британ-
ській Ост-Індській компанії законодавчу, виконавчу та судову владу 
щодо своїх службовців. А у 1676 р. король Карл ІІ дозволив їй кар-
бування індійських монет (спочатку в Бомбеї, а пізніше також в  
Мадрасі та Калькутті). Між тим після 1760 р. різко (з 15 до 5 т на 
рік) впав видобуток золота в Бразилії, а альтернатива – у вигляді 
зростання видобутку срібла в Мексиці – з‘явилася лише з 1775 р. 
Цим і скористалася Британська Ост-Індська компанія, активізуючи 
свою монетарну діяльність. «Саме в цьому контексті флуктуації у 
світовій економіці необхідно розглядати британську експансію в  
Індії другої половини XVIII ст.»367. З кінця XVIII ст. Ост-Індська 
компанія починає здійснювати карбування золотих мохурів та сріб-
ної рупії від імені місцевих володарів – монгольських шахів та нава-
бів*. Але з 1835 р. вона карбує монети з профілем англійського мо-
нарха, а після офіційного приєднання Індії до володінь британської 
Корони (1858 р.) монети компанії були замінені на єдину імперську 
валюту368. 

                                                 
367 Фурсов К.А. Британская Ост-Индская компания:	 история институцио-
нальной мутации. Вопросы теоретическойц экономики. 2018. № 2. С. 119.  
* Наваби, по суті, були військовими керівниками провінцій Імперії Великих 
моголів, в руках яких зосереджувалися фактична влада і значні багатства. 
Тому, коли згодом розбагатілі службовці Ост-Індської компанії почали по-
вертатися до Британії та скуповувати великі маєтки, їх іронічно називали 
трохи спотвореним словом – «набоби». 
368 Тульев В. История денег. Москва:Эксмо, 2014. С. 158.  
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До речі, Голландська Ост-Індська компанія у XVIII ст. карбувала 
мідні дуїти, намагаючись за допомогою єдиної валюти уніфікувати 
грошовий обіг у своїй імперії, що складалася з поодиноких поселень 
на узбережжі Індії, Цейлону, Малакки та Яви. 

 
Помітним чином на історії золотого обігу від-

билися події Наполеонівських воєн. 
Перш за все, звісно, це стосується припинення 

розміну банкнот на золото (що відновили лише у 1819 р.). Але були 
й інші, досить важливі епізоди. Зокрема, це стосувалося концентрації 
золотих монет англійською військовою владою – конкретно герцо-
гом Веллінгтоном, який мав достатньо ресурсів у «паперових фун-
тах» (отриманих від продажу урядових облігацій), але потребував 
універсальної валюти. Відправляти золоті гінеї з Лондона до Лісабо-
ну (де знаходилась штаб-квартира англійської армії) було дуже небез-
печно (навіть якби Банк Англії погодився обміняти банкноти на зо-
лото). Отож, відповідне замовлення отримав Натан Ротшильд (який 
вже мав досвід доставки контрабандного золота на континент в обхід 
торговельної блокади Наполеона – хоча така контрабанда і послаб-
лювала потужність Англії, а не Франції). Ротшильд зміг зібрати у 
Франції та Голландії вдвічі (на 1,2 млн фунтів) більше золота, ніж 
очікувалося. 

Вдруге Ротшильд здійснив подібну концентрацію «жовтого мета-
лу» після отримання звістки про втечу Наполеона з острова Ельба у 
1815 р.: цього разу він назбирав для Веллінгтона 2 млн фунтів (55 
бочонків). Крім того, в розрахунку на майбутнє (тобто на довге про-
довження війни), брати Ротшильди продовжували скупати золоті 
монети для себе. Однак нищівна поразка Наполеона при Ватерлоо 
поставило їх на межу фінансового краху (оскільки очікувалося па-
діння ціни золота в мирний час). Як широко відомо, ситуацію вряту-
вала інформованість Н. Ротшильда про результати цієї битви. Це 
дозволило Ротшильду вигідно придбати здешевлені облігації бри-
танського уряду, а потім (у 1817 р.) продати їх, отримавши макси-
                                                 
 Подеколи стверджують, що Н. Ротшильд сам споглядав за ходом битви 
при Ватерлоо і зміг повернутися до Лондона швидше за офіційних кур‘єрів. 
І це, попри конспірологічні теорії про те, що він підкупив деяких полковод-
ців Наполеона і взагалі «організував» його поразку. 

Монетарне 
Ватерлоо 
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мальну маржу, підтверджуючи цим призвісько «фінансових Бона-
партів» (die Finanzbonaparten)369. Після закінчення війни з Наполео-
ном став підвищуватися і курс банкнот,  у 1817 р. він досяг 97% від 
номіналу. Фактично розмін банкнот на монети було відновлено вже 
у травні 1821 р. 

За океаном, у Сполучених Штатах Америки золота монета також 
була впроваджена як законний засібу платежу з 1819 р., що було під-
тверджено у 1834 р. і остаточно закріплено у 1900 р. (до чого ми ще 
повернемося пізніше). 

Велике «з‘ясування відносин» між срібними та золотими гроши-
ма відбулося у ХІХ сторіччі й на міжнародному рівні. В Європі це 
розпочалося зі створення Латинського монетного союзу. Потрібно 
сказати, що протягом довгого часу (фактично з часів розпаду Римсь-
кої імперії) валютна система Європи була досить складною. Основ-
ною грошовою одиницею слугувала лібра (фунт, лівр тощо), що 
складалася із 20 су (шилінгів) або 240 деньє (пенсів). Карл Великий 
свого часу спробував стандартизувати грошову систему, встановив-
ши, що деньє дорівнює 1,7 грама срібла. Однак наявність десятків (а, 
може, і сотен) приватних монетних дворів призвела до того, що в 
наступні сторіччя вага 1 деньє коливалася від 1,35 (Англія) до 0,09 
грама срібла (Венеція). Не відбулося помітного покращення ситуації 
і після одержавлення системи монетних дворів (кінець ХІІІ–XIV ст.), 
коли вони перейшли до власності лише суверенних господарів (ко-
ролів), але поточне управління (і, відповідно, карбування монет) 
здійснювалося орендарями (які могли виграти таке право на основі 
тендера) з металу, який поставлявся на монетні двори приватними 
особами (ювелірами, міняйлами тощо). Таким чином суверен вста-
новлював «вартість законного засобу платежу» – тобто кількість 
грошових (облікових) одиниць монети, або (як зворотна величина) – 
офіційний вміст металу (срібла, золота) в монеті. На практиці ж ви-
користовувалося поняття «монетного еквіваленту» (mint equivalent),	
що становив кількість грошових одиниць, які карбувалися з вагового 
злитку металу. Ці поняття не збігалися внаслідок існування «ціни 
карбування» (mint price)	 – тобто реальної кількості грошових оди-
ниць, які монетний двір був готовий платити постачальнику за ваго-
                                                 
369 Див.: Ferguson	 N.	 The	 Ascent	 of	 the	 Money.	 A	 Financial	 History	 of	 the	
World. New	York:	Penguin	Books,	2008.	P.	83–85.  
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вий злиток металу. Різниця становила прибуток власника (сеньйо-
раж), а також виробничі видатки та прибуток орендаря (як правило, 
при розгляді цього питання їх також включають до поняття «сеньйо-
раж»). З часом система ускладнювалася внаслідок таких змін  
офіційного вмісту металу (він знову почав коливатися: від 0,1 грама 
срібла у Венеції до 4,4 (в Англії) або 3,6 грама (у Франції). Додаткові 
незручності привнесло розповсюдження в обігу золотих монет: якщо 
в Англії така монета вагою 8,8 г дорівнювала 80 пенсам, то у Франції 
(6,97 г) – 300 деньє, а у Венеції (3,5 г) – 576 денаріям. Беручи до ува-
ги ще й проблеми, які виникали внаслідок достатньо поширеної 
практики «псування монет» (defacing coins), можна зрозуміти, на-
скільки складна ситуація існувала у валютних відносинах між євро-
пейськими країнами.   

У багатьох випадках уряди намагалися об‘єднати обіг золота та 
срібла, ще не знаючи про принципи існування подвійного (бімета-
лічного) стандарту. Яскравим прикладом таких спроб став знамени-
тий закон, відомий як «Закон 7 жерміналя, ХІ року» («La loi du 7 
Germinal, XI.», ухвалений революційним урядом Франції. Історія ви-
никнення цього закону була майже невідомою, поки французький 
юрист та економіст Луіс Воловський (Louis-François-Michel-Reymond 
Wolowski) не описав її у серії статей, опублікованих в Journal  des  
Économistes за 1869 р. Ще у 1790 р. О. Мірабо подарував Національ-
ній асамблеї свої мемуари із роздумами про монетарні доктрини, в 
яких – на тлі цікавої суміші правдивих і помилкових поглядів – він 
зробив висновки на користь срібла як головних грошей, мотивуючи 
це більшою кількістю срібла порівняно із золотом (яке він називав 
«сувереном суверенів»). О. Мірабо запропонував оголосити срібло 
«конституційними грошима», тобто законним платіжним засобом, а 
золото та мідь використовувати як додаткові знаки вартості. Ці ідеї 
втілилися таким чином, що франк був визначений спочатку як десять 
грамів срібла (указом від 1 серпня 1793 р.), а потім остаточно зафік-
сований у вигляді п‘яти грамів срібла (законом 28-го термідора, III). 
Старі золоті ліври також залишилися в обігу, а ось нові 10-грамові 
                                                 
 Частково з його думками можна ознайомитися із приватного листування: 
див. Mirabeau‘s Letter, during His Residence in England. London:	 Effingham	
Wilson. Р. 312–330.  
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золоті монети так і не були викарбувані. У 1801 р. Мартін Годен 
(Martin-Michel-Charles Gaudin), міністр фінансів  при Наполеоні за-
пропонував прийняти для фіксації ваги золотих монет відносно сріб-
них у співвідношенні 15½ до 1. Таким чином, хоча франк визначався 
як такий, що складається з п‘яти грамів срібла дев‘ятисотої проби, 
золота 20-франкова монета повинна була містити 6,451 грама золота 
такої ж  – 900-ої –  проби. Після довгих дискусій ця пропозиція була 
втілена в життя, але не зовсім так, як передбачалося спочатку. Здава-
лося нерозумним піти на повну демонетизацію золота, що серйозно 
зменшило б кількість грошей в обігу, або залишити незмінною 
вартість золотих монет, що призвело б до постійних проблем при 
обміні. Отже, затверджене співвідношення дещо завищувало оцінку 
срібла, внаслідок чого головною валютою Франції стала срібна  
5-франкова монета (екю).  

Тож коли наприкінці березня 1803 р. (7 жерміналя ХІ року Фран-
цузької Революції) у Франції було запроваджено нову грошову сис-
тему, засновану на десятинній системі обчислення – це викликало 
практичну зацікавленість у багатьох країнах. Ухвалений закон уво-
див нову грошову одиницю (франк) із вмістом 5 грамів 90-від-
соткового срібла, а також підтверджував встановлене ще у жовтні 
1785 р. королівським едиктом фіксоване співвідношення між сріб-
лом та золотом на рівні 15,5:1. Зручність нової грошової системи 
зумовила запровадження аналогічної спочатку Бельгією (у 1832 р.), а 
потім Швейцарією (1850) та Італією (1862). 

 
Подальший аналіз процесу глобалізації 

грошей вимагатиме від нас попереднього розг-
ляду створення нового монетарного інститут-
ту – центрального банку. Поява такої установи 

була обумовлена необхідністю вирішити проблему нестачі грошей 
для зростаючої економіки. 

У XIV–XV ст. ця проблема виникла в Європі через падіння видо-
бутку золота та срібла (яке відчувалося аж до припливу грошового 
металу з Нового світу) та постійний дефіцит у торгівлі з Левантом 
(тобто країнами Сходу).  

Нові актори: 
центральні  
банки  
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Перші прообрази центральних банків – публічні банки, які моно-
полізували клірингові розрахунки та обслуговування державних  
фінансів, – з‘явилися ще у середні віки в італійських містах-
державах, де банки існували вже давно: у Генуї – з 1150 р., а у Вене-
ції – з 1164 р. Спочатку спробу створення першого публічного банку 
здійснив член Ради сорока Венеціанської республіки Джованні  
Дольфін (Giovanni Dolfin) ще у 1356 р., але колеги з його проєктом 
не погодилися. Тому генуезці стали першими, створивши публічний 
Banco di San Giorgio у 1408 р. Венеціанці повернулися до своєї ідеї 
тільки у 1587 р., створивши Banco della Piazza di Rialto, а в 1619 р. – 
Banco Giro (який виграв у конкуренції із закритим у 1637 р. Banco  
di Rialto)370. 

Проблеми в організації грошового обігу не зникли і після ліквіда-
ції нестачі грошей за рахунок припливу американського срібла і «ре-
волюції цін» XVI сторіччя. Постійні коливання вартості монет приз-
водили до значних збитків для торгових компаній, які в міру поши-
рення глобалізаційних процесів набували дедалі більшої ваги в 
економічній системі не тільки Італії, а й інших молодих торгових 
націй. Зрештою голландські торговці вирішили скористатися досві-
дом італійських колег-банкірів. (Аналогічно як голландська живопис-
на школа виникла завдяки запозиченню досвіду італійських майст-
рів.) Тому було вирішено увести загальну розрахункову одиницю, 
що вимагало зосередження максимальної кількості платежів в одній 
установі – таким чином у 1609 р. було створено Амстердамський 
вексельний банк (Amsterdamsche Wisselbank). Засновником Амстер-
дамського банку був Дирк ван Ос – відомий торговець (співзаснов-
ник Голландської Ост-Індської компанії) та фінансист (займався 
страховими операціями). Цей банк деякі фахівці вважають предте-
чею центрального банку371, хоча з урахуванням попередньої історії, 
здається, все ж таки правильніше вважати такими згадані вище іта-
лійські банки. Тим більше, що емісія векселів Амстердамського бан-
                                                 
370 Fratianni	M.,	Spinelli	F.	Did	Genoa	and	Venice	Kick	a	Financial	Revolution	
in	 the	 Quattrocento?	 Oesterreichische Nationalbank, Working Paper. 2006.  
№ 112. Р. 22–25.  
371 Goodson	S.M.	A	History	of	Central	Banking	 and	 the	Enslavement	of	Man-
kind. London:	Black	House	Publ.,2014. Р. 92. 
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ку («банківських нот») була забезпечена золотими монетами (фло-
ринами) на усі 100% (тобто про банківську емісію грошей принци-
пово не йшлося) і прибуток становив скромних 2%. Унаслідок такої 
політики банк користувався надзвичайною довірою. Але після того, 
як в середині XVIII ст. Банк розпочав таємно надавати непередбачені 
статутом кредити (тим більше – пов‘язаним особам, а саме, Голланд-
ській Ост-Індській компанії та уряду Нідерландів) у нього виникли 
проблеми з ліквідністю, від чого не врятували відповідні заходи 
(обов‘язкове резервування та, навіть, примусове відчуження на свою 
користь 10% вкладів), і коли у 1794 р. він був захоплений француза-
ми в ході війни Першої коаліції з революційною Францією, в касах 
банках виявили нестачу 10 млн золотих флоринів. Так що банк дове-
лося закрити.  

Однак це не означало загибелі емісійної ідеї, яку паралельно під-
тримували в інших країнах Європи. Зокрема, народжений у Ризі гол-
ландський торговець Йоган Вітмахер (Johan Wittmacher), який після 
побілювання (дарування шляхетства)  отримав прізвище Палмструх 
(Palmstruch), у 1650-х роках, перебуваючи членом Національної Ра-
ди торгівлі Швеції тричі пропонував королю Карлу Х Густаву ство-
рити емісійний банк. Дозвіл було отримано лише після того, як  
Й. Палмструх пообіцяв передавати до королівської казни половину 
прибутків, і у 1657 р. Стокгольмський банк (Stockholms Banco) на-
решті було створено. Потрібно зауважити, що на той момент у Шве-
ції не було справжньої національної валюти і король сподівався, що 
новий банк допоможе цю проблему вирішити. Насправді, Й. Палмс-
трух реалізував у Стокгольмському банку дві інновації: по-перше, 
він почав використовувати депозити не для власних операцій (як бу-
ло заведено до того ), а для надання кредитів клієнтам банку; по-
друге, він забезпечив баланс між короткостроковими депозитами та 
довгостроковими позиками за рахунок емісії перших кредитних  
білетів – Kreditivsedlar. Однак утримувати такий баланс на практиці 
виявилося значно складніше, аніж у теорії: надані кредити згодом 
набагато перевищили депозитну базу, почалося масове вилучення 
депозитів та обмін кредитних білетів на монету, що і призвело до 
банківського краху. Засновника Банку було заарештовано і засудже-
но до страти, але потім його помилували, а борги Банку було спла-
чено за рахунок казни. У вересні 1668 р. привілей Й. Палмструха 
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передано новоствореному Банку державних станів  (Riksens ständers 
bank), однак емісію банкнот йому дозволили лише у 1701 р. 

Тобто принципи металевого обігу поки що залишалися основопо-
ложними. Хоча «революція цін» і зумовила помітні зміни: кількісні – 
у вигляді нового співвідношення вартості грошових металів та якіс-
них – у суттєвому відхиленні біметалічної системи від переважно 
срібної до переважно золотої.  

У XVII ст. банківські системи європейських країн здебільше 
складалися з кредиторів-банкірів, які надавали кредити за рахунок 
власних та депозитних коштів та ювелірів, які приймали 
у депозити золото і потім надавали його у позику. Головними пози-
чальниками виступали можновладці – королі та князі. У 1690 р. в 
Англії невдовзі після завершення громадянської війни виникла сер-
йозна фінансова криза: у виснаженій війною країні не можна було 
ані збільшити збирання податків, ані примусити населення купувати 
державні облігації. У 1691 р. шотландський фінансист В. Петерсон 
(William Peterson) розробив абсолютно новий, оригінальний план, 
який він і запропонував уряду за два роки – створення спеціальної 
компанії «Керуючий і Ко Банку Англії» (Governor and Company of 
the Bank of England), яка б емітувала банкноти і таким чином покри-
вала бюджетний дефіцит. В. Петерсон навіть хотів, щоб ці банкноти 
отримали статус законного засобу платежу. Щоправда, того разу  
парламент на це не пішов, але дозволив компанії Петерсона випуска-
ти нові боргові цінні папери від імені уряду. Врешті вже з третьої 
спроби план Петерсона було схвалено й у 1694 р. створено Банк Ан-
глії ( причому на підставі окремих положень Закону про тоннаж – 
Tunnage Act 1694).	Спочатку Банк Англії було розташовано в примі-
щенні Мерсерської каплиці (Mercers' Chapel) неподалік собору Свя-
того Павла, а згодом він переніс свої операції до приміщення 
Grocers' Hall, яке належало одній з дванадцяти т.зв. «великих ліврей-
них компаній» Лондонського Сіті – «Поважній компанії бакалійни-
ків» (Worshipful Company of Grocers). Його першими акціонерами 
стали король Вільгельм ІІІ та королева Марія, які внесли 10 тисяч 
фунтів – що на сьогодні еквівалентно приблизно 1,3 млн фунтів). 
Банк одразу ж випустив у обіг 760 тис. фунтів, що пішли на покриття 
державного боргу. Звісно, це породило інфляційний сплеск і вже за 
два роки Банк виявився неплатоспроможним (але зміг пережити ва-
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жки часи). Зокрема, при формуванні додаткового капіталу Банку Ан-
глії у 1697 р. було емітовано акції на суму в 1 млн ф.ст. в обмін на 
200 тис. ф.ст. у банкнотах  та 800 тис. ф.ст. у «мірних рейках» (tally 
sticks), що підтверджували державні боргові зобов‘язання (stocks)	– 
які пізніше мав сплатити уряд (разом із відповідними відсотками). 

На той час В. Петерсон залишив посаду першого голови Банку 
Англії і зайнявся проєктом створення у Панамі в бухті Дарієн шот-
ландської колонії (Каледонія) та будівництва каналу між двома океа-
нами – проєктом, який закінчився гучним фіаско. Одночасно (у  
1696 р.) в рамках проєкту було створено і Дарієнську компанію 
(офіційна назва компанії – The  Company of Scotland Trading to Africa 
and the Indies), орієнтовану на заокеанську торгівлю.  

Утім, у самій Англії в 1669 р. було здійснено спробу створення 
альтернативного National Land Bank. Однак цю спробу блокували 
політичні покровителі Банку Англії, які домоглися ухвалення зако-
ну, який не тільки забороняв створення інших подібних банків, а й 
запроваджував смертну кару за підробку банкнот Банку Англії. А з 
1708 р. стало незаконним випускати векселі на пред‘явника (таке 
право було надано лише Банку Англії) і створювати компанії, що 
складаються більше ніж із шести партнерів, а також надавати корот-
котермінові кредити (до шести місяців). Все це поступово створюва-
ло банківсько-емісійну монополію. 

А в Шотландії в цей час панувала жорстка фінансова криза, обу-
мовлена наслідками невдалого Дарієнського проєкту засновника  
Банку Англії В. Петерсона. Аж у 1705 р. на батьківщину повертаєть-
ся вигнанець (свого часу звинувачений у вбивстві на дуелі), інший 
шотландець – Джон Ло (John Law), син ювеліра, який підучився бан-
ківській справі в італійських містах і, без сумніву, був натхненний 
ідеєю В. Петерсона. Він запропонував шотландському парламенту 
свій проєкт реформування грошового обігу шляхом створення Зе-
мельного банку (Land Bank). Однак особа вбивці (Ло помилували в 
Англії лише у 1721 р.) не викликала особливої довіри. Крім того, 
шотландський парламент був іще більше стурбований дебатами що-
до об‘єднання двох королівств – Шотландії та Англії (що і відбулося 
за два роки). Отож, навіть підтримка впливових магнатів Джона та 
Арчибальда Кемпбелів (відомих як лорди Аргайли) не допомогла 
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прийняти пропозицію Дж. Ло372. Не знайшовши підтримки своїм іде-
ям на батьківщині, Дж. Ло попрямував до Франції, а потім (коли йо-
го вислали з цієї країни внаслідок звинувачень у шулерстві) – до Іта-
лії та Німеччини, де він також намагався зацікавити місцевих мож-
новладців у своїй грошовій системі. І також безуспішно.  

А між тим в Англії афера із шотландською колонією в Панамі не 
послужила пересторогою й у 1711 р. було створено аналогічну ком-
панію, яку очолював лорд казначейства та прем'єр-міністр Роберт 
Гарлі (Robert Harley). Його тільки нещодавно призначили на посаду 
(у серпні 1710 р.) і невдовзі він зрозумів, що послуги Банку Англії не 
задовольняють уряд, а отже, почав активно шукав нові шляхи по-
кращення національних фінансів, які значно постраждали від двох 
одночасних війн. Зрештою, після проведення спеціального розсліду-
вання було вирішено консолідувати усі державні борги і передати їх 
новоствореній «Компанії Південних морів» (офіційна назва: The 
Governor and Company of the merchants of Great Britain, trading to the 
South Seas and other parts of America, and for the encouragement of 
fishing – Керуючий та компанія торговців Великої Британії, що тор-
гують із регіоном Південних морів та іншими частинами Америки та 
заохочують риболовлю). Власне її першим Керуючим (Governor) і 
став Р. Гарлі. Посада ця мала скоріше представницьке значення (на 
відміну від виконавчого директора або голови правління) і згодом 
вона перейшла спочатку до Принца Уельського, а потім і до самого 
британського монарха. Отримавши права на стягнення боргу, Ком-
панія випустила відповідну кількість акцій, для виплати дивідендів 
за якими (6% річних) уряд щорічно сплачував необхідні кошти. 
Компанія також отримала монополію на торгівлю з Південною Аме-
рикою, що видавалося дуже прибутковим бізнесом, якщо не врахо-
вувати, що ці території були підконтрольні Іспанії, з якою Велика 
Британія перебувала у стані війни. Як свого банкіра Компанія Пів-
денних морів обрала іншу компанію – «Лезо мечів». 

                                                 
372 Murphy	A.E.	John	Law:	Economic	Theorist	and	Policy-maker. Oxford:	Clar-
endon Press, 1997. Р. 68–71. 
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Створена ще у 1691 р. компанія із виробництва холодної зброї 
«Лезо меча» (The Hollow Sword Blade Company), після переходу до 
нових господарів вирішила створити конкуренцію Банку Англії у 
наданні позик уряду. З цією метою у 1703 р. Компанія придбала зем-
лі та маєтки, конфісковані урядом у бунтівників – якобітів.   

Щоб заплатити за це, Компанія вдалася до такого ж трюку, який 
Банк Англії застосував при своєму створенні. Компанія «Лезо мечів» 
випустила акції, які запропонувала обміняти на державний борг за но-
міналом (тоді як на ринку від продавався за 85% номіналу). Уряд був 
готовий прийняти власний борг як плату за землю, тому грошових кош-
тів ця трансакція не потребувала. Земля залишалася власністю компанії, 
і Компанія виплачуватиме дивіденди зі свого доходу від оренди. 

Компанія також надавала застави іншим покупцям ірландської 
землі, приймаючи грошові депозити та видаючи власні банкноти. На 
це звернув увагу Банк Англії, який поскаржився уряду на порушення 
його власної монополії, але  Казначейство не вжило жодних заходів: 
оскільки це було вигідно уряду, то він послався на те, що монополія 
Банку Англії передбачала захист від конкуренції з боку будь-якої 
іншої компанії, створеної актом парламенту для його роботи як бан-
ку; а цього не було у випадку з компанією «Лезо мечів». Крім того, 
дія Статуту Банку Англії закінчувалася у 1710 р. і багато хто лобію-
вав у парламенті відмову від його продовження. Зрештою Банк Анг-
лії домігся продовження Статуту до 1723 р., але парламент також 
дозволив створення іншого синдикату для обслуговування держав-
ного боргу – синдикату «Лезо мечів». Банк відповів на це, знизивши 
свою процентну ставку, щоб ускладнити діяльність об‘єднаних кон-
курентів – «Компанії Південних морів» та «Компанії «Лезо мечів». 

Водночас у «Компанії «Лезо мечів» виникли певні проблеми з  
відстоюванням свого права на конфісковані землі, що призвело до 
помітного падіння курсу її акцій. Але ситуацію вдалося виправити 
завдяки торгівлі рабами (постачання яких до іспанських колоній 
спершу дозволялося на підставі Утрехтського миру 1713 р.). Надалі 
Компанія Південних морів зазнала низки злетів та падінь, які завер-
шилися конфіскацією її активів у Південній Америці у зв‘язку з по-
                                                 
 Компанія проіснувала до 1922 р., коли була продана й об‘єдналася з ін-
шою компанією із виробництва холодної зброї, а нині стала відомим вироб-
ником лез для гоління – Wilkinson Sword.  
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чатком у 1718 р. нової війни між Британією та Іспанією. Це завдало 
Компанії серйозного удару.  

Тим часом удача таки посміхнулася Дж. Ло на іншому березі Ка-
налу (Ла-Маншу) – у Франції. Основу французької грошової системи 
тоді становили два елементи – 1) рахункові (грошові) одиниці – 
лівр/франк, су/соль та деньє,  та 2) золоті та срібні монети (луїдори, 
екю, ліарди) без номіналу. Металевий вміст монет регулювався едик-
том короля, а співвідношення між рахунковими одиницями – спеці-
альним розпорядженням Королівської Ради (arrêt du conseil d'état),	
яке не потребувало реєстрації (легалізації) парламентом Парижу 
(установою, яка була скоріше подібна до сучасного Верховного суду, 
аніж до законодавчого органу). Таким чином, «король міг буквально 
за ніч поміняти вартість монет як законного засобу платежу»374. Але 
те, що працювало при могутньому «Королеві-Сонцю» було вже не-
прийнятно у нових умовах – система вимагала докорінної зміни, що 
цілком розумів регент королівства (через малолітство Людовика XV) 
герцог Філіпп Орлеанський. Тому, повернувшись до Парижу, Дж. Ло 
невдовзі отримав французьке підданство (з прізвищем, яке вимовля-
лося як Лас) та можливість реалізувати свою давну мрію. По суті, 
Дж. Ло пропонував поєднувати найкращі риси фінансових систем 
Голландії та Англії в абсолютно нову систему: це мало бути поєд-
нанням вторинних ринків державних цінних паперів з центральним 
кліринговим домом для платежів. Початкові переговори з міністром 
фінансів Н. Демаре (Nicolas Desmarets) просувалися досить успішно: 
йшлося про створення емісійного банку (зі 100-відсотковим резерву-
ванням «дзвінкої монети»), який би належав на чверть самому  
Дж. Ло, а решта – королю. Банкноти цього банку мали бути 
обов‘язковими для прийняття як платіж. Однак невдовзі Н. Демаре 
втратив свою посаду, а новий очільник державних фінансів А. Мо-
ріс, герцог Ноай (Adrian Maurice, duc de Noailles) поставився до такої 
пропозиції доволі прохолодно. В результаті у жовтні 1715 р. Кабінет 
міністрів відхилив ідею Дж. Ло. Але завдяки особистій прихильності 
регента Філіппа Орлеанського у 1716 р. Дж. Ло організував акціонер-
ний приватний «Генеральний банк» (Banque Générale Privée), який 
розпочав емісію власних банкнот, що розмінювалися на «дзвінку 
                                                 
374 Velde F.R. John Law‘s System and Public Finance in 18th c. France / Federal 
Reserve	Bank	of	Chicago. 2006,	Jan.17. Р. 8. 
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монету» за номіналом. Банк також займався дисконтом приватних 
векселів, причому за доволі низькими ставками  (спочатку 6%, а по-
тім і 4% при середньоринковій ставці у 20–30%). За перші пів року 
існування Банк зміг виплатити акціонерам 7% дивіденди. Задля під-
вищення привабливості його банкнотів (які, звісно, не були 
обов‘язкові як засіб платежу) було запроваджено їх обмін на «бан-
ківські екю» (écus de banque), вартість яких була зафіксована у сріблі 
або на «турські ліври» (livres tournois), вартість яких у співвідно-
шенні до золота та срібла могла змінюватися. Але невдовзі «банків-
ські екю» були вилучені з обігу і розпочався перехід Франції з мета-
левих на паперові гроші375. Одночасно вартість лівра (у ході двох 
реформ у 1718 р.) було зменшено більш ніж удвічі376. 

У тому ж 1718 р. банк Джона Ло було так би мовити «націоналі-
зовано» – тобто він отримав статус державного і найменування «Ко-
ролівський банк» (Banque Royale), ставши, таким чином, по суті пер-
шим центральним банком Франції. Причому на той момент металеві 
резерви становили лише близько 50% банкнотної емісії. «Банк – це 
не єдиний, не найграндіозніший із моїх задумів», – зауважував Ло 
регентові. – «Я збираюся створити те, що здивує Європу змінами, які 
підуть на користь Франції, і ці зміни матимуть важливіші наслідки, 
ніж відкриття Індій…»377.  

На той час Дж. Ло вже був успішним керівником акціонерного 
банку (де йому таки належала чверть капіталу) з широкими міжна-
родними зв‘язками, – з одного боку, його було створено за голланд-
ським взірцем; з іншого – він сам надалі став прикладом для ство-
рення в 1727 р. Королівського банку Шотландії (Royal Bank of 
Scotland) однодумцем Дж. Ло А. Кемпбелом (Archibald Campbell, 
Earl of Ilay).  

                                                 
375 Ferguson	N.	The	Ascent	of	the	Money.	Р. 142. 
376 Velde F.R. Government Equity and Money: John Law‘s System in 1720 
France / Federal	Reserve	Bank	of	Chicago. 2003,	Nov. 30. Р. 9.  
377 Davis A.M. An Historical Study of Law‘s System. Quartely Journal of  
Economics. April	1887. Vol. 1. Is. 3. Р. 305.  
 Royal Bank of Scotland і зараз залишається одним із трьох комерційних  
роздрібних банків (поряд із Bank of Scotland та Clydesdale Bank), які мають 
право на емісію шотландських банкнот, номінованих у фунтах стерлінгів. 
Ці банкноти функціонують лише на території Шотландії, хоча і там з  
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Аналізуючи погляди та дії Дж. Ло, сучасні дослідники доходять 
висновку, що «Ло передбачив трансформацію міжнародного поряд-
ку, що виникає внаслідок фінансової революції, яку він прагнув 
здійснити – принаймні у довгостроковій перспективі». Але цей по-
рядок не можна було змінити миттєво і тому доводилося пристосо-
вуватися до існуючих реалій, що і пояснює невдачу його системи. 
Втім, стійкою основою геополітичного бачення Дж. Ло було його 
розуміння грошей: він вважав, що без адекватної грошової маси еко-
номічні ресурси простоюватимуть, а робоча сила не буде задіяною. 
Збільшення ж розміру грошового запасу в таких депресивних умовах 
призведе до зниження процентних ставок і приведе в рух недостат-
ньо використані капітали і робочу силу, стимулюючи економічне 
процвітання. Спочатку такому розквіту сприяла міжнародна торгівля 
– оскільки вона дозволяла збільшувати грошові резерви країн із су-
фіцитом торговельного балансу. А вже починаючи з англійської фі-
нансової революції, як альтернативний засіб поповнення грошової 
маси стали використовувати кредитні гроші378. Розуміючи складність 
міжнародної ситуації, Дж. Ло не сподівався, що суперники Людовіка 
XV дозволять йому безперешкодно встановити нову грошову систе-
му. Менш за все можна було сподіватися на те, що конкуруючі анг-
лійські фінансові установи спокійно спостерігатимуть за його інно-
ваціями, – незважаючи на створення за ініціативи першого міністра 
Франції абата Дюбуа (Guillaume Dubois) т.зв. Четвертного союзу 
(Франції, Англії, Нідерландів та Священної імперії німецького  
народу). 

Побоювання Дж. Ло стосовно того, що британці чи голландці 
можуть вжити заходів проти його планів, не були безпідставними, 
оскільки ще з часів війни за іспанську спадщину англійці усіляко 
намагалися зруйнувати французьку фінансову систему. Однією з но-

                                                                                                               
2009 р. вони не мають статусу законного засобу платежу. До 1987 р. порт-
рет А. Кемпбела, першого керуючого Royal Bank of Scotland, друкувався на 
всіх банкнотах цього банку. Після цього там почали зображати інших видат-
них історичних осіб країни. Новий дизайн пластикових шотландських 
банкнот запроваджено у 2020 р. 
378 Shovlin	 J.	 Jealousy	 of	Credit:	 John	 Law‘s ―System‖ and the Geopolitics	 of	
Financial	 Revolution. The Journal of Modern History / University	 of	 Chicago. 
June	2016. No. 88. Р. 279.  
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вих причин була також конкуренція з боку згаданої вище Дарієнсь-
кої компанії, функціонування якої і без того було ускладнене спе-
ціальним рішенням парламенту на вимогу East-Indian Company, що 
перешкоджало доступ до лондонського ринку капіталу. Тому цілком 
зрозумілим було зауваження Дж. Ло, що «міністри Англії та англій-
ські банкіри намагаються створити лігу проти банку Франції та до-
кладають зусиль, щоб його знищити та дискредитувати»379. І справді, 
удару не довелося чекати довго. Щоправда нанесла його інша бри-
танська компанія – Компанія Південних морів, яка також конкурува-
ли за доступ до «гарячих грошей» – обігового капіталу у вигляді ко-
роткострокових кредитів. Наприкінці 1719 р. cистема Дж. Ло зазнала 
низки атак у лондонській пресі . У січні наступного року відомий 
письменник та публіцист Даніель Дефо (Daniel Defoe) критикував 
систему Дж. Ло у своєму памфлеті «Химера або Викриття французь-
кого способу виплати національних боргів» (The Chimera, or The 
French Way of Paying National Debts Laid Open).	Майже напевно на-
писана від імені фінансистів, які просували схему Південного моря, 
брошура мала на меті насторожити інвесторів проти компанії   
Дж. Ло і прогнозувала її швидкий крах380.   

Між тим Дж. Ло, як і його попередник Т. Петерсон, спокусився 
можливістю легкого заробітку в колоніях – і у 1717 р. викупив 
створену ще у 1684 р.  Міссісіпську компанію для освоєння фран-
цузьких колоній у Північній Америці. Потім до неї приєдналися 
шведська Гвінейська та Ост-Індська компанії (створена ще  
Ж.-Б. Кольбером) і всі вони у 1719 р. стали єдиною Індійською 
компанію (Compagnie des Indes). Навколо Компанії спочатку запа-
нував ажіотаж, який призвів до неймовірного зростання курсу її 
акцій, а потім – настав крах, обумовлений невиправданими споді-
ваннями (простіше кажучи, все це виявилося «фінансовою пірамі-
дою»). Втім, історія цієї афери не до стосувалася б предмета нашо-
го дослідження, якби придбання акцій не здійснювалося головним 
чином за банкноти Королівського банку. Оскільки масове «скидан-
ня» акцій вивільнило значну кількість банкнот, то їх утримувачі 
почали скуповувати  нерухомість та інші товари, що й розкрутило 

                                                 
379 Там само. С. 286. 
380 Там само. С. 292. 
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інфляційне зростання цін. Одночасно клієнти намагалися обміняти 
банкноти на металеві гроші. Можновладний покровитель Жана  
Ласа (Джона Ло) регент Франції спробував допомогти йому, при-
значивши Генеральним контролером фінансів, а також заборо-
нивши великі платежі золотими та срібними монетами. Потім бу-
ло видано указ про заборону на володіння коштовностями (для 
будь-якого предмета золотого та срібного посуду була встановле-
на гранична вага). Нарешті з‘явилося обмеження на володіння го-
тівкової монетою – не більше 500 ліврів (в 1 ліврі ло 7,69 грама 
срібла, золота монета луїдор – Louis d'or – дорівнювала 24 лів-
рам). Порушникам загрожувала конфіскація та штраф у 10 000 
ліврів. Це зумовило те, що за короткий час у Банк було внесено до 
40 млн ліврів монетою, і він зміг ще деякий час підтримувати  
розмін банкнот, оскільки ніхто не міг одразу вимагати розміняти 
більше 500 ліврів. На початку березня 1720 р. було видано указ, 
яким з 1 травня того ж року заборонявся обіг золотої монети (лів-
рів), а з 1 вересня – срібної (екю). Вийшов указ про оголошення 
банкнот єдиним законним засобом платежу. Але всі ці заходи не 
могли врятувати від загибелі ані Королівський банк, ані Індійську 
компанію. Вже у жовтні уряд був змушений знову дозволити обіг 
золотої та срібної монети.  

 
 

А між тим у лютому 1719 р. в Палаті громад 
Англії було представлено нову схему вдоскона-
лення державного боргу шляхом перетворення 

ануїтетів, виданих після лотереї 1710 р., в акції «Компанії Південних 
морів». Компанія повинна була надати додаткову нову позику уряду. 
Тим часом новини про успіхи банка Джона Ло також надихали акці-
онерів – курс акцій Компанії постійно зростав і зрештою досяг 123 
фунтів за 100-фунтову акцію. Емісія акцій Компанії фактично по-
повнила грошовий обіг Британії на 5 млн ф.ст. (при тому, що ВВП 
країни на той момент становив 64,4 млн ф.ст.). Компанія явно вигра-
вала в конкуренції з Банком Англії. Але перша ознака труднощів 
з‘явилася, коли було оголошено, що виплата дивідендів на Різдво 
1719 р. буде відстрочена на 12 місяців. Проте Компанія вдалася до 
таких заходів, як фактичний підкуп впливових осіб (яким були за-

«Бульбашка» 
Південних  
морів 
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пропоновані пільгові або просто безоплатні умови придбання акцій) 
та розповсюдження «інсайдерської» інформації про начебто чудові 
перспективи діяльності Компанії у Південній Америці. Це призвело 
до «вибухового» зростання курсу акцій: з 128 фунтів  
у січні 1720 р. до 175 фунтів у лютому, 330 фунтів у березні та  
550 фунтів у кінці травня. 

Звісно, що такий успіх не залишився поза увагою інших конку-
рентів і в країні було створено велику кількість інших акціонерних 
товариств, які проголошували екстравагантні (іноді – відверто шах-
райські) плани, які отримали узагальнену назву «бульбашки» 
(bubble). Їхня діяльність врешті-решт стала предметом спеціально-
го парламентського розслідування, що завершилося ухваленням 
Закону про «бульбашкові» компанії (Bubble Act). Втім, Компанії 
Південних морів (для якої також виникла загроза, особливо у 
зв‘язку з її співпрацею з компанією «Лезо меча») вдалося уникнути 
неприємностей (знову ж таки, завдяки особливим стосункам з де-
якими можновладцями). Отже, ухвалення закону надало нового ім-
пульсу й акції Компанії на початку червня 1720 р. підскочили до 
890 фунтів стерлінгів. Значним чином цьому сприяла і невдача 
Джона Ло у Франції – адже тепер європейський спекулятивний ка-
пітал переорієнтувався на Лондон. Але така висока ціна викликала 
у багатьох акціонерів бажання реалізувати прибуток і вони почали 
продавати свої пакети. Тоді Компанія через своїх агентів почала 
скуповувати свої акції, що дозволило стабілізувати їх курс на рівні 
750 фунтів стерлінгів. 

На початку серпня ціна нарешті досягла 1000 фунтів стерлінгів. 
Мабуть, цей «психологічний бар‘єр» видався занадто високим і вже 
на кінець вересня акції впали до 150 фунтів. Невдачі Компанії тепер 
поширилися на банки та торговців ювелірними прикрасами (які тра-
диційно займалися позиками), а тисячі людей, у тому числі багато 
представників аристократії, розорилися. Тепер Компанії вже не вда-
лося уникнути парламентського розслідування, яке виявило широке 
шахрайство серед директорів обох Компаній та корупцію в уряді. 
Новопризначений перший лорд Казначейства Р. Волпол (Robert 
Walpole) успішно відновив довіру громадськості до фінансової сис-
теми. Однак багато видатних людей, які втратили гроші та вимагали 
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помсти, сформували відповідну громадську думку. Тож винних  
мали звільнити, ув‘язнити та їхні надбання конфіскувати. (Хоча ж, 
звісно, це стосувалося не всіх.)  

Компанія Південних морів становила сильну конкуренцію Банку 
Англії, але збанкрутіла вже за дев‘ять років. Це банкрутство призве-
ло до тиску вкладників на Банк Англії, і йому було надано право 
тимчасово призупиняти платежі монетами. Зрештою у боротьбі таки 
вистояв Банк Англії. 

Усі події навколо цих афер багаторазово описані в літературі382. 
Але нам важливо звернути увагу на те, що проблеми емісійних  
банків виникали не стільки через недосконалість ідеї (що на той 
момент, дійсно, не була детально опрацьована), скільки через 
прив’язку банківських операцій до суто спекулятивних афер 
(легкого збагачення у колоніях) та ефект «моральної безвідповідаль-
ності» (moral hazard), який ще неодноразово дасться взнаки у май-
бутньому. Сама ж ідея кредитної емісії, що поступово прокладала 
собі шлях у практичній діяльності, стала одним із найвагоміших 
стимулів для промислової революції в Британії (а пізніше, і в ін-
ших країнах) і, таким чином, сприяла економічній глобалізації. 

                                                 
 До них, до речі, належав і керівник Монетного двору сер Ісаак Ньютон, 
який спочатку, при першій загрозі, продав усі акції Компанії, які йому на-
лежали, але пізніше, зваблений продовженням зростання курсу акцій, вклав 
усі свої гроші в придбання нового пакета і зрештою збанкрутував. Відпові-
даючи на питання, як же він міг так прорахуватися, І. Ньютон відповів: «Я 
можу прорахувати рух зірок, але не божевілля людей».   (O'Farrell J. An Ut-
terly	 Impartial	 History	 of	 Britain	 – Or	 2000	 Years	 of	 Upper	 Class	 Idiots	 In	
Charge. London: Doubleday,	2007. P.	280) 
Постраждав і Джон Ло, який залишив Париж майже з пустими руками, 
оскільки прогорів на грі з акціями «Компанії Південних морів»: навесні 
1720 р., відчувши знайомий йому присмак афери, він поставив на падіння 
акцій до рівня 180 ф.ст., але вже в квітні вони зросли до 235 фунтів і, як вже 
згадувалося, продовжили зростання до осені, що і призвело Ло до банкрутс-
тва (Ferguson	N.	The	Ascent	of	the	Money. Р.	153). 
382 Див.,	наприклад:	Dale R. The	First	Crash:	Lessons	from	the	South	Sea	Bub-
ble. Princeton:	Princeton	University	Press,	2004. 192 р.;	Thiers A.,	Jovanovic P. 
L'histoire de John Law : Et de sa première planche à billets qui a ruiné la France 
et qui continue à ruiner le monde aujourd'hui. Paris: Le	Jardin	des	Livres,	2016. 
240	p., або Ferguson	N.	The	Ascent	of	the	Money. Р. 137–157. 
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У той час, як у Франції емісійний Королівський банк було закри-
то, Банк Англії продовжував свою роботу і у 1734 р. навіть переїхав 
до спеціально збудованої будівлі на Threadneedle Street у центрі лон-
донського Сіті. У зв‘язку з аферою Компанії Південних морів було 
створено один прецедент (які взагалі відіграють важливу роль у бри-
танській юридичній системі): мається на увазі здійснена Банком при-
зупинка платежів у «дзвінкій монеті» – що далі трактувалося як пра-
во центрального банку на регулювання грошового обігу. 

 
Банк Англії став відомий далеко за межами 

країни і спонукнув прусського короля Фрідрі-
ха ІІ на створення у 1765 р. власного Королів-
ського банку (Königliche Hauptbank), якому, 
однак (через побоювання повторити помилки 

французького Королівського банку), було дозволено провести «про-
бну емісію» власних банкнот лише наприкінці 1766 р., а операції з 
дорогоцінними металами взагалі доручені голландському агенту 
(який «благополучно» і призвів до величезних збитків), у зв‘язку із 
чим відновленням фінансового стану та довіри до Банку довелося 
займатися державі. 

У ті часи перший емісійний банк з‘явився і в Іспанії – це був Банк 
Сан-Карлос (Banco Nacional de San Carlos), заснований у червні  
1782 р. під час правління короля Карла ІІІ.  

Паралельно у 1785 р. (наслідуючи досвід закордонних «поперед-
ників») також була заснована торгова компанія Філіппінських ост-
ровів (Real Compania de Filipinas) для операцій з колоніями Іспанії 
в Америці та у Південно-Східній Азії. Автором обох проєктів був 
граф Ф. де Кабарус (Francisco de Cabarrús), а основним фінансовим 
агентом компанії, звісно ж, мав стати Банк Сан-Карлос (який на той 
момент граф і очолював). Однак головною метою Банку стала емі-
сія іменних процентних боргових зобов‘язань (vales reales), які ви-
користовувалися для фінансування державних витрат. Пізніше де 
Кабарус займався емісією перших іспанських банкнот (cedulas del 
Banco de San Carlos), які, проте, не користувалися великим попи-
том навіть у Мадриді (на який тільки і розповсюджувався банків-
ський привілей).  

Центральні  
банки: 
продовження 
експансії 
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Утім, у Британії у другій половині XVIII століття почали 
з‘являтися інші приватні банки, які випускали векселі. До 1793 р. їх 
кількість уже сягала чотирьох сотень. Але, коли у лютому 1797 р. 
французький «Чорний легіон» здійснив спробу висадитися на бри-
танську землю (т.зв. «фішгардський десант»), у Британії виникла 
фінансова паніка і населення почало масово обмінювати банкноти на 
золоту монету. У відповідь уряд дозволив банкам призупинити та-
кій обмін. Банківського краху вдалося уникнути. Але після цього 
банкіри та економісти створили групу прихильників ідеї 100-
відсоткового золотого покриття банкнотної емісії, при тому, що роз-
мін банкнот повинен здійснюватися не на монету (відносно малу за 
вартістю), а на золоті зливки (bullions)	– учасників якої назвали «бу-
ліоністами». Власне підтримка цих ідей дозволила «увійти в історію  
науки» вдалому біржовому маклеру Д. Рікардо, який у 1810 р. на-
друкував свої перші роботи «Ціна золота» («The Price of Gold») та 
«Висока ціна золота: Доказ знецінення банкнот» («The High Price of 
Bullion; a Proof of the Depreciation of Bank Notes»). 

Отже, фінансування багаторічних війн призвело до припинення 
платежів монетами за свої векселі третиною англійських банків і 
зрештою (у 1797 р.) і самим Банком Англії. На цей раз «платіжна 
пауза» тривала 24 роки – аж до завершення війни з наполеонівською 
Францією.  

Для стабілізації валюти у 1816 р. було проведене чергове «Велике 
перекарбування», головними цілями його було запровадження в обіг 
нової срібної монети та заміна золотої гінеї (яка оцінювалася в  
21 шилінг), на трохи легший суверен – вартістю 20 шилінгів. Для 

                                                 
 З англо-французьким конфліктом пов‘язаний ще один цікавий момент з 
історії монетарних інститутів. Для фінансування противників французької 
революції уряд В. Пітта-молодшого активно використовував не тільки 
банкноти Банку Англії, а й його золоті запаси (т.зв. «золото Пітта»), які 
безцеремонно вилучалися з його резервів . У 1797 р. в англійській пресі 
з‘явилася карикатура Дж. Гілрея (James Gillray), на якій зображувалося, як 
лондонський денді (в якому легко можна було упізнати тодішнього 
прем‘єр-міністра) грабував стареньку леді, яка сиділа на сундуку з написом 
«Банк Англії». З того часу англійський центральний банк стали жартома 
називати «Старенька леді з Треднідл-стріт» («Old Lady of Threadneedle 
Street»). 
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уведення в дію золотого стандарту та уникнення підводних каменів 
біметалізму срібні монети були оголошені законним платежем лише 
на суми до 2 фунтів. 

У той час у самій Франції за директивою першого консула На-
полеона Бонапарту в 1800 р. був заснований Банк Франції (La 
Banque de France) із правом емісії банкнот, які він на вимогу клієн-
тів повинен був обмінювати на «дзвінку монету», але за своїм ви-
бором – на золото або срібло. (Досить часто перевага віддавалася 
сріблу, оскільки в цьому випадку вага виходила значно більша і це 
стримувало бажання утримувачів банкнот на обміняти їх на моне-
ти). Щоправда, спочатку Банк Франції використовував паперові 
гроші Каси поточних розрахунків (Caisse de comptes courants), які 
майже зразу були приєднані до нього, але вже за кілька місяців  
розпочав випуск власних банкнот. Слід зазначити, що до 1848 р. ці 
банкноти не мали юридичного статусу законного засобу платежу. 
Виключне право емісії, надане Банку Франції у 1803 р., розповсю-
джувалося тільки на Париж, за межами якого Банк повинен був 
продовжувати конкурувати з іншими приватними банками маючи 
на увазі, що щодо останнього Банк Франції також був заснований у 
формі приватного товариства, оскільки пам‘ять про скандальну до-
лю Королівського банку була ще свіжа і фахівці побоювалися від-
давати емісійну справу у державні руки. Серед акціонерів Банку 
був сам Наполеон та дехто з його найближчого оточення (зокрема, 
його брат Жозеф, його зять Й. Мюрат тощо). Згодом виключне емі-
сійне право було розширене і продовжене (аж до 1945 р.). Були та-
кож внесені і певні корективи до його статусу: зокрема, імператор 
Наполеон постановив, що Банк Франції «належить не тільки акціо-
нерам, а й державі» і що він сам призначатиме його найвище керів-
ництво (значною мірою це стало наслідком скандалу, викликаного 
тим, що деякі директори Банку Франції скористалися падінням вар-
тості його банкнот після поразки при Трафальгарі для їх скупівлі з 
великим дисконтом та перепродажі самому банку за повним номі-
налом). Таким чином, було покладено традицію особливого стату-
су центрального банку країни незалежно від юридичної форми 
власності. 
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3.2.2. Друга хвиля 
 

Як справедливо зауважує Б. Коен, монополія у сфері грошової 
емісії та контролю за грошовим обігом («грошовими повноваження-
ми») стала природним наслідком більш широких тенденцій світової 
політики в той час, коли в усьому західному світі принципи, втілені 
у Вестфальському мирі, – і насамперед концепція абсолютного суве-
ренітету – досягли нового рівня відчутного вираження. Мета націо-
нальних урядів полягала в тому, щоб, наскільки це можливо, створи-
ти націю як єдину економічну та політичну спільноту на чолі з силь-
ною центральною владою. Контроль над грошими був просто 
логічною частиною цього процесу383. 

Отже, центральні банки почали створюватися й у інших європей-
ських країнах – Нідерландах, Фінляндії, країнах Скандинавії. У 1816 
р. створено Австрійський національний банк, якому невдовзі було 
надано монопольне право на грошову емісію. 

Криза 1825 р спричинила масові банкрутства в різних країнах Єв-
ропи, у тому числі й у Англії. Приватні банкноти, які заполонили 
ринок, почали катастрофічно падати в ціні, що спричинило помітний 
відплив капіталів. Тоді Банк Англії врятувався від банкрутства лише 
за рахунок масової емісії (на 1 млн ф.ст.) дрібних однофунтових 
банкнот, які користалися попитом. Д. Рікардо, дослідивши причини 
високої ціни злитків золота (bullions), показав, що відплив золота за 
кордон, який намагалися заборонити законом, був не причиною, а 
логічним результатом знецінення банкнот унаслідок їхньої надмірної 
емісії. «Висока ціна злитків – доказ знецінення банкнот», – ствер-
джував Рікардо. Він довів, що використання одних металевих гро-
шей, зростання кількості яких в обігу не збільшувалося би пропор-
ційно зростанню народонаселення, викликало б їх поступове здорож-
чання – тобто падіння товарних цін. Д. Рікардо запропонував 
регулювати цінність банкнот не «дзвінкою монетою», а зливками, 
які неможливо використовувати для задоволення поточних потреб. 
Таким чином, Д. Рікардо, заперечуючи здатність банківської системи 
до саморегулювання, виступив за режим примусового курсу, який 
може забезпечити лише монополія державного банку. 
                                                 
383 Cohen B.J. The Geography of Money. Ithaca and New York:	Cornell Univer-
sity Press,	1998. P. 33–34. 
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У 1826 р. було видано так званий Закон про провінційні банки 
(Country Bankers' Act), який обмежив монополію Банку Англії на ви-
пуск банкнот та векселів на пред‘явника районом у радіусі 65 миль 
від Лондону і дозволив створення інших банків поза цим регіоном, 
які теж могли випускати свої банкноти (але номіналом не більше 5 
фунтів – як це було встановлено ще у 1777 р.). Право на банкнотну 
емісію, аналогічне наданому Банку Англії, мали також Банк Ірландії 
і Банк Шотландії – звісно, лише на території відповідних частин 
Об‘єднаного Королівства). Водночас Банку Англії було дозволено 
створювати свої філії в усіх районах Англії. Надалі «провінційні бан-
ки» («country banks»), які раніше могли обмінювати свої банкноти на 
металеві гроші, одержали право обмінювати їх на банкноти Банку 
Англії. Усі ці зміни значно посилили позиції Банку Англії – з цього 
моменту він функціонував як повноцінний універсальний банк, а 
місцеві банки зберігали у ньому свої резерви. 

Слід згадати, що до того часу в Британії та інших європейських 
країнах (зокрема, у Франції, де їх легальність підтверджувалася  
ст. 1333 Кодексу Наполеона) все ще зберігалася система «паралель-
них грошей» у вигляді «мірних рейок» (tally sticks), запроваджених 
іще королем Генріхом І. Рішення про скасування цієї системи було 
прийнято у 1826 р., після чого уряд почав збирати та частково зни-
щувати «мірні рейки». У 1834 р. було прийнято рішення стосовно 
остаточного знищення зібраних рейок, що призвело до фатальних 
наслідків: спалити їх вирішили просто в одному з приміщень парла-
менту, внаслідок чого виникла пожежа, що майже повністю знищила 
обидві парламентські будівлі (замість них з‘явився знайомий нам 
готичний Вестмінстерський палац). Ця символічна пожежа ознаме-
нувала також кардинальні зміни в системі грошового обігу. 

Більш радикальне реформування механізму функціонування пер-
шого центрального банку відбулося в порядку обговорення та ухва-
лення у 1844 р. закону про надання Банку Англії спеціального приві-
лею («чартеру»), відомого як «Bank Charter Act of 1844», або Банків-
ський акт Р. Піля. Згідно з існуючими на той час правилами, 
банківське законодавство («банківський чартер») мав би перегляда-
тися кожні 11 років. Отже, оскільки попередній «чартер» затверджу-
вався у 1833 р., у британського уряду виникла реальна можливість 
відреагувати на торгово-економічні кризи 1835–1836 рр. та 1838 р. 
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Прем‘єр-міністр Р. Піль, який особисто дотримувався «буліоніст-
ських» поглядів Д. Рікардо, виявив неабияку зацікавленість у лобію-
ванні нового банківського законодавства, зайвий раз демонструючи 
свої реформаторські здібності.  

Теоретичні дискусії відбувалися між прихильниками двох науко-
вих шкіл – грошової та банківської. 

Грошова школа (Currency School) покладалася на принцип нейт-
ральності грошей (вважаючи, що у довгостроковому періоді грошова 
пропозиція не впливає на реальну економічну активність) та розви-
вала ідеї буліоністів, найбільш відомими з яких були Д. Рікардо та 
Семюель Джонс-Лойд – лорд Оверстон (Samuel Jones-Loyd, 1st Baron 
Overstone), якого К. Маркс називав «науковим батьком» Банківсько-
го закону 1844 року384. Крім них, слід відзначити також шотланд-
ського професора політекономії Дж.Р. Мак-Куллоха (John Ramsey 
McCulloch) та економіста Роберта Торренса (Robert Torrens) – автора 
поняття «terms of trade», яке і наразі широко використовується фа-
хівцями. Вони відштовхувалися від грошового принципу, згідно з 
яким в умовах обігу банкнот виникає небезпека не внаслідок нестачі 
грошей, а тому, що їх – навпаки – може бути занадто багато. Такої 
небезпеки немає, якщо в обігу перебувають тільки металеві гроші,	
оскільки в разі їхньої нестачі відбудеться зниження цін, зростання 
експорту і стихійний приплив золота із-за кордону, і, навпаки, в разі 
їх надлишку відбудеться зростання цін та імпорту, вивезення золота 
за кордон або внутрішня тезаврація дорогоцінного металу. У підсум-
ку встановиться рівновага. Якщо ж банкнот занадто багато, то виро-
стуть ціни та імпорт, зменшиться експорт і почнеться відплив золота 
за кордон, що не дасть можливості гарантувати вільний розмін банк-
нот на золото. Тому для забезпечення стабільності та конвертабель-
ності банкнот грошова школа вимагала втручання держави у грошо-
вий обіг за допомогою точного встановлення граничної кількості 
металевих грошей, які перебувають в обігу.  

                                                 
 Роберт, або фамільярно – «Боббі» – Піль, був тим самим прем‘єром-
реформатором, який, серед іншого, модернізував в Британії поліцейську 
службу, на згадку про що поліцейських там і досі називають «боббі». 
384 Karl	 Marx. New York Daily Tribune. 1858,	 23	 August. Р. 1. URL:	
http://marxengels.public-archive.net/en/ME1077en.html 
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Банківська школа (Banking School) відштовхувалася від з т.зв. 
«банківського принципу», згідно з яким банкноти є кредитними па-
перами, що передують надходженню доходів у грошовій формі в 
майбутньому, і, отже, випускаються не за примхою, а для задоволен-
ня потреб ринку, для обліку векселів, позичок. Явна неузгодженість 
цього підходу свого часу дала шведському економісту Кнуту Вікссе-
лю привід зауважити, що «банківський принцип» слугує розпливчас-
тою назврю для розпливчастого поняття» (a vague name for an 
essentially vague thing)385.  Тому держава не повинна втручатися в 
грошовий обіг, оскільки ринок сам може його регулювати (оскільки 
банкноти все одно повертаються у банк), а сума паперових (кредит-
них) грошей в обігу не може бути надлишковою (за винятком над-
звичайних короткострокових ситуацій). Провідними представниками 
цієї школи були Джон Фуллартон (John Fullarton), бізнесмен 
Джеймс Вілсон (James  Wilson), який пізніше заснував відомий тиж-
невик «The Economist», та   Томас Тук (Thomas Tooke),	автор популяр-
ної роботи «Історія цін» («History of Prices»), який стверджував, що, 
навіть якщо банки не виконують своїх зобов‘язань щодо обміну 
банкнот на «дзвінку монету», вони все одно не змінюють кількості 
кредитних інструментів. Аргументи Тука пізніше були розвинені 
Джоном Стюартом Мілем (John Stuart Mill), який наголошував,  
що думка Тука цілком вірна в умовах нормального функціонування 
ринку, але у передкризовій ситуації надмірна емісія банкнот лише 
підриває довіру та сприяє поглибленню кризових явищ.  

На ті часи практика переважно свідчила про те, що в умовах віль-
ної конкуренції емісія банкнот веде до їхнього надлишку, адже зрос-
тання потреб ринку заздалегідь кількісно невизначене, а банку вигідно 
збільшувати суми позик. Крім того, самі потреби залежать від ціни, 
що встановлюється банком за кредити. Якщо ціни зростатимуть че-
рез надлишок кредиту і банкнот, то неможливо встановити, коли са-
ме виникає надлишок емісії банкнот. Це стане відомо вже post 
factum, коли клієнти почнуть масово обмінювати банкноти на золото 
і банк не зможе виконувати свої зобов‘язання. І ця практика надава-
ла вагомі аргументи на користь представників грошової школи, ідеї 

                                                 
385 Wicksell	 K.	 Lectures	 on	 political	 economy.	 Vol. 2: Money. New	 York:	 
A.	M.	Kelley,	1967. Р.172.  
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якої і було вирішено покласти в основу реформи, затвердженої Бан-
ківським законом Р. Піля. 

Під час дебатів, зокрема, зазначалося, що грошовий обіг повинен 
будуватися на основі двох принципів: по-перше, кількість паперових 
грошей має коливатися тільки у випадку зміни кількості металевих 
грошей, які вони заміщують в обігу; по-друге, для цього грошова 
емісія повинна регулюватися й контролюватися державою386. Отож, 
згідно із цим законом, у Банку Англії було створено два відділи – 
емісійний та банківський (відповідно до двох функцій банку). Емі-
сійний відділ мав займатися видачею золота в обмін на банкноти і 
банкнот – в обмін на золото. Він мав право випустити білети без по-
криття золотом тільки на суму, що дорівнює державному боргу і за-
безпечену державними цінними паперами. Все, що вище цієї суми, 
мало повністю покриватися золотом або сріблом. (Банківський Акт 
1844 р. визначив норму фідуціарної емісії в 14 млн фунтів стерлінгів. 
Щоправда, на практиці Банк Англії припускався порушень встанов-
лених обмежень, але уряд дивився на це «крізь пальці», не вважаючи 
банк злісним порушником закону, а закон – таким, що не відповідав 
реальним потребам. Мабуть, головна причина цього полягала у не-
обхідності підтримувати необхідну грошову емісію в умовах зрос-
таючого експорту золота для оплати продовольства в умовах Вели-
кого голоду в Ірландії у 1845–1852 рр.  

Тому поступово ліміт «непокритої» емісії було дещо збільшено, 
але на початку Першої світової війни він становив 18,5 млн ф.ст.). 
Закон не запровадив повну емісійну монополію Банку Англії, проте 
обмежив кількість емісійних банків та обсяги їхньої емісії (фактично 
в межах уже існуючої кількості) і передбачив, що у разі закриття та-
ких банків право емісії переходить до Банку Англії.   

Потрібну кількість банкнот для кредитних операцій банк міг 
отримувати тільки в обмін на передачу в емісію відповідну кількість 
золота. Банк також мав у своєму розпорядженні запас банкнот, ви-
вільнених після операцій. 

Згодом окремі банки, які мали потребу в банкнотах, стали пере-
давати Банку Англії частину своїх резервів. «Провінційні банки» бу-
                                                 
386 Bank Charter – The	Currency. HC	Deb	13	June,	1844. Vol. 75. P. 814. URL: 
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1844/jun/13/bank-charter-the-
currency#S3V0075P0 _18440613_HOC_19 
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ли змушені відкривати розрахункові рахунки в якомусь лондон-
ському банку, і всі вільні кошти поступово стікалися в лондонські 
банки, а ті передавали їх в Банк Англії, який перетворювався на 
«банк банків».  

Таким чином, відбулася революційна зміна емісійної справи – її 
реорганізація з монетного двору (простого карбування) до 
центрального банку – творця грошей. 

Можна погодитися с думкою відомого англійського економіста 
Вери Сміт-Лютц (Vera C. Smith-Lutz), яка з цього приводу написала:  
«Практична відсутність корпоративних законів в цілому до XIX ст. 
найбільш серйозно відчувалася у сферах, пов‘язаних з грошовою 
системою: можлива шкода в цій сфері, ймовірно, могла мати особ-
ливо далекосяжні наслідки, оскільки все населення країни мало 
справу з грошима. Тим не менш, ми повинні визнати, що куди важ-
ливішою причиною, що призвела до послідовної інтервенції держави 
в банківську сферу за часів її зменшення в інших сферах, полягала в 
тому, що влада над емісією паперових грошей – пряма чи непряма – 
була особливо бажаною зброєю в арсеналі державних фінансів»387. 

Напевно виникнення термін «центральний банк» відноситься до 
початку XIX століття. Його можна зустріти в роботах перших бри-
танських банкірів. Зокрема, Томас Джоплін (1790–1847) у роботі 
«Есе про загальні принципи і поточну практику банківської справи в 
Англії та Шотландії» від 1828 р. критикує монополістичні позиції 
Банку Англії і пропонує створювати, крім нього, нові акціонерні  
банки. Термін «центральний банк» Т. Джоплін вживає щодо штаб-
квартир багатофіліальних банків. Примітно, що засновник теорії 
«центробанківської справи» Волтер Беджет (Walter Bagehot ,	 1826–
1877) у своїй праці «Ломбард-стріт: опис грошового ринку» (1873) 
згадує центральний банк усього лише кілька разів і то в контексті 
банків, які працюють за межами рідного регіону. Лише у другій по-

                                                 
387 Smith V.C. The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alterna-
tive	– Indianopolis:	Liberty	Fund,	1990. [Reprint.	Originally	published «The ra-
tionale of central banking».	Westminster,	England:	P.S	King	&	Son	Ltd.,	1936]. 
P. 9.  
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ловині XIX століття термін знаходить застосування для опису діяль-
ності Банку Англії як «центрального банку депозиту»388.  

 
Загалом економічний розвиток, який вимагав значного розширен-

ня своєї монетарної бази, зумовив два паралельні процеси – прева-
лювання обігу золотих грошей (що помітно збільшувало загальну 
вартість грошової маси) та появу кредитних емісійних центрів (що в 
перспективі взагалі знімало природні обмеження на обсяги грошової 
емісії).  

 
Таблиця 4. Створення перших центральних банків 

Назва банку / Роки: Заснування Банкнотна 
монополія 

Кредитор 
останньої 

надії 
Bank	Sverige	Riksbank	 1668 1897 1890 
Bank of England  1694 1844 1870 
Banque	de	France	 1800 1848 1880 
Bank of Finland  1811 1886 1890 
Nederlandsche Bank  1814 1863 1870 
Oesterreichische	
National-Bank  

1816 1816 1870 

Norges Bank  1816 1818 1890 
Danmarks Nationalbank  1818 1818 1880 
Banco	de	Portugal	 1846 1888 1870 
Belgian National Bank  1850 1850 1850 
Banco	de	Espana	 1874 1874 1910 
Reichsbank  1876 1876 1880 
Bank	of	Japan	 1882 1883 1880 
Banca D' Italia  1893 1926 1880 
Джерело: Capie	F.,	Fischer	S.,	Goodhart	C.	and	Schnadt	N.	The	future	of	central	
banking:	 the	 tercentenary	 symposium	 of	 the	 Bank	 of	 England. Cambridge 
University	Press,	1994.	P.	6.	 

 
Як зауважують з цього приводу британські дослідники389, перші 

центральні банки були створені як спеціальні комерційні банки, а не 

                                                 
388 Моисеев С.Р. История центральных банков и бумажных денег. Москва:	
Вече,	2015.	С. 7.  



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

270 

як не орієнтовані на отримання прибутку публічні установи, що роз-
винулися набагато пізніше. Проте в усякому випадку центральні  
банки були особливими, адже вони отримали ліцензію від уряду,  
діяли як банкір(головний)  уряду і в ряді випадків отримали певні 
(монопольні) права, особливо щодо емісії банкнот.  

У деяких країнах, зокрема, в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Ні-
дерландах і Австрійській імперії, навряд чи було необхідно забезпечу-
вати центральні банки спеціальними монопольними привілеями, ос-
кільки ліцензований урядом банк на момент свого заснування факти-
чно був єдиним комерційним банком у країні. Одним із стимулів для 
створення банків у цих країнах було заохочування до надання комер-
ційних банківських послуг – без цього їх би не надавали взагалі. 

Ще одним стимулом, особливо для тих центральних банків, які 
були засновані під кінець наполеонівських війн, зокрема, в Австрії, 
Норвегії, Данії та другого Банку Сполучених Штатів, було те, що 
державна політика призводила до дуже високого рівня інфляції через 
«надмірну» емісію державних паперових грошей для задоволення 
своїх військових витрат (що в Данії було визначено терміном 
«Statsbankerot» – «державне банкрутство». Створення кількох неза-
лежних комерційних банківських установ, чия банкнотна емісія мала 
бути конвертована у «дзвінку монету» чи внаслідок правових обме-
жень на емісію (наприклад, Norges Bank, Reichsbank, Danmarks 
Nationalbank), чи через установлені повноваження директорів Банку 
(наприклад, Banque de France, Nederlandsche Bank, Privilegirte 
Oesterreichische National-Bank), сприймалося як засіб відновлення 
фінансової стабільності. Створення іберійських центральних банків 
у середині ХІХ століття мало подібний генезис. 

Грошові новації метрополії не могли не 
знайти відгук в її заморських колоніях. 

Слід зазначити, що чіткого банківського 
регулювання в них не існувало і тому банкнотну емісію могли здійс-
нювати будь-які установи, що мали банківську ліцензію. Більш того, 
британський уряд аж до 1861 р. виступав проти емісійної монополії 

                                                                                                               
389 The	 future	 of	 central	 banking:	 the	 tercentenary	 symposium	 of	 the	 Bank of 
England / Capie F.,	Fischer,	S.,	Goodhart,	C.	and	Schnadt,	N.	(eds). Cambridge,	
UK:	Cambridge	University	Press,	1994. Р. 4–5. 

Колоніальна 
складова 
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у своїх колоніях. Тож першим до емісії паперових грошей вдався 
приватний Банк Індостану в 1770–1832 рр. У 1773–1775 рр. до нього 
приєднався Загальний банк Бенгалії та Біхару, а в 1784–1791 рр. – 
напівурядовий Банк Бенгалії.  

У 1861 р в колонії ухвалюють закон про паперові гроші, згідно з 
яким уряд Індії забирав право на грошову емісію у приватних банків 
і створював нову  організаційно-правову форму емісії – «Валютний 
інститут». На відміну від системи в метрополії, грошова емісія в Ін-
дії не мала металевого забезпечення: як таке використовувалися цін-
ні папери індійського уряду. Офіційним емітентом виступав струк-
турний підрозділ міністерства фінансів – Департамент емісії паперо-
вих грошей (Department of Issue of Paper Currency), хоча технічно 
банкноти випускав емісійний департамент Банку Англії. Розподілом 
паперових грошей займалися банки президентств (монетарних окру-
гів), які виступали агентами організації готівкового грошового обігу. 

Індійська емісійно-банківська система слугувала взірцем і для 
інших британських колоній. Один із перших індійських акціонерних 
банків – Банк Західної Індії (Bank of Western India), заснований у 
1842 р. у Бомбеї, заклав основу для розвитку цілої низки самостійних 
центральних банків. У 1845 р. його було перейменовано у «Східну 
банківську корпорацію» (Oriental Bank Corporation), а штаб-
квартиру переміщено до Лондона. У 1849 р «Східна корпорація»  
поглинула Банк Цейлону (Bank of Ceylon), заснований у 1841 р., а у 
1851 р. отримала королівську ліцензію (чартер) на фінансову діяль-
ність на схід від мису Доброї Надії і створила широку мережу філій 
у регіоні – від Південної Африки до Японії. Йому вдалося відкрити 
відділення в Шанхаї, ставши першим іноземним банком у Китаї. 
Приватні банкноти Східної корпорації перебували у грошовому обі-
гу на острові Маврикій, в Індії, на Цейлоні, в «Стрейтс-Сетлментс» 
(«Поселеннях Протоки»: Сінгапурі, Пінангу, Малакі, Діндінгсу та 
ін.), Японії, Гонконгу, Новій Зеландії та в Малайї.  

Цікаву новацію – у вигляді т.зв. «валютного бюро» – було запро-
ваджено у британській колонії на Маврикії (що ми детальніше роз-
глянемо далі). 

Але в континентальній Африці ситуація була трохи іншою. Слід 
згадати, що, незважаючи на те, що європейські імперії дозволили 
залучати до колоній позикові кошти, колоніальні адміністрації на 
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своєму ринку грошових коштів були обмежені наполяганнями мет-
рополій, щоби кожна колонія була фінансово самодостатньою і 
спроможною збалансувати свій бюджет. Уведення в кожній колонії 
єдиної валюти як законного засобу платежу, ймовірно, зменшило б 
чисті трансакційні витрати, але метрополії позбавили своїх коло-
ніальних підлеглих права автономної емісії: Париж наполягав на ви-
користанні французького франка, а Лондон, наприклад, дозволив 
випуск у британській Західній Африці колоніального фунта, але пра-
вила гарантували, що він завжди був конвертований у британські 
фунти один до одного390. Щоправда, на півдні континенту, в колонії 
мису Доброї Надії через суттєву нестачу грошей у 1793 р. створили 
Ломбард Банк із капіталом у 680 тис. «імперських талерів», або – на 
англійський манер – «рікс-доларів». Невдовзі банк розпочав емісію 
паперових «ріксів» (які, таким чином, перетворилися на колоніальну 
валюту, поширену і в деяких інших місцях, – наприклад, на Цейло-
ні). У 1795 р. обсяг емісії становив 1,291 млн «рікс-доларів», а десять 
років потому – вже понад 2 млн391. Звісно, що це призвело до падіння 
курсу колоніальної валюти, що і примусила П. Гранта (не капітана, а 
лейтенанта у відставці) присвятити цій проблемі спеціальний есей. 

 
Свою специфіку мав процес модернізації 

грошової системи в іншій частині англо-
саксонського світу – Північній Америці. Спо-

чатку слід нагадати, що місцеве населення цих територій (індіанці) 
не мали власних грошей, а користувалися для організації товарного 
обміну вампумами – поясами з білих та чорних північноатлантичних 
мушель. Можливість торгувати з індіанцями за допомогою вампумів 
виявили голландці, які мешкали на острові Лонг-Айленд, а від них 
про це дізналися англійські колоністи Массачусетсу. Невдовзі  
вампуми стали законним засобом платежу в Новій Англії (1637– 

                                                 
390 Austin	G.	African	Economic	Development	and	Colonial	Legacies. Dossier | 
Afriqu : 50 ans d’indépendance – Revue | Évolutions des politiques de 
développemen. Р. 11–32. P.	 29. URL :	 https://journals.openedition.org/ 
poldev/78?lang=es 
391 Grant	P.W.	Consideration	on	the	State	of	the	Colonial	Currency	and	Foreign	
Exchanges	 in	 the	 Cape	 of	 Good	 Hope. Cape Town:	 Chronicle Office,	 1825.  
Р. 6–7. 190 p. 
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1661 рр.), у  Нью-Йорку (до 1673 р.) та у Північній Каролині  
(1710 р.). Але і після скасування цього статусу вампуми ще довго 
використовувалися в товарно-грошовому обігу – практично до почат-
ку ХVIII ст., коли колоністи запровадили машинне виробництво вам-
пумів, що спричинило їх знецінення (тобто вампумну інфляцію).	
Крім мушлів, як еквіваленти колоністи використовували також інші 
товари: у різний час законним засобом платежу оголошувалися ку-
курудзяні зерна (Массачусетс), пшениця (Конектикут) або тютюн 
(Вірджинія). На практиці вибір був іще більший, оскільки встанов-
лювався навіть курс між різними товарами-еквівалентами з певного 
«кошика», затвердженого колоніальною владою. 

Специфічна ситуація склалася дещо далі на північ – у регіоні т.зв. 
«Земель Руперта» (Rupert’s Lands)	– на території, де діяла Компанія 
Гудзонової затоки. Основним промислом Компанії було скупову-
вання хутра в обмін на побутові товари (головним чином – ковдри, 
посуд, зброю… З кінця XVIII ст. було встановлено своєрідний об-
мінний еквівалент – «вичинений бобер» (made beaver). За таку шкурку 
можна було придбати вісім ножів, а за рушницю потрібно було дати 
10 шкурок. На практиці в обігу ходили не самі боброві шкурки, а їх 
«представники» – маленькі диски зі слонової кістки або навіть муш-
кетні кулі. Уже із середини ХІХ ст. Компанія почала карбувати свої 
сурогатні монети (tokens) номіналом в 1, половину та чверть «вичи-
неного бобра». 

 
Таким чином, в американських колоніях Британії в обігу перебу-

вали три типи грошей: роздрібна монета, паперові гроші та «товарні 
гроші» (тютюн, звірячі шкірки і, навіть, вампи – індіанські пояси з 
мушель). Грошові знаки були деноміновані на англійський манер – у 
фунтах, шилінгах та пенсах, але американські фунти були «легши-
ми» за англійський (крім того, їхня цінність варіювала від колонії до 
колонії).  

Взагалі грошово-фінансова політика метрополії щодо її амери-
канських володінь полягала на сподіванні отримання із-за океану 
значних доходів, а тому на практиці вивіз до Америки дорогоцінних 
металів усіляко блокувався. Англійська влада забороняла колоністам 
створювати власні монетні двори (у 1652 р. колоністи Массачусетсу 
таки створили свій монетний двір, але у 1682 р. король таки наказав 
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його зачинити)392. Внаслідок цього в колоніях виникав «готівковий 
голод», який задовольнявся у крайньому випадку «товарними гро-
шима», а загалом – за рахунок використання іноземних монет: фран-
цузьких екю, португальських крузейро та, головним чином, іспан-
ських реалів (які завозилися контрабандою). Найбільш поширеною 
була монета у «вісім реалів» (відома також як «піастр»), яка за ва-
гою (та цінністю срібла) дорівнювала широко розповсюдженому в 
Європі німецькому талеру. Колоністи здебільшого називали її на  
голландський манер – ―daalder‖, або простіше – ―dollar‖. Іноземні 
монети фактично виконували функцію засобу обігу, хоча в бухгал-
терських записах вони відображалися у фунтах, але з певною пре-
мією (crying up of the coinage). 

Випуск власної валюти в північно-американських колоніях роз-
почався за 85 років до здобуття ними незалежності393. Адже колоніс-
                                                 
392 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. Взлет и падение доллара. Москва: 
Из-во Института Гайдара, 2013. С. 22. 
 Талери карбувалися із срібла, яке видобувалося в Богемії, в містечку Таль 
(від нім. Tal – «долина»). Пізніше, містечко перейменували на St. Joachim's 
Tal (на честь св. Іоакіма – покровителя рудокопів). У зв‘язку з цим монети 
згодом почали називати «іоахімталерами» або просто «талерами». В інших 
країнах назва варіювалася на більш благозвучний для слуху тих народів 
манер – у Росії, наприклад, побутувала назива «ефимки», в Італії – tallero,	
навіть в Ефіопії – talari. У Британії талер називали dallar або dollar. Назву 
«долар з мечем» (Sword Dollar) має шотландська срібна монета у 30 шилін-
гів, яка карбувалася у 1567–1571 рр., втім достовірних свідчень про те, що 
так її називали в ті часи, немає. Однак вже В. Шекспір у своєму «Макбеті» 
(1606 р.) використовує цю назву грошової одиниці (акт 1, сцена 2). Цікаво, 
що у німецькому перекладі це талери, а ось в російському та українському – 
чомусь золоті монети (хоча талер був срібним). Можна припустити, що 
традиція послуговуватися назвою «долари», а не «талери» виникла трохи 
пізніше: приблизно в середині XVII сторіччя в Англії вирізняють срібні 
«імперські талери» ( нім.: Reichsthaler, голл.: rijksdaalder, дан.: rigsdaler, 
швед.: riksdaler), які англійською називали «rix-dollar». І. Ньютон у 1702 р. 
вирізняв вже тринадцять типів «доларів». Як би там не було, американські 
долари отримали свою назву саме від піастра-талера. Так само, як і відомий 
знак $, що виник внаслідок схематичного зображення двох колон (які сим-
волізували «Геркулесові стовпи» або Гібралтарську протоку) та «морську 
хвилю» між ними – як це було викарбовано на реверсі піастра. 
393 Tcherneva	 P.R.	 Money,	 Power,	 and	 Monetary	 Regimes. Levy Economics  
Institute of Bard College, Working Paper. March 2016. No. 861. Р. 12–25. 
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ти постійно скаржилися, що їм не вистачає оборотних засобів обмі-
ну, особливо для того, щоб сплачувати податки. Спочатку деякі ко-
лонії дозволили використовувати для цього ходові товари, – зокрема 
тютюн. У 1690 р. у штаті Массачусетс було випущено дрібні купюри 
(паперові гроші) у формі «колоніальних розписок» (Colonial scrits),	
які могли бути використані для сплати місцевих податків (для фінан-
сування видатків, пов‘язаних з першим франко-британським конфлік-
том у Північній Америці – війни Аусбурзької ліги або, в англомовній 
традиції – «війни короля Вільяма» 1689–1697 рр. (King William's 
War). Вони почали поширюватися як засіб обміну всередині колонії. 
Незабаром інші колонії також прийняли цю інновацію: Південна Ка-
роліна (1703), Нью-Йорк і Нью-Джерсі (1709), Род-Айленд (1710), 
Північна Кароліна (1712), Пенсильванія (1723), Меріленд (1733), 
Джорджія (1735) та остання – Вірджинія (1755).   

Кредитні векселі кожної колонії (за винятком штату Меріленд  
після 1764 р.) були номіновані в фунтах (т.зв. «нью-йоркські фунти», 
«вірджинські фунти» тощо). Формально за ними була встановлена 
нульова процентна ставка і для кредитних операцій з ними влада ні-
коли не виходила на ринок. До середини XVIII століття колоніальні 
державні кредитні векселі становили значну частину грошової маси 
у відповідних колоніях. Однак висока інфляція у Південній Кароліні 
після 1731 р. змусила британський парламент заборонити емісію па-
перових грошей (хоча колонії було дозволено зберігати наявні гроші 
в обігу). Не кращою була ситуація і в інших колоніях. Так, після  
значного знецінення «массачусетського фунта» у 1748 р. колоніаль-
на влада відмовилась від паперових грошей і повернулася до метале-
вого стандарту394.  

Британський парламент був змушений регулювати паперово-
емісійну активність своїх колоній спеціальними законами (Currency 
Acts of 1751 and 1764), які забороняли або обмежували колоніям ви-
пуск нової валюти і вимагали сплату податків лише золотими та сріб-
ними монетами. Закон про валюту 1751 року дозволив колоніям ви-
пускати паперові гроші за двох умов: 1) вони не матимуть статусу 
законного засобу платежу (тобто будуть необов‘язковими для при-
                                                 
394 Grubb	F. The	constitutional	creation	of	a	common	currency	in	the	U.S.	Mone-
tary stabilization	versus	merchant	 rent	 seeking. Conflict Potentials in Monetary 
Unions / Ed.	by	Nautz	J., Jonung	L.	Stuttgart	: Steiner	Verlag,	2007. Р. 20–21. 
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йому) і 2) влада забезпечить достатні резерви (у вигляді надходжень 
від податків), щоб паперові гроші могли бути викуплені за повно-
цінну монету не пізніше, аніж через п‘ять років після емісії. Хоча 
напочатку цей закон стосувався лише Нової Англії, Закон про валю-
ту 1764 р. поширив його на всі колонії. (Деякі колонії, такі як Мері-
ленд, Пенсильванія та Нью-Йорк, здійснювали таку політику за вла-
сним бажанням задовго до 1760 р.). 

Звісно, що під час революції колишні колонії не зважали на ці 
обмеження і здійснювали масову емісію паперових грошей як по-
одинці, так і від імені Континентального конгресу, що зрештою пов-
ністю знецінило їхню вартість. На додаток, передбачаючи дії колоні-
стів, британці ще раніше розпочали наповнювати колонії підробле-
ними банкнотами. Отож, «[н]апередодні революції фальшування як 
загроза № 1 для колоніальної валюти перевершило британський ім-
періалізм»395.  

Таким чином, після отримання незалежності американцям дове-
лося самим нормалізувати емісійну діяльність. У 1785 р. Конгрес 
видав постанову щодо визнання грошовою одиницею Сполучених 
Штатів одного долара, який поділявся на 10 даймів або 100 центів. 
Наступного року вирішили створити власний монетний двір, а у  
квітні 1792 р. уже був ухвалений Закон про монетний двір (відомий 
під двома назвами – Mint Act або Coinage Act; в оригіналі – An Act 
establishing a mint and regulating the coins of the United States). Закон 
встановлював державний стандарт грошової одиниці (долара) у ви-
гляді срібної монети, вага та вартість якої дорівнювала згаданому 
вище іспанському долару. В законі також передбачалося карбування 
монет вищим номіналом – 10 («срібний орел») та 20 («золотий 
орел») доларів. Викарбувана у 1794 р. срібна монета «Liberty Dollar» 
(серед нумізматів відома як «Flowing Hair Dollar», оскільки на її ре-
версі зображено дівчину з волоссям, що майорять за вітром) зараз 
уважається найдорожчою монетою світу: у 2013 р. її було продано за 
трохи більше ніж 10 млн доларів.  

У травні 1792 р. перший президент Сполучених Штатів Північної 
Америки Дж. Вашингтон підписав закон (авторства Томаса Джеф-
ферсона) щодо запровадження карбування мідної монети (Act to 
                                                 
395 Rhodes	K.	The	Counterfeiting	Weapon. Federal Reserve Bank of Richmond, 
Econ Focus. 2012. First	Quarter. No. 16	(1). Р. 35. 
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Provide For a Copper Coinage), яким було уведено мідну одноценто-
ву монету, яка використовується і досі. (Одночасно до 1857 р. карбу-
валися також півцентові монети). Закон встановлював ліміт прид-
бання монетним двором міді для карбування монет.  

 
Паралельно здійснювалися кроки і стосов-

но створення в країні центрального банку. Ще 
у 1781 р. у Філадельфії був заснований Банк 
Північної Америки, який став першим прото-

типом центрального банку у Сполучених Штатах. Згодом його прото-
центробанківські функції перейшли до Банку Сполучених Штатів, 
створеного у 1791 р. (із 20% державною часткою у капіталі) на про-
позицію тодішнього міністра фінансів А. Гамільтона у той же Філа-
дельфії (з філіями у восьми інших містах). До обов‘язків цього Банку 
(який прийнято називати «першим Банком США»), крім традиційної 
комерційної діяльності, входило утримання федеральних грошових 
фондів та виконання функцій урядового фіскального агента.  

Власне остання функція викликала найбільшу критику «джеф-
ферсонців», які вважали, що таким чином Банк стримує економічний 
розвиток країни і, взагалі, захищає інтереси не аграріїв, які станови-
ли більшість населення США, а торговців і – навіть – «британські 
інтереси», – тим більше, що 20% акцій Банку належала іноземцям). 
Унаслідок цього його ліцензію («чартер»), термін якої закінчився у 
1811 р., не було продовжено (за що парламентарі проголосувало з 
перевагою усього в один голос у кожній з палат Конгресу). Між тим 
за п‘ять років було створено «другий Банк США» – через фінансові 
складнощі, викликані англо-американською війною 1812–1815 рр. 
(т.зв. «другою війною за Незалежність»). Однак численні критики 
продовжували свої атаки. Банк був зобов‘язаний дотримуватися 
«грошового принципу» ("currency principle‖), тобто тримати співвід-
ношення запасу металевих грошей та депозитів на рівні 20%, але на 
практиці цей показник коливався в межах 12–65%, що тільки під-
штовхувало банки штатів не обмінювати раптово його банкноти на 
«дзвінку монету».  

Позиції другого Банку США погіршувало невдале управління та 
на додачу  обвинувачення у сприянні фінансовій паніці 1819 р. У 
тому ж році штат Меріленд постановив оподатковувати емісію банк-

Американська 
мрія: централь-
ний банк 
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нот усіх банків, які не мали ліцензії Штату: насправді таким був ли-
ше один загальноамериканський Банк США. Отож його право на іс-
нування довелося підтверджувати рішенням Верховного суду, який 
постановив, що Конгрес таки мав «неявне право» або «право, яке 
мається на увазі» (implied powers) для створення в країні центрально-
го банку. Але це не зупинило  тих, хто критикував Банк як інстру-
мент федерального контролю та взагалі інститут, який забезпечував 
комерційні інтереси східних штатів. Тим не менш, у 1823–1828 рр., 
при новому президентові Банку Н. Бідлі, контроль над пропозицією 
грошових знаків було відновлено і фінансову стабільність вдалося 
повернути. 

Президент Е. Джексон (1829–1837 рр.), чий портрет нині прикра-
шає 20-доларову банкноту, вважав, що в грошовому обігу США по-
винні бути лише золоті та срібні монети, які карбує Казначейство, та 
відповідні іноземні монети, визнані Конгресом. І це при тому, що на 
той момент Сполучені Штати ще не мали відкритих великих родо-
вищ дорогоцінних металів, але відчували постійний дефіцит у тор-
гівлі з іншими країнами, що не давало можливості забезпечити необ-
хідну пропозицію грошей у межах того, що він називав «Конститу-
ційною грошовою системою».   

У 1832 р., під час президентських виборів головним супротивни-
ком чинного президента Е. Джексона став сенатор Г. Клей, який  
давно і суттєво підтримував Банк США. Він і переконав президента 
Банку Н. Бідла завчасно подати заявку на оновлення ліцензії – з тим, 
щоб мати можливість використати тему функціонування Банку 
США у передвиборній риториці. Логічно, що ставлення Е. Джексона 
до Банку погіршилося. Джексон не був принциповим противником 
ідеї центрального банку, але постав конкретно проти  другого Банку 
США і після свого обрання на другий термін наказав вивести з нього 
усі федеральні фонди. А у 1836 р., попри позитивне рішення Конгре-
су, наклав вето на рішення щодо подовження ліцензії: тому другий 
Банк США продовжив свою діяльність як простий комерційний банк 
у штаті Пенсільванія, аж доки у 1841 р. зовсім припинив своє існу-
вання. 

Використання лише срібних та золотих монет зі зрозумілих при-
чин не могло задовольнити потреб зростаючої економіки. І хоча у 
1837 р. Верховний суд іще раз (у справі стосовно Банку Коннектику-
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ту) підтвердив конституційність ідеї центрального банку, Сполучені 
Штати залишалися без такого інституту (аж до створення у 1913 р. 
Федеральної резервної системи). Цей період (1837–1862) отримав 
назву «ери вільної банківської емісії» (Free Banking Era): банкнотну 
емісію здійснювати прості комерційні банки з ліцензіями окремих 
штатів, які і встановлювали для них власні резервні вимоги (що, зві-
сно, значно ускладнювало контроль за організацією та стабільністю 
грошового обігу).  

Ситуація ставала ще більш неконтрольованою через те, що на 
практиці банкам навіть непотрібно було звертатися до влади за та-
кою ліцензією, вони отримували її автоматично. Отож кількість бан-
ків-емітентів зросла більш ніж удесятеро, сягнувши семи сотень. Ло-
гічним результатом цього стала вартісна диференціація між доларо-
вими банкнотами різних банків, а далі – масове банкрутство банків і, 
відповідно, знецінення їхніх банкнот. Неофіційно таку систему по-
чали називати «банківництвом дикої кішки» (Wildcat Banking).  

Взагалі-то після завоювання незалежності було здійснено кілька 
невдалих спроб уніфікації банкнотної емісії, які завершилися накла-
данням вето президентом Е. Джексоном на повторний дозвіл для 
другого Банку США. Тож банкноти, емітовані окремими штатами, 
продовжували розповсюджуватися і, відповідно, розквітало їх фаль-
шування: приблизно 6 тисяч видів банкнот (із загальної чисельності 
у 10 тисяч) постійно підроблялися. Ця практика продовжувалася і 
після того, як у 1862 р. єдиним законним засобом платежу було  
визнано «грінбеки» (Legal Tender Act of 1862). Це примусило вжити 
проти фальшивомонетників більш жорстких заходів, переходячи від 
судових позовів з боку Казначейства (міністерства фінансів) до 
створення з цією метою першої в історії Сполучених Штатів секрет-
ної служби**. 

                                                 
 Назва виникла у зв‘язку з тим, що на банкнотах одного з найбільших збанк-
рутілих банків – Банку Мічигану – було зображення дикої кішки. Крім того, 
ще раніше термін «дикі кішки» використовувався стосовно фінансових спе-
кулянтів. Отож, визначення «wildcat» в американській практиці й досі асо-
ціюється із ризиковими та шахрайськими операціями.  
** Ідею створити для боротьби з фальшуванням грошей спеціальну секретну 
службу міністр фінансів Х. Маккалаф (Hugh McCulloch) висловив прези-
денту А. Лінкольну наприкінці робочого дня 14 квітня 1865 р. Президент у 
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Кінець цієї системи був прискорений початком Громадянської 
війни (1861–1865 рр.). Закони про національні банки (1863, 1864 та 
1865–1866 років.) створили систему національних банків з більш ви-
сокими стандартами ліквідності та управління, аніж для банків шта-
тів (state banks), і фактично лише їм було дозволено емісію доларо-
вих банкнот уніфікованого вигляду.  Формально банкам штатів не 
було заборонено емісію власних банкнот, але з серпня 1865 р. на їх 
випуск було встановлено 10% податок, що поступово і призвело до 
припинення такої емісії). А в 1874 р. Національним банківським ак-
том таку емісію було заборонено юридично. По суті, це стало новим 
етапом створення системи центрального банку.  

 
Взаємопов‘язаний процес переходу на золо-

тий стандарт та створення емісійного централь-
ного банку відбувався і в інших країнах, хоча і з 
певними відмінностями.  

 
Першою у Європі шляхом впровадження золотого стандарту слі-

дом за Британією пішла Португалія (якщо не рахувати вільне місто 
Бремен), що видалося певним сюрпризом, беручи до уваги «перифе-
рійний статус» цієї країни. Але вона була пов‘язана з Британією міц-
ними економічніими зв‘язками. Крім того, на користь такого рішен-
ня зіграв ще один вагомий фактор. Річ у тім, що іще з кінця XVII 
сторіччя в головній португальській колонії – Бразилії розпочалася 
перша в історії модерного світу «золота лихоманка». З 90-х років 
XVII століття до 20-х років XIX століття в ній взяли участь понад 
400 тисяч старателів з Португалії і півмільйона рабів з Африки. «Зо-
лота лихоманка» мала величезне значення для бразильської економі-
ки і зумовила такий значний приплив капіталу в південно-східні ко-

                                                                                                               
принципі погодився з цією пропозицією, але ввечері того ж дня його вбили. 
Проте секретну службу Міністерства фінансів все ж було створено і вона 
розпочала активно боротися з фальшивомонетниками. Але коли у 1901 р. 
було вбито президента В. Мак-Кінлі (William McKinley Jr.), Конгрес дору-
чив їй додатково охороняти президента та інших високопоставлених осіб 
США (перейменувавши її на Секретну службу США – U.S. Secret Service – 
USSS), яка аж до 2003 р. була підпорядкована Міністерству фінансів (US 
Treasury). 

«Золотий  
стандарт»  
крокує  
планетою 
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лонії, що у 1763 р. португальський уряд перемістив столицю Бразилії 
із Сальвадору (на північному сході) до Ріо-де-Жанейро.  

Водночас у самій Португалії у листопаді 1846 р. шляхом 
об‘єднання двох фінансових установ – комерційного банку Banco de 
Lisboa та інвестиційної компанії (які спеціалізувалася на фінансу-
ванні державного боргу) Companhia de Confiança Nacional – було 
створено Banco de Portugal з правом банкнотної емісії, яка базувала-
ся на золотих резервах. Усього з 1700 р. по 1800 р. було видобуто 
1000 тонн «жовтого металу», що і створило матеріальне підґрунтя 
для переходу на золотий стандарт. Одночасно на ринку виник над-
лишок золота.  

Отож, проаналізувавши наслідки дворічного процесу знецінення 
золота порівняно зі сріблом, 1 травня 1854 р. т.зв. «регенеративний» 
уряд Ф.П. де Мело вніс до парламенту країни пропозицію переходу 
до золотого стандарту. Дискусія тривала усього з пів місяця і стосу-
валася, головним чином, технічних аспектів реформи. Після внесен-
ня незначних змін до урядового проєкту нова грошова система була 
затверджена 15 травня, а з 29 липня вже запроваджена. Законним 
засобом платежу було визначено «реал» із золотим вмістом у  
1.626 мг чистого металу (що представляло зниження його вартості  
на 1,03% по відношенню до паритету, який був зафіксований у  
1847 р.)396.  

Натомість в іншій іберійській країні – Іспанії – у 1829 р. було лік-
відовано Банк Сан-Карлос і на його місці створено новий емісійний 
банк – Банк Сан-Фернандо (Banco Espanol de San Fernando), назва-
ний на честь нового короля – Фердінанда VII. Цей банк також мав 
монопольне право на емісію банкнот лише в Мадриді (яким на той 
час і обмежувався їхній обіг). Згодом «ареал» обігу банкнот було 
розширено за рахунок створення нових емісійних банків – Банку  
Барселони (1844), Банку Ізабелли ІІ (Мадрид, 1844) та Банку Кадіса 
(1846).	 

Таким чином створювалася фрагментарна емісійна система, за 
якої банкноти емісійного банку могли обертатися лише на «його» 
                                                 
396 Duarte	A.P.,	Andrade	J.S.	How	the	Gold	Standard	Functioned	in	Portugal:	an	
analysis	 of	 some	 macroeconomic	 aspects. Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra, Grupo de Estudos Monetários e Financeiros (GEMF) 
- Estudos do GEMF. 2004. Nо.º 1. Р. 4–5. 
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території. Пізніше, монополія на обіг банкнот у Мадриді закріпилася 
за Банком Сан-Фернандо, а в інших містах було дозволено створю-
вати свої емісійні банки, – але не більше одного. Керівників усіх емі-
сійних банків при цьому призначав уряд. У 1866 р. у країні вже діяло 
22 емісійні банки. У 1873 р. Банк Сан-Фернандо отримав статус за-
гальнонаціонального емісійного інституту і був перейменований у 
Банк Іспанії. 

Що стосується грошової системи, то, базуючись ще на традиціях 
«срібних потоків» XVI ст., ця країна ніколи офіційно не переходила 
на золотий стандарт: вона дотримувалася принципів біметалізму аж 
до 1883 р., коли обмін песет на золото було припинено й іспанська 
валюта перейшла на плаваючий курс відповідно до міжнародних 
правил, які діяли на той час. Це, однак, не означає, що Іспанія не на-
магалася перейти на золотий стандарт, але в принципі Банк Іспанії, 
створений у 1873 р., ніколи не дотримувався «правил гри». Зокрема 
щодо забезпечення фіксованого валютного курсу відповідно до пра-
вила «золотих точок». 

Аналогічні процеси відбувалися також в Азії. Створення централь-
ного банку в Японії мало свою специфіку, обумовлену загальною 
проблемою вибору «джерела» західного досвіду для модернізації 

                                                 
 У практиці діяльності центральних банків слід було дотримуватися двох 
основних «правил гри»: по-перше, центральний банк повинен був піднімати 
облікову ставку, коли його запаси золота зменшувалися, і по-друге,  
центральні банки не повинні стерилізувати – тобто, розширювати (або змен-
шувати) – внутрішні активи, щоб компенсувати відплив (або приплив) золо-
та». (Bazot G., Bordo M., Monnet E. The	price	of	stability:	The	balance	sheet	poli-
cy	of	the	Banque	de	France	and	the	Gold	Standard	(1880-1914). National Bureau 
Of Economic Research, Working Paper October, 2014. № 20554. , Р. 1). 
 Золоті точки (англ. Gold / specie points) – межі коливань валютного курсу 
в умовах золотого стандарту. При режимі вільноплаваючих курсів валют у 
період, коли ринковий курс падав нижче золотого паритету, боржники во-
ліли розплачуватися за міжнародними зобов‘язаннями золотом, а не іно-
земною валютою. В результаті при досягненні курсом нижньої З.Т. (Gold 
export point) відбувався відплив золота із країни. При досягненні курсом 
верхньої З.Т. (Gold import point) іноземні боржники воліли погашати свої 
борги золотом, і починався приплив золота в країну, курс валюти якої під-
вищився. З.Т. визначалися вартістю пересилання золота з однієї країни в 
іншу (як правило, в межах 1% вартості металу). 
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країни, що відбувалася в період «революції Мейдзі» (1868–1889),	
тобто певної капітуляції перед натиском Заходу (головним чином – 
США) та відмови від політики самоізоляції (секоку). Ця капітуляція 
стала для США не просто великою перемогою, а й заклала критично 
важливу основу для зростання американської могутності, без якої 
останній просто нікуди було  розповсюджуватися397.  

У 1868 р. в Японії було запроваджено нові урядові зобов‘язання  
(dajoukan-satsu): облігації, деноміновані в золотих грошових одини-
цях (ryo). Фактично вони повинні були замінити в грошовому обігу 
вагові срібні засоби платежу (cho-gin та  mameita-gin)398. На практиці 
це, однак, призвело до величезної інфляції (оскільки за рахунок емі-
сії облігацій уряд намагався покрити зростаючий дефіцит бюджету).  

Ситуація вимагала переходу на більш сучасну модель грошової 
емісії. Після недовготривалої дискусії між урядовцями за основу бу-
ло вирішено взяти американську модель, унаслідок чого у грудні 
1872 р. було ухвалено закон «Про національні банки». Згідно з цим 
законом було створено мережу «національних банків» (шляхом на-
дання привілею існуючим прототипам комерційних банків (kawase-
gaisha), які з 1869 р. почали створюватися в найбільших містах імпе-
рії. Привілеї надавалися у разі відповідності встановленим критеріям 
щодо розміру капіталу та ліквідних резервів).). Таким чином вони 
отримували право емісії банкнот – єдиного взірця, але з назвою від-
повідного банку. Перший національний банк Токіо було створено у 
червні 1873 р.. Протягом найближчого часу вони з‘явилися також в 
Йокогамі, Осаці (2 банки) та Ніїґаті. 

Між тим у 1874 р. сталася криза японської єни, яка, серед іншого, 
призвела до падіння довіри до паперових грошових знаків. Тому в 
1876 р. до закону були прийняті поправки, якими припинився обмін 
банкнот на золото і для них було встановлено забезпечення держав-
ними цінними паперами399. Натомість країну повернули до срібного 

                                                 
397 Dickinson	 F.R.	 Japan	 and	 the	 Modern	 World:Lessons	 from	 Meiji. Japan  
Review. 2018. Vol. 2. No. 2. Р. 50. 
398 Shizume	M.,	Tsurumi	M.	Modernizing	 the	 financial	 system	 in	 Japan	during	
the	 19th	 century:	 National	 Banks	 in	 Japan	 in	 the	 Context	 of	 Free	 Banking. 
WINPEC Working Paper Series (Waseda	University	Tokyo, Japan). September 
2016. No.E1607. Р. .4. 
399 Там само. С. 6. 
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стандарту. Невдовзі національні банки почали стрімко розвиватися, і 
в 1878 р. уряд встановив обмеження на випуск паперових грошей у 
розмірі 34 млн єн. Відповідно до цього рішення у листопаді 1879 р. 
був зареєстрований останній, 153-й Національний банк Кіото.  

Однак це не зумовило докорінну зміну ситуації й інфляція про-
довжувала руйнувати фінансову систему імперії. І хоча, як зазнача-
ють експерти, «проблеми у фінансовому секторі економіки Японії 
наприкінці 1870-х років були пов‘язані не з американською банків-
ською системою, а з помилками в реалізації політики та іншими 
складнощами перехідного періоду в японській економіці»400, було 
вирішено спробувати іншу модель. 

Тому в 1882 р. було ухвалено закон «Про Банк Японії» 
( 日本銀行 - Nippon Ginkō), якому передавалося монопольне право на 
грошову емісію. Стосовно ж національних банків передбачалося, що 
вони втрачатимуть своє емісійне право поступово (спочатку йшлося 
про 20-річний період), але на практиці все завершилося вже за рік, а 
далі старі «національні» банкноти просто замінювалися на банкноти 
Банку Японії. Перші банкноти Банку Японії були емітовані у 1885 р. 
і вони були розмінні на срібло401 (що відображало певну невизначе-
ність ставлення уряду до вибору основи грошового стандарту – про 
що йтиметься далі). 

 
Слідом за виникненням центральних 

банків з‘явився ще один монетарний 
інститут, роль якого у розвитку монета-
рної системи не вичерпана й до цього 

часу – Валютне бюро (Currency Board).	 

                                                 
400 Емельянова О.Н. Использование опыта США с целью развития банков-
ской системы Японии в эпоху Мейдзи (1868–1912 гг.). США и Канада: эко-
номика, политика, культура. 2018. № 6. С. 104.  
401 Shizume M.A History of the Bank of Japan,	 1882-2016. WINPEC Working 
Paper Series (Waseda	 University	 Tokyo, Japan). October	 2017. No. E1719.  
Р. 10. 
 У сучасній українській економічній літературі більше поширений є перек-
лад «валютне (у)правління» або «валютна рада», що є більш точним з точки 
зору простого калькування англомовної назви, проте не її сенсу. Тому ми 
надаємо перевагу терміну, який використовувався фахівцями ще у 1980–

Колоніальна  
залежність: 
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У 1848 р на острові Маврикій (спочатку французькій, а на той час 
уже британській колонії) в результаті падіння світових цін на цукор 
(який і до цього часу залишається там основним експортним това-
ром) сталася фінансова криза. На Маврикії тоді діяло два банки – 
емітенти банкнот. Один з них був змушений закритися, а інший ви-
жив, але довіра до нього була настільки низькою, що його банкноти 
приймалися за курсом нижче номіналу.  

Відтак колоніальному уряду довелося шукати нетрадиційне  
рішення. Сталося так, що його довелося приймати губернатору  
У.М. Гомму (W.M. Gomm)	– людині рішучій та самостійній. Отож, 
було прийнято рішення про створення Валютного бюро (Currency 
Board), яке було організовано у формі банку Mauritius Commercial 
Bank Limited. Йому передавалися виняткові права грошової емісії на 
основі ідей «грошової школи» (Currency School). До Бюро входило 
три комісіонери, яких призначав уряд. Банк мав право випускати 
банкноти номіналом у 5 та 10 рупій, які обмінювалися на індійські 
срібні монети. Для цього Банк повинен був утримувати резерв монет 
в обсязі мінімум 1/3  (в ідеалі – ½) банкнотної емісії, а решту – у 
 вигляді цінних паперів: спочатку місцевих, пізніше – і паперів бри-
танського уряду, а зрештою – лише британських урядових цінних 
паперів). Нововведення прижилося і навіть поширилося на інші аф-
риканські колонії Британії. Причому обмін «бюрократичних» банк-
нот здійснювався спочатку лише на срібло та золото402. Потім систе-
ма Бюро використовувалася Британією і на Карибах, і на Близькому 
Сході (а також у деяких інших маленьких країнах – загалом понад  
70 країн та територій). А пізніше цей механізм, пік розвитку якого 
припав на сорокові роки вже ХХ сторіччя), широко використовував-
ся у країнах із нестабільною та зростаючою економікою. 

Це була справді історична подія, оскільки на той час в Африці  
торговельний обмін традиційно здійснювався здебільшого у формі 

                                                                                                               
1990 рр., оскільки він показує підпорядкованість цієї інституції більш ви-
щій інстанції (центральному банку) або, принаймні, зауважує про функціо-
нальну залежність від неї. 
402 Pintev	 S.	 Currency	 Board	 Arrangements.	 Rationale	 for	 Their	 Introduction, 
Advantages	and	Disadvantages. Diplomarbeiten	Agentur	diplom.de.	ein	Imprint	
der	Diplomica,	2003. Р. 7. 
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бартеру. Функції товару-посередника деколи виконували домашні 
тварини (бики), шматочки заліза, сіль, мушлі каурі тощо.  

Предмети, що використовувались як валюта, іноді самі по собі 
були бажаними, адже часто використовувались як прикраси для тіла. 
На заході Африки з XIV століття мідні браслети використовували як 
валюту. Мідь була «червоним золотом» Африки, там її видобувалася 
і торгували нею по всій Сахарі італійські та арабські купці. Ранні 
португальські дослідники 1470-х років зауважили, що мідні браслети 
на руки та ноги – основні гроші по всьому західному африканському 
узбережжі. Їх зазвичай носили жінки, щоб продемонструвати багат-
ство свого чоловіка. Португальська корона уклала контракти з ви-
робниками в Антверпені та інших місцях для виробництва кілець у 
формі півмісяця з розкльошеними кінцями, які стали називати мані-
лою (від латинського manus – рука, або від monilia, множини monile 
– намисто). 

Після приходу португальських та інших європейських торговців 
велика кількість цих «маніл» вироблялася в Європі для торгівлі на 
заході Африки. Європейці послуговувалися «манілами» (не тільки з 
міді, а й із заліза) у торгівлі із Західною Африкою, приблизно з  
XVI століття до 1930-х років403. На сході Африки та на Мальдівах як 
гроші активно використовувалися мушлі каурі, які навіть мали об-
мінний курс щодо французького франку. Але поступово інфляція 
(хоча, як зауважують дослідники, і не така галопуюча, як та, що згу-
била долари конфедератів або – пізніше – німецьку марку та угор-
ський форинт) привела до повної відмови від «грошей-мушлей»404. 

У деяких прибережних регіонах використовували завезені араб-
ськими торговцями рабами та слоновою кісткою монети – здебільше 
індійські срібні рупії (хоча зустрічалися й інші монети). Після того, 
як на Берлінській конференції 1885 р. африканські території були 
розподілені між європейськими метрополіями, останні намагалися 
впорядкувати товарно-грошові відносини у своїх колоніях. Зокрема, 
Португалія намагалася побудувати в Африці свій економічний прос-
тір, який, окрім схем тарифних преференцій, передбачав створення 
                                                 
403 Manilla:	 Money	 of	 The	 Slave	 Trade. US Slave. Oct.26,	 2011. URL: 
http://usslave.blogspot.com/2011/10/ 
404 Hogendorn	J.,	Johnson	M.	The	Shell	Money	of	the	Slave	Trade. African Stud-
ies Series,	No.49. Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1986. Р. 147. 
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колоніального банку (спочатку за моделлю французьких колоніаль-
них банків). У 1864 р. було створено Національний заморський банк 
(Banco Nacional Ultramarino - BNU). Деякий час він користувався 
монополією на випуск банкнот та банківську діяльність у всій порту-
гальській колоніальній імперії (що насправді і сама ще перебувала на 
стадії створення). У 1901 р. він втратив свою банківську монополію, 
але залишився єдиним банком-емітентом у всій португальській ко-
лоніальній імперії. Ідея полягала в тому, щоб у всіх португальських 
колоніях був спільний грошовий обіг, але практичні потреби зумов-
лювали використання окремих засобів обігу (навіть якщо вони мали 
спільну назву – ескудо)405.  

Імперська компанія Британської Східної Африки (The Imperial 
British East Africa Company – IBEAC) почала випуск т. зв. «монет 
Момбаса» (1888–1890), які карбувалися в Індії на основі місцевих 
рупій, анна та пайсів (rupees, annas та pice). Національний банк Індії 
навіть відкрив свої офіси на Занзібарі (1892), в Момбасі (1896) та у 
Найробі (1904).  

У 1896 р. британці розпочали будівництво залізниці між Кенією 
та Угандою, на якому працювали робітники, завезені з Індії. Їхня ро-
бота оплачувалася індійськими рупіями, а тому для спрощення про-
цедури невдовзі «місцеві рупії» почали карбуватися безпосередньо в 
Африці (інколи вони отримували спеціальні назви на кшталт zirupia 
або chirupa,	iropiyani,	rubia тощо). Зрештою у 1906 р. у Східній Аф-
риці були викарбувані повністю власні монети – пайс Східно-
африканського протекторату та угандійська рупія406.  

Водночас на іншому кінці Африканського континенту – на Атлан-
тичному узбережжі, у листопаді 1912 р. утворено Західно-
Африканське Валютне бюро (West African Currency Board – WACB)	
для колоній Британії – Золотого Берега (Гани), Нігерії, Гамбії та 
Сьєрра-Леоне. Фактично британська влада скористалася досвідом, 
отриманим на Сході Африки, але це Бюро стало першим, яке забез-

                                                 
405 Valério N.	The	Escudo	Zone	– a	failed	attempt	at	a	colonial	monetary	union. 
Conflict Potentials in Monetary Unions / Ed.	by	Nautz	 J.,Jonung	L.	 Stuttgart	 : 
Steiner	Verlag,	2007. Р. 95. 
406 A	History	 of	Currency	 in	 East	 Africa	 from	 1895. Trade Mark East Africa. 
November	 1,	 2016. URL:	 https://www.trademarkea.com/news/a-history-of-
currency-in-east-africa-from-1895/ 
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печувало обмін своїх банкнот не на метал, а на фунти стерлінгів (що 
було обумовлено складною ситуацією, яка виникла через коливан-
ням цін на срібло)407. 

У грудні 1919 р. британська колоніальна адміністрація об‘єднала 
валютні бюро Уганди та Момбасі у Східно-Африканське Валютне 
бюро (East African Currency Board – EACB). Але функціонувати нове 
Бюро розпочало лише у травні 1920 р., причому фактично зразу з 
правом емісії також у Танганьїці (колишній німецькій колонії, що 
перейшла під протекторат Британії у 1920 р.)408. Бюро випускало 
срібні флорини, які дорівнювали одній індійській рупії (при тому, 
що рупії також продовжували використовуватися). У 1921 р. монети 
та банкноти, деноміновані у флоринах (останні становили до 70% 
загальної емісії) було замінено на шилінги та центи (відповідні мо-
нети були виготовлені зі срібла лише на чверть). 

 
Таким чином, утворилися два основні монетарні інститути:	 

1)	центральні банки – з їх дискреційним правом емісії на основі мо-
нетарного суверенітету та 2) валютні бюро – чиє емісійне право 
базувалося на резервних вимогах та, по суті, залежало від зовніш-
нього управління (навіть якщо бюро не було підпорядковано інозем-
ним центробанкам або іншим органам монетарної влади). 

 
Наприкінці березня 1803 р. (7 жерміналя 

ХІ року Французької Революції) у Франції 
було запроваджено нову грошову систему, 
засновану на десятинній системі обчислення, 
що викликало практичну зацікавленість бага-

тьох країн. Ухвалений закон уводив нову грошову одиницю (франк) 
зі змістом 5 грамів срібла 90-ої проби, а також підтверджував вста-
новлене королівським едиктом ще у жовтні 1785 р. фіксоване спів-
відношення  між сріблом та золотом на рівні 15,5:1. Зручність нової 

                                                 
407 Mauri	A. L‘East	African	Currency	Board	e la Genesi Dell‘Attivita‘ Bancaria 
Nell‘Africa	 Orientale	Britannica.	Dipartimento	 di	 Scienze	 Economiche,	 Azien-
?ali e Statistiche Universita‘ Degli Studi Di Milano, 2007. Р. 12.  
408 Kratz	J.W.	The	East	African	Currency Board (Le Conseil Monétaire Est Afri-
cain)	 (La	 Junta	 Monetaria	 del	 Africa	 Oriental). IMF Staff Papers. Jul.	 1966.  
Vol. 13. No. 2. Р. 229.  
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грошової система зумовила те, що спочатку Бельгія (1832), а потім 
Швейцарія (1850) та Італія (1862) запровадили у себе аналогічну 
грошову систему і таким чином de facto функціонування спільного 
грошового простору було забезпечено не завдяки офіційним уго-
дам та адміністративному регулюванню, а на основі дії суто  
ринкового механізму. Однак відкриття у 1850 р. великого золотого 
родовища в Каліфорнії і наступний приплив «жовтого металу» до 
Європи поступово призвів до «збоїв» ринкового механізму: за період 
1852–1861 рр. середнє співвідношення цін срібла та золота на ринку 
становило 15,37:1409. Звісно, що такі умови призвели до розповсю-
дження спекулятивних операцій, як це і можна було очікувати від-
повідно до дії закону Коперніка – Грешема.  

Помітну роль відіграла також фінансова та економічна криза 
1857–1858 років. Це було не випадкове ізольоване явище, а ланка в 
ланцюзі дрібних криз, які повторювалися з 1820-х років приблизно 
кожне десятиліття. Набираючи сили, вона перетворилася на першу 
світову кризу і найбільше вразила Велику Британію, на той час – го-
ловну промислову і торгову державу, проте невдовзі криза почалася 
у США, Німеччині та Франції. Через це відновлювати «валютне 
об‘єднання» довелося адміністративними заходами.  

Значних зусиль для того, щоб спрямувати французьку політику у 
напрямі подальшої валютної уніфікації та більшої економічної лібе-
ралізації, докладає французький економіст та політичний діяч (віце-
президент Державної ради при Наполеоні ІІІ) Ф.Е. де Парьє (Félix 
Esquirou de Parieu). Причому він був прихильником переходу до ви-
користання як основи єдиної валютної системи саме золотої монети, 
в той час як срібна, на його думку, повинна була використовуватися 
лише як розмінна. (Цей факт демонструє, наскільки непростими і 
позбавленими прямого протиставлення золота та срібла були того-
часні дискусії). Зрештою, підписання Францією, Бельгією, Італією та 
Швейцарією 23 грудня 1865 р. «Валютної конвенції» зумовило ство-

                                                 
409 De Essars	 P., Raffalovich	A.,	Walker	B.E.	A	History	 of	Banking	 in	 all	 the	
Leading Nations. Vol.	3	(France,	Italy,	Spain,	Portugal,	Canada). Part	VIII:	The	
Latin	 Monetary	 Union/The	 Online	 Library	 of	 Liberty. URL:	
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle= 
2239&chapter=212158&layout=html&Itemid=27 
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рення Латинського валютного союзу (L'Union monétaire latine),	
або Монетарної конвенції західної Європи, що почав діяти з 1866 р. 
Причому суто з формальної точки зору про створення союзу не 
йшлося – це була угода про карбування монет з метою боротьби із 
міжнародною спекуляцією срібними субсидіарними монетами (угода 
обмежувалася золотими та срібними монетами, залишаючи поза ува-
гою мідну монету та банкноти). Єдиної одиниці обліку не вводилося 
і кожна країна залишалася відповідальною за карбування національ-
них монет, пов‘язаних між собою еквівалентністю вмісту грошового 
металу. Національний суверенітет у цій сфері був обмежений лише 
лімітом карбування срібної білонної монети* та зобов‘язанням по-
важати спільні стандарти карбування та забезпечувати обмін інфор-
мацією. Державні установи країн – членів угоди зобов‘язувалися 
приймати монети інших країн як засіб платежу, але це правило не 
розповсюджувалося ані на звичайних громадян, ані на банки, в то-

                                                 
 Це угрупування британська преса назвала Латинським валютним союзом з 
метою підкреслити безперспективність його розповсюдження на північ  
континенту. Газета «Таймс» вважала, що до нього приєднається ще лише 
Іспанія, і тому заявила: «ми можемо обґрунтовано очікувати, що з часом 
побачимо повну уніфікацію одиниць вимірювання ваги та інших величин, а 
також валют на всьому тому просторі, який після імператора Наполеона 
можна називати «Латинськими расами» континенту». (The Times. 8 Sep-
tember 1866. Р. 8; The Globe. 12 September 1866. Цит. за:	Einaudi	L.From the 
Franc to the ‗Europe‘: Great Britain, Germany and the attempted transformation 
of	 the	Latin	Monetary	Union	 into	a	European	Monetary	Union	(1865-73). Р. 1. 
URL:	http://www.histecon.magd.cam.ac.uk/docs/einaudi_europe.pdf) 
* Як вже згадувалося вище, ще у XVII ст. реалістичні підходи до регулю-
вання кількості білонної монети в обігу пропонувалися керівником Лондон-
ського монетного двору Г. Слінгслі. Втім, остаточно такий підхід, який су-
часний італійський дослідник К. Чіполла, назвав «стандартною формулою», 
викристалізувався у ХІХ ст. і вже у середині цього сторіччя пояснення та-
кого підходу можна було знайти в будь-якому спеціалізованому підручни-
ку: «дрібні монети випускаються в обіг за рахунок уряду; їх кількість в обі-
гу обмежується; конвертація у повноцінну монету – забезпечується». Як 
пояснив у 1900 р. професор Чикагського університету Дж. Лафлін (James 
Laurence Laughlin), якоїсь чіткої концепції щодо співвідношення білонної 
та повноцінної монети не існує, але кожна країна виробляє його на основі 
досвіду. 
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му числі центральні – які на той час також були приватними уста-
новами410.  

Конкретно країни-учасниці домовилися привести свої валюти до 
біметалічного стандарту з фіксованим співвідношенням між сріблом 
і золотом як 15,5 до 1 (4,5 грами чистого срібла та 0,290322 грама 
чистого золота). Монети країн – учасниць Союзу навзаєм приймали-
ся національними казначействами як законний засіб платежу. Було 
домовлено, що Монетний союз триватиме до 1880 р. Поступово до 
нього приєдналися ще деякі країни: Іспанія та Греція (1868), Австро-
Угорщина, Венесуела, Сербія, Сан-Марино та Папська область 
(1889). Деякі інші країни (Албанія, Болгарія, Румунія тощо) на прак-
тиці також використовували стандарти Латинського монетного сою-
зу, формально до нього не приєднуючись. З 1885 р. золотий вміст 
російських монет було зафіксовано на рівні, ідентичному французь-
ким монетам. Ще раніше такий же вміст золота (без прив‘язки до 
срібла) було прийнято для фінської марки. Політика валютною інте-
грації розглядалася Францією у контексті загальнополітичного на-
пряму на створення загальноєвропейської конфедерації і, таким чи-
ном, валютний союз повинен був стати першим етапом загаль-
ноекономічного союзу європейських країн. 

Утім, відсутність бюджетної дисципліни, насамперед у італійців, 
створювала функціонуванню єдиного монетарного механізму реаль-
ні загрози. Особливо це стосувалося фінансових органів Папської 
області, що фінансували свій бюджетний дефіцит за рахунок субси-
діарного карбування срібної валюти – тобто, простіше кажучи, здійс-
нюючи псування монет і дозволяючи їх експорт в інші країни Латин-
ського валютного союзу. А італійський уряд з цією ж метою випус-
кав неконвертовану паперову валюту, що підривало принципи 
грошового обігу, передбачені конвенцією. Франко-прусська війна 
1870 р. підірвала французькі сподівання на континентальну гегемо-
нію й усунула політичні мотиви підтримки Латинського валютного 

                                                 
410 Einaudi L.From the Franc to the ‗Europe‘: Great Britain, Germany and the 
attempted	transformation	of	the	Latin	Monetary	Union	into	a	European	Monetary	
Union	 (1865-73). Р. 3. URL:	 http://www.histecon.magd.cam.ac.uk/docs/ 
einaudi_europe.pdf 
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союзу. Його подальше існування після 1878 р. головним чином по-
яснювалося лише бажанням уникнути «ліквідаційних витрат»411. 

 
Певною альтернативою Латинському валютному союзу став Скан-

динавський валютний союз, створений у 1872 р. за підсумками робо-
ти спеціальної комісії з питань валютної співробітництва, створеної 
для опрацювання ідеї О. Валленберга (керівника Банку Стокгольму), 
який на другій Паризькій конференції 1868 р. запропонував викорис-
товувати 10-франкові монети як міжнародний засіб платежу412. Ос-
кільки О. Валленберг був депутатом Шведського парламенту 
(Swedish Diet), то й Комісія увійшла в історію під цією двозначною 
назвою. Вже того ж року О. Валленберг умовив шведського короля 
запровадити в обіг 10-франкову золоту монету (carolin coin), а у  
1872 р. Швеція та Данія утворили Скандинавський валютний союз 
(діяв з 1873 р.) на основі спільної грошової одиниці крони. У 1875 р. 
до цього союзу приєдналася Норвегія. Суть Скандинавського валют-
ного союзу зводилася до таких домовленостей: 

– крона визнавалася одиницею розрахунків і складалася зі ста оре 
(öre); 

– затверджено, що монетарний метал та основу грошової системи 
становить золото. Будь-хто мав право конвертувати золото у сканди-
навські крони, а крони – в золото за курсом, встановленим централь-
ними банками трьох країн – членів Союзу. Монета в 10 крон вміщу-
вала 4,032258 грами чистого золота; 

– центральні банки були зобов‘язані приймати золото для емісії 
крони за встановленим курсом; 

– скандинавська крона (у формі золотих та срібних монет, а піз-
ніше – також банкнот) визнавалася як законний засіб платежу на те-
риторії всіх трьох країн валютного союзу. 

Пізніше (у 1885 р.) у рамках Союзу було запроваджено кліринго-
вий механізм розрахунків між центральними банками, а у 1901 р. – 
дозволено циркуляцію крони у формі банкнот на території усіх кра-

                                                 
411 Ferguson	N.	The	Cash	Nexus.	Money	and	Power	in	the	Modern	World	1700-
2000. London:	Penguin	Books,2002.	P.	335. 
412 Geyer	 M.	 One	 Language	 for	 the	 World:	 The	 metric	 System,	 International	
Coinage,	 Gold	 Standard,	 and	 the	 Rise	 of	 Internationalism,	 1850-1900. The 
Mechanism of Internationalism. Oxford	University	Press,	2001. P. 76. 
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їн – членів Союзу. Скандинавський валютний союз проіснував фак-
тично до початку Першої світової війни. На думку шведського дос-
лідника К. Таліа, трьома основними причинами розпаду валютного  
союзу (або, як він це назвав, – «трьома цвяхами у домовину») були: 
1) тимчасове припинення конвертації крони в золото (першою, поси-
лаючись на виснаження своїх золотих резервів на це пішла Швеція у 
1914 р.) та обмеження на експорт; 2) значний профіцит торговельно-
го балансу Швеції та розбіжності валютного курсу в країнах – чле-
нах Союзу та 3) контрабанда розмінної срібної монети з Данії та  
Норвегії (в яких курс крони знизився) до Швеції – що дозволило  
реалізувати прибутки валютних спекулянтів413. 

Формально Скандинавський валютний союз було розпущено ли-
ше у 1924 році. 

Уже згаданий нами вище у підрозд. 3.2.1 Л. Воловський написав 
цілу низку праць з питань монетарної політики, що у 1870 р. були 
зібрані під єдиною обкладинкою в книзі «Золото та срібло» (яку він 
підписав своїм другим ім‘ям – Мішель, що інколи створює певну 
плутанину)414. Зокрема, Воловський зауважував про компенсаторну 
дію системи подвійних стандартів: коли золото і срібло є законними 
засобами платежу для необмежених сум, існуватиме тенденція здій-
снюватиме платежі в тому металі, який переоцінений порівняно з 
ринковим співвідношенням. Таким чином, насправді подвійний стан-
дарт стає не подвійним, а лише альтернативним золотим або сріб-
ним стандартом. В. Джевонс, у своїй відомій праці «Гроші та меха-
нізм обміну»415, погоджуючись із такими теоретичними висновками, 
(уточнюючи, що дія описаного механізму, скоріше, не компенсатор-
на, а «врівноважуюча» – equilibratory ), зауважував, однак, що  
проблема в тому, що в першу чергу необов‘язково, щоб ціни на си-
ровинні товари слідували за екстремальними коливаннями вартості 
обох металів. Ціни товарів залежать тільки від ціни металу, яка вста-

                                                 
413 Talia	K.	The	Decline	 and	Fall	 of	 the	Scandinavian	Currency	Union	1914 –
1924. Events	in	the	Aftermath	of	World	War	I.	Stockholm	School	of	Economics. 
Р. 8–18. URL:	 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 
0.1.1.195.6778&rep=rep1&type=pdf 
414 Wolowski M. L‘Or et l‘Argent. Paris:	Libraire	de	Guillaumin	et	Cie,	1870. 
415 Jevons	W.S.	Money	and	the	Mechanism of Exchange. New	York:	D.	Apple-
ton	and	Company,	1896/	P.	137–138. 
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новилася на рівні, нижчому, аніж це випливало з юридично встанов-
леного коефіцієнта співвідношення між золотом та сріблом (15½ до 
1). Отже, якщо на графіку (мал. 9) ми лінією А позначаємо зміну ва-
ртості золота, що оцінюється в якомусь третьому товарі (скажімо, мі-
ді), а лінією B – відповідні варіації вартості срібла, то потім, наклавши 
ці криві, отримуємо лінію С, яка відображає екстремальні коливання 
обох металів. Тепер стандарт вартості завжди слідує за металом, 
який падає в ціні; отже, крива D дійсно показує курс зміни стандарту 
вартості. Ця лінія переживає частіші хвилеподібності, ніж будь-яка з 
кривих – золота чи срібла, але – що набагато важливіше – коливання 
не настільки великі. 

Л. Воловський попереджав Європу про небезпеку скасування за-
кону про подвійний стандарт і демонетизації срібла. Німеччина, 
приймаючи золотий стандарт, створювала значний попит на золото і 
водночас викидала на ринок багато мільйонів срібних монет. Як очі-
кувалося, Австрія, Данія, Швеція та Норвегія повинні були піти тим 
самим шляхом. Якби інші країни наполягали на негайному отриман-
ні золотих грошей, то очевидно, що вартість золота мала би тенден-
цію до зростання порівняно з вартістю срібла, що була би значною 
мірою знецінена. 

Рис. 9. Співвідношення цін товарів та монетарних металів 

Джерело: Jevons	 W.S.	 Money and the Mechanism of Exchange. N.Y.:	 D.	
Appleton	and	Company,	1896. Р. 136.  
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Якби Франція, Італія, Бельгія та інші країни, що теоретично 
дотримувалися подвійного стандарту, дозволили б вільну дію сво-
їх грошових законів, знецінене срібло потекло би і замінило пере-
оцінене золото, тож зміна вартостей була би поміркованою.  
Л. Воловський стверджував, що якщо припинити цю компенса-
ційну дію, а демонетизацію срібла продовжити, то має катастро-
фічно зрости вартість золота, яке стане єдиним стандартом варто-
сті. Усі борги приватного та державного сектора будуть перерахо-
вані в золото і, таким чином, фінансовий тягар стане набагато 
важчим. 

Погоджуючись, що Л. Воловський цілком правий з абстрактної 
точки зору і що його передбачення певною мірою справдилося.  
В. Джевонс, тим не менш, звертав увагу на те, що народи Європи 
становлять лише невелику частину населення світу. Натомість 
сотні мільйонів людей, які на той час населяли Індію та Китай, а 
також інші частини східних і тропічних регіонів, використовували 
срібну валюту і не демонстрували жодних спроб змінити цей по-
рядок. Отож, хоча витікання сорока або п‘ятидесяти мільйонів 
стерлінгів срібла з Німеччини протягом декількох років могло 
пригнічувати ціну цього металу, воно могло і надалі  поступово 
без труднощів поглинатися східними народами, як це і відбувало-
ся сторіччями.  

    
Єдиний срібний стандарт, практично був 

відкинутий, а боротьба між прихильниками 
подвійного стандарту (який використовувався 
у Франції та країнах Латинського монетного 

союзу) і тими, хто підтримував золотий стандарт у поєднанні з до-
поміжними монетами зі срібла (за прикладом англійської грошової 
системи), продовжувалася.  Переваги подвійного стандарту найактив-
ніше відстоювали той же Л. Воловський, а також Ж.Г. Курсель-
Сеньоль ( Jean-Gustave Courcelle-Seneuil), Дж. Прінс-Сміт ( John 
Prince Smith) та Е. Сейд (Ernest Seyd) – останній  був скоріше при-
хильником чисто срібного стандарту, за який він виступав і у 1873 р. 
у доповіді стосовно американського законопроєкту про карбування 
грошей (US Bill on Coinage 1973). Водночас серед провідних прибіч-
ників золотого стандарту перебували не менш титуловані особистос-
ті. Зокрема, до них відносилися відомий французький економіст  

Міжнародні  
монетарні  
конференції 
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М. Шевальє (Michel Chevalier), засновник центрального банку 
Бельгії Г. Фрер-Орбан (Hubert Joseph Walthère Frère, dit Frère-
Orban), швейцарський політичний діяч і банкір К. Феєр-Герцог 
(Carl Feer-Herzog) та інші. Окремо хотілось би згадати Ф. Ескіра 
де Парьє ( Félix Marie Louis Pierre Esquirou de Parieu  )	 – за іро-
нією долі цей прихильник золотого стандарту у 1865 р. головував 
на конференції, за підсумками якої був створений Латинський мо-
нетний союз.  

Між тим невирішеність проблем змусила країни – члени Латин-
ського валютного Союзу провести ще низку міжнародних конферен-
цій та тричі продовжувати дію валютного об‘єднання. Проблеми ви-
никали не тільки внаслідок дискримінаційної недооцінки срібла (по-
рівняно з ринковими цінами), що викликало постійний експорт 
срібла з Європи. Нерівномірність економічного розвитку країн Сою-
зу призводила до того, що в південних країнах (особливо в Італії) 
значно зросла інфляція та безробіття (що стимулювало великомасш-
табну трудову еміграцію у США); в Німеччині поширилася фінансо-
ва спекуляція, заснована на різниці банківських кредитно-депозит-
них ставок, а, наприклад, у Греції практикувалося псування монет 
(фальсифікація золотого вмісту), через що ця країна у 1908 р. навіть 
виключалася з Союзу (у 1910 її поновили). Можливо, звинувачення 
Латинського монетного союзу в тому, що він призвів до економічної 
стагнації, наслідком якої стала Перша світова війна416 занадто ради-
кальні, однак певні негативні уроки з його існування безумовно слід 
винести. 

Отже, закладені всередині домовленостей щодо Латинського 
монетного союзу суперечності з вимогами ринкової економіки 
давалися взнаки й надалі. Першою забила тривогу Бельгія, занепо-
коєність якої підтримала Франція. Намагаючись вирішити ці пробле-
ми, країни – члени Союзу були змушені провести цілу низку міжна-
родних конференцій – відомих як «Паризькі». У багатьох вітчизня-
них підручниках зазначається, що в результаті цих конференцій (або 
навіть першої з них) було створено першу міжнародну валютну сис-

                                                 
416 Cigpapers.	 Latin	Monetary	 Union	 1865	 t0	 1927. Web:The	 British	 National	
Party. 04.04.2013. URL:	 http://www.bnp.org.uk/news/national/latin-monetary-
union-1865-1927 
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тему – золотомонетний стандарт417. Подібну картину можна побачи-
ти і в Росії, але достатньо широко відомий російський дослідник з 
неоднозначною репутацією В. Катасонов, зауважуючи про першу 
Паризьку конференцію, стверджує, що ніхто (в усякому випадку – з 
його колег) не бачив посилань на першоджерела рішень цієї конфе-
ренцій і «ніхто не читав документів цієї конференції»418. Утім, у за-
хідній літературі можна знайти достатню кількість праць, присвяче-
них згаданим конференціям, у тому числі і опублікованих останніми 
роками. Зокрема, американський професор політичних наук С. Реті 
зібрав доволі детальну інформацію стосовно дипломатичних зусиль, 
спрямованих на спротив ринковим силам, та спробував розвіяти у 
читачів можливе враження, що режим золотого стандарту виник 
спонтанно і став «випадком міжнародного співробітництва, що ви-
никають без міжнародних переговорів»419. 

Насправді ринкові сили кинули виклик існуючій валютній систе-
мі: після падіння з 15,93 до 15,19 між 1843 р. та 1859 р., ринкове 
співвідношення ціни золота та срібла у 1867 р. знову зросло до поз-
начки у 15,57. Ситуація вимагала спільної політичної реакції, про-
явом якої і стали міжнародні конференції. 

Найбільш відома з них – Паризька міжнародна конференція з пи-
тань валютної системи 1867 р.: деякі експерти вважають, що вона 
зумовила створення системи золотого стандарту. Це частково відпо-

                                                 
417 Див., наприклад: Боринец С.Я. Міжнародні фінанси: підручник. Київ: 
Знання-Прес, 2002. С. 87; Міжнародні фінанси (за модульною системою): 
підручник / Шило В.П., Доровська С.С., Ільїна С.Б., Іванова Н.С. Кондор, 
2010. С. 21; Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: навч.посіб. 
Київ: Професіонал, 2005. С.12; Міжнародні фінанси: навч.посіб./ за ред. 
Мозгового О.М. Київ: КНЕУ, 2005. С. 47; Щетинін А.І. Гроші та кредит: 
підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. С. 212.  
418 Катасонов В.Ю. Бреттон-Вудс: ключевое событие новейшей финансовой 
истории. Москва:	Кислород,	2014.	С. 55. 
419 Reti S.P. Silver and	Gold:	The	Political	Economy	of	International	Monetary	
Conferences,	1867-1892. Westport,	Conn.:	Greenwood	Press,	1998. Р. 33.  
 Надалі, за винятком окремо зазначених випадків, хід цих конференцій від-
творюється на основі протоколів, надрукованих у виданні :Cyclopædia of 
Political Science,	 Political Economy,	 and the Political History of the United 
States. New York,	1899. URL:	http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Lalor/ 
llCy799.html#LF-BK0216-03pt02ch006 
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відає дійсності: питання відмови від біметалізму за ініціативи Прус-
сії обговорювалося під час дискусій і невдовзі (1871 р.) ця країна 
(отримавши значну контрибуцію з переможеної Франції) увела в се-
бе золоту марку. Поступовий перехід на золотий стандарт деяких 
інших країн таким чином можна вважати певною альтернативою Ла-
тинському валютному союзу, хоча аналогічної уніфікації між краї-
нами «золотого блоку» не здійснювалося – що, на нашу думку, слід 
проаналізувати детальніше.  

 
Перша з «валютних» конференцій відбулася у 1867 р. у рамках 

програми Всесвітньої виставки в Парижі. Запрошення, які надсилав 
французький уряд, супроводжувалися текстом угоди про створення 
Латинського монетного союзу та пояснювали мету конференції не-
обхідністю обговорення питання уніфікації карбування монет. Голов-
ним ініціатором конференції став уже згаданий вище Ф. Е. де Парьє. 
За його рекомендацією пропонувалася схема, відповідно до якої 
встановлювався єдиний золотий стандарт, забезпечувалася децимілі-
зація грошових одиниць (тобто прирівнювання основної грошової 
одиниці до 100 розмінних одиниць) та координація (відповідність) 
різних національних валют із французькою грошовою системою. 
Таким чином, сама ідея створення міжнародної валютної систе-
ми не була, по суті, протиставленням між срібним (біметаліч-
ним) та золотим стандартами, а скоріше символізувала приско-
рену еволюцію міжнародної валютної системи в умовах «першого 
сплеску» фінансової глобалізації. 

Перше засідання конференції (в якій взяли участь представники 
19 країн, а саме Австрії, Баварії, Бадену, Бельгії, Великої Британії, 
Вюртемберга, Греції, Данії, Італії, Нідерландів, Пруссії, Росії, Спо-

                                                 
 Росію представляв відомий фізик, її представник на міжнародній виставці 
(де він отримав золоту медаль за досягнення в гальванопластиці), таємний 
радник (чин, який дорівнює званню генерала) Б.С. Якобі. Хоча він був си-
ном особистого банкіра короля Пруссії Фрідріха Вільгельма ІІІ, сам у фі-
нансових справах не розбирався, про що свідчить його анекдотична репліка 
стосовно того, «що в Росії є тільки один стандарт, а саме гроші». Зважаючи 
на це, його роль зводилася до збирання інформації та її передавання до 
Санкт-Петербурга (що відповідало стриманому ставленню російської влади 
до питань, які обговорювалися на конференції, оскільки стан грошового 
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лучених Штатів, Туреччини, Франції, Швейцарії, Швеції та Норвегії 
– на той момент особистої унії),  відбулося 17 червня 1867 р. у при-
міщенні французького міністерства закордонних справ під голову-
ванням принца Жерома Наполеона (троюрідного брата імператора 
Наполеона ІІІ) та міністра закордонних справ маркіза Леонеля де 
Мустьє. Важливо підкреслити, що ніхто з учасників конференції не 
був уповноважений виступати від імені своїх країн, а тим більше – 
брати будь-які зобов‘язання. Отож, по суті, це була конференція 
експертів, які не були уповноважені та не мали на меті створення 
нової міжнародної валютної системи,  а тим більше – проголошен-
ня «золотого стандарту» як основи такої системи. 

Більш того, вже на другому засіданні, 19 червня, усі учасники од-
ноголосно висловилися проти того, щоб створювати повністю но-
ву валютну систему, надавши перевагу «спільній координації існу-
ючих систем». Наступного разу так само одноголосно було відхиле-
но ідею того, щоб єдина валютна одиниця базувалася виключно на 
сріблі. Характерно, що з такою думкою погодилися навіть Пруссія та 
Швеція, які мали виключно срібні грошові одиниці. Після чого прак-
тично одноголосно (за винятком Нідерландів) було прийнято рі-
шення на користь визнання золотого стандарту більш перспек-
тивною моделлю (з тим, що держави-учасниці мали право утриму-
вати існуючий срібний стандарт як тимчасовий).  

Саме це рішення інколи вважається таким, що створило (оголоси-
ло) міжнародну золотомонетну (золотостандартну) валютну систему, 
яку на цій підставі називають Паризькою. Насправді ж не було не 
тільки утворення якоїсь інституціонально або нормативно офор-
мленої системи, а й офіційного визнання принципів побудови зо-

                                                                                                               
обігу в Росії перебував на рівні, за якого проблеми економічно більш роз-
винених країн Європи не були актуальними). Втім, інші делегати також не 
завжди були професіоналами у сфері грошового обігу і не мали повнова-
жень відповідних урядів представляти свої країни, а тому голосували на 
власний розсуд. (Див.: Хватов Ю.Ю. Парижская денежная (валютная) кон-
ференция 1867 г.: мифы и реальность. Академічний огляд. Фінанси / 
Дніпропетровський університет. 2011. № 2 (35). С. .67–68; Бугров А.В. 
Международные монетарные конференции второй половины XIX века 
(взгляд из России). Деньги и кредит, 2014. № 7. С. 55–58). 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

300 

лотомонетної системи, оскільки учасники конференції не мали 
для цього відповідних повноважень.  

Більш того, не можна сказати навіть, що це була перемога фран-
цузької дипломатії, яка намагалася лобіювати просування в інших 
країнах принципів власної грошової системи (як це відбувалося, на-
приклад, у випадку спроб прем‘єр-міністра Франції Ж. Меліна впли-
нути на вибір Росією «французького варіанта» грошової реформи 
С.Ю. Вітте420), адже насправді йшлося про протокольно оформлене 
експертне визнання переваг системи золотого стандарту, який на той 
час уже реально існував в Бремені (вільному місті), Португалії і – 
головне – у конкуруючій за міжнародний вплив Великій Британії. 
Експертний характер висловлених думок підтверджується, зокрема, 
пропозицією Ф. Ескіру де Парьє щодо введення єдиної валюти під 
назвою «Європа»: ідеї, що мусила чекати свого втілення ще понад 
століття421. До речі, тоді зону обігу цієї валюти планувалося посту-
пово поширити також на Російську та Османську імперії та США. 
Зрештою, цей проєкт практично одностайно був відхилений євро-
пейськими урядами – учасниками конференції. 

На наступних засіданнях розглядали можливість утримання сріб-
ного стандарту або біметалічної системи доти, доки не буде узго-
джено прийнятного для всіх співвідношення між двома монетарними 
металами. Зрештою, на шостому засіданні домовилися (при тому, що 
Британія та Швеція виступили проти), що  спільним деномінатором 
(еталоном) стане п‘ятифранкова золота монета, що матиме статус 

                                                 
420 Бугров А.В. Золотой стандарт в России: выбор пути (1867-1897).	Деньги 
и кредит. 2015. № 1. С. 64. 
 Невипадково позиція Великої Британії звелася до підтримки визнання пе-
реваг золотого стандарту та заяви про те, що краще за все на подібних кон-
ференціях представники різних країн можуть обговорювати та узгоджувати 
різні питання організації грошового обігу (Див.: Хватов Ю.Ю. Парижская 
денежная (валютная) конференция 1867 г.: мифы и реальность. Академічний 
огляд. Фінанси. / Дніпропетровський університет. 2011. № 2 (35). С. 70 та 
Report	from	the	Royal	Commission	on	International	Coinage. London,	1868.	P.	
XVIII.	 URL:	 http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/ Report_from_ 
the_Royal_Commission_on_International_Coinage_Together_1000754725/19 
421 Детальніше див.: Einaudi L.L. From the franc to the ‗Europe‘: the attempted 
transformation	 of	 the	Latin	Monetary	Union	 into	 a	European	Monetary	Union,	
1865-1873. The Economic History Review. 2000. No.2. Vol. 53. Р. 284–308. 
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законного засобу платежу в усіх країнах, які погодяться увійти до 
нової валютної системи. 

До речі, можна вважати, що саме тоді було здійснено першу офі-
ційну спробу уніфікації грошового обігу з урахуванням глобаліза-
ційних процесів. В усякому випадку, на таку думку наводять такі 
рішення конференції422. 

Так, делегати погоджувалися, що без загальної монетної системи 
міжнародна торгівля завжди буде обтяжена витратами конвертації 
одних монет в інші. Задля вирішення цієї проблеми пропонувалося 
введення в кожній державі своєрідної «точки дотику», – зокрема, 
золоті монети однакової ваги і проби, які могли б використовуватися 
в кожній країні без їхньої конвертації. За взірцем Латинського моне-
тарного союзу як універсальну модель для всіх інших монет учасни-
ки конференції підтримали, як уже зазначалося, п‘ятифранкову золо-
ту монету. Втім, на шляху реалізації цієї ідеї виникли певні технічні 
перешкоди. Участь у такому проєкті британців та американців була 
критична важливою. Натомість один британський фунт, представле-
ний золотим сувереном, коштував 25.22 франка, що було не дуже 
зручним коефіцієнтом: бажано було або додати до франка трохи зо-
лота, щоб привести співвідношення рівно до 25 франків за один 
фунт, або прибрати з фунта трохи золота, оскільки один британський 
фунт міг зручно коштувати 25 франків завдяки скороченню вмісту в 
ньому золота на 0,88%. 

Проблема, однак, полягала в тому, що Велика Британія століттями 
безкоштовно надавала можливість будь-якій особі принести на монет-
ний двір золото або срібло і перетворити їх у еквівалентну кількість 
монет без сплати мита. Оскільки англійські монетні двори не стягува-
ли мито, англійська монета, що містить 10 г золота, завжди мала таку 
ж ринкову вартість, як 10 г зливкового металу. Якби монета коштува-
ла більше, спекулянти могли б купити за неї золото в зливках, принес-
ти його на монетний двір і безкоштовно перетворити в монети. Однак 
якби монетний двір брав мито, монети на ринку коштували би більше, 
ніж еквівалентна за вагою кількість золота. Зрештою переплавлення 

                                                 
422 Koning	J.P.	An	early	attempt	at	standardizing	money	using	international	gold	
coins. Bullionstar. Dec.16,	 2018.	 URL:	 https://www.bullionstar.com/blogs/jp-
koning/an-early-attempt-at-standardizing-money-using-international-gold-coins/ 
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монети означало б, що потрібно було сплатити мито, щоб знову пере-
творити метал в монету. Маючи все це на увазі, В.С. Джевонс – один 
із найвідоміших британських економістів того часу, запропонував ко-
ректне рішення: скоротити вміст золота в суверені на 0,88%, щоб при-
вести у відповідність з франком, але врівноважити це уведенням збору 
(мита) монетних дворів такого ж розміру. Скорочення вмісту золота 
знизило б ринкову вартість монет, але мито на карбування діяло б у 
протилежному напрямі, підвищивши їх вартість. Оскільки така комбі-
нація гарантувала, що новий суверен буде коштувати стільки ж, скіль-
ки старий, британські борги не мали б зазнати трудомісткого процесу 
переоцінки.  

Зрештою, В. Джевонсу та його союзникам у 1868 р. вдалося запо-
чаткувати дискусію щодо міжнародних монет, але, ймовірно, згадана 
пропозиція здавалася занадто складною і учасники дискусії загрузли 
в деталях. Крім того, Британія жорстко виступала за золотий стан-
дарт, тоді як Франція дотримувалася біметалічного стандарту. Цього 
було достатньо, щоб поставити «британський хрест» на ідеї валют-
ної стандартизації. 

Аналогічна проблема існувала і зі співвідношенням американ-
ського долара до французького франка. Долар коштував 5,18 франка. 
Щоб урівняти долар з 5 франками, потрібно було вилучити з нього 
золота на 18 сантимів, або 3,5%.    У цьому випадку здійснити рефор-
му було простіше. Незадовго до цього США вже перейшли на папе-
ровий стандарт і у 1861 «грінбеки» були оголошені не конвертова-
ними в золото. З тих пір паперовий «грінбек» номіналом в 1 долар 
коштував менше 1 долара золотими монетами. Для американців 
уведення нових монет і перерахунок усіх боргів на 3,5% були б не 
такою великою неприємністю у вже і без того, хаотичній системі. 
Джон Шерман (John Sherman), впливовий голова фінансового комі-
тету Сенату, холоднокровно писав, що, оскільки «контракти тепер 
засновані на хиткій вартості паперових грошей, навіть зі зменше-
ним вмістом золота доларова монета матиме більшу купівельну 
спроможність, аніж нинішня валюта». Але дискусія теж затягнула-
ся, а у 1873 р. у Сполучених Штатах також було уведено золотий 
долар, але його так і не привели у відповідність до 5-франкової  
монети. 
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Так завершилися офіційні спроби створити універсальну міжна-
родну монетну систему.  

Загалом можна погодитися із тим, що конференція 1867 р. «зна-
менувала досягнення вершини успіху міжнародних адвокатів карбу-
вання»423 золотих монет, але проблема полягала в тому, що її реко-
мендації отримали доволі невелику підтримку в окремих країнах. 
Створений таким чином Монетний союз почав функціонувати і на-
віть поступово розширюватися.  

 
Упродовж довгого часу грошова системи Ні-

меччини була роздроблена, як і сама країна. 
У 1815 р. (по завершенні наполеонівських 

війн) понад тридцяти німецьких князівств та  
вільних міст карбували власні монети. Лише у 1837 р. південно-
німецькі держави вперше домовилися щодо грошової уніфікації. 
Надалі на основі Дрезденської монетної угоди (Der Dresdner 
Münzvertrag, 1838) відбулася подальша монетна уніфікація, в тому 
числі з північною зоною розповсюдження срібного талера.  

Створений у 1834 р. Німецький митний союз (Zollverein) не пе-
редбачав уніфікації грошового обігу (в усякому випадку цього не 
сталося), але за допомогою низки валютних угод все ж таки було 
досягнуто певного нівелювання розбіжностей. 

Мюнхенською угодою про карбування монет (Münchner Münzv-
?rtrag) від 25 серпня 1837 р. були запроваджені єдині монети для 
Баварії, Вюртембергу, Бадену, Нассау, Шварцбург-Рудольштадту та 
інших німецьких держав. Аналогічна Дрезденська угода (Dresdner 
Münzvertrag) від 30 липня 1838 р. передбачала певну уніфікацію мо-
нет у решті німецьких держав, прирівнявши 2 північнонімецьких 

                                                 
 Остання спроба була зроблена через декілька років в приватному секторі. 
У 1874 р американець на ім‘я Дана Бікфорд (Dana Bickford,	 1834–1909)	– 
бізнесмен та винахідник, який мав вплив на суперінтенданта Монетного 
двору США Г. Ліндермана (Henry R. Linderman) викарбував міжнародну 
монету номіналом у 10 доларів, зазначиввши на ній офіційну вартість у на-
ціональних валютах кількох держав, включаючи Швецію, Францію і Вели-
ку Британію. Але монета залишилася лише нумізматичним раритетом. 
423 Reti	S.	P. Silver and	Gold:	The	Political	Economy	of	International	Monetary	
Conferences,	1867–1892. Р. 45. 
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імперія 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

304 

(прусських) талера до 3½ південнонімецьких гульденів (а пізніше до 
3 австрійських гульденів. Це вже передбачалося Віденською угодою 
(Wiener Münzvertrag) від 24 січня 1857 р., якою також колишня  
14-талерна стопа була змінена на ваговій основі на 30-талерну стопу. 
Талер – простий і подвійний (який називався «союзним талером» – 
Vereinstaler),	– пісдя того став основною монетою Союзу і проісну-
вав у Німеччині до 1907 р.  

На тимчасовій основі у цьому Союзі брали участь також Люксем-
бург (але без власних монет) і Ліхтенштейн (єдиний талер з 1862 р.). 
До цього долучилося запровадження золотої крони. Втім, валютна 
угода з Австрією не тривала довго, оскільки інфляція в країні не  
лише не припинилася, а й збільшилася шляхом емісії паперових 
грошей.  

Таким чином, на основі срібла вдалося створити певний валют-
ний блок між талером та гульденом. Однак емісія банкнот залиши-
лася в компетенції національних урядів і врешті-решт це призвело до 
валютної дезінтеграції. Хоча в історичній перспективі Митний союз, 
без сумніву, сприяв валютній інтеграції німецьких земель у недале-
кому майбутньому. 

Між тим Австрія залишалася поза межами цього процесу, ос-
кільки не приєдналася до попереднього проєкту – створення єдино-
го міжнімецького митного союзу, що посилювало позиції Пруссії 
(яка не надто бажала бачити Австрію як потужного конкурента у 
справі об‘єднання німецьких земель). Австрійський центральний 
банк був створений 1 червня 1816 р. у ході реорганізації грошової 
системи. Як і англійський та французький центральні банки, австрій-
ський банк був створений як корпорація і був під особливим захис-
том держави. Його приватність мала забезпечити незалежність 
центрального банку від держави, тому в керівництві банку перебував 
лише один представник держави – «Високий комісар» (Hofko-
?missär), який здійснював нагляд за дотриманням домовленостей 
між державою та банком.  

У 1847 р. було створено державно-приватний Прусський банк 
(Preußische Bank), який здійснював емісію банкнот, що на одну тре-
тину забезпечувалися золотим покриттям (т.зв. принцип «третинного 
покриття» – Dritteldeckung). Коли прусське лідерство вже закріпи-
лося, у 1853 р. вдалося укласти угоду щодо митної співпраці між 
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Пруссією та Австрією. На той момент внутрішні виплати в Австрій-
ській імперії здійснювалися в паперових банкнотах, розмін яких на 
«дзвінку монету» можна було здійснити лише з 25% дизажіо (що на 
практиці означало на чверть вищі ціни для аналогічних імпортних 
товарів). Отож, переговори 1854–1855 р. щодо монетарної співпраці 
(на яких Пруссія вимагала відновлення повноцінного обігу в Авст-
рії срібної валюти) зірвалися, але у 1856 р. новий австрійський мі-
ністр фінансів К.Л. фон Брюк (Carl Ludwig von Bruck) погодився їх 
відновити на прусських умовах (враховуючи, що банкнотна емісія 
призводила до розгортання в Австрії інфляційних процесів). До пе-
реговорів приєдналися деякі інші німецькі держави: Баварія, Саксо-
нія, Ганновер, Франкфурт. Головна проблема полягала в тому, що 
тепер Австрія погоджувалася на повноцінний розмін банкнот на 
«дзвінку монету», але віддавала перевагу золоту (сподіваючись на 
те, що каліфорнійська золота лихоманка знизить ціну золота по від-
ношенню до срібла, що полегшить відновлення конвертованості авст-
рійської валюти). Зрештою «велика шістка» досягла угоди стосовно 
того, що у внутрішньому обігу буде збережено срібний стандарт, а 
золоті гроші використовуватимуться виключно для зовнішньої тор-
гівлі (причому співвідношення між грошовими металами не фіксу-
валося, а залишалося на визначення ринку). Тільки після цього до 
переговірників приєдналися інші німецькі землі і  24 січня 1857 р. 
угоду було підписано.  

Однак у 1866 р. діяльність Австрійського національного банку 
було реформовано за британським взірцем із тим, щоб уся банкнотна 
емісія понад 200 млн гульденів мала 100% покриття «дзвінкою 
монетою».  

На систему організації грошового обігу в Австрійській імперії 
суттєво вплинула її дуалістична природа, зумовлена існуванням у 
складі двох потужних держав – Австрії та Угорщини. Історичний 
«Компроміс» від 15 березня 1867 р. («Ausgleich» – нім.; «Kiegyezés» – 
угор.), намагався стабілізувати відносини між двома державами на 
новій, рівноправній основі, результатом чого стало створення т.зв. 
Австро-угорської імперії.  

                                                 
 Офіційна назва цього державного утворення – «Королівства та землі, які 
представлені у Рейхсраті, а також землі угорської корони Святого Стефана» 
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Як подвійна (дуалістична) держава Імперія представляла собою 
не лише митний союз і єдиний ринок з добре розвиненими відноси-
нами торгівлі, капіталу та послуг, а також і валютний союз зі спіль-
ним центральним банком та спільною грошово-кредитною політи-
кою. Згідно з «Компромісом» економічна політика загалом і гро-
шово-кредитна політика зокрема були визначені як автономні зони 
відповідальності Австрії та Угорщини. Таким чином, спільні дії у 
цих сферах потребували двосторонніх угод та відповідного законо-
давства. Компроміс 1867 р. заклав конституційну основу грошового 
союзу між австрійською та угорською половиною імперії Габсбур-
гів. Після державної реформи 1867 р. майбутнє привілейованого 
Австрійського національного банку, його організаційна структура, 
компетенції та роль у політичній системі протягом кількох років 
залишалися досить суперечливими. Впливова угорська партія на-
полягала на праві створення власного центрального банку. В ре-
зультаті таємної угоди восени 1867 р. уряди відклали цей крок, так 
само, як і пропозицію угорських лібералів створити систему конку-
рентних банків, що випускають банкноти, замість монополії єдино-
го центрального банку. Втім, угорська сторона вимагала від націо-
нального банку створити ширшу мережу відділень в Угорщині та 
більш лояльно ставитися до задоволення  угорських кредитних по-
треб. Розглядався також варіант створення двох координованих  
банків-емітентів у Відні та Будапешті. Це спровокувало таку на-
пругу, що обидва уряди запропонували свою відставку. В супереч-
ку довелося втрутитися імператору, результатом чого став іще один 
компроміс (Перший привілей Статуту, що охоплює період з 1 лип-
ня 1878 р. по 31 грудня 1887 р.), яким було продовжено виключну 
компетенцію Австрійського національного банку – "privilegirte 
oesterreichische". Таким чином, два уряди таки погодилися, що  
Австрійський національний банк повинен залишатися загальним 
центральним банком424.  

                                                                                                               
– Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der  
heiligen ungarischen Stephanskrone. 
424 Nautz	J.	Ethnic	conflicts	and	monetary	unification	in	Austria-Hungary. Con-
flict Potentials in Monetary Unions / Ed.	by	Nautz	J., Jonung	L.	Stuttgart: Steiner 
Verlag,	2007. Р. 75–76. 
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Водночас після австро-прусської війни 1866 р. (т.зв. «Семитиж-
невої війни»), було створено Північнонімецьку конфедерацію, до 
якої у 1870 р. і перейшло право банкнотної емісії та регулювання 
грошового обігу.  

Ставлення Пруссії до вибору монетарного металу змінила інша 
війна – франко-прусська 1870–1871 рр., яка принесла Німеччині 
шалені французькі контрибуції у золоті. Пруссія спочатку вимага-
ла виплати 5 млрд франків, але потім канцлер Бісмарк спробував 
збільшити вимоги до 6 млрд франків. Зрештою, за посередництва 
французьких Ротшильдів вдалося повернутись до первісної суми, 
яка все одно видавалася величезною. Тож французькому уряду  
Л. Тьєра довелося звертатися до міжнародних банкірів (Ротшиль-
дів, Бляйшредерів, Оппенгеймів, Варбургів та Гансеманів), які 
організували залучення необхідних коштів на ринку. У 1871 р. 
було залучено 2 млрд франків під 5% річних (за чотирикратного 
перевищення підписки); у 1872–1873 рр. – іще 3 млрд франків  
(за трикратного перевищення підписки). Таким чином, враховую-
чи, що сама війна також фінансувалася за рахунок військових по-
зик, дійсно, «[в] усьому цьому процесі міжнародні банкіри віді-
грали подвійну роль: розв‘язали проблему, яку самі перед тим 
створили»425. 

 
Таким чином, можна погодитись із твердженням, що перехід  

Німецької імперії на золотий стандарт відбувся фактично ще до 
створення самої імперії і ознаменувався трьома подіями: створен-
ням загальнонімецької валюти (марки), переходом на золотий стан-
дарт і створенням імперського центрального банку426. Придбання 
срібла для карбування монет було припинено у липні 1871 р., а у 
грудні – запроваджено нову грошову одиницю (марку) із вмістом 
золота у 0,358425 г.  У 1875 р. на базі Прусського банку було ство-
рено Імперський банк (Reichsbank), який став центральним банком 
Німеччини.  

                                                 
425 Hongbing S. Wojna o pieniądz 2. Kobierzyce:	Wektory,	2011. S. 49.  
426 Tilly	R.H.	On	 the	History	 of	German	Monetary	Union. From the Athenian 
Tetradrachm to the Euro: Studies in European Monetary Integration / Ed. By 
Cottrell P.L.,	Notaras G. and Tortella G. Ashgate,	England,	2013. Р. 46. 
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Певні зміни відбувалися і в грошовій сис-
темі Сполучених Штатів. У лютому 1873 р. 
законним засобом платежу у США було про-
голошено золотий долар (а карбування срібно-

го долара припинено). Закон про карбування монет або про Монет-
ний двір (Coinage Act of 1873 або Mint Act of 1873) скасовував право 
власників зливкового срібла передавати метал для вільного карбу-
вання монет і таким чином фактично поклав край біметалізму, запо-
чаткувавши перехід до золотого стандарту. Перехід – адже «срібне 
лобі» та прихильники (бенефіціари) інфляційної політики розпочали 
компанію гострої критики (називаючи цей закон «Злочином '73» 
(«Crime of '73») і згодом домоглися його денонсації. Інтереси «сріб-
них лобістів» були цілком зрозумілі: ціна «білого металу» суттєва 
впала, а вигідна переробка його на монету за фіксованим співвідно-
шенням до золота вже виявилася неможливою. 

Поступово на золотий стандарт переходили й інші країни. Насам-
перед – країни – члени Латинського валютного союзу. Річ у тім, що 
нові технології дозволили добувати срібло із т.зв. комплексних руд, 
що помітно зменшило його собівартість. Одним з наслідків цього 
стало катастрофічне падіння його ціни та зростання імпорту до країн 
Латинського союзу – перш за все Франції та Бельгії. До 1873 р. па-
діння вартості срібла зумовило вигідність карбування срібної монети 
із подальшим її обміном на золото за фіксованим співвідношенням 
15,5:1. Так, за два повних роки – 1871–1872 – французький монетний 
двір отримав для обміну на золото лише 5 млн франків сріблом, а у 
1873 р. – уже 154 млн франків. Особливо активними в такому обміні 
були німці. Крім того, деякі країни почали «псувати» свої монети 
(зменшувати фактичний вміст срібла), а потім обмінювати їх на 
повновагомі монети інших країн Союзу (зокрема, цим відзначився 
монетний двір Папської області, у чому слід звинуватити кардина-
ла Джакомо Антонеллі – «італійського Ришельє», який взагалі  
залишив ватиканські фінанси в поганому стані). Тому наступного 
року країни – члени Союзу домовились тимчасово обмежувати  
обмін срібла на золото. Але, як відомо, немає нічого більш постій-
ного, аніж тимчасові заходи. Тому в 1878 р. – коли стало очевид-
ним, що падіння вартості срібла проти золота вже не зупинити, – 
карбування срібної монети були припинено повністю. Таким чи-

Міжнародні 
конференції: 
продовження 
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ном, з 1873 р. країни Латинського валютного союзу de facto пе-
рейшли на золотий стандарт. 

Отже, за період між першою та другою Паризькою конференція-
ми відбулися значні формальні зміни в грошових системах провід-
них країн. Але це були скоріше кількісні зміни (якщо брати до уваги 
кількісне визначення вартості грошового матеріалу), а не зміна 
принципу організації грошового обігу. «Насправді перехід від срібла 
до золотого стандарту не мав жодної суттєвої різниці. Це не зумови-
ло ніякої зміни міжнародних або внутрішніх процентних ставок, до-
ступу до кредиту або обсягів грошової пропозиції. (…)…факт,  
що економіка була прив‘язана до стандарту «дзвінкої монети», був 
значно важливішим, аніж  вибір [конкретного] стандарту»427.  

 
Друга Паризька міжнародна валютна конференція відбулася 

в середині серпня 1878 р., за участі делегатів Австро-Угорщини, 
Бельгії, Великої Британії, Греції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Росії, 
США, Франції, Швейцарії та Швеції. Німеччина, яку також запроси-
ли для участі у конференції, від участі дипломатично ухилилася. За 
пропозицією Сполучених Штатів обговорювалися питання про те, 
щоб не виключати можливість вільного карбування срібних монет в 
Європі та США, а паралельний обіг золотих та срібних монет щоб 
відбувався на основі міжнародно узгодженого співвідношення. Як 
пояснив при цьому колишній американський конгресмен В. Гросбек 
(Groesbeck, William Slocum)	– у самих Сполучених Штатах рішення 
про обмеження карбування срібного долара прийняли просто з не-
уважності. (Втім, було зрозуміло, що невизначеність американської 
позиції обумовлювалася подвійною роллю США у світовій економі-
ці: як великий видобувач срібла країна була зацікавлена у біметаліч-
ній системі, а як зростаюча промислова та торговельна потуга – у 
єдиному, золотому стандарті. Насправді політичні дебати з приводу 
остаточного вибору між двома металами були ще попереду.) Пред-
ставник Великої Британії зауважив, що його країна вже визначилася 
з обранням золотого стандарту, але, враховуючи інтереси Індії (що 
входила до Британської імперії), вона готова підтримувати систему 
                                                 
427 Ögren A., Øksendal, Lars Fredrik L.F.	 The	 Gold	 Standard	 Peripheries. 
Monetary	Policy,	Adjustment	and	Flexibility	in	a	Global	Setting. Palgrave	Mac-
Millan,	U.K.,	2012. С. 3.  
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біметалічного стандарту із тим, щоб обидва метали мали рівний ста-
тус. Виявилося, що учасники конференції не готові до розподілу  
світу на – як висловився один із делегатів,- «країни золоті та країни 
срібні, на перші – цивілізовані та останні – нецивілізовані» (the 
former civilized, the latter uncivilized). Тим більше, що, зважаючи ли-
ше на економічні причини, до введення золотого стандарту готові не 
більше «трьох значних за територією держав світу». Отже, зрештою 
американські пропозиції не було прийнято, а рішення конференції 
полягало в тому, що країни і надалі повинні самостійно обирати між 
двома монетарними металами (або обома металами), так само, як і 
рішення щодо обмежень у карбуванні срібних монет. А міжнародне 
співвідношення між цінами срібла та золота також було вирішено 
поки що не встановлювати. Американські делегати у відповідь подя-
кували за запрошення на конференцію й увагу до своїх пропозицій 
та висловили незгоду з тією частиною спільного меморандуму, де 
йшлося про те, що вибір біметалічної валютної системи відноситься 
до сфери відповідальності окремих країн або груп країн. На цьому 
конференція і завершила свою роботу.  

 
Однак значне падіння відносної (до золота) ціни срібла (яке спо-

стерігалося з 1873 р.) сильно вразило країни, що використовували 
срібло як монетарний метал, та порушила цінову стабільність зага-
лом. Це насамперед стосувалося срібновидобувних країн – США та 
Індії, хоча негативний вплив таких змін також відчули і країни з бі-
металічною системою, що вимагало коригування досягнутих міжна-
родних домовленостей.  

У той час серед американських фермерів побутувала думка про 
те, що  збільшення кількості грошей в обігу сприятиме вищим цінам 
на товари. Фермери виступали опонентами банків і власників облі-
гацій, які побоювалися негативних наслідків інфляції. 

У 1878 р. у США було ухвалено Закон Бленда – Аллісона, яким 
Казначейству дозволялося купувати срібло для карбування монет на 
суму від 2 до 4 млн дол. на місяць. Закон також зобов‘язав президен-
та США закликати усі європейські уряди та країни, які входять до 
так званого Латинського [монетного] союзу та інші європейські на-
роди, які він вважає за потрібне, приєднатися до Сполучених Штатів 
на конференції із тим, щоб прийняти загальне співвідношення між 
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золотом та сріблом з метою встановлення на міжнародному рівні 
системи використання біметалічних грошей та забезпечення фіксо-
ваності відносної вартості [грошових металів] між цими націями»428. 
Що і зробив президент Р. Хейс. 

Між тим ціна срібла продовжувала падати, що не могло не викли-
кати занепокоєння. У Сполучених Штатах конгресмен-демократ від 
штату Огайо А. Уорнер на початку 1879 р. представив у Конгрес 
проєкт закону щодо вільного карбування срібла із фіксацією сеньйо-
ражу на рівні різниці між ринковою (за вмістом металу) та номі-
нальною вартістю монет. Прихильники срібла продовжували крича-
ти про «Злочин ‗73», побоюючись, що подальше падіння ціни спро-
вокує демонетизацію срібла, і проголошували, що вільне карбування 
срібної монети знаменуватиме перемогу «виробників» над «рантьє». 
Зі свого боку прихильники золотого стандарту побоювались, що  
вільне карбування срібла просто виштовхне золото з країни і що це 
лише хитрість інфляціоністів, які бажають таким чином скоротити 
свої реальні борги (оскільки вони сплачуватимуться знеціненою сріб-
ною монетою), і, зрештою, це дозволить власникам срібних копалень 
забезпечити свій збут «білого металу» уряду без усяких обмежень. 
Проєкт А. Уорнера також містив положення про те, що президент 
США повинен співпрацювати з іншими державами заради створення 
міжнародної біметалічної системи (хоча сам А. Уорнер вважав, що 
США мають віддати перевагу срібному стандарту незалежно від зов-
нішніх факторів). І хоча проєкт Закону врешті-решт було відхилено, 
навіть його критики (такі як конгресмен-республіканець від того ж 
Огайо та майбутній президент США Дж. Гарфільд) вважали, що 
найбільш розумне вирішення «срібної проблеми» – це шляхом від-
повідної міжнародної угоди429. 

Досить гучні голоси «за» біметалізм лунали і з інших країн.  
«Першу скрипку» в цьому «оркестрі» грали аграрії (зі згаданих вище 
причин).  Більшість банкірів Лондонського Сіті виступала за збере-
ження вже існуючого золотого стандарту, втім значну підтримку ідеї 
біметалізму надавали комерційні банки з країн зі срібним стандар-
                                                 
428 Brice S.M. At the Catechism and History As Second-Class Legislation Matte. 
Vol. 1. London:	Forgotten	Books,	2013	[1896]. Р. 210–356.  
429 Reti S. Silver and	 Gold:	 The	 Political	 Economy	 of	 International	Monetary	
Conferences,	1867–1892. Р. 106. 
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том, яких хвилювала стабільність валютного обміну між країнами з 
різними металевими стандартами (Гонконг-Шанхайський банк, Банк 
Австралазії, Делійсько-Лондонський банк, Чартеред Бенк оф Індія). 

Зважаючи на ці події, у січні 1881 р. Франція та США виступили 
ініціаторами нового раунду переговорів. Цього разу Німеччина прий-
няла запрошення на участь в конференції, – а її участь вважалася 
дуже важливою з урахуванням того, що значні срібні запаси країни 
(які стали «зайвими» після переходу до золотого стандарту), ство-
рювали потужний тиск на світовий ринок «білого металу». Крім то-
го, німецький Рейхсбанк спочатку хвилювався щодо збереження сво-
їх золотих резервів, побоюючись необхідності використання їх для 
масивного імпорту збіжжя зі Сполучених Штатів, але зрештою доб-
рий врожай цю проблему «зняв». Довелося, однак, враховувати тиск 
з боку німецьких аграріїв – «юнкерів», які традиційно виступали за 
монетизацію срібла. До попередніх учасників приєдналися також 
Данія, Індія, Іспанія, Канада та Португалія.  

Коли запрошення на нову конференцію отримав британський уряд, 
Казначейство попередило Форин-офіс, що згода прийняти запрошен-
ня можуть сприйняти у тому сенсі, що уряд Її Величності має серйозні 
наміри прийняти подвійний стандарт. Тому Форин-офіс звернувся за 
відповідним роз‘ясненням до організаторів, які завірили, що делегу-
вання учасників  не означає жодних зобов‘язань щодо подальших дій 
урядів відповідних країн, – тобто конференція знову-таки мала суто 
експертний (консультативний) характер. Тільки після цього до участі 
в ній зголосилась не тільки Британія, а Індія та Канада430. 

 
Третя Паризька міжнародна валютна конференція відбулася 

у квітні 1881 р. Її відкрив французький міністр закордонних справ 
Ж.Б. Сент-Ілер, а головою було обрано міністра фінансів П. Ман‘єна. 
Метою конференції офіційно було оголошено визначення того, як 
відновлюватиметься рівновага між золотом та сріблом заради попе-
редження грошових криз, що планувалося зробити шляхом опрацю-
вання плану створення та використання біметалічної валютної сис-
теми, а також встановлення відносної вартості між золотом та сріб-
лом. (Тобто, по суті, – виробити домовленості, яких не вдалося 
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досягнути на попередній конференції.) Задля розробки порядку ден-
ного було створено спеціальний комітет (по одному делегату з кож-
ної країни), головою якого став колишній міністр фінансів Нідерлан-
дів А. Вролік. Після певних дискусій навколо спроб спрямувати 
конференцію шляхом обговорення історико-теоретичних питань, 
комітет рекомендував зосередитися на суто практичних аспектах 
проблеми. Одночасно пропонувалося, щоб делегати (незважаючи на 
відсутність офіційних повноважень), все ж таки прояснили позиції 
своїх урядів щодо цих проблем. 

Після узгодження порядку денного представники Німеччини зро-
били важливу заяву, висловивши своє повне задоволення функціо-
нуванням нової валютної системи (золотого стандарту) і таким чи-
ном натякнувши на «відсталість» тих, хто дотримувався біметалічної 
моделі (до речі, представник Великої Британії також зауважив, що 
його уряд спочатку не хотів брати участь у конференції, побоюючись 
налаштованості її організаторів на пропаганду «подвійного стандар-
ту»). Втім, Німеччина погодилася на співпрацю: зокрема, обіцяла не 
тільки обмежити продаж свого срібла на міжнародних ринках, а й 
навіть погодитися на заміну 5-маркових монет еквівалентною сріб-
ною «дрібнотою».  

За підтримку золотого стандарту активно висловлювалися бель-
гієць Е. Пірме та швейцарець Я. Брох. Біметалізм пропагували італі-
єць Е. Чернускі та американець С.Д. Хортон. 

За ініціативи представника Нідерландів учасники конференції 
звернули увагу на ті країни, які використовували т.зв. «кульгаючий 
стандарт» (Etalon boiteux): коли карбування золотих монет було  
вільним, а срібних – обмеженим, хоча офіційно срібло мало статус 
законного засобу платежу на рівні із золотом. (Це стосувалося 
Франції, Бельгії, Італії, Швейцарії – зрештою, надалі, і всього Латин-
ського монетного союзу.) Окрім інших проблем, це створювало умо-
ви для фальшування монет, оскільки вартість срібла в монеті була 
більшою, аніж його ринкова вартість. Протягом кількох наступних 
сесій тривала дискусія стосовно того, наскільки співвідношення між 
двома металами є ринковим (або штучним) і як можна остаточно ви-
рішити цю проблему. Дискусія ця, однак, була не дуже результатив-
ною, і, як відзначалося у спільній франко-американській заяві, вра-
ховуючи постійні цінові коливання, не можна встановити стабільне, 
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обґрунтоване співвідношення і тому слід погодитися з існуючим  
рівнем 1:15½ – оскільки все одно нічого кращого запропонувати не 
можна. Конференція завершилася без фінальної декларації. І взагалі 
її не закрили, а просто перенесли наступне засідання на шість міся-
ців – на квітень наступного 1882 р. 

Але не все так сталось, як гадалось. Президенти США – Ч. Артур, 
Г. Клівленд та Б.Харрісон призначали спеціальних агентів для пере-
говорів з європейцями стосовно майбутнього біметалічної системи, 
але це не давало позитивних результатів (оскільки європейські уряди 
були переконані, що американці просто хочуть забезпечити собі мож-
ливість гарантованого збуту срібла на світовому ринку). І такою була 
позиція не тільки офіційних кіл. 

Опитування, проведене у 1887 р. серед директорів Банку Англії, 
засвідчило, що за збереження золотого стандарту виступило 22 бан-
кіри, чотири висловилися за біметалізм і один – за «умовний бімета-
лізм»431. Це досить чітко відображало настрої в Лондонському Сіті. 
Однак у середині 1880-х років біметалізм отримав підтримку Індій-
ського офісу (India Office) британського уряду (який здійснював 
управління цією колонією через віце-короля Індії) – через занепоко-
єння майбутнім зростанням військових видатків та видатків на будів-
ництво залізниці, тобто можливу залежність фінансового стану Індії 
від коливань ціни срібла. Тому в 1886 р. індійський уряд надіслав до 
уряду Британії прохання повторно розглянути питання щодо міжна-
родної біметалічної системи, на що отримав відповідь: «Встановлен-
ня фіксованого співвідношення між золотом та сріблом абсолютно 
неможливе». І коли у листопаді 1890 р. виникло занепокоєння стосов-
но адекватності золотих резервів Банку Англії (у зв‘язку з кризою 
щодо Банку Беринга) – питання щодо ремонетизації срібла навіть не 
піднімалось. Але у грудні 1891 р. лорд-канцлер (міністр фінансів) 
Дж.І. Гошен заявив, що виступає за збільшення монетарної ролі  
срібла і що Банк Англії повинен утримувати певну частку своїх ре-
зервів у сріблі. Дізнавшись про це, президент США У. Гарісон іні-
ціював дипломатичну підготовку нової монетарної конференції. 
Зрештою, отримавши позитивну думку індійського уряду, Лондон 
таки вирішив прийняти запрошення американської сторони. 
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Таким чином, наступна, четверта, конференція відбулася не у 
1882 р., а у 1892 р. І вже не у Парижі, а в Брюсселі (у Палаці акаде-
мій). А її ініціаторами виступили не французи, а лише американці, 
занепокоєні тим, що співвідношення між ціною грошових металів у 
1892 р. зросло до 23,72 (а у 1902 р. воно сягнуло 39,15). Засідання 
розпочалися у листопаді 1892 р., а учасниками конференції стали 
представники урядів двадцяти країн: Австро-Угорщини, Бельгії, 
Британської Індії, Великої Британії, Греції, Данії, Іспанії, Італії,  
Мексики, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Португалії, Росії, Руму-
нії, США, Туреччини, Франції, Швеції та Швейцарії. Сполучені 
Штати – як ініціатор заходу – представили план переходу до міжна-
родної біметалічної системи, що майже одноголосно був підтрима-
ний в Америці.  

План базувався на таких принципах та діях. 
1. Відновлення і підтримання фіксованого паритету між золо-

том і сріблом і подальше використання обох металів як грошей надає 
важливі переваги всьому світові.  

2. Такі  цілі можуть бути досягнуті  шляхом скасування існую-
чих правових обмежень на карбування монет зі срібла як законного 
засобу платежу  і відновлення за міжнародною угодою паритетного 
співвідношення між двома металами (як це було до 1873 р.) на тако-
му рівні, який буде узгоджено на цій конференції.  

3. Істотними умовами такого міжнародного договору повинні 
стати: 

а) необмежене карбування з золота та срібла монет, які матимуть 
статус законного засобу платежу;  
б) фіксація співвідношення при карбуванні двох металів; 
в) встановлення уніфікованого збору (якщо такий буде встанов-

лено взагалі) за карбування для приватних осіб [з їх власного мета-
лу] золотих та срібних монет432.  

                                                 
 Примітно, що інструкції, надані урядом Її Величності королеви Вікторії 
британським делегатам не розповсюджувалися на делегатів Британської 
Індії, які могли мати відмінні погляди (хоча співпраця між делегаціями  
віталася). 
432 Report to the Lords Commissioners of Her Majesty‘s Treasury. URL:	
http://www.numisbel.be/RGB1892.htm 
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Представники Латинського союзу одразу назвали цей план занад-
то загальним і зажадали більше технічних деталей. При цьому Спо-
лученні Штати не наполягали на своєму варіанті, а пропонували  
заслухати й інші плани, з яких спеціальний «комітет дванадцяти» 
обрав два: датського державного секретаря М. Леві (оголошений ще 
на конференції 1881 р.) та німецького професора-статистика, секре-
таря Гамбурзької Торговельної палати А.Г. Сотбіра (A. Sotbeer), ак-
тивного прихильника переходу Німеччини до золотого стандарту 
(він помер незадовго до Брюссельської конференції), що також пе-
редбачав більш широке використання срібла. Але якщо план Моріт-
ца Леві фактично обмежувався вилученням з обігу золотих монет 
вартістю менше 20 франків, то план Адольфа Сотбіра передбачав 
додатково випуск золотих та срібних депозитних сертифікатів, а та-
кож обмеження карбування срібних монет (номінал яких не повинен 
був перевищувати 10% вартості мінімальної золотої монети)433. Об-
говорювався також план англійського банкіра (одного з колишніх 
директорів Банку Англії), барона Едмона де Ротшильда, який перед-
бачав створення спеціального міжурядового синдикату для щорічно-
го гарантованого придбання на ринку срібла на 5 млн ф.ст. протягом 
п‘яти років, що повинно було (спільно з аналогічними по суті зо-
бов‘язаннями уряду США) утримувати ринкову ціну срібла на рівні, 
вищому за 43 пенси за унцію. Цей план трохи зкоригували (встано-
вивши обсяг обов‘язкових закупок срібла європейськими країнами 
на рівні 30 млн унцій на рік) і разом з об‘єднаним планом Леві –  
Сотбіра винесли на загальне обговорення.  

Американцям ідеї Ротшильда не дуже сподобалися, оскільки, по 
суті, вони зобов‘язували уряд США продовжувати придбання срібла 
(за актом Шермана) – що вже і так критикували у самих Сполучених 
Штатах. Крім того, були ще й деякі неприйнятні для них технічні 

                                                 
433 Dictionary of Political Economy. Vol. 2 / Ed by Inglis Palgrave.  
London:Macmillan,	1915.	P. 786/   
 Що не дуже відповідає твердженням проф. В.Ю. Катасонова щодо 
«нав‘язування» усьому світу золотого стандарту саме Ротшильдами (Див.: 
Катасонов В.Ю. Золотой лохотрон. Новый мировой порядок как финансо-
вая пирамида. Москва: Алгоритм, 2013. Гл. 14). Хоча, як колишній дирек-
тор Банку Англії, сам Альфред де Ротшильд був прихильником золотого 
стандарту.  
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деталі: відносно малі обсяги закупок європейськими країнами,  
неспівпадіння граничної ціни закупок тощо434. Хоча, як можна зро-
зуміти з документів конференції, дискусії тривали не надто активно: 
делегати з Австро-Угорщини, Німеччини та Росії отримали інструк-
ції не висловлювати свої думки і, тим більше, не голосувати ні за які 
рішення; делегати з Румунії, Португалії, Туреччини та Греції взагалі 
не мали ніяких інструкцій і тому – щоб не доводити до гріха – самі 
не висловлювали своїх думок і не голосували, а делегати з Іспанії, 
Данії, Мексики та Нідерландів повністю покладалися на авторитет 
британської делегації і без вагань підтримували її пропозиції. Кіль-
ка країн визнали свою прихильність до монометалізму – представ-
ники Німеччини, Данії, Швеції та Норвегії чітко заявили, що ніяких 
змін стосовно золотої основи грошової системи в їхніх країнах не 
передбачається; делегати Австро-Угорщини повідомили, що їхня 
країна найближчим часом збирається перейти до золотого стандар-
ту, а швейцарці (попри належність своєї країни до Латинського мо-
нетного союзу) також висловили прихильність до принципів моно-
металізму. 

Зрештою, ніяких особливих поступок від країн «золотої валюти» 
– на той момент Британії та Німеччини – отримати знову-таки не 
вдалося. Брюссельську конференцію після десяти засідань не закри-
ли, а лише (враховуючи наближення Різдва) перенесли на 30 травня 
1893 р. Але новий раунд переговорів ніколи так і не відбувся. Взага-
лі «характерною рисою Брюссельської конференції була дискусія 
навколо заходів щодо збільшення використання срібла при створенні 
абсолютного золотого стандарту»435. Під час переговорів багато хто 
зауважував про те, що ініціатором змін має стати Велика Британія, а 
після завершення засідань конференції – очікували на ініціативу  
канцлера Німеччини. Втім, надалі події передислокувалися з міжна-
родного рівня на національний, де їх і вирішили шляхом переходу 
дедалі більшої кількості країн до системи золотого монометалізму. А 

                                                 
434 Leavens D.H. Silver Money. Bloomington:	 Principia	 Press,	 Inc.,	 1939.  
Р. 51–52. URL:	http://cowles.econ.yale.edu/P/cm/m04/m04-07.pdf 
435 Dictionary of Political Economy. Vol. 2 / Ed by Inglis Palgrave.  
London:Macmillan,	1915.	P. 787  
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отже, дійсно, «[з]олотий стандарт повинен оцінюватися з точки зору 
потреб, обмежень та потенціалу кожної країни»436.  

Таким чином, можна констатувати, що насправді ані Паризька 
конференція 1867 р., ані наступні конференції ніяким чином не 
встановлювали міжнародну систему золотого стандарту. Дійсно, 
на першій конференції йшлося про вдосконалення біметалічної сис-
теми (зокрема – узгодження золотого еталону та співвідношення зо-
лота до срібла. Інші три конференції було проведено з ініціативи го-
ловним чином уряду Сполучених Штатів Америки під тиском внут-
рішніх проблем зі сріблом, щоб зупинити зниження ціни «білого 
металу», насамперед шляхом прийняття біметалічного стандарту із 
фіксованим співвідношенням цін двох грошових металів. Взагалі, 
видається, що прихильників біметалізму турбувала не стільки діє-
вість цієї системи, скільки підтримка ціни срібла та інтереси його 
виробників, а також можливість погашення кредитів (отриманих у 
золоті) знеціненою валютою (сріблом).  

Перевага біметалічного стандарту полягала в тому, що рівень цін 
залежав від наявності та цінності (вартості) не одного, а двох доро-
гоцінних металів, що зменшувало ефект впливу коливань цих пара-
метрів. Саме тому до біметалічного стандарту схилялися такі відомі 
економісти, як Альфред Маршалл, Леон Вальрас та Ірвінг Фішер. 
Утім, велика слабкість класичного біметалізму полягала в тому, що, 
визначаючи кількість монет, які карбуються з одного фунта золота 
або срібла, він фактично встановлював офіційне вартісне співвідно-
шення між ними. А якщо це співвідношення помітно відрізнялося 
від ринкового, то недооцінений метал поступав не на монетний двір, 
а накопичувався у скарбах або вивозився за кордон (де його оціню-
вали вище). Наслідком цього стане нестача відповідної (на практиці – 
срібної) монети, і біметалізм фактично перетвориться на мономета-
лізм (на практиці – золотий стандарт). Намагаючись виправити цей 
недолік кембриджський професор Альфред Маршалл у 1888 р. подав 
до Королівської комісії золота та срібла (Royal Commission on Gold 
and Silver) свою пропозицію, яка, на його думку, захищала біметаліч-
ну систему від дії закону Грешема. Замість визначення британського 
фунта стерлінгів як певної кількості золота або срібла, він запропо-
                                                 
436 Ögren A., Øksendal, Lars Fredrik L.F. The	 Gold	 Standard	 Peripheries. 
Monetary	Policy,	Adjustment	and	Flexibility	in	a	Global	Setting. P. 2/ 
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нував визначити його як фіксовану кількість золота спареного 
(twinned)  зі сріблом (тобто електруму). На практиці це мало означа-
ти, що фунтова банкнота обмінюється Банком Англії не тільки на 
золото, а одночасно на певну кількість золота та срібла. Цю систему 
А. Маршалл називав «симетричним металізмом», або симметалізмом 
(Symmetallism). 

Оскільки симметалізм перетворював золото і срібло в суперто-
вари, грошові влади більше не повинні встановлювати вартісне 
співвідношення цін між двома металами, а отже, «недооцінення» 
якогось із цих металів унеможливлюється і закон Грешема більше 
не заважатиме. Для більшої впевненості А.Маршалл пропонував 
відокремити одиницю обліку (фунт) від засобу платежу (монет та 
банкнот), із тим, щоб відстрочені платежі здійснювалися з ураху-
ванням зміни індексу цін на основні товари. По суті  було повто-
рювалися ідеї «табличного стандарту вартості» (tabular standard 
of value), які раніше висловлювали шотландський професор  
Дж. Лове (J. Lowe) та англійський геолог і політеконом Г. Скроуп 
(G.J. Poulett Scrope) і детально розроблялися У.С. Джевонсом у 
його роботі «Гроші та механізм обміну»437. Втім, жодна з цих ідей 
А. Маршалла не була втілена на практиці, насамперед через тех-
нічну складність та відсутність гарантії в забезпечені теоретично 
обґрунтованих успіхів. 

Слід відзначити, що наприкінці XIX сторіччя в Лондоні сформу-
вався інституалізований ринок срібла: з 1897 р. у приміщені брокер-
ської компанії Sharps & Wilkins став проводитися фіксинг ціни «бі-
лого металу», на який орієнтувалися інші торговці. У процедурі фік-
сингу (що відбувалася щодня) брали участь також представники 
компаній Mocatta & Goldsmid, Pixley & Abell та  Samuel Montagu & 
Co. Але поступово, реагуючи на потреби ринку, почали також здійс-
нювати фіксинг ціни золота.  

                                                 
437 Jevons	W.S. Money and the Mechanism of Exchange.	Chapter	XXV: A Tabu-
lar	 Standard	 of	 Value. New York, 1875. URL:	 http://www.econlib.org/library/ 
YPDBooks/Jevons/jvnMME25.html 
 Мабуть єдиним прикладом використання «табличного стандарту» можна 
вважати застосування в Чилі (формально – з 1967, фактично – з 1980-х 
рjrsd.) цінового індексу «одиниці обліку» (Unidad de Fomento) для визна-
чення банківської заборгованості. 
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3.2.3. Третя хвиля 
 
3.2.3.1. Перерваний зліт 

 
Зростаюча глобалізація економіки в останні де-

кади ХІХ ст. настійно вимагала уніфікованої гро-
шової системи, і тому ці роки знаменувалися масо-
вим переходом країн до системи золотого стандар-

ту в умовах запеклої боротьби з біметалізмом. У 1889 р. для лобію-
вання необмеженого карбування срібної монети (і, відповідно, інте-
ресів видобувачів срібла із західних штатів) було створено Амери-
канську біметалічну лігу (American Bimetallic League), лідером якої 
став конгресмен-демократ Р.П. Бленд (Richard P. Bland) на прізвись-
ко «Срібний хлоп» (Silver Dick). Ліга посприяла ухваленню у 1890 р. 
«Закону Шермана» про купівлю срібла (Sherman Silver Purchase Act).	
Закон не передбачав вільної (необмеженої) купівлі срібла для моне-
тарних потреб, але встановлював досить високі ліміти, що вже мож-
на було вважати певною перемогою «прибічників біметалізму». Не 
зовсім був згоден із цим законом і сенатор Дж. Шерман (хоча у назві 
закону використано його прізвище): адже сенатор просто був голо-
вою Фінансового комітету і за посадою очолював узгоджувальну 
комісію.  

Що ж до суті, то (на прохання президента Б. Харрісона) закон 
оцінили як «безпечний» і зауважили, що його в принципі можна під-
писати. За три роки, однак, розпочалася рецесія і закон було скасо-
вано. Звісно, що це призвело до колапсу на ринку срібла, але прибіч-
ники «срібної ідеї» не скорилися. Наприкінці грудня 1895 р. у Чика-
го зібралися представники Американської біметалічної ліги, 
Національного біметалічного союзу (National Bimetallic Union) та 
Національного комітету з питань срібла (National Silver Committee),	
які об‘єдналися у Американський біметалічний союз (The American 
Bimetallic Union) і проголосили підтримку тим політичним партіям, 
які підтримуватимуть «срібний пріоритет». 

Один з епізодів цієї політичної боротьби становить т.зв. «Промо-
ва «Золотого Хреста» («Cross of Gold» speech), виголошена 9 липня 
1896 р. на Національному демократичному конвенті в Чикаго колиш-
нім конгресменом від штату Небраска В.Дж. Брайяном (William 

Боротьба за 
золото та 
срібло 
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Jennings Bryan), який проголосив у захист біметалізму: «Ви не може-
те розіп‘яти людство на хресті із золота!» (You shall not crucify 
mankind upon a cross of gold!)438. В американській політичній історії 
цю промову вважають однією із найбільш відомих. Проблема поля-
гала у тому, щоб підтримати вільне карбування монет зі срібла у 
співвідношенні срібла до золота 16:1. Така інфляційна міра збільши-
ла би кількість грошей в обігу і допомогла б фермерам, які були об-
тяжені боргами та яким не вистачало готівкових коштів. Тридцяти-
шестирічний колишній конгресмен виступив у своєму «фірмовому» 
драматичному стилі, і його риторика викликала шалений захват у 
натовпу, який «вибухнув, як артилерійський постріл» (за словами 
одного репортера). Чоловіки і жінки кричали і махали капелюхами, а 
дехто навіть жбурляв у повітря  пальто.  Наступного дня з‘їзд вису-
нув В.Дж. Брайяна кандидатом у президенти. Того разу він програв, 
втім як і ще двічі – у 1900 та 1908 роках. (У 1913–1915 рр. йому до-
велося працювати Державним секретарем США при президенті Вуд-
ро Вільсоні, але Брайян був змушений достроково піти у відставку 
через пацифістську позицію у питанні про участь США у Першій 
світовій війні). 

Що стосується політичних перегонів 1896 р., то вони завершили-
ся перемогою В. Мак-Кінлі – прихильника золотих грошей, який і 
підписав ухвалений Конгресом США  у 1900 р. «Закон про золотий 
стандарт» (Gold Standard Act). Як стверджували журналісти «Нью-
Йорк Таймс», зробив він це ручкою із золотим пером. Отож бороть-
ба між прихильниками біметалізму (головним чином, пов‘язаних із 
власниками нещодавно відкритих родовищ срібла в США) та золо-
того стандарту (банкірами та суб‘єктами зовнішньої торгівлі) завер-
шилась перемогою останніх. Не всі, звісно, сприйняли такий перехід 
із захопленням. І ще зараз дехто вважає, що «біметалізм є єдиним 

                                                 
438 Official	Proceedings	of	the	Democratic	National	Convention	Held	in	Chicago,	
Illinois,	 July	7,	8,	9,	10,	and	11,	1896 (Logansport, Indiana, 1896).Р. 226–234. 
Reprinted	 in The Annals of America. Vol.	 12: 1895–1904:	 Populism,	 Imper-
?alism,	and	Reform. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1968. Р. 100–105. 
URL:	http://historymatters.gmu.edu/d/5354/ 
 Цими дебатами настільки переймалося усе американське суспільство, що 
у 1900 р. вони знайшли своє відображення у казковій історії Ф. Баума «Ди-
вовижний чарівник з країни Оз» ( Leman Frank Baum, ―The Wonderful Wizard 
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рішенням», а «золотий стандарт – це лише незабезпечені гроші, вар-
тість яких визначається по відношенню до золота, і ціна самого зо-
лота визначається по відношенню до незабезпечених валют, при 
цьому не існує ніякої незалежної оцінки для підтримання справедли-
вості цієї системи»439. 

 
В інших країнах Америки, однак, ситуація не була такою одно-

значною. Перші банки в Канаді  виникли ще до заснування 
об‘єднаної країни у 1867 р. Колонії, які пізніше  утворили Домініон 
Канада, надавали ліцензії на  створення банків з 1820-х років. Ці бан-
ки використовували золото та срібло як заставу  для випуску власних 
валют. У 1841 р. Провінція Канада створила  власну  грошову систе-
му: новий канадський фунт дорівнював чотирьом доларам США 
(92,88 грана золота). П‘ятдесяті  роки ХІХ сторіччя знаменувалися 
дискусіями стосовно переходу з британської на американську (десят-
кову) систему деномінації грошових знаків. У 1853 р. Акт канад-
ського парламенту запровадив у Канаді золотий стандарт, заснова-
ний як на британському золотому соверені, так і на монеті «Амери-
канський золотий орел». Золотий соверен був законним платіжним 
засобом за курсом 4,86 долара США. У 1858 р. у Канаді було запро-
ваджено власну валюту – канадський долар, який одразу  прирівняли 
до 15/73 британського золотого соверена (що визначало номінальний 
курс обміну на рівні  4,867 канадського долара за 1 британський 
фунт. У 1910 р. канадський долар офіційно прирівняли до певної  
кількості «жовтого металу», що відповідало точно золотому еквіва-
ленту долара США.  

А ось в Латинській Америці успішно перейшли на золотий стан-
дарт на початку нового сторіччя лише Коста-Рика, Еквадор, Перу та 

                                                                                                               
of Oz‖), яка наповнена досить прозорими алегоріями: смарагдове (зелене) 
дивовижне місто – це країна «зеленого долара», а шлях до нього із жовтої 
бруківки – це натяк на обіцянки того, що до «світлого майбутнього» приве-
де золотий стандарт, а ось магічні срібні черевички, які подарувала голов-
ній героїня Добра Фея Півночі вказують на те, що покладатися потрібно все 
ж таки не тільки на золото, а й срібло (біметалічний стандарт) тощо.  
439 Sanders	 F.	 Bimetallism:	 The	 Only	 Enduring Standard GoldenFront. 
27.02.2016. URL: https://goldenfront.ru/articles/view/bimetallizm-edinstvennyj-
nadezhnyj-standart/  
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Уругвай. В інших країнах далися взнаки слабка економіка, бідність 
населення та наслідки інфляційного паперового обігу часів війни за 
незалежність  (1808–1833 рр.)440. Зокрема, в Сальвадорі невдовзі піс-
ля уведення в обіг у 1892 р. золотих песо (при тому, що того ж року 
грошову одиницю було перейменовано на «колон») вони почали ви-
користовувати головним чином для тезавраційних цілей і країні до-
велося фактично повернутися до срібного стандарту. В Аргентині, 
Бразилії та Чилі (країни «ABC» – Argentine, Brazil, Chile) заздалегідь 
створили необхідні конвертаційні резерви (в тому числі шляхом стя-
гування деяких податків у золоті), але все одно не змогли довго 
утримувати монометалічний стандарт і на практиці повернулися 
спочатку до біметалізму, а пізніше – до системи нерозмінних папе-
рових грошей.  

Така ж система продовжувала утримуватися в Гватемалі та Параг-
ваї, де економічна ситуація була настільки погана, що перехід до  
повноцінних грошей взагалі не мав шансів. Нарешті більшість ка-
рибських країн, економіка яких  повністю залежала від США, зразу 
скористалися золотодевізним стандартом, прив‘язавши свої валюти 
до американського долара. Домініканська Республіка просто визнала 
законним засобом платежу на своїй території долар США (який нев-
довзі почав вільно використовуватися і в таких країнах, як Куба, Гаї-
ті, Гондурас і Нікарагуа (північна частина). 

 
Важливе значення мав також перехід до золотого 

стандарту Російської імперії. Хід грошової реформи 
1895–1897 рр. порівняно непогано висвітлений у 
працях численних дослідників (зокрема, можна зга-
дати працю російського академіка Л.І. Абалкіна)441, і 

тому переказувати вже широко відомі факти, мабуть, не варто. Але 
згадати різноманітні варіанти реформи, які існували в Росії і порів-
няти умови її здійснення із тим, як це відбувалося в інших країнах 

                                                 
440 Див.: Thomas V. The Economic History of Latin America since	 Independ-
ence.	Cambridge	Lation	American	Studies	– Cambridge	University	Press,	2003. 
Р. 114–115. 
441 Абалкин Л. Экономические воззрения и государственная деятельность 
С.Ю.Витте / РАН, Ин-т экономики. Москва: Б.и., 1999. 52 с. 

Реформа 
С.Вітте: 
диявол в 
деталях 
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видається доволі цікавим і важливим для розуміння глобального 
процесу в цій галузі. 

Реформу С.Ю. Вітте прийнято зображати (особливо в «перестро-
ечной» и «постперестроечной» традиції, коли ця реформа піднімала-
ся на щит поряд із так званим «впровадженням в обіг золотого ра-
дянського червонця») як своєрідний взірець успішних ринкових ре-
форм на території Російської імперії. Втім, як і багато чого в історії, 
це, скоріше, міфологізоване сприйняття, аніж дійсний результат. Не-
дарма невдоволені реформою графа С.Ю. Вітте називали його «гра-
фом Напівсахалінським» (маючи на увазі, що за наслідками російсь-
ко-японської війни він погодився поступитися половиною цього ост-
рова японцям), на його «гербі» розмістили девіз: «Росія Ротшильдам 
та Мендельсону, а діскресьон». 
                                                 
 À discrétion (фр.) – досхочу. А Ротшильди та Мендельсон були одними з 
основних кредиторів Росії, борг перед яким з‘явився саме при підготовці 
«золотої реформи». 
Недоброзичливці надали С. Вітте ще й прізвисько «герцог Тигульський» – 
нагадуючи про звинувачення у його провині за т.зв. «Тигульську катастро-
фу» на території нинішньої Одеської області. 
Взагалі Сергій Юлійович Вітте походив з родини балтійських німців. Утім, 
народившись у Тифлісі, він отримав вищу освіту в Одесі і міг залишитися 
працювати на кафедрі математики, проте родина вирішила, що це «не шля-
хетна справа», і його прилаштували до канцелярії місцевого генерал-
губернатора, звідки він перейшов до управління Одеської залізниці. Його 
кар‘єра після «Тигульської  катастрофи» (1875) могла там і завершитися, 
але зрештою для нього все закінчилося двотижневою гауптвахтою (оскіль-
ки це все відбувалося під час російсько-турецької війни) та призвіськом 
«герцог Тигульський». Після короткого Санкт-Петербурзького періоду (ко-
ли Вітте завідував експлуатацією, крім Одеської, ще й Київсько-Брестської, 
Фастівської та Харківсько-Миколаївської залізниць), С. Вітте у 1880 р. пе-
реїхав у Київ і у 1886 р. обійняв посаду керуючого Товариством Південно-
Західних залізниць. Саме там, як вважається, на нього звернув увагу імпе-
ратор Олександр ІІІ (який знав про його пересторогу щодо надмірної швид-
кості царського потягу, яка у 1888 р. таки призвела до відомої  катастрофи 
під станцією Борки (біля Харківа), що ледве не призвела до загибелі імпе-
раторської родини). Втім, насправді царська родина дізналася про С. Вітте 
ще раніше, коли він виступив з ініціативою створення т.зв. «Священної 
дружини» – таємної організації, яка мала захищати життя імператора та 
його оточення від терористів такими самими незаконними засобами, – що, 
звісно, вже тоді (1881–1882 рр.) привернула до нього «височайшу увагу». 
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Перш за все слід чітко усвідомити, що на той час Росія перебува-
ла у «другому ешелоні» ринкових реформ взагалі та реформ грошо-
во-кредитної системи зокрема442. У цьому контексті можна нагадати, 
що навіть прості грошові відносини були на той час налагоджені не 
по всій території імперії. І це стосується не тільки згаданої вище Чу-
котки, а й усього Сибіру. Навіть у перший половині XVIII ст. «гроші 
у старовинному Сибіру були вкрай рідкісними»443. 

Перш за все слід чітко усвідомити, що на той час Росія перебува-
ла у «другому ешелоні» ринкових реформ взагалі та реформ грошо-
во-кредитної системи зокрема444. У цьому контексті можна нагадати, 
що навіть прості грошові відносини були на той час налагоджені не 
по всій території імперії. І це стосується не тільки згаданої вище Чу-
котки, а й усього Сибіру. Навіть у перший половині XVIII ст. «гроші 
у старовинному Сибіру були вкрай рідкісними»445.  

У 1764 р. – після того, як імператриця Катерина ІІ перейменувала 
Сибірську губернію у Сибірське царство, йому було надано право 
карбувати власну монету, що і розпочав з 1766 р. Сузунський монет-
ний двір (нині – Новосибірська обл.). Монету карбували з міді, але 
оскільки вона мала значні домішки срібла та золота, то її обіг дозво-
ляли лише на території Сибіру (щоб не провокувати дію «закону Ко-
перніка – Грешема»):  причому з тих самих міркувань з пуду міді 
карбували 25 рублів (а не 16 – як у Росії). У процесі монетаризації 
торговельних відносин 1 рубль дорівнював 1 шкурці соболя. Загалом 
було накарбовано 3,5 млн сибірських рублів. 

                                                                                                               
Тож його знову перевели до столиці – де він спочатку займався питаннями 
залізничних тарифів у Міністерстві фінансів, потім кілька місяців був міні-
стром шляхів сполучення і, зрештою, у 1892 р. С. Вітте призначили мініст-
ром фінансів. 
442 Бугров А.В. Золотой стандарт в России: выбор пути (1867– 1897).	Деньги 
и кредит. 2015. № 1. С. 60 
443 Головачевъ П. Сибирь въ Екатерининской Коммиссіи. Этюдъ по исторіи 
Сибири XVIII вѣка.  Москва: Тип.В. θ. Рихтерѣ,	1889.	С. 9.   
444 Бугров А.В. Золотой стандарт в России: выбор пути (1867– 1897).	Деньги 
и кредит. 2015. № 1. С. 60.  
445 Головачевъ П. Сибирь въ Екатерининской Коммиссіи. Этюдъ по исторіи 
Сибири XVIII вѣка. Москва: Тип.В. θ. Рихтерѣ,	1889. С. 9.  
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Утім, у 1781 р. карбування сибірської монети припинили, хоча 
вилучення з обігу цієї монети розпочали лише у 1825 р. (повністю 
замінивши її на російські рублі загального взірця). 

Стан Росії в контексті грошової глобалізації досить яскраво харак-
теризувало карбування у 1767–1867 рр. т.зв. «известной монеты» – 
«відомої монети» (тобто суть трюку була всім відома, але ніхто не 
наважувався назвати її вголос): оскільки російський рубль не відзна-
чався надійністю і перебував у міжнародному обігу з певною допла-
тою (лажем), то в Санкт-Петербурзі налагодили карбування гол-
ландських золотих гульденів. 

 
Хоча на Русі – через зв‘язки, що існували з центром Монгольської 

імперії  (поїздок князів на поклон і до Золотої Орди, і в Каракорум, а 
також залучення місцевих ремісників до робіт, які там здійснювали-
ся), скоріше за все, в принципі знали про використання паперових 
грошей, але конкретну зацікавленість вони викликали тільки після 
появи в Швеції, коли царю Олексію Михайловичу Романову розпові-
ли про «віруючу картку» (тобто «кредитний білет»). Вивчення цього 
питання, про яке цар Олексій дав розпорядження, не спричинило 
практичних результатів. А ось його син – Петро І, – відвідавши у  
1717 р. Париж саме в часи початку емісійної діяльності Джона Ло, – 
зацікавився паперовими грошима дуже предметно і навіть, за деякими 
свідченнями, запросив Дж. Ло до Санкт-Петербургу. Щоправда, істо-
ричних документів щодо цього не залишилося. Але невдовзі цар 
отримав від І.А. Щербатова (який, за його наказам, навчався в Лондо-
ні) трактат із викладенням ідей Джона Ло і пропозицією його запро-
шення на російську службу. І тоді – дійсно – Петро І наказав підготу-
вати указ про надання Дж. Ло ( Івану Ляусу) усяких благ (титул князя, 
чин дійсного тайного радника, 200 дворів кріпаків тощо). Але і того 
разу не склалося: коли посланник Петра І зустрівся з Дж. Ло, той вже 
перебував у вигнанні і не зміг скористатися  «царською милостю»446.   

Тож реалізувати  цю ідею на практиці довелося німкені Катерині 
ІІ: відповідно до Маніфесту від 29 грудня 1768 р. були створені 
Санкт-Петербурзький та Московський асигнаційні банки, які вже  
                                                 
446 Троицкий С.М. «Система» Джона Ло и ее русские последователи. Франко-
русские экономические святи: сборник / ред. кол.: Ф. Бродель и др.  
Москва–Париж: Наука, 1970. С. 90–138  

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

327 

9 січня 1769 р. випустили в обіг перші асигнації. За своєю суттю, 
однак, це були не зовсім банкноти в європейському стилі, а, скоріше, 
початковий варіант китайських паперових грошей, які – як ми 
пам‘ятаємо –- були лише розписками про взяття імператорською 
владою металевих грошей в борг. Напис на перших російських асиг-
націях виголошував: ««Объявителю сей государственной ассигна-
ции платит Санкт-Петербургский банк [номінал купюри] рублей 
ходячею монетою». Спочатку усі асигнації були чорно-білими, але 
навіть технологічна відсталість Росії не запобігла появі фальшивих 
грошових знаків і тому з 1786 р. вони стали кольоровими. 

На відміну від «шведської моделі», асигнації не мали повністю 
замінити металеві гроші, а лише доповнити їх. Тим більше, що висо-
кі номінали – від 25 до 100 рублів – фактично не дозволяли викорис-
товувати їх у широкому обігу. Всього за царювання Катерини Другої 
два емісійні банки надрукували асигнацій на 2,5 млн рублів, при то-
му, що розмінний фонд (тобто  наявність металевих монет в обігу) 
становив лише два мільйони. Тож зайві пів мільйона нічим не забез-
печених грошових розписок використали для фінансування числен-
них військових операцій. Цілком логічним наслідком цього стала 
інфляція, і в останній рік царювання Катерини ІІ за асигнаційний 
рубль давали лише 68,5 копійки447. 

 
Отже, в глобальному контексті зміни принципів грошової емісії в 

Росії мали не реформаторський, а епігонський характер. Як ми 
пам‘ятаємо, Росія не приєднувалася до Латинського валютного сою-
зу, а її участь в міжнародних Паризьких конференціях мала характер 
менш ніж формальний. Обумовлено це було, звісно, відсутністю не 
стільки професійного розуміння важливості цих процесів, скільки 
реальною потребою російської економіки у тих реформах, які назрі-
ли для європейських країн. 

Як відомо, в Росії протягом довгого часу роль монетарних металів 
виконували не стільки золото та срібло, скільки срібло (т.зв. «банків-
ські монети») та мідь (що було обумовлено слабким економічним 

                                                 
447 Михаэлис А.Э., Харламов Л.А. Бумажные деньги России. Пермь: Пермс-
кая печатная фабрика Гознака, 1993. С. 8.  
 Епізодичний характер мало також використання як монетарного металу пла-
тини. Її почали добувати ще у другій декаді XVIII ст. на демідовських копаль-
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розвитком країни і незначним товарообігом – особливо з іншими 
країнами). Поступове вилучення мідної монети супроводжувалося 
впровадженням в обіг паперових грошей (асигнацій), кількість яких 
швидко зростала (оскільки в країні фізично не вистачало срібла для 
забезпечення потреб грошового обігу).  Нарешті у 1839 р. в імперії 
було уведено срібний монометалізм (реформа Є.Ф. Канкріна), а у 
1843 р. проголошено Маніфест імператора Миколи І щодо  заміні 
асигнацій та інших грошових представників кредитними білетами, 
який передбачав розмін кредитних білетів на срібну та золоту моне-
ту без обмеження суми «за бажанням тих, хто приносить» (приноси-
телей)448. Але вільний розмін асигнацій на срібну монету зберігався 
недовго і фактично припинився після Кримської війни (1853– 
1856 рр.), фінансування якої за рахунок інфляційної емісії зовсім пі-
дірвало у країнігрошовий обіг. Тому першою практичною пробле-
мою нової реформи було відновлення обміну асигнацій на дзвінку 
монету, а вже потім – вибір відповідного монетарного металу. У 
цьому контексті перші спроби обміну паперових грошей на золото (у 
1863 р. у Санкт-Петербурзі почали обмін кредитних білетів на золоті 
полуімперіали, що вважалися «субсидіарною», тобто допоміжною, 
монетою) можна розглядати як «метод тику» або, висловлюючись 
елегантніше, – як «метод спроб та помилок». 

Наприкінці 70-х років XIX сторіччя  Росія нарешті була готова до 
грошової реформи, і у 1877 р. Комітет фінансів прийняв рішення про 

                                                                                                               
нях Уралу, але оскільки на той час промислового використання цей метал не 
мав, зрештою через сто років було вирішено карбувати з нього монети: у  
1828 р. вийшов указ щодо випуску в обіг платинових монет номіналом у 3 руб-
лі (10,35 г платини). У 1829 р. додали ще 6-рублеву, а у 1830 – 12-рублеву мо-
нети. Ці монети карбувалися до 1845 р. Використання 12-кратного принципу у 
десятичній монетній системі (3,6 та 12 руб.) пояснювалося випадковими обста-
винами – співвідношенням тогочасних цін платини та срібла та обраним розмі-
ром платинових монет: платинова монета за розміром рубля мала цінність у  
12 рублів сріблом, розміром у 50 копійок – 6 рублів, а діаметром у 25 копійок – 
3 рублі. З 1845 р. ціни на платину почали стрімко зростати і монета (за законом 
Коперніка - Грешема) почала зникати з обігу і вивозитися за кордон, що при-
мусило уряд припинити її карбування. 
448 Манифест о замене ассигнаций и других денежных представителей кре-
дитными билетами (ст. ХІ). Июня 1,	1843. Fox-Notes. URL:	http://www.fox-
notes.ru/gezetz/gesetz_A_RUS_230914_GGG_1.htm 
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її проведення, про що імператору Олександру ІІ доповіли 1 квітня. 
Але її не сталося. Звісно не тому, що звістку було сприйнято як пер-
шоквітневий жарт, а тому, що 12 квітня розпочалася російсько-
турецька війна, яка знову вимагала фінансування з використанням 
«друкарського верстата». На золотий стандарт тоді вдалося перевес-
ти лише Герцогство Фінляндське, де таки запровадили золоту марку. 
Що стосується решти Російської імперії, то їй довелося чекати «зо-
лотої реформи» ще майже двадцять років. Причому, на відміну від 
більшості інших країн (за винятком, певною мірою, лише Австро-
Угорщини) Росія була вимушена накопичувати «золотий резерв» за 
рахунок обтяжливих «золотих позик» (що надавало  виняткової уні-
кальності цьому випадку, оскільки на відміну від Австро-Угорщини 
Росія володіла величезними природними покладами «жовтого мета-
лу», які просто не змогла ефективно використати). 

 
Не обійшлося і без зловживань. Одна з оборудок була пов‘язана з 

подільським поміщиком молдавського походження О. Абазою, який 
на державній службі «доріс» до міністра фінансів (1880–1881), а далі 
продовжував займати високі посади в тому ж міністерстві. У 1892 р., 
використовуючи конфіденційну інформацію, Абаза провів біржову 
операцію на зниження курсу рубля, заробивши близько 1 млн руб.  

У 1890 р. у Росії було зібрано рекордний урожай зернових – понад 
50 мільйонів тонн. Експорт зріс, і курс кредитного рубля по відно-
шенню до золотого почав зростати, прискорюючи зростання товарних 
цін, що, в свою чергу, прискорило підготовку до запровадження золо-
того стандарту. Отож, отримавши необхідну інсайдерську інформа-
цію, О. Абаза вирішив використати її для власного збагачення. Чинов-
ник переконав одеського банкіра О. Рафаїловича (колишнього чинов-
ника міністерства фінансів) придбати значну кількість золота на 
Берлінській біржі, а всі гроші, що були в банкірського дому, негайно 
вкласти в гру на пониження курсу кредитного рубля.  

Щоправда, відкривати таємницю, чому потрібно вчинити саме 
так, Абаза не став. Час минав, курс кредитного рубля продовжував 
зростати, Рафаїлович ніс значні втрати і тому почав нервувати. Кіль-
ка разів Рафаїлович звертався до Абази з пропозицією змінити так-
тику і почати грати на підвищення курсу рубля, але отримував вказів-
ку «триматися». Втім, нерви у банкіра не витримали, і коли, за його 
підрахунками, до повного руйнування банку залишалося всього  
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кілька днів, він почав продавати золото, щоб врятувати хоча б час-
тину своїх статків. Але нарешті у 1892 р. новий міністр фінансів  
С. Вітте почав проводити переговори з банками, роз‘яснюючи їм 
суть прийдешньої грошової реформи. Кредитний рубль – нарешті 
(для аферистів) – пішов різко вниз. Абаза не залишив «подільника» 
на самоті й організував для нього кредитний синдикат, але, щоб вря-
тувати банк, О. Рафаїловичу забракло сил. Після банкротства О. Ра-
фаїлович переїхав до Санкт-Петербурга, де зміг частково відновити 
свою репутацію та статки. А от О. Абаза був змушений подати у від-
ставку і його звільнили з усіх займаних посад, відправивши у без-
строкову відпустку, проте залишили членом Держради. 

 
Між тим, у грудні 1885 р. було ухвалено закон про монетну сис-

тему, яким золота монета визнавалася рівною срібній (що було сут-
тєвим кроком вперед для Росії, але запізнілим – для Європи, де вже 
переможно крокував золотий стандарт). Новий міністр фінансів  
С. Вітте, обійнявши свою посаду у 1892 р., спочатку досить прохо-
лодно ставився до ідеї запровадження «золотого стандарту»: «він 
надавав перевагу паперовій інфляції, щоб мати під рукою матеріал 
для кредитування підприємств. У перші два роки його керування 
Мінфіном задумана попередниками грошова реформа залишалася 
без руху»449. Такі коливання мали практичне підґрунтя: купецтво (до 
якого мав прихильність новий міністр) виступало противником золо-
того стандарту, у той час як потреби у залученні іноземних інвести-
цій об‘єктивно вимагали приєднання до глобального тренду. І взага-
лі, на думку С. Вітте, на той момент лише люди, старші за 50 років, 
іще могли пам‘ятати, коли в Росії була нормальна грошова систе-
ма450. Зрештою, після консультацій з одним із попередніх міністрів 
фінансів – професором економіки Н.Х. Бунге – С. Вітте зробив рі-
шучий крок у напрямі реформи451. Причому, незважаючи на тиск з 
боку прем‘єр-міністра Франції Ж. Меліне (який особисто рекомен-

                                                 
449 Головинъ К. Наша финансовая политика и задачи будащого 1887–1898. – 
Санкт-Петербург: Типографія  Д.Ф. Чичинадзе, 1899.С.14. 
450 Цит. за: Белых А.А., Мау В.А. Экономические реформы в России: вопросы 
теории и практики XIX – начала XX в. Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 38.  
451 Пыжиков А. Что скрывает феномен С.Ю.Витте. Свободная мысль. 2017. 
№ 3. С. 50  
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дував російському імператору варіант Латинського валютного сою-
зу) та технічну привабливість «німецького варіанта» золотомонетно-
го стандарту (з його принципом «третинного покриття»), С. Вітте 
висловився за більш жорсткий «англійський варіант», і в лютому 
1895 р. (оминаючи Державну Раду, що не схвалювала поглядів міні-
стра), представив імператору Миколі II доповідь про необхідність 
запровадження золотого обігу, що і було уведено на основі закону 
від 8 травня 1895 р. Цим законом дозволялося укладати угоди із зо-
лотом, тоді ж усім конторам і відділенням Державного банку нада-
валося право купувати золоту монету, а восьми конторам і 25 відді-
ленням також здійснювати платежі цієї монетою. У червні того ж 
року Державному банку було дозволено приймати золоту монету на 
поточний рахунок (цей приклад наслідували приватні петербурзькі 
банки); а в листопаді було допущено прийом золотої монети касами 
всіх урядових установ і казенних залізниць. Курс кредитного (папе-
рового) рубля був встановлений у розмірі 7 руб. 40 коп. за золотий 
полуімперіал номіналом 5 руб. (З наступного року – вже 7 руб. 50 
коп. – хоча на аверсі монети і залишився номінал у 5 рублів.) 

На цьому, одначе, боротьба не завершилася. Зокрема, спеціально 
створена комісія, яка мала з суто юридичної точки зору вирішити 
питання щодо порядку розміну кредитних білетів, постановила, що 
російське законодавство (а саме Маніфест 1843 р.) надає право вибо-
ру між золотом та сріблом для розміну кредитних білетів не «казні», 
а пред‘явнику білетів. З чим міністр фінансів не погодився, оскільки, 
за його твердженням, срібні рублі знецінилися на 25%  більше, аніж 
кредитні (що формально було зроблено за його же наказом). Щоправ-
да, невдовзі цю норму було скасовано. Адже, як писав з цього при-
воду один з критиків такої реформи: «Якби в Берлині або в Парижі 
міністр надумав раптово оголосити, що талери або пятифранкові на-
далі будуть прийматися казною лише на 25% нижче від своєї номі-
нальної вартості («нарицательного достоинства»), то його негайно 
б відправили на медичний огляд»452. 

Отже, остаточно грошова реформа завершилася у 1897 р., коли 
було видано указ про емісійні операції Держбанку, якому надавалося 
право випуску кредитних білетів, що вільно і без обмежень розміню-
                                                 
452 Цион И.Ф. С.Ю. Витте и его проекты злостнаго банкротства перед Государ-
ственнымъ советом – Парижъ: Libraire Haar et Steinert,	succ.Eichler, 1896. С. 38.  
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валися на золото. (Характерно, що і цього разу не обійшлося без 
«військових хитрощів»: міністр зустрівся з імператором під час цар-
ського полювання й умовив його підписати «технічні зміни» до Мо-
нетного статуту Російської імперії, які насправді змінювали монет-
ний стандарт і підлягали попередньому обговоренню в Державній 
Раді. Деякі критики вважали і досі вважають цю реформу незакон-
ною, оскільки було порушено процедуру схвалення проєктів законо-
давчих актів – що – втім – для Росії та спадкоємців її традицій є зви-
чайним і донині).  

Крім розмінних на «дзвінку монету» кредитних білетів Держбан-
ку, в обігу з‘явилися і самі «дзвінки монети» номіналом у 10 та 5 руб-
лів, які жартома за аналогією з «луїдорами» називали, відповідно, 
«матильдорами» (або «золотом Матильди» – так звали дружину С. 
Вітте) та «віттекіндерами» («дітьми Вітте»). 

Звісно, що, згідно зі старою традицією, не обійшлося від певного 
«дрібного шахрайства» (що через багато років повторилося під час 
хрущовської грошової реформи 1961 року): імперіал став дорівнюва-
ти 15 рублям, а не 10, тобто було здійснено примусову девальвацію 
на 33%.  

 
Таблиця 5. Динаміка золотого фонду Держбанку Росії 

На  
початок 

року: 

Золото в 
Держбанку 

та казначей-
стві (в Росії) 

Золото 
Держбанку 
за кордо-

ном 
Разом 

Золоті 
монети 
в обігу 

Усього 

1893 782,8 104,1 886,9 - 886,9 
1898 1160,7 154,3 1315,0 155,0 1470,0 
1903 708,5 57,3 765,8 731,9 1497,7 
1908 948,5 219,8 1168,3 622,4 1790,7 
1913 1327,9 227,5 1555,4 628,7 2184,1 
1914 1527,8 167,4 1695,2 494,2 2189,4 
 

Джерело: Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917–
1927). Избранные статьи.  Москва: Экономика, 2008. С. 35. 

Але незадоволення це не викликало, оскільки і раніше обмін (до 
того ж несистематичний) здійснювався не за номіналом. 

На думку сучасників, реформа С. Вітте відрізнялася від реформи 
Є. Канкріна тим, що тоді  законно затверджувався існуючий факт 
(срібний монометалізм), а тепер такий факт (золотий монометалізм) 
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створювався штучно. «Золото не припливало з середини країни до 
казначейства, а, так би мовити, впорскувалося в країну із урядових 
кас, які накопичили його штучно. Золотий запас повинен був ство-
рити собі основу у народному обігу, спочатку випустивши туди яко-
мога більшу частину своєї маси»453. 

Як можна побачити із наведених вище даних  (табл. 5), золото, 
накопичене за часів С. Вітте після його відставки з посади міністра 
фінансів (1903 р.)  випустили в обіг. 

Тому – як із задоволенням писав сам С.Вітте: « Увесь простий 
клас населення, увесь народ зовсім не помітив і не підозрював, що я 
провів реформу»454. Хоча насправді результати реформи не тільки 
помітили, але й піддали гострій критиці. Зокрема відомий свого часу 
монархіст та слов‘янофіл С.Ф. Шарапов заявляв міністру, що «…не 
тільки валюта, а й взагалі уся наша економічна політика…іде урозріз 
з інтересами землеробної країни», оскільки борги землевласники на-
робили в старій, «дешевій», валюті, а повертати доведеться у новій, 
«повноцінній». Загрозу ж опинитися поза межами міжнародної фі-
нансово-кредитної системи (вагомого елементу глобалізації) С.Ф. 
Шарапов вважав за щастя455. Але, як зауважив з цього приводу ра-
дянський академік І.А. Трахтенберг, «…хоч деякі явища, пов‘язані з 
паперово-грошовим обігом, негативно відображаються на інтересах 
аграріїв, усе ж таки вірно зрозумілий  інтерес спонукає аграріїв  за-
галом із симпатією ставитися до паперових грошей. І не випадково, 
буквально в усіх країнах паперово-грошовий обіг зустрічав певну 
підтримку з боку аграріїв: це помічалося і в Австро-Угорщині (…) і в 
Німеччині, і в Італії, і в Північно-Американських Сполучених Шта-
тах, і в Росії»456. 

Інший критик – К.Ф. Головин (публіцист та один із теоретиків 
чорносотенного руху) вбачав проблему в тому, що «[з]берігаючи на 
російському ринку повноцінне значення, кредитна валюта немовби 

                                                 
453 Головинъ К. Наша финансовая политика и задачи будущаго, 1887–1898. 
С. 43. 
454 Там само. С. 66. 
455 Шарапов С.Ф. Мой дневник. Мое свидание с С.Ю. Витте. Сочинения. Т. 8. 
Страда. Москва: Типо-литография А.В. Васильева и К°, 1902. С. 54–55,	61. 
456 Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме.  
Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. С. 267. 
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захищала внутрішні ціни від впливу міжнародних, створюючи, на 
додаток, автоматичну греблю проти іноземного ввезення. Золота мо-
нета, увійшовши в загальне русло космополітичного руху цін, цієї 
ролі чутливого охоронного апарату вочевидь виконувати не в змо-
зі»457.  

Утім, перехід золотих монет з обігу до сховищ Держбанку, який 
відбувся до 1913 р. (а у 1913 р. 2/3 із додатково накопичених 200 млн 
руб. золотом було взято з обігу) став наслідком переваг, які населен-
ня надавало кредитним білетам – більш зручним, аніж монета, але 
так само надійним. У перше десятиріччя нового ХХ сторіччя обсяг 
золотого запасу завжди перевищував  обсяг емітованих кредитних 
білетів, а право на додаткову фідуціарну емісію не використовувало-
ся навіть під час російсько-японської війни458. 

А насправді  загальносвітова важливість переходу Росії на золо-
тий стандарт  полягала в тому, що таким чином нова система вихо-
дила за вузькі межі європейського простору. Хоча наявність на той 
момент розгалуженої системи заморських колоній Британії та деяких 
інших європейських колоній допомогла цьому процесу розпочатися 
раніше. Однак, слід визнати, що особливості колоніальної економіки 
(включаючи економічну відсталість та «грошову примітивність»  
більшості колоній) помітно нівелювали значення такого розповсю-
дження.  

 
Водночас важливу роль відігравали і 

процеси поширення золотого стандарту в 
інших неєвропейських країнах ХІХ ст. 
(особливо після того, як у 1835 р. британсь-

ка Ост-Індська компанія запровадила власну срібну рупію) в азійсь-
ких країнах основним засобом платежу залишалися срібні монети 
(крім рупій, широко використовувалися також мексиканські та іс-
панські долари). Що ж до Китаю, то там була відсутня реальна заці-
кавленість стосовно переходу до золотого стандарту з тих самих 
причин, з яких у цьому процесі відбулася затримка в Росії: загальної 
                                                 
457 Головинъ К. Наша финансовая политика и задачи будущаго, 1887–1898. 
С. 42. 
458 Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917–1927). Из-
бранные статьи. Москва:	Экономика,	2008,	с.36 
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бідності, низького рівня економічного розвитку та невеликих обсягів 
торгівлі. Загалом економічні потреби задовольнялися обігом мідної 
та срібної монети. У 1889 р. в імперії династії Цінь було запрова-
джено срібний «юань» (元 – дослівно: «дорогоцінна мушля»), що був 
еквівалентний мексиканському песо. І Китай залишився «вірним» 
срібному стандарту аж до 1935 року.  

Інша ситуація склалася в Японії. Часи «освіченого правління» 
(період Мейдзі – 1868–1912 рр.) відзначилися відмовою Японії від 
самоізоляції і суттєвою інституційною модернізацією, в тому числі в 
царині грошових відносин. До того в обігу перебували золоті, срібні 
та бронзові монети різної ваги, запроваджені ще в період  сьогунату 
Токугави (1601–1867 рр.). Слід зазначити, що монетарна система 
Японії довгий час залишалася слаборозвиненою (що вже не відпові-
дало вимогам часу, який змінювався), оскільки в країні існувала до-
сить міцна інтелектуальна опозиція розвитку грошових відносин. 
Один із лідерів цього руху – Хонда Масанобу – стверджував, що «у 
світі немає більшого скарбу, аніж людина»459.  

В умовах ізоляціоністської політики японська зовнішня торгівля 
(зосереджена в порту Нагасакі) була значною мірою скоріше бар-
терною, аніж грошовою. А грошова система Японії представляла 
складний конгломерат металевих монет, оскільки кожен монетний 
двір карбував свої монети. Золоті монети – oban,	koban,	nibu (тобто 
«два бу»), ichibu («один бу») та nishu («два шу») – використовували-
ся головним чином аристократією та купцями при гуртових угодах. 
Один koban за вагою дорівнював ryō (який, у свою чергу, був япон-
ським еквівалентом китайського tael – близько 40 грамів срібла), або 
чотирьом бу, чи 16 шу. Більш уживаними були срібні монети: chogin  
(«срібний чо») та mame-ita-gin («зернове срібло» – тобто за формою, 
як зерно), які вироблялися з певного сплаву срібла з іншими метала-
ми460. Срібний стандарт становив 0,13 унції (momme) та kan (1000 
momme або 8,7 фунта). Значного поширення набули також мідні 
гроші (zeni), які, по суті, були білонною монетою, вартість якої за 

                                                 
459 Цит.за: Frost P. The Bakumatsu currency crisis. Harvard	East	Asian	Mono-
graphs,	36. Cambridge,	Mass.: Harvard	University	Press,	1970. Р. 3.  
460 Coins,	Coinage	and	Currency	in	Japan. Japan Report. Nov.30,	1964. Vol.10,	
No.22.	,	P. 10.  



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

336 

вагою ніяк не співвідносилася з вартістю срібла461. У такій ситуації, 
ведучи переговори з урядом США (які вимагали більш широкого 
відкриття японського ринку для вільної торгівлі), японська сторона 
первісно запропонувала за основу розрахунків і визначення валют-
ного курсу взяти золоту монету. Це ставило іноземців (інтереси яких 
представляли Сполучені Штати) у вкрай невигідне становище. Спів-
відношення між ціною золота та срібла (1:52) в Японії істотно відріз-
нялося від решти світу (1:15). За таких умов будь-яке рішення вело 
до спекулятивних наслідків, і питання полягало лише в тому – на 
чию користь і в яких масштабах. Встановлення обмінного курсу на 
основі японської золотої монети призводило до того, що 1 мексикан-
ський долар, вагою 27 г, фактично мав бути рівним японській сріб-
ній монеті в 1 бу, що важила лише 8,6 г. Враховуючи те, що фактич-
но більша частина торгових угод здійснювалася з розрахунками у 
сріблі, така диспропорція означала значну перевагу для японської 
сторони. В результаті важких переговорів (із застосуванням з боку 
США аргументів «політики канонерок») було прийнято рішення 
прирівняти мексиканський долар до срібного бу на основі співвід-
ношення їх ваги, тобто 1 долар = 3 бу. Але в цьому випадку недооці-
неним (утричі) виявилося японське золото462. 

У другій половині періоду Бакумацу (після 1860 г.) через сильну 
інфляцію на території окремих провінцій і навіть просто населених 
пунктів було налагоджено випуск власних місцевих монет. Але в 
деяких місцях обмежувалися лише паперовими грошима, а в деяких 
населених пунктах навіть було налагоджено випуск «дерев‘яних 
грошей»: дерев‘яні токени (кі-фуду-сен) щоправда використовували-
ся не стільки як справжні грошей, скільки застосовувалися для опла-
ти окремих послуг (зокрема транспортних). У 1868 р. в Японії в обі-
гу перебували 1694 різновиди грошових знаків на суму, що в пере-
рахунку на нову (на той момент ще не створену грошову одиницю) 
становила 38,5 млн єн463. Звісно, така грошова система вимагала 
                                                 
461 Frost	P.	Op.cit.,	p.4 
462 Толстогузов С.А. Финансовый кризис и Мэйдзи исин. Японские исследо-
вания. 2018. №2 С. 56–57.  
463 Бедняк И.Я., Гальперин А.Л. Очерки новой истории Японии 1640–1917. 
Москва: Изд-во восточной литературы, 1958. С. 212. URL:	
http://padaread.com/?book=42399&pg=210 
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оновлення і тому вже у 1869 р. уряд розпочав уніфікацію грошової 
системи, запровадивши нову основну грошову одиницю – єну, яка 
поділялася на 100 сен (а ті, в свою чергу, на 10 рі). Але оскільки 
створення нового Імператорського монетного двору вимагало певно-
го часу, то запровадити нову грошову систему  вдалося лише у  
1871 р.464. Загальнонаціональна валюта (єна) вміщувала 1,5 г чистого 
золота (тобто за паритетом була еквівалентна срібному мексикан-
ському долару). Деколи зазначають, що це знаменувало собою приєд-
нання Японії до системи золотого стандарту, що не зовсім відповідає 
дійсності. У країні й надалі в обігу перебували монети з різних мета-
лів. У 1876 р. розпочалася емісія банкнот та паперових грошей від 
імені уряду, і її розширення призвело не тільки до знецінення фіду-
ціарних грошей, а й до «виштовхування» з обігу золотої монети465. 
Тому в 1878 р. статус законного засобу платежу довелося визнати 
також і за срібною монетою, що на той час фактично і монополізува-
ла монетарний обіг. Але це не врятувало: як вже згадувалося вище, у 
1882 р. було створено Банк Японії, який за три роки розпочав випуск 
власних банкнот, чим тільки підігрів інфляцію. Втім, паралельно 
знецінювалося і срібло (на третину), що стало результатом напливу 
до країни із-за кордону «білого металу»: адже на світовому ринку 
співвідношення золота та срібла становило 1:15,  тоді як у Японії 
воно офіційно було встановлено на рівні 1:5.  

Як дуже влучно зазначив М. Шільтц, з монетарної та фінансової 
точки зору дорога до золотого стандарту в Японії була «дуже вибоїс-
тою»466. Починаючи з 1893 р. у країні за ініціативи міністра фінансів 
М. Матсукати була створена спеціальна Комісія грошової системи і 
розпочалася підготовка до повного переходу на золотий стандарт. 
Звіт Комісії був оприлюднений у 1895 р., і виявилося, що із 15 її 
членів шість висловилися за перехід на золотий стандарт «у майбут-

                                                 
464 Tamaki	N.	Japanese	Banking:	A	History,	1859–1959. Cambridge:	Cambridge 
University	Press,	1995. Р. 23. 
465 Laughlin	J.L.The	Gold	Standard	in	Japan. Journal of Political Economy. Jun.,	
1897. Vol.	 5,	 No.	 3. P.378. URL:	 https://www.jstor.org/stable/ 
1817753?seq=1#page_scan_tab_contents 
466 Schiltz M. Money	on	the	Road	to	Empire:	Japan's	adoption	of	gold	monomet-
allism,	1873–1897. The Economic History Review. August	2012. Vol.	65,	No.	3.	
P.	1147.  
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ньому», один – за утримання біметалізму, а сім – за встановлення 
срібного стандарту. За негайний перехід до золотого стандарту про-
голосував лише один член експертної групи – прибічник Матсука-
ти467. Тому М. Матсукаті (який на той час став ще й прем‘єр-
міністром) потрібні були ще два роки для того, щоб «проштовхнути» 
законопроєкт стосовно переходу на золотий стандарт у парламенті. 
Цьому чимало сприяло отримання значних золотих репарацій з Ки-
таю, який програв у війні 1894–1895 років468. Однак противники зо-
лотого стандарту посилалися – головним чином – на попередній дос-
від, коли знецінення срібла призводило до фактичної девальвації 
японської валюти і, таким чином, сприяло зростанню японського 
експорту, – на що вони розраховували і надалі. Натомість без відпо-
віді залишалося питання про те, чому, в такому випадку, не процві-
тає економіка сусіднього Китаю, який залишив срібний грошовий 
стандарт. Зрештою, аргумент стосовно того, що інші країни вже пе-
рейшли на золотомонетний стандарт, а зовнішня торгівля вимагає 
дотримання єдиного «світового» стандарту переміг і у 1897 р. відпо-
відний закон було ухвалено.  

 
В Індії більш-менш уніфіковану грошову систему запровадив ще 

у 1542 році засновник  Сурійської династії Делійського султанату 
Шер Шах Сурі: за його правління карбувалися золоті махури, срібні 
рупії та мідні дами. Але законним засобом платежу були лише срібні 
монети, тоді як мідні вважалися допоміжною (розмінною) монетою, 
а золоті – взагалі – карбувалися для потреб окремих осіб (головним 
чином – для подарунків та тезаврації). Згодом обіг золотих монет усе 
ж таки трохи розвинувся і на території Індії, але у 1806 р. (зважаючи 
на те, що у 1798 р. в метрополії було скасовано вільне карбування 
срібної монети і поставлено питання про перехід на систему моно-

                                                 
467 Mitchener	 K.J.,	 Shizume	M.,	Weidenmier	M.D.	Why	Did	Countries	 Adopt	
The	Gold	Standard? Lessons	From	Japan.	NBER Working Paper Series, Working 
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металізму) Рада директорів Іст-Індської компанії також постановила 
перейти на монометалічну систему, але перевагу надала сріблу469. 

У 1835 р. цей процес зумовив запровадження в обіг уніфікованої 
срібної рупії як єдиного законного засобу платежу (що замінив по-
над 500 різних монет, які карбувалися в окремих регіонах), однак 
залишивши золотий махур як допоміжну монету. «Бавовняний бум» 
1860-х років (спровокований наслідками громадянської війни у 
США) та падіння ціни срібла у 1870-х роках (яке почалося у 1871–
1872 рр. і досягло «дна» у 1873–1874 рр.) сприяли посиленню схиль-
ності до переходу Індії на золотомонетний стандарт. Вагомим аргу-
ментом на користь цього стало зобов‘язання щорічної сплати на ко-
ристь метрополії певної суми, що відраховувалася на покриття ви-
плат заробітної плати та пенсій, оборонних видатків, утримання 
колоніальної адміністрації, сплати процентів та дивідендів тощо. Ці 
виплати (Home Charge) становили тоді 10–13% доходів індійського 
уряду (пізніше їх частка зросла до 20%, а в останні роки колоніаль-
ної залежності – навіть до 40%) і сплачувалися в золоті. Однак коло-
ніальна адміністрація схилялась до варіанту Латинського монетного 
союзу, у той час як британський уряд наполягав на власному варіан-
ті. Але найбільша різниця у поглядах індійського колоніального уря-
ду з позицією ліберальної школи (що домінувала в метрополії) у пи-
таннях грошового регулювання полягала в тому, що уряд хотів регу-
льованої системи, тоді як апологети ліберальності наполягали на її 
ринковому автоматизмі470. 

Як вже згадувалося, власне позиція індійського уряду приму-
сила Лондон брати участь у міжнародних валютних  конференціях 
1881 р. та, особливо, 1882 р. І лише за результатами (точніше – 
відсутністю позитивних результатів) цих конференцій у 1893 р. 
зрештою (як перший крок до золотого стандарту) вільне карбу-
вання срібних монет було припинено, але обмін срібних рупій на 
золото не дозволявся471. 

                                                 
469 Brahmananda	 P.R.	Money,	 Income,	 Prices	 in	 19th Century	 India.	Mumbai:	
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Такий варіант «золотовалютного» стандарту проіснував аж до 
1899 р., коли, відповідно до рекомендацій Комітету з питань індій-
ської валюти (т.зв. Комітету Фаулера – Fowler Committee), золотий 
британський соверен було проголошено законним засобом платежу 
на території Індії. Срібна монета залишалася у статусі білонної (to-
ken currency), тобто розмінної монети, номінал якої перевищує вар-
тість металу, з якого вона вироблена. 

Але індійська грошова реформа створила досить цікавий преце-
дент – «золотомонетний стандарт» без золотих монет в обігу: взаєм-
на конвертованість припускалася лише у зовнішньоторговельних 
операціях, а на внутрішньому ринку вона була не потрібна472. Вна-
слідок цього, як зазначав Дж.М. Кейнс (який тоді тільки розпочинав 
свою кар‘єру як клерк британського міністерства у справах Індії (In-
dia Office): Фактичну політику уряду Індії починаючи з 1900 р. сто-
совно золотої валюти, на мою думку, можна оцінити на «добре». Але 
переговори, що тривають, засвідчують, що влада усе ще має сумніви 
стосовно переваг існуючої системи»473.    

Власне певні спроби запровадження «золотовалютного» стандар-
ту здійснювалися і раніше (в Нідерландах, на Філіппінах, у країнах 
Індокитаю тощо), але не в таких масштабах і не так повно, як в Індії. 

В Індонезії – значна частина експорту якої формально зарахову-
валася на користь Нідерландів (де і здійснювалися розрахунки) – сис-
тема грошового обігу залежала від постачання монет з метрополії. 
Але у 1873 р. Нідерланди припинили карбування монет зі срібла, 
натомість запровадили в обіг десятигульденову золоту монету. Офі-
ційно все ще зберігалася біметалічна система, але de facto система 
перетворилася на золотий стандарт. Отже, почався приплив «жовто-
го металу» до Індонезії, втім основним засобом платежу все ще за-
лишалося срібло (яке просто перестало відпливати з країни) та банк-
ноти приватного Яванського банку (Javasche Bank). З метою підтрим-
ки паритету з голландським гульденом ( який утримувався 
центральним банком Нідерландів на рівні 1 rix dollar =	 2,5	gulden)	
постійно здійснювалося транспортування зливків та срібної монети 
                                                 
472 Brahmananda	 P.R.	Money,	 Income,	 Prices	 in	 19th	Century	 India. Mumbai:	
Himalaya	Publishing	House,	2001. P.	239. 
473 Keynes	 J.M.	 Indian	 Currency	 and	 Finance. London:	 Macmillan	 and	 Co., 
1913. Р. 68–69. 
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(головним чином, у напрямку Індонезії, що мала постійний дефіцит 
у торгівлі з Нідерландами)474. 

На Філіппінах, де головним засобом платежу виступали мекси-
канські долари, у 1877 р. їх імпорт заборонили, намагаючись таким 
чином стримати вплив знецінення срібла. Поступово в обіг запрова-
джувався новий (полегшений) песо , який дорівнював мексикан-
ському долару. Проте це не дало бажаного ефекту і тому контра-
бандний завіз мексиканської валюти продовжувався. 

Після американо-іспанської війни 1898 р. у країна запровадили 
американський долар (який дорівнював двом песо), а заборону на 
імпорт мексиканського песо скасували (оскільки тепер попит на срі-
бло був більшим, аніж на американські золоті монети). На межі 
ХІХ–ХХ сторіч на Філіппінах  прив‘язали срібний песо/долар до до-
лара США (на рівні 50 американських центів), що дозволило закону 
про грошову систему Філіппін (Phillipine Coinage Act of March3, 
1903) пройти у Конгресі США (фактичною колонією яких ці острови 
перебували тоді). Після грошової реформи 1903 року основою сис-
теми став новий срібний песо, зв‘язок якого з американським дола-
ром здійснювався через умовний (такий, що реально не існував) зо-
лотий песо, що дорівнював половині американського долара475. 

Французька колоніальна влада в Індокитаї у розрахунках також 
широко використовувала іспанські та мексиканські долари під зага-
льною назвою «піастри». Натомість срібна монета швидко відпли-
вала до Китаю, а місцеве населення  розраховувалося стародавніми 
монетами з цинку476. З 1874 р. у цьому регіоні було встановлено «ку-
льгаючий» біметалічний стандарт (апробований також у багатьох 
інших країнах – від Європи до Америки): коли законодавче встанов-
лене співвідношення між монетарними металами на ринку починало 
відхилятися від встановленого паритету. У цьому випадку недооці-

                                                 
474 Eng P., van der. The Silver Standard and Asia‘s Integration into	 the	World	
Economy,	1850–1914. Review of Asian and Pacific Studies. 1999. No.18. Р. 64. 
475 Kemmerer	 E.W.	 The	 Establishment	 of	 the	 Gold	 Exchange	 Standard	 in	 the	
Philippines. Quarterly Journal of Economics. August	 1905. Vol. 19,	 Is. 4.,	Р. 
585. 
476 Eng	P., van der. The Silver Standard and Asia‘s Integration into the World 
Economy,	1850–1914. Р. 72. 
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нене срібло – відповідно до закону Коперніка-Грешема – втікало до 
Китаю і у відповідному регіоні de facto залишався золотий стандарт. 

Натурально, влада замислилася над питанням переходу до золо-
того стандарту офіційно. У 1903 р. –  нарешті –  імпорт мексикансь-
ких срібних доларів також було заборонено, тож упродовж 1903–
1905 рр. майже всі срібні запаси були вивезені за кордон. Зрештою, у 
1905 р. експорт срібної монети та зливків заборонили, а піастр про-
голосили єдиним законним засобом платежу. Таким чином виникла 
помітна різниця між вартістю піастра у внутрішньому та зовнішньо-
му обігу і валютний курс став плаваючим. 

Приблизно тоді ж прив‘язали свої валюти до американського до-
лару Мексика та Японія. Після того, як у 1908 р. на золотий стандарт 
перейшов Сіам (Таїланд), тільки Китай на Гонконг залишилися «вір-
ними» срібному стандарту.  

 
Але ще за часів боротьби між біметаліз-

мом та золотим стандартом почали заклада-
тися основи нової грошової системи, що  
якісно відрізнялася від металевої – кредитно-

грошової системи. 
З практичної точки зору для її перемоги було важливим, щоб від-

повідний механізм нарешті було створено в найпотужнішій економі-
ці світу – у Сполучених Штатах Америки. Історія її створення, яку 
подеколи  розглядають у світлі конспірології, насправді відображала 
дуже непрості процеси, що відбувалися не тільки в США, а й в ін-
ших країнах на тлі протистояння держави та приватного капіталу 
в питаннях організації грошового обігу. 

Дві попередні спроби створення у Сполучених Штатах централь-
ного банку провалились, насамперед через те, що американці буду-
вали свою державу «знизу-вгору»: тобто центральній владі переда-
валися тільки ті функції, які погоджувалася віддати влада нижчого 
рівня (окремих штатів), а створення центрального емісійного банку 
завжди викликало підозру у спробах фінансових (емісійних) зловжи-
вань задля поповнення бюджету в обхід Конгресу (інакше кажучи – 
за рахунок «інфляційного податку»). Крім того, в США завжди від-
чувалися міцні позиції підприємницьких кіл (бізнесу), що були од-
ним із засновників незалежної держави. І вони також не хотіли по-

Шлях до  
Федерального 
резерву 
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ступатися своїми важелями впливу на користь політичній владі – у 
нашому випадку – відмовлятися від права емісії банкнот комерцій-
ними банками. Нарешті, взагалі ідея кредитної емісії зустрічала по-
тужний супротив з боку прихильників срібного або, принаймні, бі-
металічного стандарту. Про все це вже йшлося вище. Але на початку 
ХІХ сторіччя протидія з боку цих факторів трохи послабшала. Одно-
часно виникли додаткові причини для створення центрального бан-
ку. Зокрема, йдеться про низку фінансових негараздів, останнім з 
яких стала банківська паніка 1907 р. Ця паніка виникла у жовтні та 
продовжувалася шість тижнів. Причому розвивалася вона за ланцю-
говим принципом: фінансові проблеми однієї  компанії з видобутку 
міді призвели до атаки вкладників на пов‘язаний з нею банк, а це, в 
свою чергу, призвело до банкрутства двох асоційованих брокерських 
компаній. Унаслідок цього у Нью-Йорку виникла паніка серед вкла-
дників, які намагалися вилучити свої депозити вже з усіх банків. 
Згодом паніка перекинулася і на інші регіони країни. Зрештою, за-
вдяки урядовій допомозі у 30 млн дол., а також зусиллям провідних 
фінансистів (насамперед  Дж.П. Моргана та Дж.Д. Рокфеллера) вда-
лося повернути довіру до банківської системи. Банківська паніка 
1907 р. знову поставила на порядок денний питання про створення 
центрального банку (оскільки і надалі здійснювати рятувальні опе-
рації, спираючись на приватний банк Моргана, було занадто ризико-
вано). 

Наслідком стало ухвалення у 1908 р. закону Олдрича – Вріланда 
(Aldrich-Vreeland Act) щодо створення Національної грошової комі-
сії, що мала опрацювати різні варіанти грошово-банківської рефор-
ми. Комісія була створена наприкінці травня 1908 р., і очолив її се-
натор Н. Олдрич. Потягом наступних років вона опрацьовувала від-
повідні питання із тим, щоб вирішити проблеми, що призвели до 
невдачі попередніх спроб створення центрального банку.  

У порядку здійснення цієї роботи у грудні 1909 р. відбулася кон-
фіденційна нарада подалі від преси та допитливих очей – у приват-
ному елітарному «Рибальському клубі» на маленькому острові Дже-
кіль, неподалік атлантичного узбережжя у штаті Джорджія. Крім се-
натора Н. Олдрича та працівника Казначейства Ф. Вандерліпа, решту 
учасників небагаточисельної зустрічі представляли потужні банки. 
Ініціатором та «драйвером» зустрічі виступив німецький банкір  
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П. Варбург, який емігрував у США заради втілення ідеї реалізації в 
Сполучених Штатах проєкту створення аналогу Рейхсбанку. (Такому 
рішенню сприяло, звісно, й те, що він був одружений на доньці од-
ного із засновників впливового нью-йоркського банку Kuhn, Loeb 
and Co.). Головна проблема полягала в тому, щоб поєднати «несу-
місне» – принцип регіоналізму та централізму. Втім, учасникам на-
ради це вдалося, навіть з точки зору семантики: замість назви 
«центральний банк» було використано словосполучення «Федераль-
на резервна система», що створювало ілюзію її міжрегіонального 
характеру. На відміну від попередніх спроб створення центрального 
банку, цього разу взагалі відмовились від державної участі в його 
капіталі (раніше вона становила 20%) – що наразі видається доволі 
сумнівним, а в ті часи – навпаки – свідчило про обмеження бюрокра-
тичного та політичного впливу на цю інституцію. Однак представля-
ти цю закриту нараду як певну «змову банкірів» і заявляти, що «за-
конопроєкт Олдрича» (Aldrich bill) становив  «основу» Федеральної 
резервної системи477 – це явне перебільшення. 

Насправді, у січні 1911 р. Н. Олдрич представив напрацювання 
Комісії  групі банкірів та бізнесменів. Зокрема, передбачалися право 
комерційних банків емітувати власні цінні папери (а не використо-
вувати лише федеральні боргові зобов‘язання) та створення Націо-
нальної резервної Асоціації, що могла здійснювати грошову емісію 
та виступати як фіскальний агент уряду. Це було сприйнято як за-
надто велика поступка банкірам Східного узбережжя, і план  розкри-
тикували як демократи, так і частина Республіканської партії (яка 
щойно програла президентські вибори і шукала нової стратегії еко-
номічної політики). Влітку 1911 р. розпочалася політична атака про-
ти створення в країні банківської монополії («Грошового трасту»). З 
метою розслідування цієї справи в Конгресі було утворено спеціаль-
ну підкомісію, яку очолив демократ А. Піджоу (Arsène Paulin Pujo).	
У січні 1913 р. було оголошено, що хоча формально ніякого «грошо-
вого трасту» не існує, тим не менш, фактично спостерігається «чітко 
визначена ідентичність та загальність інтересів між небагатьма ліде-

                                                 
477 Див., зокрема: Rickards J. Currency	Wars:	the	making	of	the	next	global	cri-
sis. London:	Penguin,	2012. P. 51;	Hongbing	S.	Wojna o pieniądz  Kobierzyce:	
Wektory,	2011. S. 63–65.  
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рами фінансів, що призвела до величезного контролю над грошима 
та кредитами в руках невеличкої групи людей.  

Перед тим  президентом США було обрано демократа В. Вільсо-
на, який був противником плану Н. Олдрича та взагалі ідеї створення 
у країні центрального банку. Головна проблема з емісією банкнот 
приватними комерційними банками полягала в ступені довіри до цих 
банків. Якщо на місцевому (регіональному) рівні цю проблему якось 
можна було вирішити (хоча і це було складним завданням), то за 
межами своїх регіонів банкноти таких банків приймалися лише з  
певним дисконтом. Оскільки проєкт створення класичного центра-
льного банку (з державною монополією на емісію банкнот) не 
сприймався, то  нові радники Президента з фінансово-банківських 
питань – конгресмен К. Гласс та П. Вілліс – запропонували йому 
власний план створення Федеральної резервної системи – ФРС. Його 
суть полягала в тому, що приватні комерційні банки (що входили до 
цієї системи) по суті зберігали право банкнотної емісії, але тільки в 
уніфікованій формі та на умовах гарантування з боку ФРС. А для 
цього банки – члени ФРС повинні були утримувати відповідні резер-
ви (готівку та/або державні цінні папери) в 12 регіональних приват-
них резервних банках. (Причому кордони їхніх регіонів не завжди 
співпадають із кордонами штатів, демонструючи, таким чином, полі-
тико-адміністративну незалежність резервних банків.) Ці банки по-
винні були утримувати зазначену частину резервів місцевих банків – 
членів системи та емітувати банкноти під золото та комерційні акти-
ви. Ці уніфіковані банкноти (із зазначенням відповідного Федераль-
ного резервного банку) просто передавалися комерційним банкам  
відповідно до розміру їхніх резервів, а вже вони формально випуска-
ли їх у обіг у процесі своїх активних операцій з клієнтами. 

Президент В. Вільсон долучив до цієї моделі «замковий камінь» 
(capstone) у вигляді Ради керуючих Федеральною резервною систе-
мою (що мала стати державним органом регулювання, на відміну від 
приватного – у плані Н. Олдрича). Рада керуючих повинна була віді-
гравати досить важливу роль, попри те, що для федеральних резерв-
них банків передбачалася суттєва автономія. Регіональні банки 
(District Banks) повинні були стати квазіприватними банками, що 
належать банкам-членам, які б викуповували усі акції резервних ба-
нків і отримували належні дивіденди. У певному сенсі регіональні 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

346 

резервні банки повинні були працювати так, щоб максимізувати свої 
прибутки, які спочатку передбачалося вираховувати насамперед за  
рахунок кредитів зі знижкою від банків-членів. Проте їх фундамен-
тальна місія у здійснені державної монетарної політики вимагала, 
щоб після виплати дивідендів та операційних витрат додатковий 
прибуток перераховувався до Казначейства. Регіональні резервні 
банки підпорядковувалися як Раді ФРС у Вашингтоні, так і власній 
раді директорів, яку становили дев‘ять директорів; три із них (клас 
С) призначалися колегією у Вашингтоні, а шість – відповідними  
банками-членами: в тому числі три банкіри (клас А) та три бізнесме-
ни (клас В). Голову та заступника голови мали обирати серед дирек-
торів класу С478. Такий статус Ради керуючих дозволяв і емітовані 
банкноти вважати борговими зобов‘язаннями не приватних банків, а 
Казначейства США (тобто американського уряду). Цей план також 
піддавався критиці: цього разу особливо активними були банкіри та 
місцеві еліти, які вважали, що центральний уряд таки хоче «перетяг-
ти ковдру на себе». Але їхні звинувачення певною мірою нейтралі-
зувалися позицією аграріїв та низки політиків, які вважали, що уряд, 
навпаки, залишає забагато влади фінансовим олігархам. Отож, після 
довгих дебатів та різних (головним чином, технічних) поправок саме 
на основі проєкту Гласса – Вілліса у грудні 1913 р. було ухвалено 
Закон про Федеральну резервну систему. Те, що його ухвалили на-
передодні Різдва Христова (22 грудня – у конгресі, 23 грудня – в Се-
наті), коли, як правило, засідань уже не відбувається, а конгресмени 
роз‘їжджаються додому,  досі не дає спокою деяким конспірологам, 
які намагаються поставити під сумнів легітимність ФРС. Розгляд 
юридичних аспектів цієї справи (у зв‘язку з цим можна ще згадати, 
що, згідно з Конституцією США, тільки Конгрес має право прийма-
ти рішення щодо емісії грошей) не входить у наміри та компетенцію 
автора. Втім, можна констатувати, що створення Федеральної ре-
зервної системи США відображало не тільки компроміс політичних 
та економічних еліт Сполучених Штатів, а й відповідало вимогам 

                                                 
478 Gamble R.	A	History	of	 the	Atlanta	Federal	Reserve	1914–1989. Origins	of	
the System / Federal	 Reserve	 Bank	 of	 Atlanta. URL: 
https://www.frbatlanta.org/about/publications/atlanta-fed-history/first-75-
years/origins-of-the-system.aspx 
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розвитку економічної системи щодо необхідності інституціо-
нального забезпечення функціонування кредитних грошей.  

Причому, такі вимоги висувала економічна система як США, так і 
світу загалом – що і стало запорукою (поряд із низкою інших факто-
рів) майбутнього глобального домінування долара в міжнародній 
валютній системі. 

 
Але цей «злет» нової хвилі глобалізації бу-

ло перервано Першою світовою війною. 
Як тільки почалася війна, в Європі та ін-

ших частинах світу похитнулася система зо-
лотого монометалізму. Спочатку в державах, що вступили у війну, а 
потім у всіх інших золото стало зникати з обігу, емісійні банки стали 
припиняти розмін банкнот на метал, почалися посилені випуски каз-
начейських білетів і всі країни одна за одною стали переходити до 
паперово-грошового обігу.  

Воюючі держави, призупинивши розмін, водночас стали посиле-
но зосереджувати у своїх центральних банках золото, витягуючи йо-
го з обігу. Ось чому в перші місяці війни золоті запаси емісійних ба-
нків європейських країн стали збільшуватися. Однак швидко стан 
змінився. Потреба у військових матеріалах і в продовольстві, для 
того щоб годувати величезні армії, не могли бути задоволена внут-
рішнім виробництвом. Воюючі держави стали роздавати військові 
замовлення нейтральним країнам, таким чином втягнувши увесь світ 
у сферу військового господарства. Оплата військових замовлень та 
імпортованого продовольства не могли бути покриті одними лише 
платежами в золоті479. 

Оголошення війни викликало фінансову паніку в усьому світі: 
фондові біржі почали закриватися, а центральні банки – втрачати 
свої золоті резерви внаслідок зростання конвертації банкнот у золото 
та тезаврування «жовтого металу».   

                                                 
479 Каценеленбаум З.С. Учение о деньгах и кредите. Часть 1: Деньги и 
денежное обращение. § 1. Война и ее влияние на денежное обращение. 
Перемещение золотых запасов. Бумажно-денежная и золотая инфляция. 
Интервалютарные отношения. URL:	 http://jurisprudent.site/dengi-kredit-
banki-book/voyna-vliyanie-denejnoe-obraschenie-45382.html 
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З початку війни Австро-Угорщина, Франція, Німеччина та Росія 
припинили міжнародні розрахунки золотом та заборонили його екс-
порт приватним особам. (Хоча і зберегли за собою це право для 
оплати військових поставок.) Британія формально не припиняла роз-
рахунків у «дзвінкій монеті», але обставила їх цілим частоколом різ-
них податкових, страхових та транспортних обтяжень, підсиливши 
все це закликом до патріотизму своїх громадян.  

Лише у травні 1917 р. були введені формальні обмеження на екс-
порт золота приватними особами, а ще через рік він був повністю 
заборонений. У Сполучених Штатах через кілька місяців після поча-
тку Великої війни в Європі було уведено систему дозволів на екс-
порт золота за кордон з боку Казначейства та ФРС (які у більшості 
випадків просто відмовляли заявникам)480.  

Наслідком цього стало фактичне припинення використання «жов-
того металу» для недержавних міжнародних розрахунків. 

Таким чином, «[з]береження великих зовнішніх дефіцитів, у по-
єднанні з плаваючим курсом валюти призвело до падіння її зовніш-
ньої вартості. Тобто перед цими країнами постала перспектива зни-
ження валютних курсів, загроза їхній фінансовій стабільності, а та-
кож їхній військовій безпеці»481. 

Таблиця 6.  Торгові баланси під час Першої світової війни 
(сальдо торгового балансу, % до ВВП)  

Країна 1914 1915 1916 1917 1918 
Франція - 23.9 - 64.3 - 69.9 - 78.2 - 78.8 
Велика Бри-
танія 

- 24.5 – 43.2 – 36.4 – 43.9 - 59.6 

Італія - 24.9 -46.6 - 63.6 76.6 - 79.4 
Іспанія - 16.2 4.2 7.6 - 0.1 61.7 
США 25.8 65.6 129 110.2 106.4 
Нідерланди - 13.3 -17.1 - 28.5 - 15.4 - 37.5 
Швейцарія - 19.7 - 0.6 2.9 - 3.4 - 18.2 

Джерело: Eichengreen	 B.	 Golden	 Fetters:	 The	 Gold	 Standard	 and	 the	 great	
Depression 1919–1939. Oxford:	Oxford	University	Press,1992.P.82. 
                                                 
480 Crabbe L. The	 International	Gold	Standard	 and	U.S.	Monetary	 Policy	 from	
World	War	I	to	the	New	Deal.	Federal Reserve Bulletin.	June	1989. Р. 426.  
481 Chounet	F.,Maveyraud	S	Correlation	of	exchange rates and gold standard re-
gime	 during	World	War	 I	  / GREThA, Université de Bordeaux. Р. 4–5. URL:	
https://afse2016.sciencesconf.org/ 98771/document 
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Найбільше значення для міжнародної валютної системи мали по-
дії у Великій Британії, –  враховуючи, що на той час фактично діяв 
т.зв. «стерлінговий стандарт» і британська валюта була основним 
міжнародним засобом платежу, а також зважаючи на статус Лондона 
як світового центру торгівлі золотом, який важко було б зберегти 
після війни, якби операції на ньому були припинені. 

 
Банк Англії вже 1 серпня звернувся до канцлера Казначейства 

(міністра фінансів) з офіційним листом, де пояснювалася неможли-
вість дотримання встановлених законом правил емісії в нових умо-
вах. Відповідь не примусила себе чекати – того ж дня уряд (за підпи-
сом прем‘єр-міністра та міністра фінансів) відповів: «В умовах, що 
склалися, уряд Його Величності рекомендує, щоб у випадку, якщо 
Банк Англії визнає необхідним для задоволення справедливих пот-
реб комерційного обігу розширити дисконт та позики під надійне 
забезпечення настільки, що виникне потреба випустити банківські 
білети понад встановлений законом ліміт, такий випуск був здійсне-
ний негайно, щойно така потреба виникне, і такі дії не повинні за-
тримуватися через звернення до Парламенту для його дозволу на 
це»482. За п‘ять днів цей дозвіл було підтверджено парламентом, 
який скасував дію Банківського акту 1844 р. Насправді, Банк Англії 
скористався цим правом усього два дні (7–8 серпня 1914 р.), коли 
понадлімітна емісія становила 3 млн фунтів. Але вже наступного 
тижня Банк «увійшов у ліміт» непокритої золотом емісії (18,45 млн 
фунтів) і вже до кінця війни за його межі не виходив. 

Це було досягнуто головним чином завдяки тому, що вже у серп-
ні 1914 р Казначейство почало випуск паперових грошей  (так зв. 
"currency notes", або "Bradbury pound"– на честь Дж. Бредбері – сек-
ретаря Казначейства у 1913–1919 рр., чий підпис стояв на цих біле-
тах), які отримали статус законного засобу платежу нарівні з банкно-
тами Банку Англії, але на їхню емісію не розповсюджувалися вимо-
ги «металевого покриття». Втім,  "currency notes" також були 
оголошені розмінними на золото і на Банк Англії було покладено 
обов‘язок обмінювати їх на «дзвінку монету». Фактично однак цей 
розмін не проводився, і незабаром у країні встановився лаж на золо-
то порівняно з банкнотами.  
                                                 
482 Withers H. War and Lombard Street. Lоndon:	Jonh Murray, 1918. P. vii-viii. 
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З 1916 р. фунт стерлінгів був прив‘язаний до долара США на рів-
ні 4,76 дол. за 1 фунт (трохи нижче за золотий паритет на рівні  
4,86 дол.).  

У Франції формально перехід до паперових грошей відбувся 
шляхом призупинення розміну банкнот Банку Франції на метал. За-
коном від 5 серпня 1914 р. було встановлено примусовий курс фран-
ка. Водночас, на відміну від ситуації у Великій Британії, ніяких за-
конодавчих змін правил їхньої емісії не відбулося: уряд просто пос-
тійно підвищував «стелю» емісії грошей, які –  майже у повному 
обсязі – спрямовувалися на фінансування бюджетних витрат. Усі ці 
зміни, спрямовані на захист фінансового становища країни, відбули-
ся досить швидко, оскільки ще у 1911 р. між урядом та центральним 
банком було укладено відповідні секретні угоди, що мали набути 
чинності у випадку початку війни. 

У Росії законом від 27 липня (9 серпня) 1914 р. було призупинено 
обмін кредитних білетів на золото, розширено емісійне право Дер-
жавного банку, а Державному казначейству надано право дисконту-
вати свої короткострокові зобов‘язання «у розмірі, який обумовлю-
ється потребами військового часу»483. Це дало змогу докорінно змі-
нити ситуацію на ринку кредитів, і, якщо до війни для кредитування 
торгівлі та промисловості Держбанк використовував головним чи-
ном бюджетні кошти, то тепер він почав здебільшого користуватися 
коштами приватних осіб для фінансування уряду. Тобто, якщо рані-
ше казна виступала кредитором по відношенню до приватно-
господарського обігу, то тепер приватно-господарський обіг став 
кредитором казни.  

Щодо монетарного золота, то у липні 1914 р. запаси Державного 
банку становили 1,6 млрд руб. – у сховищах та 0,1 млрд руб. – «зо-
лото за кордоном». За перші півроку війни (до початку 1915 р.)  від-
булася певна зміна за рахунок початку вивезення частки золотого 
запасу через Архангельськ до Англії. У 1916 р. частина «золота за 
кордоном» збільшилась уже до 0,6 млрд руб. (хоча насправді більшу 
частину цієї суми становив не фізичний метал, а англійська позика 
під заставу золота – без права користування нею, а виключно для 
«прикрашання балансу банку»).  
                                                 
483 Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме. 
Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962. С. 186.  
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До 1917 р. обсяги цього «фіктивного золота» за кордоном зросли 
до майже 1,9 млрд руб. (хоча і фактично вивезене золото – тепер уже 
через Владивосток до Ванкуверу) сягало понад 0,4 млрд руб. Таким 
чином, на момент жовтневого перевороту фактичний золотий запас 
Держбанку Росії становив 1,1 млрд руб. у сховищах та 0,6 млрд руб. 
– за кордоном484. Тобто золотий запас навіть трохи виріс – головним 
чином за рахунок вилучення з обігу золотої монети і заміщення її 
банківськими білетами: з початком війни майже зразу зникли золоті 
та срібні монети великого номіналу, до літа 1915 р. зникла і дрібна 
срібна монета, а на початок 1916 р. взагалі зникли усі монети й уря-
ду довелося випускати розмінні паперові марки та казначейські біле-
ти. Кількість грошей в обігу на початок 1914 р. становила 1,665 млн 
руб., а на 1 березня 1917 р. (момент Лютневої революції) –  
10,044 млн руб., тобто в 6 разів більше (хоча з урахуванням вилуче-
ної монети зростання оцінюється в межах 4,5– 5 разів). При цьому 
ціни зросли лише у 3,5 раза485. 

Мабуть найбільш безболісним був «перехід на воєнний стан» у 
царині грошового обігу в Італії. Але не тому, що її грошово-
кредитна система була найбільш здоровою. Навпаки – тому що за 
попередні роки уряд був вимушений кілька разів відмовлятися від 
конвертованості ліри у «дзвінку монету» і знову відновлювати її. 
Останній період неконвертованості припав саме на 1894–1913 рр. і 
«плавно перейшов» у надзвичайний стан воєнного часу486. 

В Японії на початку вересня 1914 р., зважаючи на досвід першої 
Китайсько-японської та Російсько-японської воєн, за поданням уря-
ду Імперський парламент (Imperial Diet) затвердив закон про поря-
док фінансування військових видатків ( «Спеціальний рахунок для 
надзвичайних військових видатків для тимчасового інциденту у тре-
тьому році Ери Тайшо (1914) – «The Special Account for Emergency 
War Expenditures for the Temporary Incident of the Third Year of the 

                                                 
484 Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917–1927).	
С. 55. 
485 Там само. С. 46. 
486 Fratianni M.,	Spinelli F. Italy in the Gold Standard Period,	1861–1914. A Ret-
rospective on the Classical Gold Standard, 1821–1931 / Ed. By Michael D. Bor-
do and Anna J. Schwartz. University	of	Chicago	Press,	1984. Р. 405–454. 
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Taishō Era [1914] »), що дозволяв відійти від суворих емісійних об-
межень золотого стандарту.  

Це зумовило наповнення «військовою валютою» грошових сис-
тем в місцевостях, де проводилися воєнні дії – в деяких провінціях 
Китаю, Кореї, а пізніше – в російському Далекому Сході та Сибіру. 
Втім, при цьому зберігався принцип обміну «військової валюти» на 
золото або срібло, а в деяких місцях така валюта використовувалася 
поряд із місцевою, що також була конвертована в золото (банкноти 
Банку Кореї)487. 

Слід зазначити, що Японія зустріла війну в економічній ситуації, 
що була несприятлива для утримання золотого стандарту: за 1908–
1913 рр. дефіцит торгового балансу становив 706,5 млн єн. Але з по-
чатком війни розпочався і експортний бум, який призвів до стійкого 
суфіциту в розмірі 1,197,5 млн єн за 1914–1919 рр. Тож Японія фак-
тично вийшла із системи золотого стандарту та увела плаваючий 
курс єни лише після того, як у вересні 1917 р. Сполучені Штати за-
боронили експорт золота, що і зупинило «золотий потік» в напрямку 
Токіо488. 

У Сполучених Штатах  фінансова криза – «втеча» банківських 
вкладників та призупинка торгів на фондовій біржі –  стала першим 
великим випробуванням для новоствореної ФРС. Річ у тім, що аме-
риканські компанії повинні були сплатити значну частку своїх зов-
нішніх боргів у липні 1914 р., що вони планували зробити за рахунок 
експорту бавовни та зерна. Але з початком війни торгові та фінансо-
ві зв‘язки були дезорганізовані. Сплата американських боргів бри-
танськими фунтами (оскільки більшість боргових цінних паперів 
ремітувалися в Лондоні) призвела до помітного падіння курсу дола-
ра проти фунта, а виникнення премії порівняно з паритетом викли-
кала помітний відплив золота із США489.  

                                                 
487 Sakamoto	Y.	War	 Finance	 (Japan). International Encyclopedia of the First 
World War. Р. 7. URL:	 	 http://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-
1918-Online-war_finance_japan-2014-10-08.pdf 
488 Bryan	 S.	 The	Gold	 Standard	 at	 the	 Turn	 of	 the	 Twentieth	 Century:	 Rising	
Powers,	 Global	 Momey,	 and	 the	 Fge	 of	 Empire. New	 York, N.Y.:	 Columbia	
University	Press,	2010.	P.	172. 
489 Crabbe L. The	 International	Gold	Standard	 and	U.S.	Monetary	 Policy	 from	
World War I to the New Deal. Р. 424.  
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Для підтримки долара Казначейство навіть дозволило комерцій-
ним банкам знову випускати надзвичайні банкноти (emergency 
currency), щоб протидіяти вилученню вкладниками своїх грошей із 
банків. Щоправда, криза швидко минула (після того, як вгамувала-
ся паніка), але виникла нова проблема, обумовлена тим, що тепер у 
країну полився потік золота із країн Європи, яким оплачувався ім-
порт товарів із США: усього за період з серпня 1914 р. до квітня 
1917 р. США імпортували золота на суму в 1,2 млрд дол., а їх золо-
тий запас зріс із 1,57 до 2,85 млрд дол.490. А це, в свою чергу, знач-
но збільшило пропозицію грошей на внутрішньому ринку і створи-
ло підґрунтя для інфляції. Проблему вдалося подолати фактично 
лише після вступу США у війну, що дозволило ФРС сконцентрува-
ти увагу на підтримці фінансування військових видатків (через по-
ширення позик)491. 

У Німеччині військові видатки обумовили величезний обсяг емі-
сії нової паперової валюти, що, з юридичної точки зору, як і раніше 
мала бути покрита золотими резервами Рейхсбанку.  Для того щоб 
забезпечити зростання паперових грошей в обігу, проводиться агре-
сивна рекламна кампанія з метою переконати німецьку громадськість 
передати своє золото до Рейхсбанку, щоб збільшити його резерви і 
підняти довіру до паперових грошей. Унаслідок цього золотий запас 
німецького Рейхсбанку, який на кінець 1913 р. становив 279 млн 
дол., до кінця 1914 р. піднявся до 499 млн дол. А до кінця 1916 р. 
«дзвінкої монети» в обігу практично не залишилося  За оцінками 
Дж.М. Кейнса, у липні 1914 р. золоті запаси Рейхсбанку дорівнюва-
ли 368 млн золотих фунтів стерлінгів, а у листопаді 1918 р. – аж 
3,115 млн фунтів (при тому, що в обігу залишалося золотої та срібної 
монети ще на понад 30 млн фунтів)492.  

Але навіть такого накопичення золота було, однак,  недостатньо 
для того, щоб покрити величезне розширення обігу паперових гро-
                                                 
490 Там само. P. 425. 
491 Davies Ph. Federal	Reserve's	Role	During	WWI.	August	 1914 – November	
1918. Federal Reserve History. URL:	 https://www.federalreservehistory.org/ 
essays/feds_role_during_wwi 
492 Keynes	 J.M.	 The	 Economic	 Consequences	 of	 the	 Peace. Р. 80. URL: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/keynes/pdf%26filename%3D
peace3.pdf 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

354 

шей. Після 1916 р. Рейхсбанк більше покладався на спеціально ство-
рені в межах його структури кредитні бюро  (Darlehnskassen), які під 
заставу нерухомості та інших приватних активів емітували свої «бі-
лети» або векселі (Darlehnskassenschein), що формально не вважали-
ся грошовими знаками і на які, таким чином, не розповсюджувалася 
вимога щодо покриття золотом. Більше того, вони вважалися забез-
печенням для емісії грошей у співвідношенні однієї третини від 
«дзвінкої монети».  

Отож, коли в листопаді 1918 р. війна закінчилася, юридично ре-
зерви становили 2,328 млн марок у золотій монеті і 4,005 млн марок 
«білетами кредитних бюро». Разом це становило покриття для емісії 
у 18,610 млн марок  «рейхсбанкнотів» – тобто формально фактична 
емісія була покрита на 34%, або навіть трохи вище законної межі на 
одну третину. Втім, якщо «білети кредитних бюро» вважати паперо-
вими грошима, то  ці цифри істотно змінюються. До кінця війни за-
галом публічно випущені паперові гроші становитимуть 28,834 млн 
марок, а їхнє металеве забезпечення – лише 8%493. Німеччина всту-
пила у Першу світову війну, вважаючи, що вона буде подібна до 
франко-прусської війни 1870–1871 рр. (авжеж,  «генерали завжди 
готуються до минулої війни»), а тому уряд зможе фінансувати ко-
ротку війну шляхом випуску облігацій, які потім переможена (звісно 
ж!) Франція викупить у золоті. Отож, навіть не вводячи податок на 
прибуток, імперський уряд профінансував воєнні витрати (а на війну 
пішла половина усього виробництва) майже повністю за рахунок 
випуску боргових зобов‘язань. 

Хоча в Австро-Угорщині  золотий стандарт ніколи не був прого-
лошений (срібні «левантійські долари», більш відомі як «талери Ма-
рії-Терезії», карбувалися нарівні із золотими кронами), тим не менш, 

                                                 
493 Gross	 S.	 War	 Finance	 (Germany). International Encyclopedia of the First 
World War. Р. 6. URL:	http://encyclopedia.1914-1918-online.net/pdf/1914-1918-
Online-war_finance_germany-2014-10-08.pdf 
 Взагалі-то  ця фраза відноситься до досвіду Другої світової війни, хоча, 
згадуючи ті часи, В. Черчилль просто послався на «британський жарт» сто-
совно того, що « військове командування» (War Office) завжди готується до 
минулої війни. (Див.: Churchill	W.	S.	The	Second	World	War,.Vol. I.Boston:	
Houghton	Mifflin,	1985, (re-print	1948). Р. 426).  
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австрійська валюта фактично була прив‘язана до золота з 1896 р. Із 
початком війни Австро-угорський банк в односторонньому порядку 
сміливо приступив до стабілізації своєї валюти, запровадивши «ті-
ньовий» золотий стандарт, використовуючи операції на відкритому 
ринку, щоб купити або продати австро-угорські боргові зобов‘язання 
і тримати курс крони навколо прийнятого паритету.  Але вже в сере-
дині серпня 1914 р. були скасовані положення, що забороняли банку 
фінансування уряду, – фактично це зробило Банк  беззахисним проти 
кредитних вимог уряду. Дію вимоги щодо 40% покриття банкнот 
також було призупинено, як і обов‘язок підтримувати незмінну вар-
тість валюти. В результаті грошова політика Центрального банку 
виявилася одним із основних факторів, що викликали зниження кур-
су крони. 

 
Щодо нейтральних країн, то приплив золота в перші роки вій-

ни викликав у них розширення банкнотного обігу. Хоча банкноти 
емісійних банків Голландії, Швейцарії, Швеції, Данії, Норвегії, 
Сполучених Штатів (до їх вступу у війну) виявлялися достатньою 
мірою покритими металом, зростання емісії викликало різке під-
вищення товарних цін і знецінення грошей у внутрішньому обо-
роті. Всі ці країни пережили наслідки інфляції, до деякої міри 
«золотої».  

Великий наплив золота і викликана цим «золота» інфляція спону-
кали Швецію з початку 1916 р. заборонити увезення золота та скасу-
вати свободу карбування. Монетний двір був звільнений від 
обов‘язку видавати монети в обмін на зливки за паритетом, а емісій-
ний банк – від обов‘язку видавати за золото свої банкноти за монет-
ним паритетом. Пізніше до цього заходу, який усунув верхню межу 
коливання курсу шведської валюти і створив можливість підвищен-
ня курсу крони над золотим паритетом, приєдналися також Норвегія 
і Данія. У Швейцарії конвертованість банкнот у «дзвінку монету» 
було призупинено 30 липня 1914 р., а норму золотого покриття емісії 
зменшено з 40% до третини. 

Таким чином, слід відзначити, що жодна із воюючих країн не де-
монетизувала золото і не відмовилася від його придбання за фіксо-
ваною ціною: отож, в принципі, можна вважати, що міжнародний 
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золотий стандарт зберігся суто формально. Але він «вистояв» із ве-
ликими втратами у формі різних валютних обмежень.  

 
3.2.3.2. У пошуках втраченого золотого часу 

 
Єдиною  країною, що вийшла з Першої світової 

війни здатною до виконання вимог золотого стан-
дарту, були Сполучені Штати Америки, Федераль-

на резервна система яких у 1920 р. мала золоті резерви вдвічі більші, 
ніж було потрібно, зважаючи на обсяги грошового обігу. Але  «мож-
ливість»  збереження золотого стандарту, не означає, що він існував 
у США фактично: зберігалася лише його частина, яка стосувалася 
золотого забезпечення, але механізм автоматичного регулювання 
обсягів грошової маси не діяв. Якби продовжували діяти «правила 
гри», то приплив золота до центрального банку повинен би був приз-
вести до зростання грошової емісії і, відповідно, підвищення товар-
них цін494. У такому випадку через певний час це б зменшило конку-
рентоспроможність американських виробників, скоротило експорт і 
викликало відплив «жовтого металу» зі Сполучених Штатів, балан-
суючи зовнішні товарні та фінансові потоки. Втім, політика санації, 
яку проводило ФРС у рамках державної політики втручання в еко-
номіку, заблокувало дію ринкових сил і призвело до появи штучної 
(адміністративної) ціни монетарного металу: якби ФРС не обмежу-
вало емісію, ціна золота була би меншою. З іншого боку, якби всі 
країни перейшли до золотомонетного стандарту, то виник би дефі-
цит «жовтого металу» для монетарних потреб і його ціна зросла б ще 
більше (як про це зауважували такі економісти, як Альф Хутрі, Гус-
тав Капсель та Джон Кейнс). 

Слід відзначити, що збереження відносної стабільності грошової 
системи спонукало до ідей стосовно розширення «зони долара», в 
тому числі шляхом створення універсальної, колективної валютної 
системи (в якій, безумовно, долар та практика його емісії відігравали 
би вирішальну роль). Зокрема, у 1915 р. на Другій Панамериканській 
                                                 
494 Batchelder	R.W., Glasner	D.	Pre-Keynesian	Monetary	Theories	of	 the	Great	
Depression:	What	Ever	Happened	to	Hawtrey	and	Cassal?	University of Califor-
nia, Department of Economics, Working Paper. August	1991.	No. 626.	P. 6–7. 
URL:	http://www.econ.ucla.edu/ workingpapers/wp626.pdf 
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науковій конференції було висунуто ідею щодо створення єдиної 
валюти для країн Західної півкулі, а через рік потому Е. Кеммерер 
(Edwin Kemmerer), відомий (завдяки своїй роботі фінансовим радни-
ком у цілій низці урядів різних країн, головним чином, латиноамери-
канських) як «грошовий доктор» (―money doctor‖) заявляє про необ-
хідність створення єдиної валюти (―oro‖) для обох Америк. 

Іншими країнами порушення золотого стандарту сприймалося як 
«воєнне руйнування», й ідея повернення до довоєнного формату зо-
лотого стандарту спочатку здавалася цілком логічною. Повернутися 
повністю та якомога скоріше – така була загальна установка. Тому 
ще у січні 1918 р. у Великій Британії  було створено Комітет у 
справах валюти та валютного обміну після війни» (Committee on 
Currency and Foreign Exchanges after the War) на чолі з керуючим 
Банком Англії лордом В. Канліфом (відомий як «Комітет Канліфа» – 
"Cunliffe Committee"). Інституційна структура – у баченні «Комітету 
Канліффа» – усе ще була такою як за часів золотого стандарту, а емі-
сійна діяльність Банку Англії базувалася на Законі 1844 р. 

У своєму першому «проміжному» звіті, опублікованому в кінці 
1918 р. (а кінцевий звіт 1919 р. лише підтвердив усі попередні виснов-
ки), Комітет констатував, що «золота валюта фактично перестала 
існувати». Той факт, що населення не подавало паперові грошові 
знаки на розмін (хоча воно і мало на це право), на думку Комісії, по-
яснювалося низкою заходів, таких як, наприклад, заборона переплав-
лення монет у злитки, встановлення ряду обмежень у сфері торгівлі 
злитками, зосередження імпорту злитків в Банку Англії тощо495. 

Що стосується валютної реформи, звіт Комітету  зазначив необ-
хідність відновлення золотого стандарту за довоєнними паритетами і 
рекомендував, щоб цей крок був зроблений як тільки це дозволять 
фіскальні обмеження (припинення державних запозичень) і грошово-
кредитні умови (дієвість механізму облікової ставки Банку Англії, 
здатного впливати на відплив золота за кордон, а також обмеження 
фідуціарної грошової емісії). Експерти Комітету виходили з того, що 
                                                 
495 Каценеленбаум З.С. Учение о деньгах и кредите. Часть 1: Деньги и 
денежное обращение. § 2: Денежное обращение в Англии во время войны. 
Москва: Издательство "Экономическая жизнь", 1928. URL:	
http://jurisprudent.site/dengi-kredit-banki-book/denejnoe-obraschenie-anglii-
vremya-voynyi-45383.html 
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«[в]нутрішні ціни автоматично регулюються таким чином, щоб не 
допустити надмірного імпорту, а створення банківського кредиту 
настільки контролюється, що банківська діяльність може бути без-
печно дозволена бути вільною від  будь-якого втручання держави, 
що не було б можливо при менш жорсткій валютній системі»496.  
Зокрема, на їхню думку, не повинно бути ніяких спроб втручатися в 
дію ринкового механізму, за допомогою якого зміни ставки централь-
ного банку можуть захищати золоті резерви. Це був «камінь до горо-
ду» прихильників «дворівневої процентної системи» (two-tier interest 
rate system), що передбачала би різні рівні процентних ставок для 
резидентів та нерезидентів з метою, власне, управління валютними 
(в нашому випадку, золотими) потоками497. Комітет рішуче опирався 
тому, щоб підтримувати низькі процентні ставки на внутрішньому 
ринку для стимулювання внутрішніх інвестицій і високі ставки «для 
іноземних грошей», щоб запобігти відпливу золота. На  думку його 
членів,  можна було б запобігти негативним наслідкам «... шляхом 
уведення таких жорстких обмежень на свободу інвестицій ..., які би 
були ... найбільш шкідливими для фінансового і промислового від-
новлення країни».  І навіть якщо це було б можливо, то було би не-
бажано, оскільки високий рівень внутрішніх витрат і цін призведе до 
дефіциту рахунку поточних операцій, так що золото зможе залиша-
тися в країні тільки за рахунок дедалі більшого боргу іноземцям498. 
Зрештою Комітет висловився за збереження принців та правил Бан-
ківського акту 1844 р. 

Утім, сталося не так, як гадалося. Ринковий тиск на фунт стерлін-
гів продовжувався і в березні 1919 р., після того, як Сполучені Шта-
ти припинили підтримку валютної прив‘язки: від неї довелося від-
мовитися, що призвело до падіння курсу до рівня 3,30 дол. за 1 фунт. 
Ще за рік британський уряд встановив контроль за експортом золота 
та срібла (Gold and Silver Export Control Act 1920). Фактично йшлося 

                                                 
496 Flanders M.J. Two Views	Of	The	Golden	Rule	From	The	Golden	Age:	The	
Cunliffe	 And	 Macmillan	 Committees / Tel	 Aviv	 University,	 University	 of	 
Virginia. December	18,	1986. Р. 9. 
497 Gowland	 D.H.	Monetary	 Policy	 and	 Credit	 Control.	 The	 U.K.	 Experience.	
London:	Routledge,	2013.	P. 173–174.  
498 Flanders M.J. Two Views	Of	The	Golden	Rule	From	The	Golden	Age:	The 
Cunliffe	And	Macmillan	Committees.	P.10. 
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про заборону експорту цих металів строком на п‘ять років з метою 
завадити падінню курсу нижче за «золоті точки». 

Тим не менш, ринок сигналізував про свою зацікавленість щодо 
операцій з «жовтим металом». У вересні 1919 р. офіційно був від-
критий Лондонський ринок золота. Хоча історія його створення ся-
гає ще в XIX ст. (фіксинг ціни срібла та золота), фактично він був 
організований банком N.M. Rotschild and Sons, на ціни якого орієн-
тувалися приватні брокери  компаній Mocatta & Goldsmid,	Pixley & 
Abell,	 Sharps & Wilkins та Samuel Montagu & Co. Перший фіксинг 
ціни золота було здійснено 12 вересня 1919 р. на рівні 4 фунти 18 
шилінгів та 9 пенсів за одну тр. унцію (у Нью-Йорку це становило 19 
доларів 39 центів). Спочатку узгодження ціни здійснювалося теле-
фоном, але згодом перейшли на процедуру фізичної присутності 
представників компаній-учасниць у т.зв. «золотій кімнаті» Банку 
Ротшильдів у лондонському Сіті (прикрашеною портретами короно-
ваних осіб – учасників антинаполеонівської коаліції, перемозі яких 
Ротшильди значною мірою завдячували своїм багатством). 

 
Розглядаючи цей період варто звернути увагу на поступове по-

ширення принципу «валютного бюро», який раніше використовував-
ся британцями у своїх заморських колоніях. У 1918–1919 рр. цей 
принцип використовувався Архангельським урядом при створенні 
Національної емісійної каси (багато деталей цього проєкту були роз-
роблені особисто Дж. Кейнсом, який тоді працював у Міністерстві 
закордонних справ Великої Британії). У 1922–1923 рр. «Вільне місто 
Данциг» (нині польський Гданськ) за рекомендацією Ліги Націй та-
кож створило свій центральний банк, який функціонував на принци-
пах валютного бюро. В обох випадках вдалося забезпечити завидну 
стабільність нової валюти серед загального військового і післявоєн-
ного хаосу. 

  
Економічна ситуація у Франції натомість була іще гіршою, і хоча 

громадська думка сподівалася на повернення до золотого стандарту, 
урядовці –  насамперед директор Казначейства П‘єр де Муі (Pierre 
de Moüy)	–- висловлювалися проти цього, надаючи перевагу посту-
повій стабілізації без чіткої мети (що, врешті-решт, затягло її досяг-
нення аж до 1926 р.). По суті, єдиним (причому – опосередкованим)  
конкретним кроком у напрямі повернення до довоєнного паритету 
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була домовленість між Банком Франції та Казначейством (т.зв. 
«François-Marsal convention»), що мала на увазі відшкодування Бан-
ку витрат, зроблених на користь держави499. 

В Японії  за час війни грошова маса в обігу подвоїлася і ціни 
зросли, відповідно, на 100%. Натомість конвертація банкнот у зо-
лото не призупинялася, а норма золотого покриття була збільшена 
з 50 до 70%. Зросла на 50% і кількість золотих монет на руках у 
населення.  

Що стосується двох інших великих азіатських країн – Індії та Ки-
таю, то головною проблемою для їхньої системи грошового обігу 
(що базувалася на сріблі) продовжувало залишатися іще більш ди-
намічне коливання співвідношення між «жовтим» та «білим» мета-
лом, що вимагало постійного втручання в курсоутворення (у бік де-
преціації їхніх валют, зовнішній попит на які – особливо на індій-
ську рупію – під час війни значно зріс). 

Латиноамериканські держави (зокрема, Аргентина, Чилі, Уруг-
вай) не брали активної участі у воєнних діях, але активно постачали 
в Європу необхідну продукцію. Таким чином, необхідності скасува-
ти систему золотого стандарту, що була би обумовлена наслідками 
війни, у них не виникало. Натомість у цих країнах були свої пробле-
ми внутрішнього характеру (зокрема, пов‘язані з післявоєнною кри-
зою або обумовлені специфікою організації грошового механізму), 
які призвели до фактичного припинення дії золотого стандарту без 
офіційної відмови від нього. 

Як зазначалося раніше, певні обмежувальні заходи були змушені 
здійснити і нейтральні країни. Але в Швеції вже у січні 1916 р. було 
відновлено конвертацію банкнот у «дзвінку монету», призупинену в 
серпні 1914 р., зокрема, Швеція заборонила експорт золота та призу-
пинила карбування золотої монети. 

 
У Німеччині економічна ситуація видавалася набагато гіршою – і 

не тільки внаслідок військових витрат. Наприкінці війни марка збе-
рігала ще 50–60% своєї вартості по відношенню до американського 
долара. Але суттєвим негативним фактором стала вимога виплати 
                                                 
499 Bordo	M.D.	Why	 didn't	 France	 follow	 the	British	 Stabilization	 after	World	
War	One	?	/ Rutgers	University	and	NBER	Pierre-Cyrille	Hautcoeur,	University	
of Paris 1 Panthéon-Sorbonne,	Matisse	and	Delta. May	2003.	P. 2,	12. 
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воєнних репарацій – тобто не тільки компенсації понесених супро-
тивником витрат (контрибуції), але і свого роду фінансового пока-
рання за розв‘язування війни та «усі втрати від  руйнування» (як це 
було зафіксовано у статті 231 Версальської мирної угоди. Але тоді 
розмір репарацій не було зафіксовано і для визначення їхнього обся-
гу у 1919 р. було створено спеціальну Комісію за представництва 
урядів Великої Британії, Франції, Бельгії, Італії та Японії (при тому, 
що Росія вийшла з війни раніше і підписала з «Центральними держа-
вами» Брестську мирну угоду, а Сполучені Штати відмовилися від 
репарацій та контрибуцій – майже точнісінько так, як закликали ро-
сійські більшовики).  

Комісія провела кілька зустрічей і нарешті у січні 1921 р. встано-
вила розмір репарацій у 269 млрд золотих марок, або 11,3 млрд фун-
тів стерлінгів (що дорівнювало 96 тис. тонн «жовтого металу», або 
було еквівалентно сумі, більш ніж у чотири з половиною трильйонів 
доларів – за ринковою ціною золота на початок 2020 р. у півтори 
тисячі доларів за 1 тр. унцію, – або 11 річним бюджетам сучасної 
Німеччини). Виплата таких репарацій була розтягнута аж до кінця 
ХХ сторіччя, втім німецька сторона очікувано відмовилась визнава-
ти таке фантастичне зобов‘язання. Отож, у квітні того ж року Комі-
сія зібралася знову і перерахувала обсяги репарацій до більш «прий-
нятної» цифри у 132 млрд марок (6,6 млрд ф.ст.), які Німеччина по-
винна була сплачувати щоквартальними «траншами» у золоті або у 
«покритою золотом» валюті, а також (альтернативно) товарними по-
ставками сталі, залізної руди або вугілля. При цьому як «заставу» 
було визначено Рурську область (яку союзники погрожували окупу-
вати у разі затримання репараційних платежів). «Прийнятність» та-
кого обсягу репарацій була досить умовною і піддавалася сумніву не 
тільки німцями, а й, наприклад, Дж.М. Кейнсом, який вважав, що 
такі репарації призведуть до повного руйнування німецької економі-
ки і порушать політичну стабільність в усій Європі, через що він ви-
ступав проти важких економічних вимог, які називав «карфагенсь-
ким миром» (тобто вимогами переможців, які фактично ведуть до 
повного руйнування країни, що програла війну).  

Крім обмежень репарацій і пробачення військових боргів, Дж.М. 
Кейнс бажав, щоб В. Вільсон використовував свій авторитет і ресур-
си США для створення масштабної кредитної програми із пожвав-
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лення європейської економіки (схема, яка в 1947–1948 р. набула фор-
ми плану Маршалла). Він називав її «генеральною схемою віднов-
лення Європи». Дж. Кейнс переконав щодо цієї ідеї свого начальника,	
міністра фінансів Остіна Чемберлена і в квітні 1919 р. підготував два 
листи, які британський прем‘єр-міністр Д. Ллойд Джордж відіслав  
В. Вільсону. У першому листі йшлося про те, що «економічний ме-
ханізм Європи блокований» і що пропозиція стосовно запропонова-
ної кредитної програми активізує його; у другому – що «чим більше 
держава зруйнована і близька до більшовизму, тим більше можна 
припускати, що їй потрібна допомога. Але тим менша і схильність 
приватної ініціативи допомагати». У поглядах Дж.М. Кейнса було 
багато мудрості та певної частки справедливості, і він, імовірно, мав 
рацію щодо ролі Америки, але президента В. Вільсона захопила ідея 
створення Ліги Націй і він не був зацікавлений в економічному від-
новленні Європи, пропустивши повз вуха доводи Д. Ллойд Джор-
джа, а Міністерство фінансів США жахалося ідей Кейнса500.  

 
 
Між тим, провівши детальний аналіз, Дж.М. Кейнс дійшов виснов-

ку, що Німеччина буде здатна сплатити встановлені репарації тільки 
за умови падіння вартості золота вдвічі або навіть вдесятеро, «коли 
соверен буде дорівнювати теперішньому шилінгу», і попереджав, що 
справедливість не є такою простою і тому не можна примушувати 
дітей (тобто наступні покоління) розплачуватися за помилкову пове-
дінку батьків. Більш того, – що особливо важливо з точки зору пред-
мета цього дослідження, – він (посилаючись на революційно-
деструктивні ідеї Леніна щодо захоплення влади більшовиками) по-
переджав про небезпеку руйнації грошової системи. 

                                                 
500 Johnson	Paul.	Modern	Times:	The	World	from	the	Twenties	to	the	Nineties.	
Weidenfeld	&	Nicolson, 1983.	P. 28–29.  

«Немає більш тонкого та більш вірного способу перевернути існуючий 
базис суспільства, аніж занапастити його валюту. Цей процес залучає 
усі приховані сили економічного закону на бік руйнування і робить це 
таким чином, що жодна людина з цілого мільйону не здатна збагнути, 
у чому річ». 

Дж.М. Кейнс, «Економічні наслідки миру» 
Keynes J.M., The Economic Consequences	of	the	Peace 

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

363 

Цю руйнівну силу «грошового занепаду» від-
чула на собі також Україна. «Грошовий хаос», 
який охопив усю колишню Російську імперію 

змусив нову українську владу терміново відновлювати грошову сис-
тему. Фахівці, як правило, поділяють етап національного відроджен-
ня 1917–1920 рр. на три грошово-фінансовотворчі періоди: «держа-
вотворче фінансотворення періоду Української Народної Республіки 
(17.03.1917	– 29.04.1918 рр.), фінанси періоду існування Української 
Держави (29.04 – 14.12.1918 р.) та Української Народної Республіки 
доби Директорії (14.11.1918 р. – червень 1920 р.)»501. 

Після утворення у листопаді 1917 р. Української Народної Респуб-
ліки Центральна Рада прийняла рішення про впровадження національ-
ної валюти, яка отримала назву «карбованець» і була формально 
прирівняна до 17,424 «долі» щирого золота (1 «доля» = 0,044 грама 
золота) – хоча ніколи на золото не розмінювалася. Першу банкноту 
номіналом у 100 карбованців (датовану 1917 роком) було випущено 
в обіг на початку січня 1918 р..     

А 1 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила Закон «Про грошо-
ву одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів», 
яким було запроваджено нову грошову одиницю – гривню, «що має 
містити 8,712 «долі» щирого золота; гривня ділиться на 100 шагів; 2 
гривні відповідають одному карбованцеві емісії 1917 р.»502. 

Після державного перевороту 29 квітня 1918 р. і встановлення вла-
ди гетьмана П. Скоропадського міністром фінансів було призначено 
А. Ржепецького, який із перших днів активно взявся за реформування 
грошової системи. Зокрема, йшлося про встановлення високого курсу 
національної грошової одиниці, забезпечення її золотовалютним запа-
сом та іншим майном держави. Основою української валюти були ви-
значені «природні багатства, першою мірою – цукор»503. 

                                                 
501 Голубка С.М. Фінансово-економічна політика Української Держави доби 
Гетьманату. Політика і регіон / Полтавський національний технічний уні-
верситет імені Юрія Кондратюка. 2011. № 4 (31). С. 67.  
502 1918 р. – закон про грошову одиницю УНР / Український інститут 
національної памяті. 21.03.2019. URL:	 https://uinp.gov.ua/istorychnyy-
kalendar/berezen/1/1918 
503 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Українська Гетьманська 
Держава 1918 року. Т. ІІ. Ужгород:	Друкарня «Свобода», 1932. С.274. 
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Для подальшого реформування грошової системи вже 10 травня 
було створено Фінансовий комітет, на чолі якого став проф. О. Доб-
рий. А 12 травня Рада Міністрів надала Німеччині та Австро-
Угорщині (війська яких на той момент окупували територію Украї-
ни) по 200 млн карбованців у вигляді безтермінових позичок. На 
практиці це виглядало таким чином, що у Берліні було випущено 
білети Державної скарбниці на загальну суму 1 млрд гривень. Фак-
тично це були облігації 3,6% чотирирічної позики, прибуток від яких 
не обкладався податком. При цьому курс української валюти було 
прив‘язано до німецької марки (у співвідношенні 1 марка =  
0,75 крб.) та австрійської крони (1 крона=0,5 крб.). Утім, спочатку 
(31 травня 1918 р.) в обігу з‘явилися гривневі банкноти, замовлені в 
Берліні ще Центральною Радою, а нові грошові білети Державної 
скарбниці надійшли лише у червні (причому основна їх кількість 
була завезена в Україну в лютому 1919 р.504, тобто вже після падіння 
режиму Гетьманату). Розмінна монета у вигляді марок-шагів була 
випущена в обіг 8 липня 1918 р. Надалі друкування карбованців було 
налагоджено в Києві та Одесі, а друкування гривні залишилося за 
Берліном (звідки нові банкноти в 1000 та 2000 гривень надійшли 
лише у середині жовтня – вже напередодні падіння гетьмана П. Ско-
ропадського).  

Потрібно зазначити, що значні складнощі створювалися надхо-
дженням до України різноманітних грошових знаків та їх сурогатів з 
території Росії (на суму від 8 до 12 млрд рублів). Український уряд 
прийняв низку рішень стосовно обмеження та заборони використан-
ня таких грошових знаків (останнє стосувалося, наприклад, т.зв. «ке-
ренок»), однак повного вилучення російських грошей гетьманському 
уряду досягти не вдалося.  

Згодом, уже у 1919 р., Директорія оголосила про зміцнення золо-
того вмісту української валюти. Для цього почали збирати усе наяв-
не золото та срібло для випуску металічних монет, а також було ого-
лошено переплавку усіх мідних пам‘ятників російським царям на 
дрібну монету. На золотих гривнях планувалось розмістити зобра-
ження бюсту Тараса Шевченка, а на срібних монетах – будинку 
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Центральної Ради. Але розпочати випуск монет так і не вдалося че-
рез більшовицький наступ505. 

 
Таким чином, можна констатувати, що, незва-

жаючи на формальне дотримання вимог золото-
монетного стандарту (хоча, звісно, і з певною 
юридичною «натяжкою») післявоєнний стан між-

народної грошової системи (та її національних складових у провід-
них країнах тодішнього світу) все ж таки помітно відрізнявся від до-
воєнного стану. І річ була, навіть, не стільки в юридичних «неузго-
дженостях», скільки у суті. Причому цю зміну війна не стільки обу-
мовила, як прискорила, поглибила та поширила.        

Річ у тім, що, якщо до війни кількість золотих резервів регулюва-
ла кількість грошей в обігу, а вартість грошей визначалася золотим 
паритетом, то після війни курс та навіть паритет до золота стали ви-
значатися діями центральних банків (хоча формально золотий стан-
дарт міг існувати і за цих умов). Виявилося, що механізм автоматич-
ного переливання золота всередині країн (тезаврування) та між краї-
нами (рух, обумовлений діями механізму «золотих точок») тепер 
уже не працював, а монетарні влади, які й раніше не завжди дотри-
мувалися правил гри часів золотого стандарту506, тепер зовсім не  
докладали необхідних зусиль для того, щоб відновити довоєнний 
золотий вміст своїх валют. На таку поведінку суттєво впливали змі-
ни, пов‘язані зі значним збільшенням кількості золота у США (зок-
рема за рахунок відпливу з Великої Битанії). Якби золотий стандарт 
функціонував «за правилами», то це мало би привести до зростання 
емісії банкнот в США та наступного сплеску інфляції, далі – до змен-
шення конкурентоспроможності американської економіки на світо-
вих ринках, скороченню американського експорту і тоді вже – від-
пливу золота зі Сполучених Штатів. Однак тепер (в умовах зростан-
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ня громадянської активності) уряд не міг допустити до такої «амери-
канської гірки» соціально-економічних коливань і тому ФРС прово-
дила політику «стерилізації» і не дозволяла грошовій масі збільшу-
ватися в тому ж обсязі, в якому це було дозволено відповідно до 
правил емісії в умовах золотого стандарту. В результаті виникла си-
туація, за якої золото мало штучну вартість, що визначалася обсягом 
емісії ФРС, а не навпаки. Парадоксально, що адміністративне «знят-
тя золотих кайданів» з грошової емісії, здійснене з метою запобіган-
ню автоматичної інфляції, одночасно «розв‘язало руки» монетарним 
владам до розкручування інфляції у майбутньому. 

 
Німеччина розраховувала на те, що стрімке 

знецінення її валюти змусить союзників пере-
глянути умови виплати репарацій, оскільки воно супроводжувалося 
здешевленням німецького експорту. Крім того, Франція, як і Бельгія, 
фактично були зацікавлені у збережені стійкості німецької валюти, 
оскільки на їх території залишилося багато окупаційних марок. Утім, 
союзники (особливо Франція) бажали реваншу за фінансовий тягар, 
накладений свого часу Бісмарком, і не стали дослуховуватися до по-
переджень. В історії нічого не залишається без відплати – ані жадіб-
ність Бісмарка, ані мстивість союзників.  

У травні 1921 р. союзники постановили, що вони таки окупують 
Рурську область, якщо не буде здійснено щорічний репараційний 
платіж. Оскільки Німеччина не змогла цього зробити (в тому числі й 
через відсутність позитивного сальдо торговельного балансу, якого 
було важко досягти в умовах уведення з боку союзників високих мит-
них платежів на імпорт німецької продукції), у жовтні у неї було 
анексовано (на користь Польщі) Верхню Сілезію. Намагаючись за-
безпечити сплату репарацій, Німеччина проводила політику всіляко-
го стимулювання експорту, в тому числі, за рахунок зниження курсу 
марки. А це, в свою чергу, перетворило Німеччину на країну деше-
вих товарів, що знайшло свій вираз у розпродажу всього, що можли-
во ("Ausver- kauf")	– на внутрішньому ринку та суцільному демпінгу 
– на зовнішньому ринку.  

Зростання політичної нестабільності (особливо, спроба вбивства 
міністра фінансів правими радикалами) прискорила втечу капіталу з 
країни. Намагаючись забезпечити необхідні бюджетні надходження, 
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німецька влада продовжувала розкручувати інфляцію, яка поступово 
набрала гіпертрофованих масштабів. З травня 1921 р. до липня  
1922 р. ціни зросли на 700%. До січня 1922 р. марка втратила ще 
70% своєї зовнішньої вартості та дорівнювала тільки 2% свого дово-
єнного паритету507. Власне на той момент вже не було іншого дже-
рела грошей, крім Рейхсбанку, який масово дисконтував комерційні 
векселі, без чого, на думку фахівців, економічне життя в країні прос-
то б зупинилося508.  

Зрештою, Німеччина у серпні 1921 р. зробила початковий платіж 
у 250 млн дол. (приблизно 0,8% загальної суми), який викликав сер-
йозні негативні наслідки для економіки країни. Ваймарський уряд 
був змушений звернутися із проханням про мораторій на подальші 
платежі, що і було йому дозволено у травні 1922 р. (незважаючи на 
супротив з боку Франції). Але того року настав колапс німецької мар-
ки – наприкінці року за 1 долар давали 3500 рейхсмарок (при дово-
єнному курсі на рівні приблизно 4 марки за долар). У 1913 р. загаль-
ний обсяг грошей в обігу в Німеччині становив усього 6 мільярдів 
марок, а у листопаді 1923 р. у Берліні за усі ці гроші можна було ку-
пити лише… 1 грам вершкового масла, а  буханець хліба, наприклад, 
коштував 428 мільярдів марок. З кінця Другої світової війни до 1924 р. 
рівень цін зріс майже у трильйон разів. Економічна причина такої 
гіперінфляції полягала у монетизації державного і приватного боргу 
центральним банком Німеччини (Reichsbank), оскільки з політичних 
міркувань крихка демократія Ваймарської республіки була нездатна 
накласти податки, необхідні для оплати воєнних репарацій509. 

 
Отже, спочатку в усіх країнах спостерігався паралельний процес 

золотої та паперово-грошової інфляції. Але після того, як у 1920 р. 
світове господарство увійшло у смугу затяжної промислової кризи, 
                                                 
507 Clarke	S.	The	Reconstruction	of	the	International	Monetary	System:	The	At-
tempts	of	1922	and	1933 /	International	Finance	Section,	Department	of	Econom-
ics,	Princeton	University. 1973 Р. 4.  
508 Hetzel R.L. German Monetary History in the First Half of the Twentieth Cen-
tury. Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly. Winter	 2002. 
Vol. 88/1. Р. 1–35. Р. 6. URL:	 https://www.richmondfed.org/~/media/ 
richmondfedorg/publications/research/economic_quarterly/2002/winter/pdf/hetze
l.pd 
509 Там само. С. 2. 
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ціни на товари в країнах із золотою інфляцією (Великій Британії, 
США, Японії, Швеції, Нідерландах тощо, частково – у Франції) по-
чали швидко падати. Натомість у країнах з паперово-грошовою  
інфляцією (Росії, Німеччини, Польщі, Австрії та інших країнах) то-
варні ціни продовжували зростати прискореними темпами. Такий 
дисонанс призвів до розбалансування (а точніше – розпаду) системи 
зовнішньої торгівлі та валютних курсів і викликав серйозні еконо-
мічні ризики.  

Слід мати на увазі, що при золотому стандарті рівень цін на това-
ри та послуги визначався попитом і пропозицією на золото. Зміна 
рівня цін обумовлювалася різницею між зростанням пропозиції і по-
питу на золото: ціни зростатимуть, якщо світова пропозиція золота 
зростатиме більш швидкими темпами, ніж попит на золото, водночас 
ціни падатимуть, якщо попит на золото зростатиме швидше, ніж  
запаси золота. 

Усе це ставило на порядок денний необхідність відповідного впо-
рядкування на міжнародному рівні: такі авторитетні економісти, як 
Р. Хоутрі та К. Касель прямо закликали відмовитися від золотого 
стандарту (або обмежити його дію), поки він не призвів до глобаль-
ної економічної катастрофи, підкреслюючи необхідність стислої  
міжнародної співпраці в цьому питанні510. 

Восени 1920 року економічні наслідки війни розглядалися на  
міжнародній фінансовій конференції в Брюсселі, на якій було пред-
ставлено 39 країн (без Росії, Туреччини, Мексики та Чилі, при тому, 
що США були представлені неофіційно). Серед проблем публічних 
фінансів, торгівлі та кредитів, помітне місце відводилося і питанням 
валютно-грошової системи. Але учасники конференції головним чи-
ном констатували поганий стан цієї системи як в окремих країнах, 
так і загалом у світі, що знайшло своє відображення у запропонова-
ній для обговорення доповіді «Валюти після Війни»511, де прямо 
констатувалося, що головними наслідками Першої світової війни у 
царині валютно-грошових відносин стали: 1) падіння вартості усіх 
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валют відносно товарів; 2) падіння вартості більшості валют віднос-
но золота; 3) падіння вартості золота відносно товарів: 4) дивне спів-
відношення між грошовою експансією та зростанням цін [тобто те 
саме порушення «правил гри», про яке ми згадували вище. – О.Ш.] 
Крім того, відзначалося, що в багатьох випадках (зокрема це стосу-
валося Німеччини) спостерігався великий диспаритет між внутріш-
ньою та зовнішньою вартістю валют512.  

Утім, проблеми вимагали не тільки обговорення, а й вирішення. А 
тому в січні 1922 р. на черговому засідання  Верховної Ради Антанти 
(Supreme War Council) були вирішено підготувати міжнародну кон-
ференцію з метою вирішення післявоєнних економічних проблем. 
Валютно-грошові проблеми мали розглядатися на ній поряд з інши-
ми – такими як проблеми репарацій та зовнішніх боргів. При цьому 
для Британії та Франції проблеми валютної системи відігравали дру-
горядну роль, оскільки більш важливим вважалося економічне від-
родження центральної та східної Європи, що могло забезпечити 
франко-британську зовнішньоторговельну експансію513. Більшо-
вицька Росія також отримала запрошення на конференцію і прийня-
ла його, трактуючи положення Каннської резолюції, де йшлося про 
те, що всі країни можуть самостійно обирати «системи, які їм підхо-
дять», як визнання права на вибір «соціалістичної системи» (хоча 
насправді йшлося, звісно, про валютно-грошові системи).  

                                                 
512 Currencies after the War. A	 Survey	 of	 Conditions	 in	 Various	 Countries.  
London:	Harrison	and	Sons,	1920.	P.	viii-ix.  
513 Clarke S. The	 Reconstruction	 of	 the	 International	 Monetary	 System:	 The	 
Attempts	of	1922	and	1933. P. 6.  
 У радянській науковій традиції Генуезька конференція розглядалася прак-
тично виключно в контексті питання виплати (точніше, відмови від випла-
ти) царських боргів та встановлення економічних стосунків між двома краї-
нами-паріями – Німеччиною та Радянською Росією (яка офіційно представ-
ляла на цій конференції інші «радянські республіки», які ще не оголосили 
про створення СРСР, але «делегували» свої права Москві). Втім, участь у 
цій конференції була важлива більшовикам також з точки зору забезпечен-
ня зовнішньої підтримки для «нової економічної політики» з боку західних 
країн (які, навіть, наївно сподівалися на відновлення приватної власності та 
відповідні компенсації з боку більшовиків). Стосовно дебатів у валютно-
грошових питаннях, то, видається, що більшовики не брали в них участі 
(тим більше, що ці питання часто вирішувалися кулуарно), але їх результа-
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У роботі Генуезької економічної конференції ( 10 квітня – 19 трав-
ня 1922 р.) взяли участь представники 30 європейських країн (вклю-
чаючи «євразійську» РСФСР, яка представляла ще сім «радянських 
республік» – від Української та Білоруської до Бухарської та Хо-
резмської), Японії та п‘ятьох британських домініонів – Австралії, 
Індії, Канади, Нової Зеландії та Південної Африки. США відмовили-
ся від повноцінної участі й були представлені своїм послом в Італії. 
Ініціатором та «локомотивом» конференції став британський 
прем‘єр-міністр Д. Ллойд Джордж, який визначив метою конферен-
ції «розглянути відновлення економічної Європи»514. Водночас пред-
ставник Британської імперії звернув увагу на те, що Європа (навіть 
при співпраці з Японією та іншими неєвропейськими країнами золо-
того стандарту) не в змозі вирішити проблему стабілізації вартості 
«жовтого металу» без співробітництва в цьому питанні зі Сполуче-
ними Штатами (які й самі потерпають від цієї проблеми)515. Отже, 
відповідні пропозиції, які були напрацьовані у спеціальній підкомі-
сії, об‘єктивно не могли мати принципового значення, а лише пере-
носили остаточне вирішення проблеми на майбутнє. Зокрема, пропо-
зиції Генуезької конференції в питаннях стабілізації міжнародної 
валютної системи (оформлені у вигляді дванадцяти резолюцій)516 
включали визнання того, що грошова стабілізація є суттєвим еле-
ментом відбудови післявоєнної Європи, а також необхідності гаран-
тування емісійних банків від політичного тиску. 

Тобто рішення Генуезької конференції не просто підтверджували 
відновлення золотого стандарту, а й, по суті, поклали край супереч-
кам між прихильниками монометалізму та біметалізму (в усякому 
випадку в практичній площині). 
                                                                                                               
ти були опосередковано використані пізніше – при проведені грошової ре-
форми 1924 року та карбуванні «золотого червонця». Що ж стосується «бор-
гової проблеми», то, незважаючи на гучну відмову від сплати зовнішнього 
боргу, його таки довелося сплачувати (хоча лише частково) у часи горба-
човської перебудови (див.: Siegal J. For Peace and Money. French and British 
Finance	in	the	Service	of	Tsars	and	Commissars. Oxford,	N.	Y.	– Oxford	Univer-
sity	Press,	2014. Р. 210–212). 
514 Mills J.S. The Genoa Conference. London:	Hutchinson	and	Co.,	1922.	436	p.	
P.10.	URL:	https://archive.org/details/	genoaconference00milluoft 
515 Там само. С. 154. 
516 Там само. С. 361–365. 
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Враховуючи це, рекомендувалося, щоб європейські уряди офіцій-
но проголосили відновлення золотого стандарту як свою  мету і роз-
робили відповідні програми (які б, зокрема, передбачали бюджетне 
балансування з обмеженою фідуціарною емісією). Надалі («коли для 
цього виникнуть необхідні умови») уряди повинні визначити та за-
фіксувати золотий вміст («вартість») своїх грошових одиниць та 
встановити золоті паритети, які можна буде закріпити у відповідній 
міжнародній конвенції. (Хоча, на думку експертів, така конвенція і 
не обов‘язково повинна була мати універсальний характер, навіть 
для країн Європи). 

Встановлені паритети повинні використовуватися в ході операцій 
на вільному валютному ринку (інакше кажучи, не мати штучного, 
адміністративного характеру), а грошова емісія – забезпечуватися 
наявністю відповідних резервів, до складу яких зможуть, поряд із 
золотом, зараховуватися також «валютні цінності» або «девізи» (за-
лишки на банківських рахунках в іноземних валютах, іноземні банк-
ноти або короткострокові цінні папери тощо). Передбачалося також 
відновлення роботи вільного ринку золота («коли це дозволятиме 
ситуація») та забезпечення  країнами взаємної купівлі-продажу своїх 
валют (за нинішньою термінологією – взаємна конвертованість). 

Таким чином, з пропозицій Конференції випливало, що «Конвен-
ція базуватиметься на золотодевізному стандарті» (gold-exchange 
standard). Для цього кожна країна повинна підготувати відповідну 
законодавчо-нормативну базу стосовно гарантування міжнародної 
вартості своєї валюти за встановленим паритетом, а регулювання 
кредитної емісії здійснювати в спосіб, який забезпечуватиме збері-
гання такого паритету та уникнення коливань купівельної спромож-
ності золота. 

Таким чином, можна констатувати, що на Генуезькій конферен-
ції не відбулося конституювання нової «Генуезької» золотодевіз-
ної або золотозливкової валютної системи, а були лише намічені 
(а точніше – підтверджені та деталізовані) деякі напрями відновлен-
ня системи золотого стандарту (щодо яких було досягнуто принци-
пової згоди ще під час Брюссельської фінансової конференції). 

Як заявляв з цього приводу президент Ш. де Голль, «загальнові-
домо, що в результаті конференції в Генуї у 1922 р. та система обда-
рувала дві валюти – долар та фунт – привілейованим статусом бути 
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автоматично визнаними за еквівалент золота для цілей, які пов‘язані 
з міжнародними розрахунками. Іншим валютам такого статусу не 
було надано»517. 

Остаточне рішення проблеми вбачалося у формі поступово 
відновлення системи золотого стандарту на національних рівнях 
із її наступним затвердженням у рамках міжнародної валютної 
конвенції, організаційну роботу щодо якої повинен був здійснювати 
Банк Англії. Таке доручення було цілком логічним, адже по суті са-
ме англійці –  в першу чергу керуючий Банку Англії  М. Норман 
(Montagu	Collet	Norman)  та відомий економіст, високопоставлений 
чиновник Казначейства Р. Хоутрі  (Ralph George Hawtrey)	– один із 
«кембриджських апостолів» (тобто членів закритого інтелектуально-
го гуртка, до якого входив, зокрема, і Дж.М. Кейнс) – провели основ-
ну підготовчу роботу, написавши та узгодивши з п‘ятнадцятьма 
центральними бланками проєкти рішень конференції з питань моне-
тарної політики та діяльності центральних банків518. 

 
У 1922 р. з урахуванням погіршення економічної ситуації у Вай-

марській Німеччині союзники відмовилися від репарацій у грошовій 
формі, замінивши їх натуральними виплатами (сталлю, деревиною, 
вугіллям), а на початку 1923 р. Комісія з репарацій заявила, що Вай-
марська Республіка навмисно затримує поставки і Франція викорис-
товувала це як привід для уведення військ в Рурський басейн. У від-
повідь німецький уряд закликав до загального страйку і не підпоряд-
ковуватися окупаційній владі («пасивний опір»), а сам лише посилив 
емісію знеціненої валюти. Гіперінфляція, яка охопила Німеччину, до 
кінця 1923 р. призвела до повного краху старої німецької марки – 
тобто до її фактичного анулювання.      

У 1923 р. рівень інфляції досягнув 182 млрд відсотків. На 31 жовт-
ня 1923 р. сума банкнот Рейхсбанку в обігу за номіналом становила 
2.496.823 трильйони марок, але цінність усієї цієї паперово-грошової 
маси за формальним золотим паритетом до долара становила лише 
144,6 мільйонів марок і була у 18 разів меншою порівняно до кінця 
                                                 
517 Rueff	 J.	 The	Monetary	 Sin	 of	 the	West. New York, N.Y. The Macmillan 
Company, 1972. P. 71. 
518 Sayers	S.	The	Bank	of	England,	1891–1944. Vol. 1.  Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	1976. Р. 156–157.  
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1913 р. Грошовий обіг, а разом із ним і все народне господарство 
перебували у стані такого розладу, який, на думку одного німецького 
автора (Вільмерсдерфера), Німеччина не повинна була забути ніко-
ли519. І, дійсно, не забула. В усякому випадку слова колишнього єв-
рокомісара Ж. Делора про те, що «не всі німці вірять в Бога, але всі 
вони вірять у Бундесбанк»520, точно відображають те враження, яке 
справили на націю жорсткі та рішучі дії центрального банку щодо 
стабілізації монетарної системи – наприкінці 1923 р. (а потім ще раз 
– у 1948 р.). 

Історія цієї стабілізації досить повчальна (і ми ще повернемося до 
неї) і заслуговує на більш детальний опис521. У порядку експеримен-
ту в одній із німецьких земель (Ольдербурзі) у 1922 р. було емітова-
но місцеві фінансові зобов‘язання, індексовані за ціною… жита. В 
принципі це була спроба використання згаданого вище середньовіч-
ного німецького досвіду (korngeld).	 Такий підхід надихнув націона-
лістичного політика та економіста К. Хелферича на ідею щодо нової 
валюти – «житньої марки» (Roggenmark), вартість якої визначалася б 
за аналогічним принципом і гарантувалося комерційними цінними 
паперами (наполовину – із сільськогосподарського сектора, наполо-
вину – з промислового). Уряд поставився до цієї пропозиції досить 
серйозно, але її рішуче відхилив Рейхсбанк (який справедливо поба-
чив в RoggenBank, що мав емітувати нову валюту, свого конкурента). 
На початку вересня 1923 р. марксистський теоретик, а на той момент 
міністр фінансів коаліційного уряду Р. Гільфердінг запропонував 
нову валюту «на золотій основі», хоча фактично передбачалося га-
рантування її вартості не «жовтим металолом» (до якого він відно-
сився досить скептично) і не іноземною валютою, а високодохідни-
                                                 
519 Каценеленбаум З.С. Учение о деньгах и кредите. Часть ІІ: Кредит и кре-
дитные учреждения. § 2: Состояние Рейхсбанка в момент крушения марки – 
Новый германский Рейхсбанк. Москва: Издательство "Экономическая 
жизнь", 1928. URL:	 http://pravo.studio/dengi-kredit-banki-book/sostoyanie-
reyhsbanka-moment-krusheniya-marki-45474.html 
520 Different	views	on	the	Deutsche	Bundesbank	- Academic	and	political	voices 
/	 Deutsche	 Bundesbank.	 Eurosystem. URL:	 https://www.bundesbank.de/ 
Redaktion/EN/Standardartikel/Topics/2012_08_01_55_years_different_views_de
utsche_bundesbank_academic_and_political_voices.html 
521 Leaman	J.	The	Bundesbank	Myth:	Towards	a	Critique	of	Central	Bank	Inde-
pendence. London:	Palgrave Macmillan,	2001.	P. 77–78.  
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ми, захищеними від інфляції облігаціями. Натомість міністр харчу-
вання Г. Лютер просував свою ідею «земельної марки» (Bodenmark),	
вартість якої повинна відповідати паритету старої золотої марки і 
гарантуватися «золотими бонами» – фінансовими зобов‘язаннями, 
які представляють приватний капітал (як у К. Хелферича). На основі 
цих пропозицій Р. Гільфердінг опрацював компромісний варіант 
«Нової марки», який був схвалений урядом та центральним банком, 
але не встиг пройти затвердження в Рейхстазі, оскільки перший коа-
ліційний уряд впав. В другому уряді його посаду обійняв Г. Лютер, 
який перейменував «нову марку» в «рентну марку». 

Цей план пройшов затвердження 13 жовтня 1923 р., і в Німеччині 
таки було створено ще один, паралельний, емісійний банк – Німець-
кий рентний банк, який почав випуск «рентної марки» (прирівняної до 
довоєнної золотої марки), забезпеченням якої служили рентні боргові 
зобов‘язання, накладені на всіх власників земельних ділянок та про-
мислової нерухомості (у розмірі 4% їхньої вартості). Таким чином 
виникла паралельна валюта, що не мала статусу законного засобу 
платежу, але із задоволенням приймалася населенням за курсом 1 
рентна марка = 1 трильйон німецьких марок. «Диво рентної марки» 
(Wunder der Rentenmark) зупинило гіперінфляцію. В листопаді  
1923 р. Рейхсбанк оголосив твердий курс марки в доларах у 4,2 біль-
йона марок за 1 долар і 1 мільярд марок за 1 рентну марку. Одночас-
но було припинено пряме кредитування уряду.  

Доцільно нагадати, що з 1924 р. почав діяти репараційний «план 
Дауеса», згідно з яким США та Велика Британія надавали Німеччині 
кредитну допомогу ( за 5 років – 2,5 та 1,5 млрд дол., відповідно). 
Такі заходи дозволили наприкінці серпня 1924 р. увести в обіг нову 
грошову одиницю – рейхсмарку ( поряд з якою продовжувала обер-
татися і «рентна марка» – адже обидві позначалися просто як «RM»). 
Золотий запас Рейхсбанку, який на кінець 1923 р. становив 111 млн 
дол., почав потрохи зростати і за два роки уже сягав 288 млн дол. Це 
не давало підстав для відновлення золотого стандарту, але дозволяло 
стабілізувати національну валюту і забезпечити її конвертацію в 
«золоті валюти» (перш за все – долар США), тобто запровадити зо-
лотодевізний стандарт (який увели в Швеції фактично ще у листопа-
ді 1922 р., хоча юридично – лише у квітні 1924 р.). 
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Стабілізація грошового обігу у поре-
волюційній Росії  може служити доброю 
ілюстрацією до вислову, який припису-
ють чи то  В. Черчиллю, чи то Н. Чем-

берлену, про те, що більшовики самі собі створюють проблеми, які 
потім героїчно долають і хваляться про це усьому світові. Власне так 
і сталося з грошовою системою, яку більшовики спочатку повністю 
розвалили (з огляду на свої принципи заперечення права на існуван-
ня приватної власності та грошей), потім насилу відновили те, що 
існувало до них, і ще до цього часу вважають це величезною заслу-
гою і всесвітнім надбанням – «створенням радянського червонця». 

Однак, як ішлося вище, грошова система Росії не зазнала катаст-
рофічного руйнування внаслідок Першої світової війни. Це сталося в 
результаті спрямованих дій нової радянської влади. Вже в один з  
перших днів після жовтневого перевороту Л. Троцький пропонував 
своїм прихильникам із військових частин, які замість фронту облаш-
тувалися в Петрограді, «направити по одному представнику від роти 
для того, щоб взяти в Держбанку 10 млн рублів». Після встановлен-
ня більшовицького контролю над Держбанком та появи там як комі-
сара  Г. П‘ятакова гроші видавалися Раднаркому без всякого оформ-
лення; у жовтні 1918 р. все ж таки вирішили встановити річний ліміт 
(33,5 млн руб.), який однак проіснував недовго – і з травня 1919 р. 
гроші почали видавати «в міру потреби» (так що довелося навіть  
розширити географію «друкарського верстата», оскільки тепер папе-
рові гроші друкувалися в Москві, Петрограді, Пензі, Пермі та в Рос-
тові-на-Дону522.  

Після націоналізації комерційних банків у грудні 1917 р., вони 
були об‘єднані з Державним банком у новий Народний банк Росій-
ської республіки (пізніше – Народний банк РСФСР), якому почали 
поступово передавати функції Наркомфіну. Але у січні 1920 р. вда-
лися до зворотного кроку: Народний банк взагалі ліквідували, а у 
відновленому Наркомфіні замість нього створили «Бюджетно-
розрахункове управління».  

За часів «військового комунізму» більшовики фактично перетво-
рили Росію в країну, де панував натуральний обмін. Повний обвал 
                                                 
522 Юровский Л.Н. Денежная политика Советской власти (1917–1927). Изб-
ранные статьи. Москва: Экономика, 2008. С. 84.  

Антибільшовицька 
валюта Радянської 
Росії 
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фінансової системи призвів до того, що самої твердою валютою на 
ринку виявився… самогон. У 1919–1922 рр., поряд із царськими 
кредитними квитками, «керенками» та іншими «грошима» білих 
урядів, країною ходили так звані совзнаки –  грошові сурогати, яки-
ми розплачувалися на радянській території. Хоча совзнаки і вимірю-
валися в рублях, грошима їх не називали і їх курс був рекордно  
низький: він впав з 72 рублів за долар наприкінці 1919 р. до майже 
1400 – наприкінці 1921 р.  

 
І хоча «буржуазні специ» продовжували вимірювати витрати в «ці-
нах  1913 року», на III Всеросійському з‘їзді раднаргоспів (січень 
1920) було поставлено завдання встановлення «твердої облікової 
одиниці», за основу якої повинна бути взята одиниця праці. З метою 
її розробки створили навіть спеціальну групу на чолі із С.Г. Струми-
ліним. Ініціатори ідеї говорили, зокрема, що за одиницю виміру слід 
прийняти  один нормальний день праці робітника I розряду У січні 
1921 р. Раднарком доручив Наркомфіну «невідкладно приступити до 
розробки ... нової рахункової одиниці». Проєкт декрету Раднаркому 
про «тред» («трудовую единицу»)  незабаром був розроблений і піс-
ля затвердження мав набрати чинності з 1 січня 1922 р.523. 

 

 
 
Однак Кронштадтське повстання в березні 1921 р. примусило 

більшовиків відмовитися від утопічних планів і перейти до т.зв. 
«нової економічної політики» – інакше кажучи, відновлення 
принципів ринкової економіки, в тому числі й грошової системи. 
(Звісно, зі збереженням революційної риторики щодо «тимчасово-
го відступу»). 

З метою підготовки до справжньої грошової реформи було ство-
рено Фінансовий комітет ЦК РКП(б) та РНК, яку очолив Є. Преоб-
раженський (пізніше репресований як троцькіст). У середині квітня 

                                                 
523 Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой 
СССР. Москва: Мысль, 1983. С. 87–88. 

Студент: Скажіть, будь ласка, а при комунізмі будуть гроші? 
Професор: Будуть. Але не у всіх. 
                                                                             (Анекдот радянських часів) 
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1921 р. Політбюро схвалило доповідь та постанову щодо грошової 
реформи, але справа з місця практично не рухалася524. 

Отож до відтворення грошової системи довелося залучити людей, 
яких дуже умовно можна зарахувати до більшовиків, хоча їм і не бу-
ли чужі марксистські погляди. Йдеться про трьох претендентів на 
звання «батька червонця». До речі, усі троє – уродженці України 
(хоча уродженцями України були і згадані вище опоненти та «лікві-
датори грошей», – зокрема, херсонець Л. Троцький, киянин Г. П‘ята-
ков або подолянин С. Струмилін). 

Перший з них (найстарший за віком) – Володимир Васильович 
Тарновський – народився у 1872 р. в селі Юлькановка Херсонської 
губернії, у маєтку свого батька, полковника у відставці. Не знайшов-
ши себе на військовій службі, він перекваліфікувався у фінансиста і 
вже у 1912 р. обіймає посаду директора і входить у правління однієї  
з найбільших російських кредитних установ – Сибірського торгового 
банку в Петербурзі. Після більшовицького перевороту В. Тарнов-
ський одним із перших відгукнувся на заклик радянської влади до 
російської інтелігенції повернутися на службу, а у 1920 р. він став 
одним із двадцяти відомих дореволюційних російських діячів, які 
підписали звернення до урядів країн – членів Антанти, білогвардій-
ців і емігрантів із закликом припинити боротьбу з Радянською  
Росією. У тому ж році його призначали головою фінансової секції 
Петроградського відділення Інституту економічних досліджень На-
родного комісаріату фінансів.  

Другий із претендентів – Леонід Наумович Юровський – народився 
у 1884 р.  у родині почесного громадянина Одеси, купця I гільдії На-
ума Яковича Юровського. У серпні 1917 р. його призначили керую-
чим Особливим статистико-економічним відділом міністерства про-
довольства Тимчасового уряду, а тому після більшовицького пере-
вороту він був змушений переїхати до Саратова, де до осені  
1921 р. працював у Саратовському університеті та інституті народ-
ного господарства. У 1919 р. він видав монографію «Нариси з теорії 
ціни», яка отримала високу оцінку П.Б. Струве, а восени 1921 р.  
Л. Юровський переїхав до Москви, де був призначений завідувачем 

                                                 
524 Воейков М.И. Денежная реформа 1924 г. и роль Г.Я. Сокольникова.  
Экономическая наука современной России. 2014. № 3(66). С. 166.  
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відділом іноземної статистики Центрального статистичного управ-
ління (ЦСУ). 

Нарешті третій «батько червонця» і організатор усіх «перемог» – 
Гірш Янкелевич Брилліант (він же – Григорій Якович Сокольников) 
з‘явився на світ у місті Ромни Полтавської губернії в 1888 р. у сім‘ї 
лікаря Либаво-Роменської залізниці. У 1905 р. (уже в Москві, де його 
батько придбав аптеку) він, ще як студент  юридичного факультету 
Московського університету вступає в Російську соціал-демокра-
тичну робітничу партію (РСДРП) і у 1909 р. за агітацію серед ткачів 
у Сокольниках (що і відобразилося в його новому прізвищі) був від-
правлений у вигнання, звідки невдовзі втік прямо до Парижу. Завер-
шивши свою юридичну освіту в Сорбонні Г. Сокольников займаєть-
ся науковою роботою, але вже у квітні 1917 р. разом із В. Ульяновим 
повертається до Петрограда. Після Жовтневої революції він увійшов 
у перший ЦК РСДРП, керує націоналізацією і реорганізацією приват-
них банків, із 30 грудня 1917 р. очолює Комісаріат колишніх приват-
них банків, який незабаром увійшов до складу Народного комісаріа-
ту фінансів (Наркомфіну). Крім того, В.Ульянов (тоді вже – Ленін) 
призначив його помічником комісара Державного банку. У роки 
громадянської Г. Сокольников перебував на різних військових поса-
дах, зрештою – командував Туркестанським фронтом. Саме Соколь-
ников був одним з ініціаторів залучення до роботи в лавах Червоної 
армії так званих військових спеціалістів («воєнспеців»)  – офіцерів 
старої імператорської армії, яких примушували служити усіма «прав-
дами та неправдами» – деколи шляхом тиску на родичів, які залиша-
лися в голодному Петрограді та інших великих містах, де просто не-
можливо було вижити без «класових пайків», які видавала (або не 
видавала) радянська влада.  

А навесні 1921 р. у Туркестані Г. Сокольников прийняв рішення 
повністю вивести з обігу місцеві грошові знаки (так звані «туркбо-
ни»), обмінявши їх по курсу 10:1 на радянські рублі («совзнаки»), не 
тільки досягнувши уніфікації грошового обігу, а й суттєво скоротив-
ши обсяг нічим не забезпеченої грошової маси в Туркестані. Внаслі-
док нещасного випадку (його вдарив по нирках кінь), Г. Сокольни-
кова ушпиталили і навіть відправили на операцію до Німеччини, де 
він певний час перебував на лікуванні у буржуазних лікарів (оскіль-
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ки власних «буржуїв» в Росії вже знищили, так само, як і гроші, які 
тепер виявилися зовсім не зайвими). 

І це, здається, Г. Сокольников, якого, після повернення до Росії 
восени  1921 р. призначили членом колегії Наркомфіну, зрозумів. На 
той час – внаслідок «друкарської активності» більшовиків ціни лише 
за пів року зросли в 50 разів. Кажуть, що Г. Сокольников відреагував 
на це досить жорстко: він пригрозив внести законопроєкт про роз-
стріл тих, хто вимагає бюджетної емісії і запропонував повісити біля 
ВРНГ табличку з написом: «Емісія – опіум для народного господар-
ства»525. 

З осені 1921 р. Г. Сокольников за прикладом залучення старих 
«воєнспеців»  починає залучати спеціалістів у галузі фінансів. Так 
серед них опинився згаданий вище Л. Юровський. Навесні 1922 р.  
Г. Сокольникова призначають заступником народного комісара фі-
нансів (восени – вже наркомом), і він починає активно збирати свою 
команду. Зокрема, Л. Юровського у серпні 1922 р. призначили  заступ-
ником начальника валютного управління Наркомфіну, у сферу його 
діяльності входило регулювання всієї грошової політики. При обго-
воренні його кандидатури на цю посаду один із членів Політбюро, 
дізнавшись, що Юровський не член партії, запитав: «Ну він хоча би 
марксист?» – «Що ви, що ви, – «заспокоює» його Сокольников, – це 
ж валютне управління, там потрібно не «языком трепать», а вміти 
справу робити». Юровського призначили на посаду, але за 12 днів 
помістили під домашній арешт: річ у тім, що у своїй статті в журналі 
«Економічне відродження» він запропонував для зменшення бюджет-
ного дефіциту скоротити військові витрати, а це вже було занадто. 
Хоча тоді заступництво Г. Сокольникова  його врятувало і у жовтні 
1922 р. Л. Юровского призначили представником Наркомфіну в Раді 
з емісійним справах при Держбанку, а з липня 1923  він уже став на-
чальником валютного управління. 

Знову таки восени 1921 р. у Наркомфіні відбулася перша велика 
нарада з регулювання грошового обігу за участю залучених фахівців. 
Більшість була налаштована досить скептично. Зокрема, член колегії 
Наркомфіну О. Шмідт наполягав, що до цього питання слід поверну-
тися не раніше, ніж через десять років. Отто Юлійовича Шмідта (ко-
                                                 
525 Генис В.Л. «Упрямый нарком с Ильинки». Новая финансовая политика. 
На пути к твердой валюте. Москва: Наука, 1995. С. 5.  
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лишнього киянина і майбутнього полярника), математика за фахом в 
економіку привело життя: під час війни ще в дореволюційному Києві 
він розробив карткову систему, що власне і сприяло його призначен-
ню у липні 1917 р. на посаду старшого діловода в Управлінні з пос-
тачання предметами першої необхідності Міністерства продоволь-
ства; а в жовтні 1917 р. він став начальником управління із продук-
тообміну Наркомату продовольства, в 1918–1920 рр. – був у складі 
колегії Наркомпроду, а у 1921 р. очолив Інститут економічних дос-
ліджень. Той самий, де, як зазначалося вище, опинився колишній 
банкір-мільйонер В. Тарновський, який мав дещо іншу думку. Перш 
за все, його ідея передбачала відтворення Державного банку з пра-
вом емісії грошових знаків. В. Тарновський виступив із доповіддю 
про необхідність відтворення Держбанку, в якій докладно довів, що 
відновлення системи кредиту може бути здійснене тільки шляхом 
створення особливого інституту, що володіє правом емісії грошових 
знаків, які були б поставлені в кращі умови порівняно із «совзнака-
ми», як завдяки кращим умовам забезпечення, так і за допомогою 
впливу на їх курс. 

І ось у жовтні 1921 р. декретами Ради народних комісарів (РНК)  
і Всеросійського центрального виконавчого комітету (ВЦВК) був 
заснований Держбанк РРФСР (хоча і без емісійного права).  

Першим головою правління Держбанку було призначено  
А.Л. Шейнмана, якого  формально і слід вважати творцем радян-
ського червонця, – адже на перших його випусках стоїть саме його 
підпис. Утім, будь-яка ініціатива вимагає дієвих виконавців. Одним 
із співробітників Держбанку став В.Тарновський, який заради цьо-
го покинув наукову роботу в Інституті економічних досліджень. 
Але результатів своїх досліджень не забув. Зокрема, йому довелося 

                                                 
 Шейнман Арон Львович (1886–1944) – голова правління Держбанку 
РРФСР (СРСР) у 1921–1923 та 1926–1929 рр. У 1928 р., перебуваючи за 
кордоном, він відмовився повертатися до СРСР, але тоді «справу спустили 
на гальмах» – його звільнили з посади голови правління Держбанку СРСР, 
але призначено керівником «Амторгу» (радянського зовнішньоторговель-
ного об‘єднання в США), а пізніше – представником «Інтуриста» у Лондо-
ні. Однак у 1937 р. він знову відмовився повертатися в СРСР і у 1939 р. 
отримав британське громадянство. Мабуть, через таку «складну долю» його 
рідко згадують як «батька червонця».  
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спостерігати за діями керівництва 2-ої Петроградської шорно-
футлярної і чемоданної  фабрики, яке, захищаючи своїх робітників 
від галопуючої інфляції, запровадило систему оплати праці не па-
перовими грошима, а особливими металевими бонами (від 1 копій-
ки до 5 рублів), які перебували в обігу лише на території фабрики 
(що, в принципі, просто повторювало прийняту на багатьох підпри-
ємствах ще в царські часи оплату спеціальними купонами, що  
можна було «отоварити» лише в лавках, які належали господарю – 
і, звісно, за встановленими ним цінами). Вартість «чемоданних» 
бонів відповідала довоєнному курсу золотого рубля: таким чином, 
середній заробіток робітника в місяць становив 30 рублів, при то-
му, що ціни у фабричній крамниці також зберігалися на довоєнно-
му рівні. Решту не отоварених у крамниці бон робітники могли об-
міняти у фабричній касі «совзнаки» за курсом золотого рубля на 
день обміну. Звісно, що ці бони охоче брали інші магазини, лавки і 
торговці, обмінюючи їх потім у касі фабрики. Тепер В. Тарнов-
ському залишалося тільки теоретично обґрунтувати і запровадити 
цей досвід у масштабах усієї країни. 

Свою ідею він висловив у червні 1922 р. на публічному диспуті 
на вельми актуальну тему «Сучасна фінансова криза», запропонував-
ши, зважаючи на неможливість досягти стійкості державної паперо-
вої валюти («совзнаку») створити паралельну валюту для потреб на-
родного господарства. Випускати цю валюту повинен був би Дер-
жавний банк – єдина установа, спроможна визначати монетарні 
потреби народного господарства і контролювати обсяги емісії «кре-
дитних білетів Державного банку». Білети ці повинні забезпечувати-
ся належними Держбанку і закладеними в нього золотом, іншими 
благородними металами, іноземною валютою, іншими цінностями і 
товарами, а також надійними  векселями і фінансовими зобов‘язан-
нями. Необхідно визначити і золотий вміст (він пропонувався на  
рівні 17,424 частки золота), в якому можна було би впевнитися,  
обмінявши білети на «дзвінку монету» (яку також пропонувалося 
повернути в обіг). І на останок він пропонував дозволити вільний 
обіг іноземної валюти.  

Викладені на диспуті думки Тарновський незабаром опублікував 
у вигляді статті «Питання грошового обігу і Держбанку», надруко-
ваній у 1922 р. у збірнику статей «Питання банкової політики». І в 
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тому ж 1922 р. усі зазначені колишнім банкіром і царським офіцером 
рекомендації були проведені в життя законодавчими актами Радян-
ської держави. 

   
Дуже важливо, що Л.Тарновський розглядав запровадження золо-

того радянського рубля у якості не тимчасового, а постійного фінан-
сового інструменту і з самого початку намагався позиціонувати його 
як світову валюту. Г. Сокольников виступав цілком на стороні  
Л. Тарновського і в найкоротші терміни зміг подолати опір профе-
сійних революціонерів, які вважали гроші пережитком капіталістич-
ного минулого та інструментом експлуатації трудящих.  

Отже, вже 25 липня 1922 р. був прийнятий декрет Раднаркому 
«Про надання Державному банку права випуску в обіг банківських 
білетів», а у жовтні – декрет «Про надання Держбанку права випуску 
банківських білетів». Нарешті у грудні 1922 р. радянські червонці 
з'явилися в обігу.  

Утім, одночасно продовжувалася також емісія «совзнаків», що 
створювала загрозу грошовій реформі. Зокрема, у першому півріччі 
1923 р. близько третини бюджетних витрат фінансувалося за раху-
нок такої емісії. Влітку 1923 р. ВЦВК таки прийняв постанову, згід-
но з якою з 1 січня 1924 р. емісія грошових знаків з метою покриття 
дефіциту бюджету припинялася. Але до її своєчасного виконання так 
і не дійшло, оскільки військові витрати «Республіки Рад» інтенсивно 
зростали (йшлося про необхідність підготовки до підтримки соціаліс-
тичної революції в Німеччині, яку очікували з дня на день, – так що 
було не до стабілізації грошей (які ось-ось взагалі зникнуть). До  
лютого 1924 р. стало зрозуміло, що час «світової революції» ще не 
настав і бюджетну емісію таки припинили і розпочали обмін «сов-
знаків» на нові паперові рублі. 

Початковий курс був встановлений на рівні півмільйона «совзна-
ків» 1923 р. (або 500 мільярдів старих рублів) за один золотий чер-
вонець або 10 рублів. Характерно, що при цьому законодавчо так і 
не було затверджено, що саме є національною грошовою одиницею, 
                                                 
 Попередньо розглядалися й інші назви нової валюти: «федерат», «целко-
вий», навіть «гривна». Останній варіант відхилили лише тому, що вже 
раніше цією назвою скористалися «контрреволюційні націоналісти» в 
Україні. 
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ішлося лише про те, що це – «рубль золотом» без уточнення щодо 
кількості та проби «жовтого металу». За непрямими вказівками  
випливало, що йдеться-таки про «казначейські білети».   

 

 
 
Таким чином, результатом грошової реформи 1922–1924 р. стала 

стабілізація грошової системи РСФСР, але без повернення ані до зо-
лотого, ані до золотодевізного стандартів (хоча між червонцем і де-
якими іноземними валютами (долар, фунт стерлінгів) цілеспрямова-
но підтримувався паритет526. Сам Г. Сокольников пояснював логіку 
грошової реформи таким чином: «Ми не можемо ізолювати себе від 
решти п‘яти шостих світу. Вони існують навколо нас. (…) Чому ми 
не можемо відмовитися від золотої основи? Загальна відповідь… 
полягає в тому, що золото все ще залишається вирішальним факто-
ром на світовому ринку; а ми недостатньо сильні для того, щоб  
бути здатними відгородити себе від економічних законів світового  
ринку»527. 

Формально нові рублі не були прив´язані до червонця, але фак-
тично встановлений курс у 10 рублів за червонець більше не зміню-
вався, і дві паралельні валюти об‘єдналися в одну. 

У 1925 р. радянський червонець офіційно котирувався на біржах 
низки країн Європи та Азії, а операції з ним проводилися у Великій 
Британії (трохи вище 1 ф.ст.), Німеччині, США (понад 5 доларів за  
1 червонець) та багатьох інших країнах. Утім, такий напівлегальний 
обіг радянського червонця не перетворив його на справжню конвер-
товану валюту, оскільки не виконувався головний принцип конвер-
тованості – наявність  вільних ринкових відносин (чому перешко-
джала як монополія зовнішньої торгівлі, так і інші обмеження528.  

                                                 
526 Мзоков А.Р. Советская денежная реформа 1922–1924. Наука. Мысль. 
2016. № 8-1. С. 57.  
527 Day	R.B.	Leon	Trotsky	 and	 the	Politics	of	Economic	 Isolation. Cambridge:	
Cambridge University Press,	1973. Р. 110–111. 
528 Борисов С.М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский…  
Проблема конвертируемости. Москва: ИНФРА-М, 1997. С. 144–145.  

Курс червонця заснований на «Капіталі» К. Маркса. 
 (Політичний анекдот часів НЕПу) 
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На виконання Постанови РНК РСФСР від 26 жовтня 1922 р. було 
налагоджено карбування золотих червонців. Однак слід зазначити, 
що у вигляді золотих монет червонець в обіг не запроваджувався. 
Просто час від часу на фондовій біржі в Москві здійснювалися золо-
ті інтервенції, які повинні були служити формальним підтверджен-
ням реальності «золотого вмісту» червонця. Для цього використову-
валися золоті монети, які карбувалися для зовнішнього ужитку (з 
цією самою метою). 

  
На цей час припадає активізація 

пан‘європейського руху. У 1923 р. у  
Відні вийшов маніфест графа Ріхарда 

Ніколаса Куденгофе-Калерґі (Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus,	
1894–1972) «Пан-Європа», який закликав Європу об‘єднатися при 
загрозах, що її підстерігають: нової світової війни, економічної геге-
монії США, експансії Радянської Росії. Ідеї Куденгофе-Калерґі від-
разу знайшли відгук у колах європейських інтелектуалів. У 1924 р. 
вийшов перший номер регулярного журналу «Пан‘Європа» — офі-
ційного друкованого органу Пан‘європейського Союзу. У жовтні 
1926 р. у Відні відбувся Перший конгрес пан‘європейського руху, в 
якому взяли участь 2000 представників 24 народів Європи, а Куден-
гофе-Калерґі був обраний Міжнародним президентом. У 1927 р. по-
чесним президентом Руху став французький міністр закордонних 
справ Арістід Бріан. На засіданні Ліги націй 5 вересня 1929 р. у Же-
неві було поставлено питання про створення Федерації європейських 
народів. Здійснити цю ідею завадила економічна криза, що охопила 
                                                 
 Цікаво, що спочатку іноземні інвестори відмовлялися купувати золоті  
червонці, прикрашені революційною символікою. Тому Г. Сокольникову 
довелося «проштовхнути» зміну дизайну і за кордон почали надсилати  
«новодєли» царських золотих монет. Зокрема, у грудні 1925 р. накарбували 
600 тис. царських монет по 10 руб., у січні–березні 1926 р. – 1,4 млн монет 
по 10 руб. і ще 1 млн – по 5 рублів. 
Зрештою за кордоном звикли і до червонців. З 1975 до 1982 рр. Державний 
банк СРСР викарбував майже шість з половиною «новодєлов» уже радянсь-
кого червонца – т.зв. «сіяча» або «сеятеля» взірця 1923 р., але з новими 
датами і продавав їх іноземним туристам та використовував у деяких зов-
нішньоторговельних операціях. Зрештою, як інвестиційну монету Росія 
продовжує продавати їх і зараз. 

Помилка молодості 
містера Черчилля 
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Європу. Для нашого дослідження важливо, що план передбачав та-
кож створення єдиної європейської валюти. Натомість тоді розвиток 
подій усе ще відбувався у напрямі відновлення status quo ante. 

У 1929 р. «план Дауеса» було замінено «планом Юнга», який, 
крім деякого скорочення щорічних платежів, скасування репарацій-
ного податку на промисловість та ліквідацію іноземних контрольних 
органів, передбачав створення Банку міжнародних розрахунків – для 
обслуговування репараційних платежів. Цей Банк дійсно було ство-
рено у 1930 р. у швейцарському Базелі. І хоча одностороння відмова 
Німеччини щодо подальшої  сплати платежів (з огляду на важкі еко-
номічні умови), оголошена у липні 1931 р., не дозволила його цільо-
ве використання, втім надалі він таки став важливим елементом  
міжнародної валютної системи. 

На цьому тлі англійці  наполегливо продовжували роботу із від-
новлення системи золотого стандарту. В принципі у них були чіткі 
рекомендації не тільки Генуезької конференції (які вони самі й під-
готували), а й висновки «комітету Канліфа». Однак певні сумніви 
таки примусили у червні 1924 р. створити ще один парламентський 
Комітет з питань валюти та емісії банкнот Банку Англії або «Комітет 
Чемберлена – Бредбері»  (Chamberlain-Bradbury Committee), до скла-
ду якого входив, зокрема, відомий англійський економіст А.С. Пігу 
(Arthur Cecil Pigou). У липні 1924 р. Комітет провів слухання з пи-
тання підтримки рекомендацій «Комітету Дауеса» ("Dawes 
Committee"), що стосувалися міжнародного кредиту у 800 млн золо-
тих марок, який основні країни повинні були надати Німеччині для 
стабілізації внутрішнього грошового обігу та посилення Рейхсбанку. 
«План Дауеса» було ратифіковано, і з вересня 1924 р. він почав дія-
ти. Після цього «Комітет Чемберлена-Бредбері» зайнявся безпосеред-
ньо «англійськими проблемами» і провів велику роботу, зустрічаю-
чись також з іншими фахівцями, включаючи керівництво Банку Ан-
глії, Дж.М. Кейнса, першого післявоєнного канцлера казначейства та 
авторитетного (на той час уже відставного) політика і банкіра Р. Мак-
Кену (Reginald McKenna), представників промислових та фінансових 
кіл країни. Умови відновлення золотого стандарту, зазначені у звіті 
«Комітету Канліфа», було повторно проаналізовані та зроблено ви-
сновок: альтернатива полягає у виборі між а) поверненням до золо-
того стандарту на основі девальвованого соверена та б) спробою 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

386 

знайти для грошової одиниці відмінну від золота основу. Сам Комі-
тет заявив, що «як практична сьогоденна політика держави, з нашої 
точки зору, не існує альтернативи, що могла би зрівнятися з повер-
ненням до минулого золотого паритету соверена»529. Такі рекомен-
дації були оприлюднені у лютому 1925 р. А 17 березня 1925 р. від-
булася вечеря530, на яку канцлер казначейства (яким на той час був 
В. Черчилль) запросив членів парламентського Комітету Дж. Бред-
бері (John Bradbury) та  О. Німейєра (Otto Ernst Niemeyer) – високо-
поставленого чиновника Казначейства і британського представника 
у Фінансовому комітеті Ліги Націй, а також Р. МакКенну та  
Дж.М. Кейнса (на той момент відставного працівника казначейства, 
але відомого кембриджського професора). У приємній компанії  
джентльмени обговорили переваги та умови повернення до золотого 
стандарту. Цікаво, що Дж.М. Кейнс та Р. МакКенна були антагоніс-
тами у цьому питанні, що дало привід жартівникам говорити про 
появу нової «наукової школи Кейнса – МакКенни» ("Keynes-
McKenna school")	– як прикладу «поєднання непоєднуваного». Зок-
рема, Дж.М. Кейнс виступав проти повернення до золотого стандар-
ту на основі довоєнного паритету, посилаючись на динаміку індексу 
оптових цін, який відображав суттєві зміни у співвідношенні товар-
них цін та заробітної плати. 

 
Ідеї та аргументи, висловлені під час тієї вечері, використав  

В. Черчилль, коли 28 квітня 1925 р. у своїй бюджетній промові в  
парламенті заявив про необхідність відновлення системи золотого 
стандарту531. Формально йшлося про відмову від продовження стро-
ку дії закону 1920 року (встановленого на п‘ять років). Але були й 
певні нюанси, викладені в невеличкому за розміром Законі про золо-

                                                 
529 British Gold Standard Act and	Report	Of	Committee	On	Currency. Federal 
Reserve Bulletin. June 1925.  Р. 376.  
530 Axelrod	A.	Winston	Churchill,	CEO:	25	Lessons	for	Bold	Business	Leaders. 
London:	 Sterling,	2009.	P.	98.  
531 Churchill	 W.	 Return	 to	 Gold	 Standard.	 /	 Hansard	 Parliamentary	 Debates,	
House	 of	 Commons.	 1925,	 April	 28.	 Columns	 52-8.	 URL:	
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1925/apr/28/return-to-gold-
standard 
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тий стандарт (Gold Standard Act, 1925)532, в якому Банк Англії звіль-
нявся від обов‘язку викупати свої банкноти за «легальні монети» (як 
це передбачалося ще законом від 1833 року), але при цьому встанов-
лював, що банкноти від цього не втрачають статус законного засобу 
платежу (як це випливало б із закону 1914 року). Одночасно Банк 
Англії зобов‘язувався продавати будь-якій особі на її вимогу за за-
коні засоби платежу (тобто за свої банкноти) золоті зливки вагою 
400 тр. унцій (12,4 кг). Вартість такого зливку становила 1700 ф.ст. 
По суті, це була концепція «золотої валюти без золотого обігу».  

За кілька днів В. Черчиллю знову довелося виступати в парламен-
ті з обґрунтуванням прийнятих рішень. Пояснюючи його причини, 
він одразу зізнався: «Я не буду ставати в позу спеціаліста з проблем 
валюти, тому що це виглядало б смішно і ніхто би мені не повірив», 
але посилаючись на думку «людей, які добре знаються на фінансах» 
заявив, що «[я]кщо англійський фунт не стане знову стандартом, ві-
домим кожному і таким, що користується довірою… замість фунта 
стерлінгів буде використовуватися долар»533, який (не будемо забу-
вати) на той момент був чи не єдиною валютою, що конвертувалася 
в золото).  

Як «спеціаліст із валюти» тоді виступив Дж.М. Кейнс, який опуб-
лікував в газеті «Evening Standard» (за 22, 23 та 24 липня 1925 р.) 
серію із трьох статей про повернення Англії до золотого стандарту. 
Статті були також видані окремою брошурою (у тому числі в США – 
під назвою «Економічні наслідки стерлінгового паритету». Пізніше, 
при підготовці «Нарисів з переконання» (Essays in Persuasion),	
Дж.М. Кейнс включив зазначені статті у збірку під остаточною на-
звою «Економічні наслідки пана Черчилля»534.  

Кейнс зразу підкреслив, що його аргументи висуваються не проти 
золотого стандарту як такого. («Це окрема дискусія, якої я не буду 
зачіпати», – зауважує він.) Автор зосереджує свою критику на конк-
ретних пропозиціях В. Черчилля, стверджуючи: «Якби пан Черчилль 

                                                 
532 British Gold Standard Act and	Report	of Committee on	Currency.	P.	375/	 
533 Kindleberger	 Ch.	 A	 Financial	 History	 of	Western	 Europe. N.N.Y.:	 Oxford	
University	Press,	1993.	P.	330.	 
534 Keynes	 J.M.	The	Economic	Consequences	of	Mr.	Churchill.	Essays in Per-
suasion.	 URL: https:	 //en.wikisource.org/wiki/Essays_in_Persuasion/ 
The_Economic_Consequences_of_Mr._Curchill 
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відновив золотий стандарт, зафіксувавши паритет нижче довоєнного 
показника, або якщо б він чекав, доки наші грошові цінності не бу-
дуть пристосовані до довоєнного паритету, то ці конкретні аргумен-
ти не мали б значення. Але після своїх дій у фактичних обставинах 
минулої весни він просто напрошується на неприємності – бо  взяв 
зобов‘язання різко знизити (force down)  номінальну заробітну плату 
і всі цінності в грошовому вимірі, не маючи жодного уявлення про 
те, як це зробити». Кейнс нагадував, що теорія полягає в тому, що 
депресія в експортних галузях, поєднана, за необхідності, з політи-
кою дорогих грошей та обмеженнями кредитування, розподілиться 
рівномірно (diffuse themselves) і досить швидко по всій спільноті. Але 
проблема в тому, як відбувається дифузія. Ефект високого обмінного 
курсу полягає в зменшенні стерлінгових цін як імпорту, так і експор-
ту. Звідси результатом є як заохочення імпорту, так і перешкоджання 
експорту, що перетворює торговельний баланс на неприйнятний для 
країни. Саме на цьому етапі виникає зацікавленість для Банку Анг-
лії: адже якщо він  нічого не зробить, то країна повинна буде сплати-
ти несприятливий баланс у золоті. Тому Банк Англії застосував, від-
повідно, два ефективні засоби правового захисту. Першим засобом 
захисту стало запобігання звичайному для Англії кредитуванню за 
кордоном –  шляхом ембарго на зовнішні кредити (включаючи на-
віть колоніальні кредити) і другим засобом –  заохочення Сполуче-
них Штатів позичити англійцям гроші, створивши безпрецедентну 
ситуацію, коли кредитна ставка у Лондоні на 1 відсоток вища, аніж у 
Нью-Йорку. Тобто «Банк Англії змушений згортати кредит згідно з 
усіма правилами золотого стандарту». У цьому місці Дж.М. Кейнс 
знову повертається до пояснення ортодоксальної доктрини, згідно з 
якою, коли в країні А порівняно з країною Б ціни занадто високі, зо-
лото витікає з країни А і перетікає в країну Б, таким чином знижую-
чи ціни в країні А і піднімаючи їх у країні Б, так що висхідний рух 
цін у країні Б на половині шляху перетинається з падінням цін у країні 
А. «Наразі політика Банку Англії перешкоджає цьому, – стверджує 
Дж.М. Кейнс. –  Тому я пропоную, щоб вони змінили цю політику. 
Нехай вони знижують банківський курс і перестають обмежувати 
кредит. Якщо внаслідок цього «погані» американські гроші, які зараз 
є загрозою для Лондонського грошового ринку, починають знову 
повертатися, давайте погасимо їх золотом або, якщо необхідно, – 
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використовуючи доларові кредити, які Казначейство та Банк Англії 
отримують в Нью-Йорку. Краще було би платити золотом, тому що 
це було би дешевше і тому, що потік реального золота матиме біль-
ший вплив на американський рівень цін.(…) 

Зрозуміло, що існують неминучі серйозні труднощі у реалізації 
цих пропозицій. Будь-який план, який прийняв уряд, для свідомої 
зміни вартості грошей повинен, у сучасних економічних умовах, 
протистояти запереченням справедливості та доцільності. Це пропо-
зиції щодо пом‘якшення суворих наслідків помилки; але вони не 
можуть скасувати цю помилку. (…) Я згадую їх, тому що наша ни-
нішня політика навмисного посилення безробіття через те, що ми  
міцно тримаємося за кредит, саме тоді, коли з інших підстав ця під-
тримка має бути послабленою, щоб змусити скоригувати дії, засто-
совуючи зброю економічної необхідності проти приватних осіб та 
проти певних галузей, –  це політика, яку країна ніколи не дозволила 
б, якби знала, до чого вона призводить».  

Але помилка пана Черчилля так і не була виправлена. Слідом за 
Британією золотий стандарт відновили Австралія та Південна Афри-
ка, а також  Австрія та Угорщина.  

Значне підвищення ціни срібла у 1917–1919 р. викликало серйозні 
потрясіння у системі грошового обігу Індії, і тому у 1926 р., за реко-
мендацією Королівської Комісії з питань індійської валюти та фінан-
сів (Royal Commission on Indian Currency and Finance або Hilton 
Young Commission»), у цій британській колонії також вирішили пе-
рейти на золотозливковий стандарт (як  альтернатива якому розгля-
дався також золотодевізний стандарт).  

Невдовзі аналогічну реформу було проведено й у Франції. Відбу-
валася вона в два етапи. Спочатку в серпні 1926 р. було ухвалено за-
кон про стабілізацію грошового обігу (Loi concernant des op´erations 
en vue de la stabilisation de la monnaie)535, яким Банку Франції дозволя-
лося здійснювати валютні операції на відкритому ринку, але лише за 
його закордонним рахункам. Крім того, скасовувався максимальний 
обсяг грошової емісії (до того моменту – 58,5 млрд фр.), але тільки за 
умови її здійснення в порядку придбання іноземної валюти. Наслід-
ком таких змін стало накопичення Банком Франції протягом наступ-
                                                 
535 La	loi	du	7	aout	1926	et	son	role	dans	l'assainissement	financier	de	la	france. 
Revue d'économie politique. 1928. Vol. 42. No. 1. P.	5–24. 
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них двох років значних золотих резервів. Після цього, у червні 1928 р., 
було ухвалено Монетарний закон (Loi monétaire)536, який офіційно 
проголосив повернення до золотого стандарту. Зокрема, стаття 2 цьо-
го закону встановлювала, що нова грошова одиниця («новий франк» 
або неофіційно – «франк Пуанкаре») міститиме 65,5 грама чистого 
золота (тобто девальвована  порівняно з довоєнним «франком жермі-
налю» на 79,69%. Конвертація банкнот буде здійснюватися в золоті 
зливки вагою 12,7 кг та вартістю 215 тисяч франків.  

Стаття 4 закону встановлювала мінімальне золоте забезпечення 
усієї грошової емісії у 35%. (На практиці Банк Франції намагався 
дотримуватися позначки у 40%). Цілком логічно, що за таких умов 
максимальні обмеження на обсяг грошової емісії повністю скасову-
валися, а пряме кредитування уряду заборонялося. 

 
Таблиця 7. Офіційні вимоги щодо забезпечення грошової емісії 

Країна Об’єкт  
забезпечення 

Золоте  
забезпечення 

Золотовалютне 
забезпечення 

Австралія Банкноти 25 - 

Австрія 
Банкноти та депозити  
на вимогу за мінусом 
федерального боргу 

- 24 

Бельгія Банкноти та депозити 
 на вимогу 30 40* 

Велика  
Британія 

Банкноти понад  
280 млн ф.ст. 100 - 

Греція Банкноти та депозити  
на вимогу - 40 

Данія Банкноти 30 50 
Єгипет Банкноти - 50 

Іспанія 

Банкноти до 4 млрд  
песет, включно  
Банкноти понад 4 млрд 
пезет 

 
38,8 

 
48,5 

 
45 
 

60 

Італія Банкноти та депозити на 
вимогу - 40 

Німеччина Банкноти 30 40 

                                                 
536 Barbaroux	N.	Monetary	Policy	in	Theory	and	Practice:	Facing	the	internal	vs	
external	dilemma.	London:	Routledge,	2013.	P.	95. 
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Закінчення таблиці 7 
Країна Об’єкт  

забезпечення 
Золоте  

забезпечення 
Золотовалютне 

забезпечення 

Норвегія Банкноти понад  
250 млн крон 100 - 

Польща Банкноти та депозити  
на вимогу 30 40 

Румунія Банкноти та депозити  
на вимогу 25 35 

Сполучені 
Штати  
Америки 

Депозити 
Банкноти 

35 
40 

- 
- 

Угорщина 
Банкноти та депозити  
на вимогу за мінусом 
державного боргу 

- 24 

Фінляндія 
Банкноти та депозити  
на вимогу понад 2 млрд 
марок 

- 100 

Франція Банкноти та депозити  
на вимогу 35 - 

Швейцарія Банкноти 40 - 

Японія Банкноти понад  
120 млн єн 100 - 

* У серпні 1930 р. Бельгія перейшла від золотодевізного до золотого стан-
дарту. 
** У деяких країнах (зокрема,Австрії, Іспанії, Південній Африці, Польщі, 
Угорщині та Японії) припускалося зарахування до резервів також срібла. 

Джерело: Federal	Reserve	Bulletin,	August	1930	/	Federal	Reserve	Bank	of	St.	
Louis. Р. 502.  

У 1926 р. з Латинського валютного союзу (існування якого вже 
давно втратило сенс) вийшла Швейцарія, і наступного року він 
припинив своє існування офіційно. Протягом тих самих 1926– 
1927 рр. повернення до золотого стандарту відбулося в Бельгії,  
Канаді, Чехословаччині, Фінляндії, Польщі та Румунії. У грудні 
1930 р. до золотого стандарту повернулася Японія. Відновлення 
здебільше відбувалося на умовах довоєнного паритету, хоча кілька 
країн (Франція, Бельгія, Фінляндія, Португалія) дещо девальвували 
свої валюти.  

Ще раз звернемо увагу на те, що «генуезькі рішення» були прос-
тими рекомендаціями, а не офіційно узгодженою політикою або но-
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вими «правилами гри», які б чітко визначали зв‘язок між золотими 
запасами та грошовою емісією (як щодо мінімізації емісії певними 
розмірами золотого забезпечення, так і стосовно обов‘язкової емісії 
грошових знаків при зростанні централізованих запасів золота). А 
тому у той час деякі малі країни просто погодилися на створення 
своїх резервів у валютах, які конвертувалися в золото.  

Унаслідок цього частка іноземної валюти в резервах центральних 
банків зросла з 29% у 1924–1926 рр. до 42% у 1927–1928 рр. (що бу-
ло вище попереднього рекорду у 36% у 1910 р.), хоча і впала наступ-
ного року до 37%  (що було обумовлено загальною фінансовою не-
стабільністю)537. 

Особливо великою частка іноземних активів була (на кінець  
1929 р.) у резервах вільного міста Данцигу (100%), Албанії (90,5%), 
Єгипту (88,1%), Чилі (85,9%), Еквадору (84,1%), Австрії (79,7%), 
Естонії (78,9%), Латвії (70,1%), Литви (69,5%), Фінляндії (69,3%), 
Чехословаччини (64,3%)538 тощо. Потужні економічні держави, – 
такі як США, Велика Британія і Франція, – як резерви тримали тіль-
ки золото. Зокрема, Франція (а за нею – і Бельгія) взагалі відмовили-
ся від золотодевізного стандарту як занадто інфляціогенного і по-
вернулися до чистого золотого стандарту. 

 
Але такі маневри все одно не врятували ситуа-

цію. Виявилося, що золотий стандарт таки безна-
дійно застарів, оскільки нова хвиля глобалізації 
аж ніяк не була повторенням феномену кінця 
ХІХ сторіччя. Тоді вона відбувалася на основі 

ринкової лібералізації і, відповідно, вимагала ринкової уніфікації 
грошей – що і відбувалося шляхом встановлення єдиного золотого 
стандарту. Тепер, унаслідок нових соціально-політичних обставин, 
держава не могла ігнорувати впливу ринкових процесів і обмежува-

                                                 
537 Bordo M.D., Eichengreen	 B.	 The	 Rise	 and	 Fall	 of	 a	 Barbarous	 Relic:	 The 
Role og Gold in the International Monetary System. Paper prepared for the con-
ference honouring Robert Mundell, cosponsered by the IMF /	The	World	Bank,	
the	University	of	Maryland,	MIT	and	UC	Berkeley.	 January	1998.	P.14.	URL:	
http://eml.berkeley.edu/~eichengr/research/risefall.pdf 
538 Eichengreen B. The Gold-Exchange Standard and the Great	 Depression. 
NBER Working Paper. March 1987. No. 2198.	P.	5.  
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тися роллю «нічного сторожа». Отож, ішлося про об‘єктивну необ-
хідність одержавлення грошово-валютних відносин, чому аж ніяк не 
відповідав механізм золотого стандарту.  

Як стверджував Б. Бернанке539, протягом багатьох років «інь» і 
«янь» дискусії про причини Великої депресії були роботи Мілтона 
Фрідмана і Анни Шварц540, а також Пітера Теміна541. Як вважаєть-
ся, у своїй книзі М. Фрідман та А. Шварц використали депресію  
як основний приклад для підтвердження свого твердження, що  
історично монетарна нестабільність стала основним джерелом ко-
ливань реальної економіки. Зокрема, вони приписують крах вироб-
ництва та цін у Сполучених Штатах – особливо катастрофічний 
спад 1931–1933 рр. – різкому падінню в країні грошової маси.  
Найближчою причиною цього грошового скорочення не було жод-
на пряма дія монетарних органів влади, а скоріше – серія серйозних 
банківських криз. Паніка спонукала населення конвертувати депо-
зити у валюту, спричиняючи зниження співвідношення внутрішніх 
грошей (inside money) до загальної грошової бази. Однак, незважа-
ючи на переважно непередбачуваний характер грошового скоро-
чення, Фрідман і Шварц поклали основну частину провини за де-
пресію на Федеральну резервну систему, що через некомпетент-
ність або відсутність лідерства (як вони стверджували) не змогла 
вжити заходів, які могли б істотно запобігти колапсу грошової ма-
си, а отже – й економіки. Як засвідчують результати ретельного 
аналізу, недосконалі монетарні та фінансові механізми міжвоєнно-
го періоду, дійсно, стали головною причиною падіння реального 
виробництва542.  

                                                 
539 Bernanke B.S. The world on a cross of gold. A review of ‗Golden fetters: The 
gold standard and the great depression,	 1919–1939‘. Journal of Monetary  
Economics.	1993.	No.	31.	P.	251–252.  
540 Friedman	 M.,	 Schwartz	 A.	 The	 Monetary	 History	 of	 the	 United	 States.	 
Princeton:	Princeton	University	Press,	1971.	888	p.	 
541 Temin	 P.	 Did	 Monetary	 Forces	 Cause	 the	 Great	 Depression?	 New	 York.,	
N.Y.:	W.W.	Norton	&	Company,	1975. 201	p. 
542 Bernanke	B.,	James	H.	The	Gold	Standard,	Deflation,	and	Financial	Crisis in 
the	 Great	 Depression:	 An	 International	 Comparison. Financial Markets and  
Financial Crises. / Ed.	 by	 Hubbard	 R.G.	 University	 of	 Chicago	 Press, 1991.  
Р. 33–68. Р. 63.  
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(Хоча існують і інші точки зору стосовно глибинних причин «Ве-
ликої депресії».) 

У принципі це стало зрозумілим влітку 1925 р. під час страйку 
працівників вугільної промисловості. Британський уряд, як і спеціаль-
на парламентська комісія з цього питання («Комісія Самуельсона»), 
широко використовували риторику, що базувалася на принципах зо-
лотого стандарту. Власники копалень на переговорах використали 
рекомендації цієї комісії, наполягаючи на зниженні заробітної плати 
та/або подовженні робочого часу. Наслідком такого підходу стало 
переростання страйку шахтарів у загальнонаціональний страйк. Тоді 
профспілки програли, але одночасно викристалізувалася опозиція 
економічним обмеженням, які накладалися золотим стандартом, що 
поступово призвело до падіння як уряду торі у 1929 р., так і зо-
бов‘язань щодо конвертованості британської валюти в золото у  
1931 р. Золотий стандарт сам по собі не став причиною Великої де-
пресії, як стало модним вважати приблизно з 60-х років минулого 
сторіччя, але завзяте намагання його утримати безпосередньо сприя-
ло перетворенню чергової економічної рецесії у справжню кризу. До 
такого сумного результату призвела викривлена політика, орієнтова-
на на збереження не трудової зайнятості, а золотого стандарту.  

У 1929 р. для визначення основних причин депресивної економі-
ки у Британії було створено Комітет з питань фінансів та промисло-
вості, більш відомий як «Комітет Макміллана» (за прізвищем  шот-
ландського адвоката  Х.П. Макміллана – Hugh Pattison Macmillan,	
який офіційно його очолював, але фактично, через брак економічно-
го та фінансового досвіду, він залишався на задньому плані, посту-
паючись таким членом Комітету, як Дж. Бредбері (John Swanwick 
Bradbury, 1st Baron Bradbury) або Дж. Кейнс). Комітет отримав ко-
ментарі з питання про безробіття від багатьох провідних економістів 
того часу, таких як Артур Сесіл Пігу, Д.Х. Робертсон та Ліонель  

                                                 
 Зокрема, необхідно звернути увагу на теорію «одвічної стагнації» (secular 
stagnation) гарвардського професора Е. Хансена (Alvin Harvey Hansen), яко-
го дехто називає «американським Кейнсом»: згідно з цією теорією депресії 
є не тимчасовим, короткотерміновим явищем (як це випливає з теорії «ді-
лових ціклів», а постійним, нормальним станом ринкової економіки. Втім, 
більш детальний розгляд різних теорій ділових циклів не стосується пред-
мета нашого дослідження. 
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Роббінс. Висновки Комітету («Звіт Макміллана» – MacMillan 
Report), опубліковані у 1931 р., схилялися на користь так званої «Ка-
значейської думки» (Treasury view), згідно з якою витрати на гро-
мадські роботи не вважалися гідним рішенням проблеми. Саме тоді 
Дж. Кейнс (разом із деякими іншими членами Комітету) виступив з 
окремою думкою, що підтримувала програму громадських робіт та 
імпортних обмежень. Комітет, серед іншого, констатував близькість 
відносин між британською промисловістю та фінансами на відміну 
від ситуації у США та Німеччині (така різниця отримала навіть  
назву «Макмілланового розриву» – MacMillan Gap).  Проте Комітет 
наполягав на тому, що монетарна політика повинна зводитися до 
підтримання паритету валют для уникнення кредитного циклу та 
забезпечення стабільності рівня цін. Комітет (на наполягання  
Дж. Кейнса) також рекомендував такі заходи, як націоналізація  
Банку Англії та державне регулювання міжнародної торгівлі. І хоча 
деякі дослідники вважають, що ці рекомендації майже обігнали  
реальні події543, насправді черга їх реалізувати дійшла лише після 
Другої світової війни. 

Те, що вирішення проблеми Великої депресії може полягати у  
відмові від золота, спочатку навіть не розглядали і тому рішення про 
припинення (тоді вважалося, що лише на півроку) конвертованості 
фунта стерлінгів у золото сприймалося як землетрус. Тож дійсно, 
можна погодитися з підсумовуючим  викладене вище висновком про 
те, що «світ заплатив високу ціну, поки менталітет золотого стандар-
ту був сплюснутий людським паровим катком, який усуває перепони 
для економічного відновлення»544. Як відомо, Дж.М. Кейнс з цього 
приводу висловився не менш красномовно. Вибір золота як стандар-
ту вартості взагалі-то, на його думку, базувався, головним чином, на 
традиції545. А що стосується подій, сучасником та учасником яких 

                                                 
543 Mowat	 Ch.	 L.	 Britain	 Between	 the	 Wars,	 1918–1940. London:	 Methuen,	
1955.	P.	260–261. 
544 Eichengreen	 B.,	 Temin	 P.	 The	 Gold	 Standard	 and	 the	 Great	 Depression.	
NBER Working Paper / Cambridge,	USA.	June	1997.	No.	6060.	.	P.	39. 
545 Keynes	 J.M.	A	Treatise	 on	Money,	 vol.II	Applied	Theory	 of	Money.	N.Y., 
N.Y.:	 Harcourt,	 Brace	 and	 Company,	 1930.	 P.	 161;	 Keynes	 J.M.	 Auri	 Sacra	
Fames. Essays in Persuasion.	 P.	 181–183.	 London:	Macmillan	 and	Co.,	 1931.	 
P.	181.	 
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він був, то Кейнс стверджував, що на той момент насправді золотий 
стандарт вже був варварським пережитком546 (про що, до речі, гово-
рили вже задовго до того).  

«Усі ми, – писав Дж.М. Кейнс далі, – починаючи від керуючого 
Банком Англії, тепер в першу чергу зацікавлені у захисті ділової 
стабільності, цін та зайнятості, і швидше за все, коли ми будемо 
примушені до вибору, просто пожертвуємо цією застарілою догмою, 
яка колись мала значення… Захисники стародавнього стандарту 
просто не розуміють, наскільки далекий він зараз від духу та вимог 
часу»547. Схоже, що це зрозумів і В. Черчилль, який майже дійшов 
висновку, що рішення повернутися до золотого стандарту було най-
більшою помилкою його життя548. 

Секція зі справ золота («Gold Delegation») фінансового комітету 
Ліги націй у 1930 р. висловила занепокоєння насуванням дефіциту 
золота порівняно із тим обсягом, який був потрібен для задоволення 
світового монетарного попиту (за існуючою ціною), який зростав у 
зв‘язку з розвитком економіки. Тим більше, що загроза для всієї сис-
теми підсилювалася внаслідок нерівномірного (на користь насампе-
ред США та Франції) розподілу запасів «жовтого металу». 

Отже, цілком зрозуміло, що реалії Великої депресії призвели до 
того, що  процес відновлення золотого стандарту ще не встиг завер-
шитися, а країни світу одна за одною вже почали знову відмовлятися 
від нього. У грудні 1929 р. це зробила Австралія, а у вересні 1931 р. 
– і британська метрополія. До того моменту золотозливковий стан-
дарт у Британії тримався за рахунок кредитів Нью-Йоркського Фе-
дерального резервного банку та Банку Франції під заставу золотого 
запасу Банку Англії, який з початку кризи почав швидко зменшува-
тися. В середині вересня заступник керуючого Банку Е. Харві напи-
сав листа прем‘єр-міністру та лорду казначейства (міністру фінан-
сів), попереджаючи про можливість повного вичерпання банківських 
резервів і висловлюючи думку про необхідність відмови від зо-
бов‘язання продавати золото (у зливках), як це передбачалося зако-
ном 1925 р. У відповідь на це голова уряду (лейборист Р. МакДо-
                                                 
546 Keynes	 J.M.	 A	 Tract	 on	 Monetary Reform. London:	 MacMillan	 and	 Co.,	
1924.	P.	138.	 
547 Там само. С. 172–173. 
548 Boyle	A.	Montagu	Norman:	A	Biography. London:	Cassel,	1967.	P.	190–349. 
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нальд – James Ramsay MacDonald) зазначив, що «на думку Уряду 
Його Величності, Банк Англії повинен увести такі обмеження на по-
ставки золота, які Банк вважатиме необхідними в національних інте-
ресах»549. Після чого золотий стандарт було швидко скасовано без 
зайвої бюрократичної тяганини. Наприкінці вересня 1931 р.  Банк 
Англії оголосив, що звільняє себе від зобов‘язання продавати золото 
за фіксованою ставкою. З цього моменту ніхто не міг передбачити 
рівень, на якому ринок врешті-решт знайде курсову рівновагу.   

 

 
 
Курс фунта знизився з номіналу (4,86 дол. США) на 18% протя-

гом десяти днів після відмови від золотого стандарту, перш ніж 
призупинився на позначці 3,24 дол. США до початку грудня (хоча 
основне падіння відбулося після початку листопада). Курс залиша-
вся стабільним приблизно на рівні 3,40–3,45 дол. США протягом 
січня та лютого 1932 р., поки трохи підріс наприкінці березня (до 
3,80 дол. США). 

 
Того ж 1931 р. від золотого стандарту відмовилися у Новій  

Зеландії, Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Наприкінці року це 
зробила і Канада. Цікава ситуація склалася у Японії. Як вже згадува-
лося, золотий стандарт у цій країні  повернули у грудні 1930 р. – 
власне це відбулося вже після початку Великої депресії у США і та-
кий крок з боку ортодоксального міністра фінансів І. Юнносуке 
(Inoue Junnosuke) був дійсно нерозсудливим. Тому йому довелося 
поступитися своєю посадою Т. Корекійо (Takahashi Korekiyo), який 
вже через рік (у грудні 1931 р.) знову скасував золотий стандарт, од-
                                                 
549 Minutes from the Bank‘s court in 1931 /	Bank	of	England	Archives.	P.	89–90. 
URL:	 http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/archivedocs/codm/ 
19141950/codm041931031932b.pdf 

Можна з упевненістю передбачити, що понеділок, 21 вересня 1931 
року, стане історичною датою; призупинення золотого стандарту в Вели-
кій Британії того дня, після шести років болючих зусиль, які минули піс-
ля повернення цієї країни до золота у 1925 р., є визначним кінцем епохи 
у фінансовому та економічному розвитку світу. 

                 The End of an Epoch,	Saturday. The Economist.  
26 September 1931. Р. 547. 
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ночасно здійснивши девальвацію єни – з 50 до 30 американських 
центів. Такий маневр зумовив економічне відновлення Японії у  
1932 р. і забезпечив країні найвищі темпи зростання ще на кілька 
років вперед550. 

 
На черзі було скасування золотого стандарту у Сполучених Шта-

тах, де саме розпочалась фінансова криза, яка характеризувалась 
хвилею банкрутств комерційних банків та поступовим скороченням 
обсягів кредитування. Після того, як Велика Британія відмовилась 
від золотого стандарту, Федеральна резервна система розпочала по-
літику зменшення грошової маси та підвищення процентних ставок з 
метою захисту вартості долара.  

Завдяки впливу Б. Стронга  (Benjamin Strong Jr.)	 – тодішнього 
керуючого Федеральним резервним банком Нью-Йорка (і, по суті, 
лідера і ключової фігури ФРС) було досягнуто розумного балансу 
між зовнішнім зобов‘язанням США підтримувати відновлений зо-
лотий стандарт і внутрішнім зобов‘язанням підтримувати стабільні 
ціни. Втім, після його смерті восени 1928 р., головну роль у моне-
тарній політиці почала відігравати Рада ФРС у Вашингтоні й нас-
лідки її діяльності були катастрофічними. По-перше, занадто мало 
було зроблено для того, щоб протидіяти скороченню обсягів креди-
тування, до якого спричинили банківські крахи (у листопаді–грудні 
1931 р. збанкрутувало 608 банків). Зокрема, провалом завершилися 
переговори про корпоративне злиття, яке могло б урятувати Банк 
Сполучених Штатів. Крім того, ФРС зменшив ліміти на обсяги не-
погашених кредитів (credit outstanding), а це, в свою чергу, приму-
шувало банки у пошуках готівки  продавати ненадійні активи і та-
ким чином штовхати вниз ціни на облігації, – що тільки погіршило 
ситуацію551.   

Президент Герберт Гувер, підтримуючи таку політику, визнав не-
обхідність зміцнення банківської системи. Однак, оскільки кредитна 
криза погіршувалась, Г. Гувер та Конгрес підтримали більш лібе-
ральну кредитну політику, засновану на купівлі державних цінних 

                                                 
550 Fairbank	 J.K.,	 Reischauer	 E.O.,	 Craig	 A.M. East	 Asia:	 The	 Modern	
Transformation. Boston:	Houghton	Mifflin,	1965. P.	498–499. 
551 Ferguson	N.	The	Ascent	of	the	Money.	P.	161–162. 
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паперів у банках з метою збільшення їхніх резервів. Резервні банки 
могли позичати лише золото, державні цінні папери або коротко-
строкові комерційні кредити («eligible paper»). Проте золоті запаси 
банківської системи виявилися неадекватними, а банки не мали дос-
татньої кількості прийнятних цінних паперів для підтримки подаль-
шого запозичення. Щоправда, банки могли використати додаткові 
фонди ФРС для запозичень, але це загострювало проблему з золоти-
ми резервами.  

Отож, у січні 1932 р. американський президент Г. Гувер звернув-
ся до Конгресу з проханням запровадження нового законодавства 
щодо реформування банківської системи. Зокрема, Г. Гувер просив 
посилити систему Федерального земельного банку, створити Фінан-
сову корпорацію реконструкції, створити банк пільгового домашньо-
го кредитування, збільшити дисконтні пільги Федеральних резервних 
банків, а також розробити механізм захисту вкладників та компенса-
ції депозитів, які втрачені у збанкрутілих банках. Протягом місяця 
Фінансова корпорація (Reconstriction Finance Corporation – RFC) бу-
ла створена та уповноважена надати позики банкам та залізницям. 
Наприкінці лютого 1932 р. був прийнятий «перший» Закон Гласса – 
Стіголла (The Glass–Steagall Act of 1932), який не тільки спрощував 
банківське кредитування (на основі зниження стандартів забезпе-
чення позик), а й дозволяв емісії банкнот під заставу державних цін-
них паперів (а не золота). Хоча закон зазначав, що такі заходи мають 
«тимчасовий та надзвичайний характер», по суті, це був початок кінця 
золотого стандарту в США. 

Утім, незважаючи на ці та деякі інші кроки, фінансова криза 
продовжувалась.  У жовтні 1933 р. штат Невада оголосив «банків-
ські канікули» (bank holiday)	 – тобто примусово зачинив банки, 
намагаючись «збити» паніку. У січні 1933 р. аналогічні заходи 
було оголошено в Айові, у лютому – в Луїзіані та Мічигані, а на 
момент інаугурації нового президента – Ф.Д. Рузвельта – «каніку-
лярна епідемія» охопила половину штатів (з 4 березня – включаю-
чи і штат Нью-Йорк – «серце банківської системи США»). Врахо-
вуючи це, зразу після інаугурації (4 березня 1933 р.) новий прези-
дент оголосив тижневі «банківські канікули» для усієї країни, 
протягом яких усі банки (включаючи Федеральні резервні банки) 
були зачинені.  
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А потім, уже 9 березня, в конгрес для термінового голосування 
було представлено проєкт надзвичайного банківського законодав-
ства, який багато хто з депутатів не встиг навіть прочитати. Норми 
нового закону (Emergency Banking Act of 1933) надавали право пре-
зиденту, секретарю Казначейства (міністру фінансів) та ФРС при-
зупиняти операції з золотом та здійснювати незабезпечену емісію. 
По суті цей закон не вирішував проблеми на постійній основі, але 
надав час для підготовки більш ретельного плану. І справді, коли 
13 березня банки знову відкрились, паніка спала і у нації відроди-
лася довіра до уряду та самої себе. Це надало одному з радників 
президента підстави заявити: «Капіталізм було врятовано за вісім 
днів»552. Тим часом, 16 березня обмежене коло осіб отримало ме-
морандум економістів Чиказького університету стосовно комплекс-
ної банківської реформи. «Чиказький план» був розроблений голов-
ним чином відомим професором Чиказького університету Ф. Най-
том (Frank Knight),  у якого навчався студент М. Фрідмен, – на 
погляди якого щодо природи емісії кредитних грошей певний 
вплив мав лауреат Нобелівської премії… з хімії Ф. Содді (Frederick 
Soddy). Ще у 1926 р. Содді опублікував книгу «Багатство, віртуаль-
не багатство та борг»553, де зокрема висловлювався проти золотого 
стандарту. Сучасники не звернули особливої увагу на цю працю 
«дивака», який вдерся на «чужу територію знань» (хоча пізніше 
вона стала основою нової концепції – «екологічної економіки»); 
критикував Ф. Содді за його явні економічні помилки і Ф. Найт. 
Але думки дилетанта примусили і професіоналів замислитися над 
певними проблемами. Щодо самого «Чиказького плану», то його 
підтримали такі відомі економісти, як Ірвінг Фішер, Ллойд У. 
Мінц, Генрі Шульц, Генрі К. Саймонс, Гарфілд В. Кокс та інші і 
рекомендували запровадити гарантування депозитів (але лише за 
умови докорінної реформи банківської системи).	 

                                                 
552 Phillips R.J. The ‗Chicago Plan‘ and New Deal Banking Reform. Working 
Paper / The	Jerome	Levy	Economics	 Institute	of	Bard	College,	Annandale-on-
Hudson,	 NY.	 June 1992. No.	 76.	 P.	 6.	 URL:	 http://www.levyinstitute.org/ 
pubs/wp/76.pdf 
553 Soddy	F.	Wealth,	Virtual	Wealth	and	Debt.	New	York.,	N.Y.:	E.P.	Dutton	and	
Company,	1926. 
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Крім того, автори плану виступали за випуск банкнот ФРС, які 

повинні бути оголошені законним платіжним засобом (legal tender)	у 
будь-яких розмірах, що можуть знадобитися для задоволення потреб 
у виплатах власникам депозитів.  

Одночасно федеральні резервні банки повинні ліквідувати активи 
всіх банків-членів, погасити зобов‘язання та розпустити всі існуючі 
банки, натомість створювати нові установи, які приймали б лише 
депозити на вимогу з урахуванням 100% резервних вимог у законних 
грошах та/або депозитах у резервних банках. І, нарешті, повинно бу-
ти призупинене вільне карбування золотої монети, запроваджене 
ембарго на імпорт золота, заборонено приватний експорт золота, 
оголошено обмін усіх золотих монет на банкноти Федеральної ре-
зервної системи, призупинено дію «золотих застережень» у всіх бор-
гових контрактах, а також продажів золота урядом або його експорту  
за кордон554. За півроку – після отримання коментарів та зауважень – 
автори розширили меморандум і його ідеї були використані в деяких 
наступних законодавчих актах.  

Нова Адміністрація трохи вичекала, сподіваючись на те, що ситуа-
ція стабілізується сама собою, але відплив золота з країни продовжу-
вався. Тоді 20 квітня 1933 р. президент Б.Ф. Рузвельт випустив про-
кламацію, що формально призупиняла дію золотого стандарту. Екс-
порт золота заборонявся, так само як і конвертація банкнот у золоті 
монети та зливки. У травні Конгрес надав президенту право зменшу-
вати золотий вміст долара (до 50%) або замінити його на прив‘язку 

                                                 
554 Там само. С. 7–8. 

Банальність № 1. Жага  до золота є пережитком варварства… Ідея, 
що воно повинно бути забезпеченням валют з цієї точки зору також є 
варварським пережитком. 

Банальність № 2.  Дуже нерозумно і марнотратно витрачати стільки 
часу, енергії та грошей на те, щоб викопати золото із земляних ям на 
одному краю світу, виплавити та афінувати його, потім з великими ви-
тратами перевезти звідти і врешті-решт знову поховати його в земляних 
ямах у сейфах центральних банків. 

Г. Вітгерс,	фінансовий журналіст 
Withers	H.	The	Future	of	Gold. Record of General Meeting 

 held	at	Chatham	House	on	31st October	1934. Р. 2–3   
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до вартості срібла (або золота та срібла). У червні було прийнято  
рішення про заборону використання в контрактах «золотого засте-
реження» (gold clause), тобто прив‘язки фінансових зобов‘язань до 
ціни «жовтого металу». Вочевидь, «[з]олото саме стало «керованою» 
валютою»555, про що Дж.М. Кейнс говорив ще за кілька років до  
того. 

У червні–липні 1933 р. у Лондоні на прохання Ліги Націй шість 
провідних країн світу провели Всесвітню валютно-економічну кон-
ференцію. Організатори конференції ставили собі за мету узгоджен-
ня плану дій щодо пожвавлення світової економіки, стимулювання 
міжнародної торгівлі, стабілізації цін на сировину, вирішення проб-
леми міждержавних боргів та відновлення золотого стандарту556. Зу-
стрічі керівників центральних банків засвідчили, однак, що європей-
ські центробанки виступали за повернення золотого стандарту, а 
США – проти будь-якої фіксації валютних курсів (оскільки планува-
ли «грати» на курсах в своїх інтересах). Хоча позиція США була до-
волі невизначеною і залежною від думки однієї людини – президента 
Ф.Д. Рузвельта. Спочатку Рузвельт дав керівнику американської де-
легації К. Халу (Cordell Hull) інструкції взагалі не брати участь в об-
говоренні валютних проблем. Потім дозволив, щоб американські 
представники взяли участь у підготовці проєкту плану тимчасової 
валютної стабілізації. Дізнавшись про наміри британців та французів 
запровадити контроль за курсами їхніх валют, Рузвельт вирішив не 
приєднуватися до досягнутих домовленостей (незважаючи на те, що 
в проєкті угоди було достатньо застережень, які дозволяли вийти з 
неї в разі потреби). Наприкінці червня в одному з інтерв‘ю він взага-
лі розкритикував план валютної стабілізації, а за кілька днів надіслав 
до Лондону нові інструкції, де йшлося про необхідність сфокусувати 
увагу на інших, більш важливих з його точки зору, проблемах, аніж 
валютна нестабільність. Ф.Д. Рузвельт, зокрема, заявив, що стабіль-
ність не може бути досягнута за допомогою дій декількох великих 
економік, і, крім того, відновлення можна досягти шляхом внутріш-
ніх рішень. Він також зазначив, що старі фетиші так званих між-
                                                 
555 Keynes	J.M.	A	Tract	on	Monetary	Reform. Р. 167. 
556 Morrison R.J. The London	 Monetary	 and	 Economic	 Conference	 of	 1933:	 
A	Public Goods Analysis. The American Journal of Economics and Sociology. 
Jul.	1993. Vol.	52,	No.	3. Р. 308. 
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народних банкірів замінюються зусиллями щодо планування націо-
нальних валют з метою надання цим валютам постійної купівельної 
спроможності, оскільки вони не сильно відрізняються від інших то-
варів. Ця зміна американської позиції (точніше – позиції однієї лю-
дини, яка не слухала навіть своїх радників) спричинила ефект бомби, 
що розірвалася. Британський прем‘єр Р. Макдональд говорив, що ця 
«бомба» зруйнувала всю конференцію. Взагалі Сполучені Штати 
відмовилися від будь-яких колективних зобов‘язань, що було сприй-
нято як заклик рятуватися самостійно. На думку багатьох дослідни-
ків, як би не «поворот на місці» Ф.Д. Рузвельта, то не тільки Лон-
донська конференція, а й уся міжвоєнна історія могла б піти іншим 
шляхом. Аж до того, що ніякого «міжвоєнного періоду» могло б і не 
бути – все б обмежилося «післявоєнним співробітництвом». Але на-
слідком започаткованої «новим курсом» Рузвельта міжнародної по-
літики, спрямованої на виживання за рахунок сусідніх країн 
(«beggar-thy-neighbour» – «розори свого сусіда» – так сприймав  А. 
Сміт політику меркантилізму), стали  девальвації національних ва-
лют,  згортання міжнародної торгівлі, політична нестабільність та 
війна. 

Але поки що у жовтні 1933 р. Адміністрація президента США 
приступила до реалізації другого етапу своєї золотої політики, пре-
зентувавши План скупівлі золота (Gold Purchase Plan). Створена ще 
у 1932 р. Корпорація фінансування реконструкції (Reconstruction 
Finance Corporation ) була уповноважена скуповувати золото за під-
вищеною ціною, що призвело до зростання доларової ціни «жовтого 
металу» або падіння вартості долара в золоті та його валютного кур-
су. Ціна золота фактично встановлювалася на зустрічах «за чашкою 
чаю» між президентом та керівниками фінансових відомств. А оскіль-
ки існувала думка, що джентльмени при цьому споживають дещо 
міцніше, то з‘явився вислів про «п‘яну ціну золота»  – тобто ціну, 
яка постійно коливалася (що в ті часи було незвичайним). Амери-
канський історик А. Шлесинджер-молодший наводить характерний 
приклад «продуманості» та «обґрунтованості» такого регулювання. 
Одного разу, під час сніданку у президента виконуючий обов‘язки 
міністра фінансів Г. Моргентау та Дж. Джоунс,  керівник Корпорації 
фінансування реконструкції почали обговорювати необхідність чер-
гової зміни ціни золота і Г. Моргентау, відштовхуючись від своїх 
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розрахунків, запропонував підняти ціну з 19 до 22 центів (маючи на 
увазі, що ціна тройської унції повинна зрости з 20,19  до 20,22 дол.). 
На що президент відповів, що краще підняти її до 21 цента. І відпо-
відно обґрунтував таке рішення: «двадцять один – це тричі сім, тобто 
щасливе число»557. Таким чином, відбулася поміркована девальвація 
курсу американської валюти. Слід зазначити, що додаткові повнова-
ження були отримані в порядку надзвичайних заходів щодо підтримки 
сільського господарства і мали на меті, перш за усе, підвищення ціни 
на зерно та бавовну (до рівня 1926 р.) усередині країни, з її одночас-
ним зниженням на світовому ринку (за рахунок девальвації курсу 
долара) з метою стимулювання експорту. 

До кінця року створилися умови для стабілізації макроекономіч-
ної ситуації на новому рівні. Тому наприкінці січня 1934 р. було ух-
валено Закон про золотий резерв  (Gold Reserve Act), який знамену-
вав собою третій етап Плану та його кульмінацію. Ситуація видава-
лася надзвичайною. Як пояснював, випереджаючи розгляд цього 
законопроєкту в одному з парламентських комітетів гарвардський 
професор О. Спрег (Oliver M.W. Sprague), «жодна країна не деваль-
вувала свою валюту за обставин, які існують в Сполучених Штатах у 
нинішній час»558. Звісно, можна вважати, що, як колишній помічник 
секретаря Казначейства, він грав в урядовій команді. Тим не менш, 
навряд чи можна сумніватися в тому, що на той момент монетарний 
фактор був лише одним із багатьох, які впливали на ситуацію559. Та-
ким чином, «п‘яний курс» «протверезів», коли 31 січня 1934 р. ціна 
золота була підвищена з 20,67 дол. одразу до 34 дол. 

Закон уводив в дію безпрецедентні – як на той час – норми560. 
Перш за все проголошувалося переведення власності на усе моне-
тарне золото (монети та зливки) в США (тобто те, яке до того нале-
                                                 
557 Schlesinger	A.M.,	Jr.	The	Coming	of	the	New	Deal,	1933–1935. The Age of 
Roosevelt. Vol.2. Цит. за: Green	T.	The	New	World	of	Gold. London:	Walker	&	
Co., 1984.	P.	38.	 
558 Gold	 Reserve	 Act	 of	 1934.	 Hearing	 before	 the	 Committee	 on	 Coinage,	
Weights,	 and	 Measures	 House	 of	 Representatives,	 Seventy-Third	 Congress,	 
Second	Session,	 on	H.R.	 697.	Washington:	United	States	Government	 Printing	
Office,1934.	P.	1.	 
559 Там само.  С. 18. 
560 Gold	 Reserve	 Act	 of	 1934. Federal Reserve Bulletin. Feb. 1934. Vol. 20.  
No. 2. P.	62–67.  
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жало усім приватним особам, установам та ФРС) до держави (яку, в 
цьому випадку уособлювало Казначейство). Як компенсацію колиш-
ні власники отримували долари з огляду на ціну 35 доларів за 1 тр. 
унцію ( що було на 59% більше, аніж золотий паритет долара за за-
коном 1900 р. – 20,67 дол. за 1 тр. унцію, який протримався до по-
чатку дії рузвельтівського плану девальвації долара та скасування 
золотого стандарту). Федеральні резервні банки отримали від Казна-
чейства золоті сертифікати, що надалі слугували як забезпечення для 
емісії банкнот. У середині країни монетарне золото тепер могло іс-
нувати лише у вигляді зливків (карбування та використання золотої 
монети заборонялися), які могли продаватися для виробничих пот-
реб (дантистам, ювелірам тощо). Продаж виробів із золота вагою 
понад 15 унцій (близько 200 грамів) вимагав спеціальної ліцензії. 
Казначейству заборонялося обмінювати кредитно-паперові долари 
на золото, за винятком ситуації, коли це потрібно було для здійснен-
ня валютних операцій. З цією ж метою дозволялося карбування зо-
лотої монети для використання за кордоном (по закону про карбу-
вання 1874 р.). Одночасно за рахунок прибутків, отриманих урядом 
за рахунок підвищення ціни золота (2,8 млрд дол.), створювався ста-
білізаційний фонд розміром у 2 млрд дол. для підтримки курсу дола-
ра шляхом здійснення операцій на відкритому ринку. Із цієї суми 
операційний фонд становив лише 200 млн дол., а решта вважалася 
«золотим кредитом», наданим Фонду з боку Казначейства. Згадані 
200 млн дол. були розміщені на рахунку у Федеральному резервному 
банку Нью-Йорка, і вже у червні 1934 р. частково використані для 
інвестування в короткострокові облігації Казначейства США (38 млн 
дол.), золото (20 млн дол.) та срібло (30 млн дол.)561. (Кошти стабілі-
заційного валютного фонду (Exchange Stabilization Fund –- ESF) мог-
ли також таємно використовуватися в операціях із союзними та ней-
тральними країнами у випадку війни (що і було зроблено під час 
Другої світової, коли фонд здійснював незначні операції у фунтах, 
франках та бельгах)562. Нарешті Закон дозволяв президенту США 
                                                 
561 Schwartz	 A.J.	 From	Obscurity	 to	 Notoriety:	 A	 Biography	 of	 the	 Exchange	
Stabilization	Fund. Journal of Money, Credit, and Banking. May	1997.	Vol.	29,	
No.	2,	P.	135–136.  
 Бельга (Belga) – офіційна назва бельгійської грошової одиниці в період з 
1926 по 1946 рр. Бельга була запроваджена після виходу країни з Латинсь-
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встановлювати ціну золота в доларах своїми постановами  
(proclamation).	 

Як можна побачити, Закон був дуже контроверсійним. Зокрема, 
багато питань виникало у зв‘язку з порушенням зобов‘язань щодо 
кредиторів за воєнними облігаціями (які оплачували їх повноцінною 
«дзвінкою монетою». Сумніви викликало і право на реквізицію золо-
та федеральних резервних банків, яке було забезпеченням емісії їх-
ніх банкнот563). Взагалі положення, що стосувалися ФРС, викликали 
бурхливі дебати і банкіри навіть обговорювала можливість відмови 
від їх виконання. Через це президент Ф.Д. Рузвельт направив до Го-
лови ФРС Ю. Блейка листа, в якому намагався згладити шорсткості 
Закону. Президент підкреслював своє визнання чудової роботи, яку 
ФРС здійснила у зв‘язку зі спільними спробами досягти економічно-
го відродження і називав її «інституцією з незчисленними заслугами 
за двадцять років її існування»564. Слід враховувати, що це все відбу-
валося на тлі колапсу фіскальної політики, коли Федеральний резерв 
з його монетарною політикою залишався єдиним інструментом 
впливу на економічні процеси або, за словами сенатора-демократа  
Ч. Шумера (Chuck Schumer), «єдиною грою в місті» ("the only game in 
town")565. Лист Президента був настільки лагідним, що американська 
преса назвала його «eulogy» – «панегіриком» або, скоріше, «надгроб-
ним словом», оскільки було насправді ясно, що ФРС вже була не тим 
інститутом, який створювався двадцять років тому, і втрачала право 
на проведення власної монетарної політики (яке їй повернули лише у 
1951 р. згідно з угодою між Казначейством та ФРС – Treasury-Fed 
Accord of 1951). Тепер це право переходило до американського уря-
ду. (Симптоматично, що і посаду керівника ФРС з того часу почали 
                                                                                                               
кого монетного союзу і дорівнювала 5 французьким (і попереднім бельгій-
ським франкам). Фактично усі ціни та платежи все одно встановлювалися у 
франках, тож використання «бельгів» пройшло майже непомітно. 
562 Там само. С. 140 . 
563 Gold	Reserve	Act	 of	 1934.	Hearing	 before	 the	Committee	 on Banking and 
Currency	of	United	States	Senate,	Seventy-Third Congress, Second Session,	on 
S. 2366. Washington:	United	States	Government	Printing	Office, 1934. Р.10.  
564 Review	 of	 the	 month. Federal Reserve Bulletin. Feb.,1934. Vol.	 20,	 No.2.	 
P.	61.	 
565 Binder S.,	Spindel	M. The	Myth	of	Independence:	how	Congress	governs	the	
Federal	Reserve. Princeton	University	Press,	2017.	P.	14.	 
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називати «голова» або навіть «головуючий» – Chair, замість «керую-
чий»  – Governor, що відображало зменшення його прав). Утім, бан-
кірам не залишалося нічого іншого, як погодитися зі змінами і при-
йняти те, що тепер вони лише фіскальні агенти, які виконують поба-
жання «клієнта» – Казначейства. Хоча це було більш схоже на 
ситуацію, коли чиновники Федерального резерву сиділи на «приста-
вних стільцях» і записували вказівки, які диктував уряд (Адміністра-
ція Президента США). 

І хоча наукові дискусії з приводу причин Великої депресії та ролі 
політики Ф.Д. Рузвельта або Федеральної резервної системи в її 
розв‘язані не вщухають і до цього часу, – як кажуть, «переможців не 
судять». Золото як монетарний товар було принесено в жертву в 
боротьбі з економічною нестабільністю у нових політико-
економічних умовах чергового етапу глобалізації. Фактично його 
було націоналізовано і виведено за межі реального грошового обігу. 
Особливо відзначилися США та Франція, які збільшили свої золоті 
запаси із 5,5 млрд золотих доларів (відповідно, 3,9 та 1,6 млрд ) до 
8,1 млрд дол. (відповідно 4,9 та 3,2 млрд), або з 53 до 64% усіх 
централізованих золотих запасів566. І це, до речі, дозволяє перекласти 
провину за слабкість золотодевізного стандарту та провокування Ве-
ликої депресії саме на їхню політику в цьому напрямі567.  

Стерилізація припливу золота у 1920-х роках, надмірна реакція на 
відплив золота у вересні 1931 р. і небажання продовжувати операції 
на відкритому ринку в 1932 р. мали катастрофічний ефект не тільки 
для США, а й для всіх країн, валюти яких були прив‘язані до долара. 
Тобто це стосувалося більшості світу, оскільки після піку системи у 
1929 р., не менше 46 незалежних держав дотримувалися золото де-
візного стандарту ( фактично всі, за внятком Китаю, Іспанії, Туреч-
чини та Радянського Союзу)568. 
 

Окремо слід сказати про т.зв. «валютні бло-
ки». З одного боку, радянські дослідники, нама-
гаючись підкреслити тенденцію до загострення 

протиріч між «імперіалістичними державами» надавали їм якесь 
                                                 
566 Eichengreen B. The Gold-Exchange Standard and the Great	Depression. P. 5. 
567 Там само. С. 7. 
568 Ferguson	N.	The	Cash	Nexus. Р. 330. 

Валютні  
блоки 
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особливе самостійне значення, вважаючи, що це були «валютні 
угрупування, створені для забезпечення валютної гегемонії імпері-
алістичних держав з метою використання залежних країн як ринків 
збуту, джерел сировини та сфер прикладання капіталу»569. Але на-
віть із цього визначення випливало, що головним чином такі блоки 
мали торговельно-економічний характер і відображали процес фраг-
ментації або регіоналізації, який в умовах краху традиційного золо-
того стандарту та невизначеності щодо курсової стабільності та 
взаємної конвертованості окремих валют тяжів до розрахунків у 
валюті країни-лідера. До таких торгово-валютних блоків належали: 
стерлінговий – у складі Британії, Австралії та Нової Зеландії, а та-
кож Данії, Ірландії, Норвегії, Португалії, Швеції та Фінляндії), рейх-
смарковий (або «центрально-європейський) – до якого входили  
Австрія, Греція, Німеччина та Угорщина, та золотий – Бельгія, 
Голландія, Франція та Швейцарія. Як «залишкова група» були 
США, Японія та Канада (при тому, що Канада не входила до стер-
лінгового блоку, але деякі дослідники відносилася її до торгового 
блоку британської Співдружності націй)570. Тобто ніякого окремого 
доларового блоку фактично не існувало (хоча це і не вписувалося в 
марксистські схеми). 

Насправді ці блоки були проявами торгової війни, яку в міжвоєн-
ний період основні держави розпочали на основі політики протек-
ціонізму, замінюючи нею процес інтеграції, характерний для дово-
єнного періоду. Якщо розглядати процес становлення, скасування та 
відновлення золотого стандарту у військових термінах, то можна 
говорити про утворення «союзницьких блоків». У «золотий блок» 
входили Велика Британія,	 Португалія,	 а також більшість британ-
ських колоній і домініонів. У «срібному блоці»  зібралися такі краї-
ни, як Пруссія, Росія, Австрія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, 
Мексика, Китай, Індія та Японія. «Біметалічний блок» був предста-

                                                 
569 Финансово-кредитный словарь. Т. 1 / гл. ред..В.Ф. Гарбузов. Москва: 
Финансы и статистика, 1984. С. 189.  
570 Madsen	J.B.	Trade	Barriers	and	the	Collapse	of	World	Trade	During	the	Great	
Depression. Southern	Economic	Journal. 2001. No.	67(4). Р. 850,	851,	863.  
 У 1936 р. уряд Чан Кайші вирішив запровадити мито на вивіз срібла із 
Китаю, що призвело до необхідності відмовитися від срібного стандарту і 
замінити срібний юань на суто паперове фабі – адже хоча формально було 

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

409 

влений, перш за усе, Латинським валютним союзом, а також Сполу-
ченими Штатами Америки.  

У період мирного розвитку між двома світовими війнами битви 
на «валютному фронті» не вщухали, то приводячи до певного від-
новлення позицій прихильників «жовтого металу» (золотозливко-
вий та золотодевізний стандарти), то підтверджуючи слабкість 
позицій золота в епоху індустріального розвитку та державного 
капіталізму (крах обмежених форм золотого стандарту внаслідок 
кризи 1929–1933 років). Як зауважив один із найбільш авторитет-
них дослідників економічної ролі золота, російський економіст 
(колишній заступник міністра фінансів СРСР), д.е.н. С.М. Бори-
сов, «разом з державними ресурсами іноземних валют золото 
створило матеріальну базу державно-монополістичного втручання 
у міжнародні валютні справи»571.  Втім, якщо за висловом амери-
канського сенатора Дж. Інгалса (James John Ingalls, 1833–1900),		
Золото – це гроші монархів», то новий панівний клас вимагав і 
нових грошей. 

Відхід від золотого стандарту розпочався ще до британського 
рішення 1931 р. (який лише прискорив цей процес), а після Великої 
депресії лише шість країн т.зв. «золотого блоку» (Франція, Бельгія, 
Голландія, Швейцарія, Італія та Польща) намагалися зберегти хоча 
б урізані форми золотого стандарту, але й вони у 1935–1936 рр. бу-
ли змушені відступити, поступившись залізній волі економічних 
законів.  

                                                                                                               
проголошено перехід до золотого стандарту, конкретного золотого вмісту 
фабі встановлено не було. Звісно, що практично одразу нова валюта почала 
знецінюватися. 
571 Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма. Москва:	
Финансы и статистика, 1984. С. 22.  
 Ця фраза більш відома в інтерпретації (точніше – у творчому розвитку) 
Нормана Франца, який у своїй книзі «Гроші та багатство в Новому Тисячо-
річчі» написав: «Золото – це гроші королів; срібло – гроші шляхтичів; бар-
тер – гроші селян; але борги – гроші рабів» (Franz N. Gold is the money of 
kings;	silver	is	the	money	of	gentlemen;	barter	is	the	money	of	peasants;	but	debt	
is	the	money	of	slaves. Money and Wealth in the New Millennium: A Prophetic 
Guide to the New World Economic Order.  Whitestone	Press,  2001).  
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Рис. 10.  Момент відходу країн від міжвоєнного  
золотого стандарту 
Джерело: Urban S.A.	The	Name	of	the	Rose:	Classifying	1930s	Exchange-Rate 
Regimes. Discussion Papers in Economic and Social History (University of Ox-
ford). April	2009. No. 76. Р. 5.  

Таким чином, після Першої світової війни відбулася спроба знову 
«увійти в ту саму воду», але відновлення золотого стандарту навіть в 
урізаній, спрощеній формі проіснувало недовго і зазнало краху,  
зустрівшись із першим серйозним проявом нової реальності. Внаслі-
док цього вихід фунта стерлінгів із золотого стандарту також став 
каталізатором глобального краху системи. І, дійсно, як зазначив 
кембриджський дослідник: епоха золотого стандарту гальмувала 
зростання світової економіки та призвела до посилення Великої де-
пресії. Світовій економіці було краще без нього572. 

Завершуючи огляд цього етапу, доречно згадати, що сказав  
керівник адміністративно-бюджетного управління Адміністрації 
Д.Ф. Рузвельта Л. Дуглас банкіру Дж. Варбургу після того, як 18 квіт-

                                                 
572 Kitson	M.	End	 of	 an	Epoch:	Britain‘s Withdrawal from the Gold Standard. 
Judge	 Business	 School,	 University	 of	 Cambridge,	 June	 2012. Р. 11. URL:	
https://michaelkitson.files.wordpress.com/2013/02/kitson-gold-standard-june-
2012.pdf 
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ня 1933 р. американський президент оголосив своєму оточенню про 
намір відмовитися від золотого стандарту: «Це кінець західної циві-
лізації»573! 

Близько 1931 р. cвіт, здавалося б, cкинув свої золоті кайданки, але 
це не зумовило їх остаточне зникнення. Отож, справжнього вирі-
шення проблеми довелося чекати ще сорок років – до моменту роз-
плутування  системи, яку в цей час тільки почали створювати. 

 
3.2.3.3. Бреттон-Вудська геополітика грошей   

 
Утім, як виявилося із часом, оцінка Л. Дугласа була занадто апо-

каліпстичною, а реалістичніше усе ж таки було передбачати  кінець 
епохи – як це зробив журнал «Економіст». Та і його співбесідник та 
один із «золотих жуків» (тобто прихильників золотого стандарту) 
Дж. Варбург, який спочатку вважав, що вони (разом із президентом 
Д.Ф. Рузвельтом) «позбавили життя священну корову», багато ро-
ків потому визнав, що така точка зору була помилкою, оскільки 
«життя не проходить так, як написано у книжках». Більше того,  
саме Варбургу належать слова про те, що «ми повинні мати Світо-
вий Уряд – подобається це нам чи ні. Питання лише в тому, як буде 
встановлено Світовий Уряд: силою або порозумінням (by conquest 
or consent)»574. Це виголошено на сенатських слуханнях у 1950 р. 
Щоправда, йшлося про необхідність виходу із ситуації розколотого 
навпіл світу (на «капіталістичний» та «комуністичний»). Але така 
потреба стосувалася і «розколотого світу грошей». І  рух у зазначе-
ному Дж.  Варбургом напрямі розпочався, по суті, одразу після па-
діння такого «бастіону національної влади», як аполітичний та ней-
тральний золотий стандарт. 

                                                 
573 Rauchway	E.	How	Franklin	Roosevelt	Secretly	Ended	the Gold Standard. The 
Bloomberg App. 21.03.2013. URL:	 https://www.bloomberg.com/ 
view/articles/2013-03-21/how-franklin-roosevelt-secretly-ended-the-gold-
standard 
574 Warburg	 James	 P.	 Senate	 Report	 (Senate	 Foreign	 Relations	
Committee). Revision	 of	 the	 United	 Nations	 Charter:	 Hearings	 Before	 a	
Subcommittee	of	the	Committee	on	Foreign	Relations,	Eighty-First Congress. 17 
February	 1950.	Washington,	 D.C.:	 United	 States	 Government	 Printing	 Office,	
1950.	P.	494.  
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Як вже згадувалося, на Світовій конференції 
з монетарних та економічних питань у Лондоні 
провідні країни востаннє спробували домовити-

ся про колективні дії у цій сфері. Спроба закінчилася невдало, й ін-
дустріально розвиненим країнам не залишалося нічого іншого, як 
поодинці намагатися вирішувати питання валютного регулювання. 
Першою проблемою щодо вирішення була стабілізація курсу франка 
на реальному рівні: до середини 1936 р. уряд Франції зберігав свою 
валюту від девальвації, але ціною падіння виробництва та зростання 
безробіття. Девальвація франка ускладнювалася падінням курсу фун-
та, що відображало зменшення британського експорту на континент. 
Пропозиції надання франко-американського кредиту для підтримки 
стабільності валютного курсу не знаходили розуміння в Лондоні. 
Президент Д.Ф. Рузвельт, маючи на увазі небажання англійської 
сторони йти на переговори з цього питання, навіть сказав своєму мі-
ністру фінансів: «Якщо британці сядуть за стіл переговорів – це вже 
80 відсотків справи; вам залишиться зробити лише решту 20 відсот-
ків». Тоді США та Франція (на які припадало тоді до 70% запасів 
світового монетарного золота) спробували вирішити проблему ва-
лютної стабілізації вдвох, сподіваючись, що Британії доведеться 
просто приєднатися до їхнього рішення. Але рішення знайдено не 
було. Зрештою, після зміни уряду у Франції виникла ідея колектив-
ної девальвації валют країн «золотого блоку» (Франції, Нідерландів 
та Швейцарії), яка, в принципі, знайшла підтримку на переговорах 
під егідою Банку міжнародних розрахунків в Базелі575. Але справж-
ньої готовності для девальвації своєї валюти в уряду Франції ще не 
було: у своїй першій промові перед парламентом прем‘єр Л. Блюм 
запевняв, що не може статися такого, щоб французи прокинулися 
вранці та дізналися, що франк девальвований. А тому продовжува-
лися дипломатичні зусилля, спрямовані на поглиблення співробіт-
ництва у питанні взаємної стабілізації валютних курсів, естафету у 
здійснені яких перейняв фінансовий аташе Франції у США та Брита-
нії Е. Монік, ідея якого полягала у відмові від фіксації нового курсу, 
                                                 
575 Clarke S.V. Exchange-Rate Stabilization in Mid-1930s: Negotiating the Tri-
partite	 Agreement. Princeton Studies In International Finance, International 
Finance Section' Department of Economics / Princeton	University. 1977. No. 41. 
P. 25. 

Тристороння 
Угода 1936 
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а, по суті, його «плавання» у певних межах (але на 25–28% нижче від 
паритету «франку Пуанкаре». Такий самий принцип мав би бути за-
проваджений і у Британії. У переговорах розрахунок знову робився 
на досягнення спочатку угоди зі Сполученими Штатами, до якої 
Британія приєднається «за відсутністю вибору». Зрештою, домови-
лися створити стабілізаційний фонд, до якого кожна зі сторін пере-
казувала суму, еквівалентну 100 млн дол. Згоду Парижу на фактичну 
девальвацію франка довелося сховати за пишними словами про те, 
що Франція не погоджується на односторонню девальвацію, але ро-
бить крок у напрямі нової валютної системи (якої саме – було не ду-
же зрозуміло, оскільки президент Д.Ф. Рузвельт не погоджувався 
підтвердити наміри повернення до золотого стандарту, навіть «за 
сприятливих умов»). Зрештою, угода так і не була підписана: просто 
25 вересня 1936 р. уряди трьох країн одночасно оприлюднили текст 
узгодженої декларації. Декларація містила висловлювання щодо 
сприяння миру, процвітанню та покращенню рівня життя. Підкрес-
лювалася необхідність «повністю враховувати вимоги внутрішнього 
процвітання». Британія та Сполучені Штати «вітали» коригування 
валютного курсу франка в надії, що це «встановить більш міцні ос-
нови для стабільності міжнародних економічних відносин». Три 
уряди заявили про свій намір «продовжувати використовувати від-
повідні доступні ресурси, щоб уникнути – наскільки це можливо – 
будь-якого порушення основи міжнародних валютних операцій». 
Нарешті, інші країни були запрошені підтримати задекларовану по-
літику трьох урядів і було висловлено надію, що жодна країна не 
намагатиметься отримати необґрунтовану перевагу в обмін на кон-
курентну перевагу і тим самим перешкоджати зусиллям із віднов-
лення більш стабільних економічних відносин576. (Невдовзі до Угоди 
приєдналися ще три країни – Бельгія, Швейцарія та Нідерланди.) 

Таким чином було запроваджено неформальну та тимчасову Три-
сторонню стабілізаційну угоду (Tripartite Stabilization Agreement),	
яка відновлювала міжнародне співробітництво в цій галузі. Політич-
не значення такої співпраці було настільки важливим, що міністр 
фінансів США Г. Моргентау навіть назвав Тристоронню угоду «най-
більшим кроком в напрямі дотримання миру із часів [Першої] Світо-

                                                 
576 Там само. С. 40. 
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вої війни». На практиці Угода вперше створювала валютно-курсовий 
механізм, який тепер називають «керованим плаванням», і дозволяла 
оптову торгівлю золотом між центральними банками країн-учасниць 
(принцип, відомий також як «24-годинний золотий стандарт», оскіль-
ки Угода передбачала можливість виходу з неї за умови попере-
дження щонайменше за добу). 

Протягом трьох років Тристороння угода певною мірою дозволя-
ла регулювати курсові співвідношення (головним чином, девальву-
вати франк та фунт) і якось уникати великих торговельних та моне-
тарних конфліктів577. «Валютну війну» 1931–1936 рр. зупинили, але 
остаточного рішення проблеми знайдено не було. Адже Угода не 
мала характеру чіткої інструкції щодо дій усіх сторін, а представля-
ла, скоріше, паралельні декларації кожної зі сторін578. Надійність 
Тристоронньої угоди була не дуже великою, оскільки вона пе-
редбачала відбудову міжнародної валютної системи на основі ad 
hoc, а не прийнятної для усіх сторін теоретичної моделі. 

 
Оскільки Тристороння угода не забезпечила остаточне вирішення 

проблеми створення ефективної міжнародної валютної системи, по-
шуки в цьому напрямі продовжувалися. Зокрема, важливі пропозиції 
були зроблені гарвардським професором Джоном Х. Вільямсом 
(John H. Williams ) на спільному засіданні Американської статистич-
ної асоціації та Американської економічної асоціації 28 грудня 1936 
р.579. Він, зокрема, зауважував про необхідність укладання спочатку 
перехідної або – як він її назвав – «джентльменської угоди» на пев-
ний випробувальний період, – оскільки проблема занадто важка для 
того, щоб її можна було вирішити повністю та остаточно одразу од-
нією угодою. Далі Дж. Вільямс вважав, що виходом може бути не 

                                                 
577 Oye K.A. The Sterling-Dollar-Franc	 Triangle:	 Monetary	 Diplomacy	 1929-
1937. World Politics. Oct.	1985. Vol.	38,	No.	1. P.	173.  
578 Gold J. Legal and	 Institutional Aspects	 of	 the	 International	 Monetary	 Sys-
tem: Selected Essays. Vol. 2. Wash.,	D.C.:	International	Monetary	Fund,	1984. P. 76.  
579 Williams J.H. The Adequacy	 of	 Existing	 Currency	 Mechanisms	 Under	 
Varying	Circumstances. 
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універсальний механізм, а певний набір варіантів для різних країн 
або груп країн. І, нарешті, на його думку, критичною була необхід-
ність встановлення дієвого валютного контролю та ефективної між-
народної співпраці (особливо між США та Британією). 

 
Між тим ситуація загострювалася настільки, що у вересні 1939 р. 

Лондонський ринок золота був закритий. Потрібно було діяти, і тому 
певним продовженням Тристоронньої угоди стала Угода між Брита-
нією та Францією, підписана наприкінці 1939 р. Міністр фінансів 
Британії Дж. Саймон (John Allsebrook Simon, 1st Viscount Simon) 4 
грудня відвідав Париж і домовився зі своїми колегами про певний 
«фінансовий альянс» на час спільної війни проти Німеччини. Суть 
угоди, оприлюдненої одночасно в Лондоні та Парижі 13 грудня, по-
лягала в тому, що союзники домовилися про створення спільної 
«військової казни»580. Втім, угода включала і певні положення, що 
стосувалися двосторонніх валютних відносин. Зокрема, сторони до-
мовилися визнавати валюти одна одної за їхньою номінальною вар-
тістю із використанням фіксованого  (на момент початку війни) кур-
су та застосовувати їх при здійсненні валютних операцій без перека-
зу золота. Тобто « [о]бидві країни на час війни зможуть покрити всі 
свої потреби у валюті іншої країни шляхом сплати в їх власній валю-
ті без будь-якої проблеми пошуку необхідного золота»581. Вони та-
кож домовилися спільними зусиллями відновлювати можливі втрати 
золотодоларових резервів і не залучати неузгоджених між собою між-
народних кредитів (що було спробою врахувати уроки попередньої 
світової війни).  

 
Цілком закономірно, що пошук нової теоре-

тичної моделі було продовжено. Невдачі Лондон-
ської конференції 1933 р. та Тристоронньої угоди 

                                                 
580 Rue	L.	British,	 Frances	 Finances	 Pooled	 by	Money	Pact. Chicago Tribune. 
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581 Anglo-French Financial Agreement. Hansards Archives – HC Deb. 12 De-
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1936 р. зумовили появу ідеї створення міжнародної організації, ме-
тою діяльності якої мала би стати стабілізація міжнародної торгівлі 
та системи валютних відносин. Така система повинна була базувати-
ся на досвіді реалізації стабілізаційних програм, запропонованих 
групою міжнародних експертів під керівництвом американського 
банкіра Ч. Дейвіса для Німеччини (1921–1923 рр.), а також Лігою 
Націй для Австрії (1922 р.) та Угорщини (1923 р.). Утім, логіка роз-
витку політичних подій призвела до початку Другої світової війни, 
що на певний час усунула валютні проблеми на другий, а може й на 
третій план. У всякому випадку країнам, безпосередньо охопленим 
воєнними діями, явно було не до валютної реформи. Настільки, що 
В. Черчилль був готовий пожертвувати національною валютою Бри-
танії заради єдності союзників (жертва, на яку Лондон пізніше не 
пішов заради єдності Європейського Союзу): у ході переговорів з 
американцями, на яких Черчилль намагався досягти їхньої згоди на 
вступ у війну проти нацистської Німеччини, британський прем‘єр 
пропагував, серед іншого, створення спільної валюти – «товарного 
долара» (і – навіть – намалював графічний символ, який поєднував 
знаки долара та фунта)582.  

Тоді в Німеччині нацисти протягом перших двох років після 
встановлення свого режиму поводились із грошовою системою до-
сить обережно, надавши голові Рейсбанку Я. Шахту (Hjalmar 
Schacht) «карт-бланш» у справах монетарної політики. Але вже на-
прикінці 1934 р. нацисти вирішують покінчити із тим, що Г. Герінг 
зневажливо називав «так званою вільною грою економічних сил». 
Більше уваги почали приділяти політиці  Wehrwirtschaft (термін, 
який означав, що економічні інститути повинні бути повністю пере-
роблені як цілісні частини військової машини). І хоча монетарні 
елементи політики Wehrwirtschaft ніколи не були повністю розроб-
лені або широко визнані583, тим не менше, за період 1933–1938 рр. 
завдяки Я. Шахту економіка Німеччини вражаюче відновилася. Втім, 
грошей не вистачало, оскільки заощадження були відсутні, а вироб-
ництво було настільки обмеженим, що заощадження не накопичува-
лися. Не можна було також просто друкувати гроші, оскільки надан-
                                                 
582 Джонсон Б. Фактор Черчилля. Москва: Колибри, 2016. С. 275.  
583 Wolfe	 M. The	 Development	 of Nazi	 Monetary	 Policy. The Journal of 
Economic History /	Cambridge	University..Dec.,	1955. Vol.	15,	No.	4. Р. 392.  
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ня позик уряду наразило би Рейхсбанк на ризик втратити контроль 
над грошово-кредитною політикою. І тоді Я. Шахт віднайшов нетра-
диційне монетарне рішення. Для здійснення платежів державні під-
рядники та постачальники отримували векселі, випущені компанією, 
що називалася «MEFO» (Metallforschungsgesellschaft	– Металургічна 
дослідницька компанія) Векселі MEFO були гарантовані державою,	
вони могли циркулювати в економіці та бути дисконтовані їхніми 
власниками у Рейхсбанку в обмін на готівку. Таким чином, їм нада-
вався характер процентних грошей –  тож банки, ощадні каси та фірми 
могли зберігати і використовувати їх точно так, ніби вони були гро-
шима. Якби всі векселі MEFO були представлені відразу для дискон-
ту, це, звісно, призвело б до інфляції. Але цього не сталося: державні 
закупівлі спричиняли зростаючий попит на робочу силу, а фірми  
відновлювали інвестиції, використовуючи векселі MEFO як забезпе-
чення позик. Інвестиції створювали попит на  додаткову робочу си-
лу, а доходи та заощадження в результаті зростали, збільшуючи та-
кож фіскальні доходи584. І хоча у 1938 р. (коли було досягнуто повної 
занятості) Я. Шахт (який на той час уже втратив і свою посаду, і до-
віру фюрера) наполягав на припиненні використання векселів 
MEFO, саме їх запровадження пізніше ставили йому в провину на 
Нюрнбергському судовому процесі585. 

 
Між тим успіхи «німецької зброї» у перші роки війни надихнули 

нацистських лідерів на широкомасштабне планування свого майбут-
нього «світового панування», в тому числі й у сфері економіки. Піс-
ля повернення з окупованого Парижу у третій декаді червня 1940 р. 
Гітлер доручив своєму міністру економіки та президенту Рейхсбанку 
В. Функу підготувати план післявоєнної реорганізації економічного 
життя в Європі. Німеччина ще до війни відносно добре впоралася з 
депресією та безробіттям, а також забезпечила рівновагу свого пла-

                                                 
584 Bossone B.,	Labini S. Macroeconomics	in	Germany:	The	forgotten	lesson	of	
Hjalmar	 Schacht. VOXeu / SEPR. July	 1, 2016. URL: https://voxeu.org/article/ 
macroeconomics-germany-forgotten-lesson-hjalmar-schacht  
585 Nuremberg	 Trial	 Judgements:	 Hjalmar	 Schacht. Jewish	 Virtual	 Library.	 
A	Project	of	AICE. URL: 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/nuremberg-trial-judgements-hjalmar-
schacht 
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тіжного балансу (незважаючи на великі потреби в імпорті продук-
ції, що було необхідно для підготовки до війни). Тож тепер нацист-
ські економічні рецепти могли бути запропоновані усій Європі.  
І не тільки. 

У Сполучених Штатах про ці наміри нацистів стало відомо до-
сить швидко. І це викликало певне занепокоєння – і не стільки у 
зв‘язку з Європою, скільки із Латинською Америкою. Річ у тім, що 
націоналістичні кола на південному континенті виявляли дедалі 
більшу схильність до економічних і політичних стосунків з Німеч-
чиною. Американською відповіддю на таки загрози стала політика 
лібералізації економічних відносин з латиноамериканськими краї-
нами. Ще до появи інформації про підготовку німецької економіч-
ної декларації помічник заступника Державного секретаря з еконо-
мічних питань Е. Коладо (Emilio Collado) підготував меморандум, в 
якому закликав адаптувати міжамериканську економічну програму 
з внутрішніми програмами уряду США. Ці питання інтенсивно об-
говорювалися на спеціальному майданчику, яким став Міжамери-
канський фінансово-економічний дорадчий Комітет. Засідання Ко-
мітету відвідували й інші американські посадовці, зокрема Г. Вайт 
із Казначейства США. Серед ідей для нової програми було ство-
рення спеціального стабілізаційного валютного фонду та Міжаме-
риканського банку586.  

Усі ці ідеї, –  включаючи створення механізму уникнення надмір-
них курсових коливань та зміцнення монетарної системи та її інсти-
тутів, – були оприлюднені у вигляді  «Економічної програми для 
Америк» (Economic Program for the Americas) на засіданні Комітету 
11 липня 1940 р.587.  

«Протинацистське щеплення» було зроблено дуже вчасно, ос-
кільки вже 25 липня 1940  р. В. Функ під час своєї прес-конференції 

                                                 
586 Wilson	T.A.,	McKinzie	R.D. Oral	History	Interview	with Emilio	Collado	(11) 
/ Harry	 S.Truman	 Library	 and	Museum. New	 York,	 New	York, July	 7,	 1971. 
URL: https://	www.trumanlibrary.org/oralhist/	collado1.htm 
587 Helleiner	E.	Currency	Blocs	and	the	Future	of	Embedded	Liberalism. Global 
Liberalism and Political Order: Toward a New Grand Compromise? / Ed. by 
Berstein	 S.	 and	 Pauly	 L.W.	 N.Y.,N.Y.:	 State	 University	 of	 New	 York	 Press,	
2007. Р.147.  
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в Берліні проголосив основні принципи «Нового порядку» 
(Neuordnung).  Він мав базуватися на тісній співпраці між Німеччи-
ною та Італією та використанні методів, які не дозволять «нерегу-
льовану гру економічних сил». Зокрема, передбачалося, що наявний 
досвід двосторонніх економічних відносин розвинеться в систему 
багатосторонньої торгівлі, а балансуючі  розрахунки будуть здійс-
нюватися шляхом валютного клірингу. Така валютна система перед-
бачала би фіксовані паритети та стабільні валютні курси. Кожний 
уряд регулював би свій платіжний баланс (адміністративними мето-
дами), а, отже, не виникало би проблем міжнародної нерівноваги. 
Клірингова система повинна була мати надлишок золота для платіж-
них цілей. Але при цьому підкреслювалося, що Німеччина ніколи не 
погодиться на систему, що базуватиметься на засобі платежу, вар-
тість якого вона не зможе визначати.  

«Гроші мають другорядне значення, – заявляв В.Функ. – Перш за 
все – управління економікою. Якщо економіка нездорова, валюта не 
може бути здоровою. В межах здорової європейської економіки та 
розумного розподілу робочої сили між європейськими країнами ва-
лютні проблеми вирішаться самі собою, просто за рахунок викорис-
тання правильної валютної техніки. Вочевидь, що Рейхсбанк матиме 
домінуючу позицію. А природним результатом величезного зростан-
ня могутності Німецького Рейху стане зміцнення його валюти»588. 
Виробництво – за такої системи – визначатиметься наявністю робо-
чої сили, матеріалів та промислових потужностей, а не розмірами 
золотих резервів центрального банку. 

Звісно, що світовий фінансовий центр повинен був переміститися 
з Лондону до Берліна, в якому і здійснюватимуться клірингові роз-
рахунки між європейськими країнами. З іншими країнами світу пе-
редбачалося організувати торгівлю та основі бартеру. Втім, після 
війни валютні обмеження могли би бути поступово скасовані (крім 
контролю за рухом капіталу). Що стосується США (які на той мо-
мент ще не вступили до війни проти Німеччини), то економічні від-
                                                 
 Не плутати з «Новим порядком для Європи» (Neuordnung Europas)	– німе-
цько-італійською декларацією стосовно намірів політичної реорганізації 
Європи, що була оприлюднена 29 серпня 1941 р.  
588 Цит. за: Van Dormael A. Bretton-Woods:	Birth	of	a	Monetary	System. Lon-
don:	Palgrave	Macmillan,	1978.	P.	5.	 
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носини з ними передбачалося будувати залежно від того, чи припи-
нять вони дискримінацію німецьких товарів. «Ми не знаємо, що 
американці будуть робити з їхнім золотом – це, перш за все, пробле-
ма Сполучених Штатів. Стосовно європейських валют золото взагалі 
не матиме жодного значення, тому що вартість валют залежатиме не 
від їх золотого покриття, а від рішення уряду»589. 

Як з‘ясувалося вже після війни (за свідченнями документів, що 
зберігаються у архівах Потсдамської конференції), згідно із доповід-
дю «Зовнішні валютні проблеми після завершення війни» (оскільки 
вона була підготовлена у червні 1940 р., то завершення війни на-
цистським аналітикам вбачалося лише «переможним»), глобальна 
економіка повинна мала би бути розподілена на кілька блоків. Най-
могутнішим бачилося об‘єднання (пов‘язання) Німецького та Аме-
риканського блоків (ще раз нагадаємо, що на той момент США ще 
не увійшли у війну), а провідною валютою Великого німецького 
економічного блоку (Grosswirtschaftsraum)	–  рейхсмарка. З валюта-
ми інших країн блоку вона мала бути пов‘язана фіксованим курсом, 
який можна буде змінити лише за спільною згодою. Втім, остаточ-
ною метою було перетворення рейхсмарки на єдину спільну валюту, 
що автори доповіді вважали лише «питанням тактики». 

Важливою метою було також уникнення прив‘язки рейхсмарки 
до золота, оскільки частка США у світовому запасі «жовтого мета-
лу» вважалася занадто великою. А тому і курс між валютами США 
та Німеччини не міг бути фіксованим, проте його плавання мало би 
було бути обмеженим угодою про взаємні валютні інтервенції590. 

Цей проєкт – із відомих причин – ніколи не був реалізованим, а 
післявоєнна міжнародна валютна система будувалася вже на зовсім 
інших засадах (які на той момент лише починали розроблятися). 

 
Між тим невдовзі до процесу розроблен-

ня майбутньої валютної реформи підклю-
чаються дві особи, яким у ньому доведеться 

відіграти ключові ролі. 

                                                 
589 Там само. С. 6.  
590 Hoffmayer	E.	The	International	Monetary	System:	An	Essay	in	Interpretation. 
Amsterdam:	North-Holland,	1992.	P.19–20.  
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У Великій Британії, на відміну від Сполучених Штатів, спочатку 
не приділяли великої уваги значенню німецької програми «Нового 
порядку» – ані до її оголошення, ані після. Протягом кількох місяців 
не було жодної офіційної реакції на цю тему, що постійно піднімали 
в ефірі пропагандистські німецькі радіостанції (а в Британії та США, 
на відміну від Німеччини та СРСР, ніякої заборони проти їхнього 
прослуховування не існувало). Нарешті у листопаді 1940 р. міністр 
інформації направив Дж.М. Кейнсу (на той момент відповідальному 
працівнику міністерства фінансів) пропозицію все ж таки відгукну-
тися на цю тему, із тим, щоб якось протиставити ідеям клірингу та 
бартеру принципи золотого стандарту та вільної торгівлі  – тради-
ційні британські цінності. Першою реакцією Дж. Кейнса було «чу-
дово» і «ми повинні подумати, що робити нам»591. Вивчивши питан-
ня детальніше, Дж. Кейнс відповів, що втручатися у суперечку на 
рівні радіопропаганди було би небажано, оскільки слухачі, скоріш за 
все, віддаватимуть перевагу…«Новому порядку». Після війни, вва-
жав він, у Британії не буде достатньо золота і вона буде змушена 
вдатися до того, що зараз пропонує В. Функ. Тільки  робити це кра-
ще та чесніше. Отож, Дж. Кейнс рекомендував і надалі публічно  
мовчати з цього приводу592.  

А ось непублічно він дійсно почав працювати над планом після-
воєнного облаштування міжнародної валютної системи. На його ду-
мку, головним у цьому питанні, було не повторити «Версалю», тобто 
приділити більше уваги економічним наслідкам війни та загальному 
економічному відродженню на основі міжнародної співпраці. З ме-
тою з‘ясування підходів своїх американських союзників (на той час 
ще неофіційних) Дж. Кейнса навіть  відправили у відрядження до 
США, де два з половиною місяці він провів, відвідуючи різні «високі 
кабінети». Але бесіди з обох сторін були настільки «розпливчасті», 
що американська сторона навіть надіслала неофіційний запит до  
Казначейства Великої Британії із проханням пояснити мету візиту 
Кейнса. Зрештою, перший варіант такого проєкту був готовий у ве-
ресні 1941 р. і представлений для обговорення з фахівцями міністер-
ства фінансів, Банку Англії та оксфордськими економістами. Ключо-
ва ідея полягала у необхідності створення Клірингового союзу, який 
                                                 
591 Helleiner E. Currency	Blocs	and	the	Future	of	Embedded	Liberalism. Р.146. 
592 Van Dormael A.Bretton-Woods:	Birth	of	a	Monetary	System. Р. 7.  
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повинен був емітувати власну валюту, що мала замінити золото (це 
підкреслювалося і назвою такої валюти: «банкор» – скорочення від 
«банківське золото» французькою мовою – bancor ). Центральні бан-
ки повинні були продати золото Кліринговому союзу за «банкори», 
але викупити його вже не могли.  

 
Між тим Сполучені Штати майже рік «зосереджувалися» і лише в 

Атлантичній Хартії у   серпні 1941 р. заявили, що вони (спільно з 
Британією) будуть прагнути забезпечити таке становище, за якого 
всі країни – великі чи малі, переможці чи переможені – мали би дос-
туп на рівних підставах до торгівлі та до світових сировинних дже-
рел, необхідних для економічного процвітання цих країн. А також 
домагатимуться повної співпраці між усіма країнами в економічній 
сфері з метою забезпечити для всіх вищий рівень життя, економіч-
ний розвиток і соціальне забезпечення593. 

Державний департамент при цьому концентрував свою увагу на 
вільній торгівлі, тож міжнародними валютними відносинами довело-
ся зайнятися Казначейству (Міністерству фінансів) 

 

 
 

Тож, прокинувшись зранку в суботу 13 грудня 1941 р., міністр 
фінансів США Г. Моргентау тим не менш зателефонував своєму 
співробітнику, директору управління монетарних досліджень  
Г.Д. Вайту (Harry Dexter White) і попросив його підготувати мемо-
рандум стосовно врегулювання цього питання після завершення вій-
ни. Г. Вайт, мабуть, був найбільш досвідченим фахівцем у таких пи-
таннях, який вже мав досвід роботи із підготовки Тристоронньої 
Угоди 1936 року та плану створення Міжамериканського банку 
(представленого президентом Д.Ф. Рузвельтом Конгресу США у 

                                                 
593 Atlantic Charter. August 14,	1941 / The Avalon Project:	Documents in Law,	
History and Diplomacy. URL:	http://avalon.law.yale.edu/wwii/atlantic.asp 
 Гарі Вайт народився у Бостоні у родині єврейських емігрантів з Литви і 
своє прізвище Вейт (Weit) змінив на англізоване Вайт. 

Легенда свідчить, що в ніч проти 13 грудня 1941 р. міністру  
фінансів Генрі Моргентау наснився сон про міжнародну валюту 
(чи то був нічний кошмар, а чи приємний розслаблюючий сон, – 

історія мовчить). 
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грудні 1940 р.). Тож вже за два тижні міністру було представлено 
п‘ятисторінковий документ (Inter-Allied Monetary and Banking 
Action), який містив загальні пропозиції стосовно створення Міжна-
родного стабілізаційного фонду  (International Stabilization Fund – 
ISF)	та Світового банку594. Власне це стало, скоріш за все, розвитком 
ідей, які вже лунали при обговорені міжамериканських економічних 
стосунків. 

 
Тим часом, у січні 1942 р. на конференції міністрів іноземних 

справ американських країн у Ріо-де-Жанейро був оприлюднений 
план створення Міжамериканського банку. Проте пізніше масштаби 
плану вирішили  значно розширити, і в березні 1942 року його було 
надруковано вже під назвою «Пропонований план створення Стабі-
лізаційного фонду Об‘єднаних та Асоційованих Націй і Банку реконс-
трукцій та розвитку Об‘єднаних та Асоційованих Націй»595.  

Невдовзі після цього було створено Американський технічний 
комітет (American Technical Committee – ATC) під головуванням  
Г. Вайта, якому доручалося здійснення переговорів щодо створення 
Міжнародного стабілізаційного фонду та Банку з американськими 
державними установами та іноземними урядами. Е. Гольденвейзер 
(Emmanuel Alexander Goldenweiser, уродженець Київа), керівник  
дослідницького департаменту Федеральної резервної системи розро-
бив план збільшення золотих запасів Фонду, запропонувавши, щоб 
внески до нього робили в золоті (якщо це не перевищує половини 
або трьох четвертих золотих резервів відповідної країни). ФРС та-
кож пропонувала, щоб «дефіцитні країни» мали право девальвувати 
їхні валюти на 5%, якщо дефіцит становитиме чверть їхньої квоти і 
ще на 5%, якщо дефіцит сягатиме половини квоти. Таким чином, 
робота щодо створення післявоєнної валютної системи в США наби-
рала дедалі більшого масштабу. 

Тепер уже Г. Вайт відправився до Великої Британії (у жовтні  
1942 р.) і зустрівся з Дж. Кейнсом. На той момент у останнього був 
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595 James H. International	Cooperation	since	Bretton	Woods.	Wash.,	D.C.,	1996. 
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готовий уже шостий варіант його плану, який йому довелося тепер 
ще раз уточнити. У середині грудня з американською ідеєю був 
ознайомлений відомий британський економіст Р. Харрод (на той час 
член «економічної команди» В. Черчилля), який написав своєму ко-
лезі Дж. Кейнсу: «Американці вдало розіграли карту, якою, згідно з 
правилами гри, ми не можемо грати»596. Пропозиції Дж. Кейнса 
більш широкому загалу американських фахівців стали відомі на по-
чатку 1943 р. Але, попри те, що його ідеї мали багато шанувальників 
серед американських урядових економістів (особливо в Держдепар-
таменті) Американський технічний комітет вважав, що основні 
принципи його Міжнародного клірингового союзу (МКС) не будуть 
прийнятними ані для уряду США, ані для громадської думки. У бе-
резні 1943 р. американські газети надрукували порівняльний аналіз 
планів Вайта та Кейнса, а за місяць обидва плани були оприлюднені 
офіційно.  

Незважаючи на те, що основні елементи МКС, особливо автома-
тичне продовження кредитування через кліринговий союз, були не-
прийнятними для Сполучених Штатів, автори альтернативних проєк-
тів не звертали уваги на пропозиції іншої сторони. Обидва плани пе-
редбачали забезпечення міжнародної ліквідності, що давала би 
країнам змогу стабілізувати свої валюти, скасувати валютні обме-
ження на поточні операції та інші форми дискримінації.  

Проте, попри подібність двох планів, між ними існувала суттє-
ва різниця в деталях. «План Вайта» звертав більше уваги на ста-
більність валютного курсу та ліквідацію валютних обмежень, але 
був дещо неоднозначним у питаннях допомоги із врегулюванням 
нерівноваги платіжних балансів. «План Кейнса» був технічно 
кращим щодо останнього питання, але нечіткім у визначенні зо-
бов‘язань країн стосовно валютної стабільності та валютного кон-
тролю. Ці відмінності були цілком логічними, якщо враховувати 
основні цілі авторів: «Unitas» Г. Вайта мав бути лише розрахун-
ковою одиницею, а «Bancor» Дж. Кейнса – міжнародною валю-
тою. Хоча обидва одиниці були визначені у фізичних вимірах зо-
лота, «золота вартість» bancor могла бути змінена шляхом голосу-
вання членів системи.  
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Таким чином, МКС передбачав регульовану міжнародну систему 
золотого стандарту. По суті, за «планом Кейнса», користуючись 
«міжнародною валютою», країни могли фінансувати дефіцит пла-
тіжного балансу в розрахунках з будь-якими країнами – членами  
системи, а ось за «планом Вайта» така можливість була обмежена 
двосторонніми відносинами, оскільки він не передбачав обов‘язку 
країн перетворити свої валюти на конвертабельні у відносинах з 
«третіми країнами» (хоча на початкових етапах, навпаки, перекону-
вав Г. Моргентау у перевагах «універсальної конвертованості» над 
емісією міжнародної валюти)597.  

Інші відмінності полягали в тому, що за «планом Вайта» могла 
виникнути ситуація перевищення попиту на певну валюту платежу 
над її пропозицією (що технічно неможливо за умови уведення між-
народної валюти). Але тоді керівним органом МКС надавалося право 
вимагати від окремих країн корегування курсу їхніх валют з метою 
забезпечення загальної рівноваги. Американській стороні також не 
подобалася перспектива кредитування випуску «банкорів» без зазда-
легідь встановленого ліміту. І взагалі принципи «клірингу» були чу-
жі Конгресу та фінансовому суспільству США. Канадці та латино-
американці також надавали перевагу «плану Вайта», що було проде-
монстровано у червні 1943 р., коли обидва плани були неофіційно 
представлені експертам із 19 країн світу.  

At last not at least у Сполучених Штатів була невисловлена, але зро-
зуміла мета руйнування  системи т.зв. «імперських преференцій». Річ 
у тім, що у країнах стерлінгової зони (фактично усі британські колонії 
та домініони) діяло правило цесії іноземної валюти, тобто отримана в 
результаті експорту валюта (скажімо, американські долари) передава-
лися до Банку Англії і, відповідно, імпорт (із тих самих Сполучених 
Штатів) вони могли здійснювати тільки за умови «приділення» їм не-
обхідної суми доларів із централізованих резервів Лондону.  

Крім того, Велика Британія мала велику заборгованість перед 
своїми колоніями (на кінець війни – понад 1,5 млрд ф.ст.) і зо-
бов‘язалася погасити її поставками промислових товарів, що значно 
зменшувало можливості імпорту аналогічної продукції зі США. 
Маючи це на увазі, Сполучені Штати були в принципі зацікавлені в 
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універсальній конвертованості, але не бажали брати на себе зо-
бов‘язання щодо необмеженого клірингового кредиту. 

Отож, Дж.М. Кейнс був вимушений підготувати інтегрований 
проєкт ("Integration of the C.U. and the S.F."), в якому погоджувався 
на те, що жодна країна не зобов‘язана розмінювати свою валюту на 
золото проти своєї волі598. 

 
У липні 1943 р. у журналі «Foreign Affairs» бу-

ло надруковано статтю проф. Дж. Вільямса599,	
який, розвиваючи свої ідеї 1936 р., запропонував 

підхід на основі «ключових валют» (key currency approach). Він від-
штовхувався від того, що нова міжнародна валютна система повинна 
«обертатися» навколо «ключових» або «центральних» країн – подіб-
но до того, як весь механізм золотого стандарту ХІХ сторіччя «обер-
тався» навколо Британії. Згадуючи Тристоронню угоду, він зважав 
на те, що проблеми можуть виявитися занадто складними для їхньо-
го всебічного вирішення, а тому припустима угода між «ключовими 
країнами» – США та Британією, до якої  пізніше зможуть приєдна-
тися й інші країни. 

Слід нагадати, що до двох альтернативних планів додалися ще й 
французькі «Пропозиції стосовно міжнародних валютних відносин» 
("Suggestions Regarding International Monetary Relations"), надруко-
вані 9 травня 1943 р. у «Нью-Йорк Таймс», основою яких стала бри-
тансько-французька Угода 1939 р. та проєкт французько-британської 
угоди про фінансову співпрацю між Британією та «Вільною Фран-
цією». Цей проєкт доопрацювали А. Істель (колишній фінансовий 
радник в уряді П. Рейно) та Е. Альфанд (французький фінансовий 
аташе у Вашингтоні) – останній був економічним радником Шарля 
де Голя. Згідно з цими «Пропозиціями» країни-учасниці повинні бу-
ли зафіксувати взаємні паритети своїх валют – одна до другої, які 
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можна було би змінювати лише після відповідних консультацій, а 
підтримувати – шляхом валютних інтервенцій на відкритому ринку. 
Кожна зі сторін утримувала б свої резерви в інших іноземних валю-
тах відповідно до узгоджених лімітів. З метою зменшення валютних 
ризиків передбачалися застави (у формі золота, іноземної валюти, 
сировинних матеріалів або високоліквідних цінних паперів) для  іно-
земних центральних банків – утримувачів відповідної валюти600. На 
відміну від англосаксонських пропозицій не передбачалося створен-
ня ніяких банків або клірингових союзів, жодних внесків до спільно-
го фонду та випуску будь-якої нової валюти. Головним інструмен-
том поліпшення ситуації у міжнародних фінансах французи вбачали 
встановлення жорсткішого валютного контролю, який на міжнарод-
ному рівні забезпечувався би спеціальною установою – Агентством 
валютної стабілізації (Monetary Stabilization Office International або 
Clearing Office). Для розробки цього проєкту було використано зга-
дану вище Тристоронню угоду, а загальна ідея полягала у черговій 
спробі повернутися до золотого стандарту601. З цього приводу в 
«Пропозиціях» прямо зазначалося, що роль золота має бути розши-
рена з умовою, що будь-яка нація, яка цього забажає, повинна мати 
право повертати золотом отримані позики. Одночасно вказувалося 
на те, що монетарне золото опинилося сконцентрованим у сховищах 
центральних банків (головним чином, у США) і його вартість тепер 
регулюється так самр, як вартість фідуціарних грошей. Це необхідно 
було змінити: золото має продовжувати відігравати роль інструмента 
міжнародних розрахунків, а його роль як головного економічного 
регулятора слід відновити. Загалом, як зазначалося у висновках, 
французький план передбачає запровадження системи, що представ-
ляє певну «золоту середину» між двома стандартами: золотодевіз-
ним (який базувався на 100-відсотковій довірі до іноземної валюти) 
та золотозливковим (який взагалі не припускав такої довіри)602. 
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Формально французький план не був альтернативою планам Вай-
та та Кейнса і взагалі не представлявся як офіційний документ, але 
активно підтримувався Ш. де Голем.  А ось Канада вирішила позиці-
онувати свої пропозиції саме як альтернативний план. За результа-
тами спільних дебатів з американськими колегами у травні 1943 р., 
уряд Канади у червні спрямував свій план (підготовлений Л. Расмін-
ські – помічником керуючого Банку Канади) на адресу Дж.М. Кейн-
са, а у липні представив його скоригований варіант у канадському 
парламенті. Спочатку головні зауваження канадської сторони зводи-
лися до необхідності орієнтації на множинність валют, що викорис-
товуються у світовому обігу, а не на створення штучних розрахунко-
вих одиниць. Крім того, Канада розкритикувала ідею Кейнса про 
невід‘ємне право країн-членів на отримання кредиту на фінансуван-
ня дефіциту платіжного балансу: по суті це означало би передачу 
діяльності банку під контроль позичальника, що не є в правилах доб-
рочесних банкірів603.  Утім, на Бреттон-Вудській конференції було 
представлено вже більш аргументований та систематизований план 
створення Міжнародного валютного союзу (International Exchange 
Union). 

У преамбулі плану зверталася увага на те, що насправді було би 
небезпечно приділяти надто велике значення новій валютній устано-
ві, якщо б це призвело до ігнорування інших проблем, які можуть 
бути навіть більш важливими та складними. І що не можна припус-
тити помилкового сподівання на те, що за допомогою нової форми 
валютної організації інші проблеми вирішаться самі собою. Тобто 
створення міжнародної валютної організації – на думку канадців – 
не повинно замінити заходи міжнародної допомоги та реабілітації, 
які будуть потрібні після завершення війни.  Крім того,  канадські 
експерти вважали, що плани створення Стабілізаційного фонду або 
Клірингового союзу не передбачали рішення щодо збільшення іно-
земних кредитів.  

Отож, на їхню думку, нова міжнародна валютна установа не мала 
бути ані всезнаючою (omniscient), ані всемогутньою (omnipotent). Її 
мета повинна полягати в тому, щоб  сприяти створенню умов, коли 
країни-члени мають право вільно проводити обґрунтовану економіч-
                                                 
603 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. Москва: Прогресс, 
1984. Р. 52.  
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ну політику в інтересах добробуту своїх власних громадян і коли 
вони не будуть змушені – через відсутність організованої міжнарод-
ної співпраці – проводити політику, яка б призводила до збідніння 
країни та світу загалом. (Тобто йшлося про згубні наслідки політики 
«розори сусіда».) І така організація повинна бути міжнародною, а не 
наднаціональною (be international and not supernational), що перед-
бачає право країн у  своїй національній політиці обмежуватися лише 
своєю власною волею604.  Канадський варіант передбачав, що така 
організація (Міжнародний валютний союз) матиме капітал у 8 млрд 
дол. США (15% якого повинні бути сплачені в золоті), а для клірин-
гу використовуватиметься міжнародна валютна одиниця (вибір  
назви якої відкладався на потім, тому в проєкті її називали просто – 
Unit), яка б дорівнювала 137 та 1/7 грана щирого золота (тобто приб-
лизно 8,9 грама або 0,3 тр. унції). Взаємні паритети валют визнача-
лися б стосовно цієї одиниці та залишалися стабільними605. 

 
Враховуючи позицію Г. Вайта та висловлені зауваження,  

Дж. Кейнс запропонував компромісний план імплементації деяких зі 
своїх ідей до «плану Вайта». Зокрема, він пропонував зробити 
«unitas» справжньою міжнародною валютою і тоді замість того, щоб 
запозичати окремі валюти (країн із  суфіцитом платіжного балансу) 
члени системи зможуть запозичати безпосередньо «unitas», який бу-
де вільно конвертуватися в усі інші валюти (включаючи долар). Але 
Г. Вайт відхилив цю пропозицію, оскільки на практиці це б зо-
бов‘язувало США забезпечувати пропозицію доларів у сумі, яка би 
дорівнювала загальному розміру прав запозичення (drawing rights) у 
Фонді. Тобто, по суті, він відчував спробу «протягнути» таки прин-
ципи клірингового союзу, чому американці продовжували чинити 
опір. Але британці наполегливо проводили свою лінію. Зрештою 
Сполучені Штати погодилися з ідеєю Кейнса, але замінили назву 
«кліринговий союз» на «фонд» (оскільки суто з термінологічної точ-
ки зору це здавалося їм меншим обмеженням власного суверенітету 
у валютних питаннях), «банкор» трансформували в «юнітас»/unitas 
(хоча пізніше вирішили без зайвого мудрування запропонувати «до 
послуг» просто американський долар) і рекомендували надавати 
                                                 
604 International	Monetary	Fund,	1945–1965. Р. 104–107. 
605 Там само. . 109–110. 
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кредити на фінансування дефіцитів платіжних лише за умови роз-
робки відповідних програм погашення як самих дефіцитів, так і за-
боргованості перед фондом606. Це дозволило настільки зблизити по-
зиції двох сторін, що спочатку у квітні 1943 р. було надруковано 
єдиний план, а через рік – спільну заяву Вашингтона та Лондона що-
до створення Міжнародного валютного фонду (внаслідок чого зда-
валося, що  «диктатори назавжди втрачали можливість використову-
вати торговельні та валютні бар‘єри як інструменти економічної аг-
ресії для знищення сусідів та роздмухування полум‘я війни»)607.  

Але ще перед тим, на початку вересня 1943 р. пропозицію щодо 
участі у неофіційних конфіденційних переговорах  щодо вирішення 
міжнародних економічних проблем, включаючи організацію торгівлі, 
стабілізацію валют та стимулювання інвестицій спрямували до Нар-
комату закордонних справ СРСР, а вже 1 листопада на московській 
конференції міністри «великої трійки» підписали секретний протокол,	
один з додатків до якого називався «Основа нашої програми з питань 
міжнародного економічного співробітництва». «Програма» передба-
чала, серед іншого, встановлення твердих валютних курсів та органі-
зацію обміну валют608. Таким чином Радянський Союз фактично до-
лучився до процесу створення Міжнародного валютного фонду. 

 
Важливою технічною (а, точніше, навіть політичною) проблемою 

стало встановлення квот окремих країн у Фонді. За «планом Кейнса» 
розміри квот окремих країн визначалися тільки економічними фак-
торами, у той час як «план Вайта» передбачав їхнє «зважування» з 
урахуванням політичного значення. І взагалі «план Вайта» був біль-
ше політизованим, оскільки, по суті, він був складовою частиною 
більш широкого плану створення ООН, в якій повинні були доміну-
вати чотири держави-переможці – США, Велика Британія, Радян-

                                                 
606 Van Dormael A. Bretton-Woods:	Birth	of	a	Monetary	System. Р. 88.  
607 Steil B. Red	White.	Why	a	Founding	Father	of	Postwar	Capitalism	Spied	for	the	
Soviets. Foreign Affairs. March/April 2013. URL:	
http://www.foreignaffairs.com/articles/138847/benn-steil/red-white 
608 Минкова К.В. «Советская делегация считает целесообразным вступление 
Советского Союза в состав членов Фонда»: СССР и Международный валю-
тный фонд в 1943–1946 гг. Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Международные отношения. 2017. Т. 17, № 1. С. 35. 
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ський Союз та Китай. Г. Вайт насправді мав на увазі квоту США в 
діапазоні від 2,5 до 3 мільярдів доларів, оскільки ця цифра відпові-
дала розміру Валютного стабілізаційного фонду США, який був 
створений внаслідок девальвації долара 1934 р. і був утримуваний 
міністерством фінансів (Департаментом казначейства) поза межами 
Федеральної резервної системи. Сполучене Королівство (включаючи 
його колонії), за його логікою, повинно було б отримати близько по-
ловини квоти США; Радянський Союз – суму, яка не перевищує рів-
ня Сполученого Королівства, і Китай трохи менше. Він також хотів, 
щоб загальна кількість квот становила близько 10 мільярдів доларів. 

У порядку підготовки до конференції на підставі пропозицій від-
повідального працівника американського Казначейства Р. Майксела 
було розроблено  формулу обчислення квот окремих країн у новост-
ворюваному фонді, до якої входила низка елементів, таких як запаси 
золота, національний дохід, обсяги зовнішньої торгівлі та кількість 
населення. Сполучені Штати могли розраховувати на квоту у розмірі 
3,2 млрд дол., Сполучене Королівство – 635 млн дол., Радянський 
Союз – 164 млн дол. Тобто на  Сполучені Штати припадав 61% за-
гальної суми. Додаткова проблема полягала в тому, що тільки Спо-
лучені Штати та Британія мали необхідні офіційні дані (хоча деякі 
країни мали неофіційні оцінки). Вирішено було вважати, що країни 
на аналогічному етапі розвитку мають однаковий дохід на душу на-
селення. Отож, остаточна формула для визначення квот включала 
2% національного доходу, 5% резервів у золоті та доларах, 10% се-
реднього імпорту, 10% від максимальної різниці в експорті, і все це  
збільшувалося на відсоткове співвідношення середнього експорту до 
національного доходу. На основі цієї формули квоти для об‘єднаних 
та асоційованих країн становили 10,1 млрд дол., з яких 2,9 млрд дол. 
становили частка США та 1,3 млрд дол. – частка Британії; Радян-
ський Союз отримав квоту у 763 млн дол., а Китай – 350 млн дол. 
Але міністерство фінансів США не було повністю задоволено таки-
ми розрахунками і вносило певні корективи чисто суб‘єктивного ха-
рактеру. 

У січні 1944 р. узгоджений проєкт спільної американо-
британської заяви щодо принципів роботи МВФ (на той момент ще 
неопублікований) був надісланий радянській стороні. З того ж міся-
ця радянські експерти – професори Інституту зовнішньої торгівлі  
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О. Смирнов та Ф. Бистров нарешті долучилися до технічної роботи. 
Отриманий документ розглядався у наркоматах фінансів, зовнішньої 
торгівлі та закордонних справ і зрештою у середині лютого було ви-
рішено погодитися із необхідністю внесення у золоті 25% квоти 
(проте не більше 10% золотого запасу), але за умови зниження цієї 
норми удвічі для країн, які постраждали від окупації та згоди на 
утримання частки золотого запасу МВФ у Москві (тобто фактичній 
відмові вивозити радянське золото за кордон). При цьому радянське 
керівництво не погоджувалося на узгодження паритету своєї валюти 
з МВФ (мотивуючи це державним, тобто неринковим характером 
зовнішньої торгівлі). Крім того, СРСР ставив за мету досягти макси-
мально можливого розміру квоти в МВФ при мінімальному внеску. 
Були також застереження і щодо обсягу та структури статистичних 
даних, які повинні надаватися Фонду (зокрема, стосовно золотова-
лютних запасів, обсягів торгівлі, рівня цін, національного доходу 
тощо). Потрібно сказати, що практично усі радянські зауваження 
були відхилені американською стороною, але з намаганням певного 
балансування: наприклад, США погоджувалися на знижку золотого 
внеску для раніше окупованих країн не вдвічі, а на чверть. Досить 
поблажливо вони поставилися і до визначення розміру радянської 
квоти. Враховуючи це, радянська делегація (яку повинен був очоли-
ти нарком фінансів А. Зверєв) отримала директиву: у випадку неба-
жання американської сторони піти на поступки заявити про «незмін-
не бажання Радянського Союзу взяти участь в організації та роботі 
фонду, що ускладнює виникнення необхідності проведення додатко-
вих консультацій у відповідних відомствах СРСР»609. 

У квітні 1944 р. посол США у СРСР В. Гарріман повідомив нар-
кома закордонних справ В. Молотова про згоду англійців опубліку-
вати спільну заяву щодо створення МВФ (Joint Statement by Experts),	
яка базувалася головним чином на «плані Вайта», і пропозицію Ра-
дянському Союзу приєднатися до неї. Радянська сторона погодилася 
на це, але опублікувала спільну заяву в газеті «Известия» 23 квітня 
1944 р.610 – фактично на два дні пізніше західних (та китайських) 
                                                 
609 Там само. С. 39. 
610 Совместное заявление экспертов Объединенных и присоединившихся 
наций об организации Международного валютного фонда. Известия.  
23 апреля 1944. № 8399. 
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партнерів. У другій половині червня невелика група експертів про-
вела попередню конференцію в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі), 
обговорюючи головним чином другорядні питання, такі як вибір  
місця розташування штаб-квартир Фонду та Світового банку.  

 
Остаточні рішення щодо нової між-

народної валютної системи було прий-
нято на конференції у Бреттон-Вудсі 

(штат Нью-Гемпшир), яка відбулася з 1 по 22 липня 1944 р.  
З метою забезпечення конфіденційності, безпеки та і взагалі ком-

фортності роботи конференції уряд США обрав для її проведення 
закритий ще з 1930 р. (хоча і оновлений до цієї події) готель «Mount 
Washington» у курортному гірському містечку Бреттон-Вудс, для 
чого існувало кілька причин. По-перше,  літній клімат у цьому місці 
був досить помірним: оскільки кондиціонування повітря ще не було 
широко поширене, проведення чисельної зустрічі у Вашингтоні мог-
ло видатися (за словами Дж. Кейнса) – «недружнім актом». Крім то-
го, розташування вдалині від великих міст забезпечило більшу без-
пеку і замкнутість. Враховувалося і те, що готель «Mount Washi-
?gton»  приймав (на відміну від інших подібних закладів) євреїв, 
яких серед учасників конференції було багато. Нарешті демократична 
адміністрація президента Ф.Д. Рузвельта прагнула до двопартійної 
підтримки будь-якої угоди, що виникла б за результатами конферен-
ції. З цієї точки зору видавалося доречним прийняти пропозицію 
щодо Бреттон-Вудсу, зроблену сенатором-республіканцем від Нью-
Гемпшира Ч. Тобі, впливовим членом  Комітету Сенату з питань ба-
нківської діяльності та грошей, прихильність якого була би життєво 
важливою для угоди. (А самому Ч. Тобі проведення конференції в 
його штаті давало нагоду продемонструвати свою значимість перед 
республіканськими «праймеріз». Отож, як завжди, переплетіння  
важливих та випадкових факторів визначили місце проведення цієї 
історичної події611. 

                                                 
611 The	Bretton	Woods	Transcripts	(excerpt) / Ed. by	Schuler К., Rosenberg А.; 
Center for Financial Stability. Р. 5. URL:	 http://web-docs.stern.nyu.edu/ 
old_web/economics/docs/ Financial%20History/Spring%202013/Schuler%20 
Bretton_Woods%202013.pdf 

Народження Бреттон-
Вудської системи 
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«Коли країни у XIX столітті одна за одною приєднувалися до 
золотого стандарту, вони прагнули придбати більше, ніж просто 
стабільність вартості своїх валют. Вони рухалися до більш тісної 
інтеграції, фінансової та економічної, зі світовою економікою. Піс-
ля Першої світової війни система розділилася на валютні та торго-
вельні блоки: стерлінговий блок, золотий блок, центральноєвро-
пейський блок і доларовий блок. Союзники, які зустрілися в Брет-
тон-Вудсі у 1944 році, вирішили не повторювати після Другої 
світової війни фрагментацію та нестабільність, яка характеризувала 
міжвоєнні роки»612. 

У конференції взяли участь 730 делегатів із 45 країн, у тому числі 
й із Радянського Союзу (яку очолив М. Степанів – заступник нарко-
ма зовнішньої торгівлі, попередньо призначений заступником голови 
делегації). Слід відзначити, що делегатами конференції були дуже 
перспективні політики та економісти, серед яких були майбутні пре-
зиденти (Колумбії та Ісландії), прем‘єр-міністри (Канади, Франції, 
Греції, Нової Зеландії та Перу), не кажучи вже про міністрів фінансів 
та керівників центральних банків. Відкриваючи конференцію,  
Г. Моргентау заявив: «Усі ми бачили велику економічну трагедію 
нашого часу. Ми бачили світову кризу 1930-х. Ми бачили розвиток 
великого безладдя та його поширення з країни на країну, руйнуючи 
основи міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій та навіть 
міжнародної довіри». Бразильський представник підтвердив: «У 
пам‘яті усіх нас – валютний хаос». Отож історичне значення події її 
учасниками відчували із самого початку613.  

 
Найвищим органом Бреттон-Вудської конференції було пленарне 

засідання, яке відбулося лише в перший і останній дні конференції 
та існувало, головним чином, для підтвердження рішень, прийнятих 

                                                 
612 Frankel	 J.A.,	 Wei	 S.J.,	 Canzoneri	 M.,	 Goldstein	 M.	 Emerging	 Currency	
Blocks. The International Monetary System. Its Institutions and its Future / Ed. 
by	Genberg	H.	Berlin:	Springer,	1995.		215	p.	Р.111.  
 Деколи зустрічається інформація, що делегацію Китаю очолював Чан 
Кайші. Насправді керівником делегації була «мадам Чан Кайші», уроджена 
Сунь Мейлін, молодша донька Сунь Ятсена, першого керівника республі-
канського Китаю, наступником якого став Чан Кайші. 
613 Van Dormael A. Bretton-Woods:	Birth	of	a	Monetary	System. Р.1–2. 
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на засіданнях нижчих органів. Конференція проводила свою основну 
роботу через три комісії. Комісія І займалася питаннями створення 
МВФ і її очолював Г.Д. Вайт. Дж.М. Кейнсу «дісталася» Комісія II, 
яка займалася «Світовим банком» (МБРР). Комісію III, на яку покла-
дали розгляд усіх інших питань міжнародного фінансового співро-
бітництва очолив Е. Суарес, міністр фінансів Мексики.  

Комісії поділялися на комітети та підкомітети. Кожна країна на 
конференції мала право відправляти делегатів на всі засідання комі-
сій та постійних комітетів, але інші комітети та підкомітети обмежи-
ли членство, щоб дозволити їм працювати більш ефективно. За ви-
нятком реєстрації остаточного затвердження або відхилення пропо-
зицій, робота конференції, як правило, проводилася шляхом 
переговорів та неформального консенсусу, а не шляхом офіційного 
голосування. При голосуванні кожна країна мала один голос.  

Найбільший вплив на хід конференції мали Сполучені Штати та 
Велика Британія, відповідно до їх економічної сили, ключових ролей 
у світових фінансах та домінуючого представництва провідних сві-
тових економістів. Утім, загалом у Бреттон-Вудсі проходили насправ-
ді багатосторонні переговори, в яких інші великі та середні країни 
також брали активну участь. Зокрема, помітними були виступи деле-
гатів з Бельгії, Куби, Чехословаччини, Греції та Норвегії. Третина 
країн хотіла вищі квоти, що дало б їм більшу кількість голосів. 
Франція, Індія та Іран демонстрували особливе незадоволення обся-
гом пропонованих квот, які, на їхню думку, не відображали їх зна-
чення у світовій економіці.  

 
Отже, питання, що стосуються тематики нашого дослідження бу-

ли зосереджені головним чином у Комісії І. Вона вважалася найваж-
ливішою і організаторами конференції: очікувалося, що навіть якщо 
конференція не зробить нічого іншого, то принаймні досягне угоди 
щодо створення МВФ. Після з‘ясування різних організаційних пи-
тань на двох перших засіданнях, комітети приступили до обговорен-
ня основних питань. Ці питання були згруповані за напрямами  
діяльності чотирьох основних комітетів: 1 – «Цілі, політика та квоти 
Фонду» (голова – Тінгфу Ф. Цзян, Китай), 2 – «Операції Фонду» (го-
лова – П.А. Малетін, СРСР), 3 – «Організація та менеджмент Фонду» 
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(голова – А. Соуза Коста, Бразилія) та 4 – «Форма та статус Фонду» 
(голова – М.Б. Ллоза, Перу). 

Серед найважливіших питань, звісно, були цілі діяльності МВФ, 
які Індія намагалася розширити шляхом включення до першої статті 
Угоди «сприяння в більш повному використанні ресурсів економіч-
ного нерозвинених країн». Така пропозиція була в принципі підтри-
мана Новою Зеландією та Австралією, але не досить наполегливо, 
отож за пропозицією Китаю врешті-решт залишили попереднє узго-
джене формулювання614: «…сприяти розвитку міжнародного співро-
бітництва у валютно-фінансовій царині…, процесу розширення та 
балансованого зростання міжнародної торгівлі, стабільності валют.., 
надавати допомогу у створенні багатосторонньої системи розрахун-
ків за поточними операціями…», для чого, «за рахунок тимчасового 
надання загальних ресурсів Фонду державам-членам… створювати у 
них стан впевненості, забезпечуючи тим самим можливість виправ-
лення диспропорцій в їхніх платіжних балансах без використання 
заходів, згубних для національного або міжнародного добробуту», а 
отже – «скорочувати тривалість порушень рівноваги зовнішніх пла-
тіжних балансів… та зменшувати масштаби таких порушень»615.   

Але більшість принципових питань довелося розглядати все ж та-
ки другому комітету. Головою цього комітету було обрано заступни-
ка міністрів фінансів СРСР П.А. Малетіна. Зроблено це було з мір-
кувань забезпечення політичного паритету. На жаль, в питаннях ва-
лютного паритету (яке стало одним з основних в дискусії) 
радянський фінансист був обізнаний недостатньо, тож на практиці 
                                                 
614 Minutes of Meeting of	Committee	1	of	Commission	I,	July	6, 1944 / Center 
for Financial Stability. Р. 1. URL:	 http://www.centerforfinancialstability.org/ 
bw/Chapter_14_Committee_1_July_6.pdf 
615 Articles	 of	 Agreement.	 International	 Monetary	 Fund. Article	 1.	 Purposes. 
Wash.,	D.C.:	IMF,	1992.	Р. 2. 
 Такий рівень підготовки не повинен викликати здивування, враховуючи 
його «суто радянську кар‘єру», коли уповноваженого Комітету по заготівлі 
(тобто «по раскулачиванию») висувають на керівництво Інститутом східно-
знавства, потім – на Валютне управління Мінфіну та посаду заступника 
міністра. Причому за всю свою багаторічну працю (а А.П. Малетін іще раз 
став заступником міністра фінансів СРСР у 1960–1969 рр.) він залишив ли-
ше один твір, у якому (у співавторстві) поділився своїм багатим досвідом, – 
«Довідник районного фінансового працівника». Заради справедливості не-
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його роботою керував віце-голова, чиновник канадського міністер-
ства фінансів В. Маккінтош (протокол першого з засідання комітету 
починається словами: «Делегат Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік  Малетін головував, поки не було призначено заступника 
голови, делегата з Канади Маккінтоша». І лише після цього розпоча-
лася фактична робота. Існувало порозуміння, що Угода про МВФ не 
вимагатиме від країн-учасниць скасовувати валютний контроль за 
капітальними операціями, але не було узгодженості щодо віднесення 
окремих операцій до категорії «поточних». Комітет також намагався 
визначити поняття «дефіцитні валюти», маючи на увазі ті з них, чиї 
резерви в МВФ виявляться вичерпаними, створюючи таким чином 
перепони для міжнародних розрахунків. Результатом стало прого-
лошення принципу, за яким на позичальників таких валют могли би 
бути накладені штрафні санкції, а країни-учасниці отримали б право 
застосовувати дискримінаційні заходи (обмеження) проти валют, які 
могли стати «дефіцитними». (Але як саме з‘явилися ці пропозиції, 
тепер вже невідомо, оскільки протоколи відповідних засідань не  
збереглися).  

 
Результатом конференції стала домовленість щодо створення 

двох «Бреттон-Вудських інститутів» – МВФ та МБРР (Світового  
банку). Як пояснювала американська делегація, Бреттон-Вудська 
угода – «це спроба звести воєдино (to marry), перемішати і поєднати 
політичні аспекти цього агентства із практичними бізнес-аспектами 
агентства, економічними аспектами. [Такі] інститути в минулому 
створювалися більш-менш повністю на комерційному підході. Деякі 
були засновані повністю на політичній основі. А цей документ є 
спробою об‘єднати ці дві концепції»616. 
                                                                                                               
обхідно, однак, зауважити, що у складі радянської делегації (як «робочі 
конячки») були і справжні фахівці, такі як помічник голови Держбанку (а 
пізніше – заступник голови Держбанку та голова Зовнішторгбанку) М.Ф. Че-
чулін; начальник валютного управління міністерства фінансів (в подальшому 
– заступник міністра, професор Московського фінансового інституту)  
І.Д. Злобін; професор А.А. Арутюнян – консультант міністерства закордон-
них справ, пізніше – відомий дипломат-економіст; експерти Ф.П. Бистров та 
А.М. Смірнов (які далі стали відомими вченими-економістами, авторами ба-
гатьох наукових робіт у сфері валютно-кредитних відносин). 
616 The	Bretton	Woods	Transcripts	(excerpt). Р. 2. 
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Фонд засновувався як постійна міжнародна організація, і, як під-
креслювалося в угоді, Об‘єднані Нації повинні обговорювати та дося-
гати згоди стосовно тих змін у системах міжнародних валютних від-
носин, які можуть мати вплив на інші країни. У зв‘язку з цим вони 
повинні уникати як незаконного використання практики, що може 
зашкодити світовому добробуту та допомагати одна одній в урегулю-
ванні короткотермінових валютних проблем. Що стосується Світового 
банку, то перед ним ставилося завдання прискорення післявоєнної 
реконструкції, сприяння політичній стабільності та миру, що повинно 
досягатися шляхом реалізації відповідних програм розвитку. 

За результатами роботи Квотного комітету до первісного проєкту 
розподілу внесків (підготовленого американським Казначейством) 
були внесені деякі зміни. Зокрема, квота Австралії була збільшена зі 
100 до 200 млн дол., Індії та Бірми – з 300 до 400 млн дол., СРСР – з 
900 млн дол. до 1,2 млрд дол., а квота Китаю зменшена – з 600 до 
550 млн дол., Франції – з 500 до 450 млн дол. (Слід зазначити, що 
деякі країни, зокрема Чилі та Південна Африка, самі наполягали на 
зменшенні своєї квоти, враховуючи важкий економічний стан.) 

 
У ході обговорення створення МВФ було піднято також питання 

про можливість дублювання функцій МВФ та Банку міжнародних 
розрахунків (БМР), який на той час уже став «банком центральних 
банків» і своєрідним координаційним центром міжнародної валют-
ної системи. Банку також пригадали звинувачення у зв‘язках із на-
цистами: ще у 1941 р. журнал «Fortune» стверджував, що Німеччина 
встановила контроль над БМР, викупивши частки деяких акціонерів. 
Незважаючи на офіційне спростування цього факту з боку керівниц-
тва БМР, висувалися також звинувачення у збереженні «нацистсько-
го золота» (яке приймалося як сплата відсотків за наданими ще до 
війни кредитами) тощо. Зокрема, БМР виявився замішаним у неза-
конне заволодіння нацистами «чеським золотом», золотих запасів 
центральних банків Бельгії та Нідерландів. Посилання на офіційний 
нейтралітет БМР, який просто виконував розпорядження своїх клієн-
тів (деколи, однак, дуже сумнівних навіть з точки зору банківських 
правил) тепер, звісно, ніхто не хотів приймати і врешті-решт було 
прийнято рішення про ліквідацію Банку міжнародних розрахунків. 
Утім, це рішення так і не було виконано і в подальшому БМР, як ми 
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зможемо побачити, залишився важливим елементом міжнародної 
фінансової системи, беручи активну участь у реалізації «плану Мар-
шалла», координації діяльності центральних банків, функціонуванні 
Європейського платіжного союзу тощо. 

Крім рішення щодо створення згаданих інституцій, Бреттон-
Вудські домовленості передбачали створення системи стабільних 
валютних курсів, фіксованих відносно долара США (цінність якого, 
у свою чергу, визначалася золотом через фіксацію офіційної ціни 
останнього саме в доларах США; первісно вона була встановлена на 
рівні 35 доларів за 1 тр. унцію – саме на цьому рівні ціна золота ста-
білізувалася у 1934 р.). Валютні курси повинні були бути стабільни-
ми, але ненепохитними: по-перше, дозволялися коливання курсів в 
межах +/- 1 % (дотримання яких забезпечувалося валютними інтер-
венціями центральних банків), а по-друге, у разі необхідності (сис-
темного порушення збалансованості зовнішніх платежів) валютні 
паритети могли змінюватися в межах 10% (що передбачало попередні 
консультації з цього приводу з МВФ). Валюти країн – членів Фонду 
мали бути конвертованими щодо поточних операцій [ст. VIII (4)], а 
ось конвертованості за капітальними операціями на початковому 
етапі не вимагалося, тим більше, що один з авторів нової валютної 
системи Дж. Кейнс був прихильником контролю за рухом капіталу. 
Щодо конвертованості в золото, то передбачалося, що Казначейство 
США матиме право конвертувати певні великі (але чітко не визна-
чені) суми американської валюти у зливки «жовтого металу» на за-
пит центральних банків інших країн – учасниць МВФ. 

 
Загалом Бреттон-Вудська ідеологія базувалася на двох постула-

тах, дотримання яких мало не допустити у майбутньому повторення 
помилок, які, на думку багатьох, стали основними економічними 
причинами Другої світової війни: 1) рух у бік відкритості ринків із 
тим, щоб протидіяти економічному націоналізму, та 2) спільне 
управління розвитком світової економічної системи, спрямоване на 
загальне зменшення бар‘єрів на шляху міжнародного руху товарів та 
капіталів.  

Саме це мав на увазі  американський міністр фінансів Ф. Вінсон, 
коли з нагоди підписання 22 липня 1944 р. Бреттон-Вудської угоди 
сказав: «Сьогодні, коли ми підписуємо ці документи та вдихаємо дух 
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життя у Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк  рекон-
струкції та розвитку, пишеться історія. Ми можемо бути вдячні то-
му, що історія, яку ми зараз пишемо, не є наступною главою в майже 
нескінченній хроніці війни та  чвар. Нашою місією є місія миру – не 
лише на словах підтримувати ідеали миру, а й вдаватися до дій, кон-
кретних дій, розроблених для того, щоб створити економічні підва-
лини миру на твердій основі справжнього міжнародного співробіт-
ництва»617.  

 
Але необхідно підкреслити, що затверджен-

ня (ратифікація) Бреттон-Вудської угоди було 
не менш важким, аніж її підготовка та підпи-

сання. У нас добре відомо, що Радянський Союз зрештою відмовився 
від її ратифікації. Але ратифікація Угоди в «ключових країнах» (за 
визначенням проф. Дж. Вільямса) – тобто США та Великій Британії 
– також відбувалася нелегко, викликавши супротив опозиції. Зокре-
ма, американський сенатор Р. Тафт (Robert A. Taft) заявляв, що запо-
зичення у Фонді бідними та нестабільними країнами означає «засо-
вування грошей у пацючу нору»,  і тому цим можуть займатися лише 
приватні банки (якщо згодні йти на такий ризик)618. Зі свого боку 
президент Федерального резервного банку Нью-Йорка (головного 
міжнародного оператора ФРС) А. Спроул (Alan Sproul) підтримав 
позицію великих банків стосовно нездатності МВФ здійснювати 
операції протягом транзитного періоду.  

Багато критики викликала концепція конвертованості валют у 
Фонді, що помітно відрізнялася від принципів конвертованості на 
вільному ринку, і, особливо, застереження про «дефіцитні валюти» 
(scarce-currency clause), яке могло, на думку критиків, легітимізува-
ти торгову та валютну дискримінацію США. Річ у тому, що для ба-
гатьох країн у тридцяті роки минулого сторіччя стало нормальною 
практикою встановлення різних курсів обміну валюти щодо розра-
хунків щодо різних груп товарів (з метою стимулювання експортно-

                                                 
617 Treasury	 Department,	 Press	 Release,	 December	 27,	 1945 / Bretton	Woods	
Monetary Conference. July	1–2, 1944. Archives.	URL:http://web.worldbank.org/ 
wbsite/external/extaboutus/extarchives/0,,content	
MDK:21826676~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html 
618 Mikesell R.F. The	Bretton	Woods	Debates:	a	Memoir. Р. 43. 

Ратифікація 
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імпортних операцій), а також укладання двосторонніх угод про тор-
гівлю та платежі (зі встановленням привілейованих курсів обміну). 
Між тим, стаття VIII, 2(a) Угоди про МВФ (яку неофіційно назива-
ють «Великою хартією» конвертованості) рішуче заперечує і навіть 
забороняє таку практику. Конвертованість валют «за правилами 
МВФ» передбачала, що країна – член Фонду не повинна обмежувати 
можливість використання своєї валюти або валют інших країн – чле-
нів Фонду для здійснення поточних платежів та зобов‘язана викупа-
ти залишки коштів у своїй валюті за умови, що вони виникли в ре-
зультаті платежів за поточними операціями та конвертація потрібна 
для здійснення поточних платежів.  

Одночасно стаття VII Угоди встановлювала, що якщо Фонду ста-
не зрозумілим, що попит на валюту певної держави-члена серйозно 
загрожує здатності Фонду забезпечувати пропозицію такої валюти, 
він може офіційно оголосити таку валюту «дефіцитною» і надалі  
розподіляти її з урахуванням відносної потреби інших держав та за-
гального міжнародного економічного стану. Відповідно інші держа-
ви матимуть право (після консультацій з МВФ) накласти обмеження 
на свободу операцій з використанням «дефіцитної валюти».  

У той час як американці відхиляли план валютного союзу як занад-
то радикальний, британці запропонували замінити в угоді про МВФ 
застереженням про дефіцитні валюти, що дозволяло широкий конт-
роль над рухом капіталу та торгову дискримінацію щодо основних 
країн із суфітом платіжного балансу. Тоді Рой Ф. Харрод, чиновник 
казначейства США і протеже Кейнса, навіть запропонував не обгово-
рювати цю проблему публічно, побоюючись, що Конгрес США може 
з‘ясувати її справжні наслідки. Дж. Кейнс погодився, заявивши, що 
валютний фонд, зокрема, має велику перевагу в тому, що для пере-
січного конгресмена він надзвичайно нудний. Але бурхливі дебати в 
Конгресі щодо МВФ продемонстрували, що деякі американці краще 
розуміли пункт про дефіцитну валюту, ніж припускав Кейнс. 

                                                 
 Sir Roy Forbes Harrod (1900–1978) – відомий економіст, автор популярного 
підручника з міжнародної економіки (витримав п‘ять видань у 1933– 
1973 рр.), книги про життя Дж.М. Кейнса (Harrod R. The Life of John 
Maynard	 Keynes. London: Macmillan, 1951. 708 p.), вчений-теоретик, роз-
робник посткейнсіанської моделі економічного зростання (Harrod-Domer 
Model). 
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Це все викликало занепокоєння у США, чия валюта користувала-
ся найбільшим попитом, і за новими правилами МВФ це могло приз-
вести до торговельно-платіжної дискримінації стосовно Сполучених 
Штатів. Усім відомо, що несприйняття дискримінації покладено в 
основу американського політичного мислення (адже спроби приму-
сити колоністів до надання привілеїв британським торговельним 
компаніям стали однією з причин повстання за незалежність). На це 
звернув увагу і Дж. Кейнс, який навіть пропонував викреслити слово 
«дискримінація» з тексту Угоди, що, зрештою, і було зроблено619. 

Втім, Адміністрації президента (при провідній ролі Казначей-
ства) вдалося заручитися підтримкою суспільства, незважаючи на 
суворий спротив банківських та підприємницький асоціацій і кон-
сервативного крила Республіканської партії. Суперечливе застере-
ження про дефіцитні валюти врешті-решт було включено як  стаття 
7 угоди про МВФ. 

У Великій Британії питання про підписання Угоди також викли-
кало велику дискусію, але в центрі уваги опонентів була проблема 
отримання американської фінансової допомоги. Ця проблема було 
пов‘язана з Бреттон-Вудською угодою тим, що британський парла-
мент просто не бажав ратифікувати останню без одночасної угоди 
про кредит від США. Крім того, без американського кредиту і зо-
бов‘язання Британії щодо забезпечення конвертованості фунта стер-
лінгів (яке випливало з цих двох угод) було би практично неможли-
во уникнути торговельної дискримінації проти товарів американсь-
кого походження протягом кількох наступних років. І лише 
досягнення домовленості щодо такого кредиту могло «зняти»  
проблему ратифікації британським парламентом Угоди щодо МВФ. 
Тож переговори були доволі важкі, а недовіра настільки сильна, що у 
квітні 1945 р. британський прем‘єр В. Черчилль відмовився поїхати 

                                                 
619 Van Dormael A. Bretton-Woods:	Birth of a Monetary System. Р. 27–28. 
 «США оголосили скасування контролю над британською валютою попе-
редньою умовою для розширення позики на відновлення британської еко-
номіки.(…) Вони вважали, що таким чином розширять ринок для американ-
ського експорту (американські переговорники побоювалися, що їхня поступ-
ливість дозволить Великій Британії надати комерційні преференції 
Співдружності та усій імперії, як це вже сталося у 1930-х рр.). (Эйхенгрин Б. 
Непомерная привилегия. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 72.) 
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на похорони свого союзника  – президента Ф.Д. Рузвельта. В історії 
обговорення цієї проблеми у грудні 1945 р. є епізод, коли Дж.М. 
Кейнс , роздратований нахабною поведінкою американців емоційно 
висловився з приводу  «ковбойського ставлення та нуворишівської 
тактики» Сполучених Штатів. Після чого дипломатично більш стри-
маний британський посол у США лорд Галіфакс (Edward Frederick 
Lindley Wood) передав йому маленький клаптик паперу зі словами, 
які запевняли у розумовій перевазі британців620.  

 

 
 
Зрештою, у липні 1946 р. Сенат Сполучених Штатів таки ухвалив, 

а на початку 1947 р. Казначейство надало кредит у 3750 млн дол. (на 
додаток до 650 млн дол. – за ленд-лізом) строком на 50 років під 2% 
річних із першим платежом у 1951 р. (До речі, Канада також надала 
Британії кредит у 1250 млн дол.) 

  
                                  

Як пізніше пояснювали апологети по-
літики Радянського Союзу, «мотиви його 
участі [у створенні МВФ та МБРР. – 

О.Ш.] докорінно відрізнялися від цілей імперіалістичних держав»621. 
Утім, насправді питання фінансової допомоги відігравало вирішаль-
ну роль і для Радянського Союзу. Ще у 1943 р. у Тегерані президент 
США Ф.Д. Рузвельт пообіцяв Й.В.Сталіну величезну на ті часи без-
процентну позику в 6 млрд «золотих» доларів як своєрідне продов-
ження військово-економічної допомоги за ленд-лізом на відновлення 
господарства СРСР, зруйнованого війною. А коли в Москві у квітні 
                                                 
620 Haseler S. The English Tribe:	Identity,	Nation and Europe. Ljndon:	Macmil-
lan,	1996.	P. 85.  
621 Грайвер Б.З. Международный банк и развивающиеся страны. Москва: 
Наука, 1972. С. 13. 

«Це правда, у американців є торби, повні грошей,  
а ми – сповнені розумом».  
It’s true, the Americans have all the money-bags but we have all the brains. 

     Лорд Галіфакс лорду Кейнсу 
Haseler S. The English Tribe:	Identity,	Nation and Europe.  

 London:	Macmillan, 1996. Р. 85 

«Довга телеграма»  
і «довгий ящик» 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

444 

1944 р. із розвідувальних джерел стало відомо, що США готові дове-
сти цю допомогу до 10 млрд дол., СРСР дав згоду на участь у Брет-
тон-Вудській конференції. Під час і відразу після Конференції Ра-
дянський Союз був налаштований на членство в МВФ і Світо-
вому банку.  

Спочатку передбачалося, що СРСР ратифікує Угоду до кінця  
1945 р., оскільки було вирішено, що з 1946 р. умови вступу країн до 
МВФ визначатимуться самим Фондом (тобто можуть бути перегляну-
ті та нав‘язані країні-кандидату). Однак, незважаючи на неодноразові 
нагадування з боку США, Угода набрала чинності 27 грудня 1945 р. 
без її ратифікації Радянським Союзом. І лише 29 грудня В. Молотов 
повідомив американського посла В. Гаррімана (за деякими свідчення-
ми, за відсутності посла ноту НЗС отримав радник посольства  
Дж. Кенан (G. Kennan), що «Радянський уряд не вважає можливим 
наразі підписати проєкти угод, які були складені у Бреттон-Вудсі», 
оскільки «вважає за необхідне піддати питання, порушені цими про-
єктами, подальшому вивченню у світлі тих нових умов економічного 
розвитку світу, які складаються в останній період»622. «Зміна віх» від-
булася в останні дні 1945 р., після розмови із цього приводу між Ста-
ліним та Молотовим. Сталін хотів отримати щонайменше 1 млрд до-
ларів позики від США ще до вступу до МВФ, аби не виглядати там 
заслабким. Але, швидше за все, справжньою причиною було неба-
жання зв‘язувати собі руки під час проведення вже наміченої грошо-
вої реформи: на той час детальний план такої реформи вже обговори-
ли на засіданні Політбюро ЦК ВКП(б), хоча відповідні рішення навіть 
не фіксувалися у протоколі623. Як виявилося, покладені в основу ре-
форми принципи, у тому числі щодо встановлення золотого вмісту 
рубля та його валютного курсу, не відповідали умовам Угоди про 
МВФ. Звісно, що пояснити експертам МВФ ринковість такого курсу 
було би дуже важко. Тож краще було одразу обходитися без МВФ. 

Значний вплив на остаточне рішення мало, напевно, і розуміння 
того, що МВФ надаватиме кредити не автоматично (а на певних 
умовах) і не для використання на власний розсуд країни-
                                                 
622 Минкова К.В. «Советская делегация считает целесообразным вступление 
Советского Союза в состав членов Фонда»: СССР и Международный валют-
ный фонд в 1943–1946 гг. С. 42. 
623 Зверєв А.Г. Записки министра. Москва: Политиздат, 1973. С. 233.  
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позичальника, а членство у Світовому банку (кредити якого видава-
лися більш бажаними) було неможливим без участі у МВФ. Усе це 
не було привабливим для радянської бюрократії. 

Відповідно до нових вказівок, Міністерство закордонних справ 
СРСР різко змінило  свої оцінки, зазначивши у відповідному меморан-
думі не тільки слабкість радянської позиції в МВФ, не підтриманої 
американським кредитом, а й небезпеку втратити свій внесок у разі, 
коли якась країна відмовиться повернути міжнародні кредити, як це 
сталося після Першої світової війни. Необхідність фізичного перемі-
щення золота за кордон теж розглядалася як неприйнятна. Звідси ви-
сновок: слід зачекати, придивляючись до роботи МВФ та МБРР.  

Утім, радянський представник як спостерігач узяв участь у пер-
шому засіданні Ради керуючих МВФ у березні 1945 р., на якому бу-
ло прийнято рішення продовжити пільговий строк для приєднання 
до Фонду до кінця 1946 р. (яким СРСР також не скористався). Хоча 
справжні причини поведінки Кремля стали зрозумілими західним 
партнерам іще до завершення повторного строку. 

На початку 1946 р. Казначейство США запросило у американсько-
го посольства у Москві пояснення причин, через які СРСР не підтри-
мує створення МВФ та Світового банку. Дж.Ф. Кенан не зміг коротко 
пояснити суть проблеми, посилаючись на те, що «відповідь містить 
настільки заплутані, делікатні та незвичні для нашого способу мис-
лення формулювання, які одночасно є вкрай важливими для аналізу 
міжнародного оточення», що він «не в змозі вмістити відповіді на них 
в одному короткому повідомленні без ризику представити їх занадто 
спрощено». В результаті народилася телеграма № 511 від 22 лютого 
1946 р. на 8 тисяч слів (відома в історії дипломатії як «довга телегра-
ма»), де пропонувалося відмовитися від «рузвельтівських» очікувань 
партнерства з СРСР; заявлялося, що радянське керівництво поважає 
тільки силу і не вірить у постійне співіснування зі Сполученими Шта-
тами; попереджалося про радянській експансіонізм та настійливо про-
понувалося перейти до політики «стримування» СРСР та протидії 
будь-яким спробам Москви вийти за межі сфери впливу, яка існувала 
на той час624. Таким чином, проблема створення МВФ вплинула на 
докорінну зміну геополітичної стратегії США. 
                                                 
624 The Charge in the Soviet Union	 (Kennan)	 to	 the	 Secretary	 of	 State. URL:	
http://nsarchive.gwu.edu/coldwar/documents/episode-1/kennan.htm 
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А взагалі зрозуміло, що у Кремлі були далекі від планів справж-
нього включення СРСР у міжнародну валютну систему, оскільки це 
вимагало б адаптації реалій радянського «народного господарства» 
до правил ринкової економіки (що, звичайно ж, було неприйнятним). 
Можна навіть стверджувати, що – як це підтвердила подальша прак-
тика розбудови торговельних та валютно-кредитних відносин усере-
дині «соціалістичного табору» (ідеться про систему відносин між 
країнами Ради економічного співробітництва – РЕВ) – Радянському 
Союзу був ближчим і зрозумілішим «новий порядок», запропонова-
ний нацистським міністром В. Функом, аніж «ліберальна альтерна-
тива» Бреттон-Вудсу.  

Але два моменти були для радянських вождів важливі: «прагма-
тичний» – фінансова допомога та «ідеологічний» – визнання СРСР 
великою державою. Але вже досягнуті домовленості буквально 
зруйнувалися на очах після смерті Ф.Д. Рузвельта: президент  
Г. Трумен не довіряв СРСР і не збирався надавати фінансову допо-
могу, що могла піти на підготовку до війни проти країн Заходу. Пос-
тупово вся післявоєнна фінансова допомога з боку США стала нада-
ватися не в рамках «Бреттон-Вудської парадигми», а на основі спе-
ціалізованого плану, який отримав назву «план Маршалла». Такі 
політичні зміни і спонукали СРСР у грудні 1945 р. відмовитися від 
ратифікації Бреттон-Вудських угод.  

Радянський Союз був не єдиним учасником Бреттон-Вудської 
конференції, який потім став членом Фонду (і, відповідно, Світового 
банку). Так само вчинили Австралія,  яка приєдналася пізніше (сере-
дина 1947 р)., Гаїті (в 1953 р.), Нова Зеландія (в 1961 р.) та Ліберія (в 
1962 р.)625. Але в цьому разі йшлося головним чином про ідеологічне 
протистояння та великодержавні амбіції. По суті це була одна з пер-
ших ознак «холодної війни». Пізніше під впливом позиції СРСР із 
Фонду вийшли деякі країни «народної демократії». Так, у 1950 р. 
Чехословаччина та Польща спробували ініціювати виключення з 
МВФ чанкайшистського уряду Китаю (Тайваню). Після невдачі 
Польща негайно заявила про свій вихід, закликавши інші європейсь-
кі держави вчинити так само на знак протесту проти американського 
тиску щодо необхідності девальвації їхніх валют (як заходу протидії 
                                                 
625 Финансовая организация и деятельность Международного валютного 
фонда. Вашингтон, МВФ, 1994. С. 37, 164–167. 
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хронічним дефіцитам платіжних балансів). Чехословаччина вийшла 
з фонду лише в 1954 р., влаштувавши невеликий скандал з приводу 
надання МВФ статистичних звітів (новий комуністичний уряд вва-
жав їх «економічною таємницею»,  вимагаючи смертної кари для 
тих, хто надавав їх імперіалістам). Незважаючи на це, Чехословач-
чина використовувала «імперіалістичні позики» доти, доки її не поз-
бавили такої змоги через порушення умов Угоди про МВФ: запрова-
дження нового фіксованого курсу без консультацій із МВФ. Десять 
років потому, в 1964 р., з МВФ вийшла Куба (також позбавлена  
можливості отримати кредит). Усе це було зроблено, до речі, у пов-
ній відповідності з Угодою про МВФ (стаття 26), згідно з якою Фонд 
може позбавити права на отримання коштів країни, що порушують 
правила їх використання, або поставити питання про їх виключення, 
якщо впродовж розумного періоду часу вони не припинять такі по-
рушення626. 

Таким чином, питання приєднання соціалістичних країн до світо-
вої валютної системи відсунули на безрік – «відправили у довгий 
ящик». 

 
Перше засідання Ради керуючих МВФ, на 

якому були присутні представники 38 країн-
засновників, відбулось у березні 1946 р. у  

м. Савана, штат Джорджія. На ньому було прийнято остаточне рі-
шення про місце розташування штаб-квартири новостворених між-
народних фінансових установ: перевагу було надано не фінансового 
центру (Нью-Йорк), а політичному  (Вашингтон), що лише підтвер-
дило справжні пріоритети діяльності нових інститутів. На першому 
засіданні довелося вирішувати й деякі організаційні питання, що за-
лишилися невирішеними на конференції в Бреттон-Вудсі. Зокрема, 
Г. Вайт передбачав, що контроль за роботою Фонду перебуватиме в 
руках Ради директорів (яка збиратиметься періодично). Водночас 
Дж. Кейнс відштовхувався від того, що такий контроль здійснюва-
тиме міжнародний секретаріат Фонду на щоденній основі. Остаточ-
но компромісне рішення зафіксувало, що виконавчі директори пра-

                                                 
626 Эбке В.Ф. Международное валютное право. Москва: Международные 
отношения, 1997. С. 46.  

Початок  
роботи МВФ 
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цюватимуть у постійному режимі в головному офісі Фонду і прово-
дитимуть зустрічі так часто, як цього  вимагатимуть справи. 

Це був, мабуть, остання суперечка у протистоянні «Бреттон-
Вудської двійні» – Генрі Вайта та Джона Кейнса. Незважаючи на 
тісні та постійні контакти між ними, американський високопосадо-
вець не міг приховати зверхнього ставлення представника «великої 
нації» до «імперії, що відходить» і тому демонстративно звертався 
до Кейнса, називаючи його або «Ваше Лордство» (що формально 
було вірно, але дуже офіційно), або «Ваша Королівська Високість» 
(що й формально було невірним, а отже, відображало саркастичне 
ставлення до представника британської аристократії). У свою чергу 
Дж.М. Кейнс досить гостро критикував стиль викладення ідей  
Г. Вайта, стверджуючи, що вся угода про МВФ написана «іро-
кезькою мовою»627 (в російськомовній традиції прийнято перекла-
дати його слова більш політкоректно – «на тарабарском» или «на 
птичьем языке»). Завершилося це все тим, що Дж.М. Кейнс зали-
шився в пам‘яті людства як видатний економіст (хоча його ідеї на-
вряд чи асоціюються із діяльністю МВФ), а Г. Вайт залишається 
відомим лише вузькому колу фахівців (та й ще із певним «присма-
ком» скандалу). 

                                                 
627 Mikesell R.F. The	Bretton	Woods	Debates:	a	Memoir. Р. 57. 
 Щоправда, оцінка впливу Дж.М. Кейнса не така вже й однозначна. І не 
тільки в питаннях фінансово-кредитної політики. Його роботу «Економічні 
наслідки миру», яка свого часу була дуже популярною та впливовою, зго-
дом почали розглядати більш критично. Зокрема, французький історик Еть-
єн Манту (військовий пілот, який воював на боці «Вільної Франції» і був 
збитий у квітні 1945 р.), зазначив у своїй книзі «Карфагенський мир, або 
Економічні наслідки містера Кейнса», опублікованій в 1946 р., уже після 
загибелі автора, на недоліки в аргументах, висунутих Дж.М. Кейнсом.  
Е. Манту вважав, що значною мірою завдяки позиції Дж.М. Кейнса світ 
грубо помилився з учасниками та результатами Версальської мирної кон-
ференції і справедливо підкреслював, що Версальська мирна угода повинна 
була в першу чергу вирішити накопичені територіальні проблеми: без де-
маркації кордонів нових держав (що, до речі, було дуже важливо і для 
України) відновлення європейської економіки було неможливо. Автор на-
гадував, що в умовах вільної торгівлі кордони зовсім не слугують перешко-
дою для економічних відносин, а тому мирний договір не повинен був за-
надто зосереджуватися на економіці, як вважав Дж.М. Кейнс.  
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Річ у тім, що зважаючи скоріше на дух, аніж букву Бреттон-
Вудських домовленостей, очікувалося, що Міжнародний валютний 
фонд очолить головний автор ідеї – Г. Вайт.  Зрештою, на думку од-
ного з учасників тих подій, саме Г. Вайт реально реконструював зо-
лотий стандарт. Для людини, яку вважали «полум‘яним лібералом», 
він був, можливо, найбільш консервативною силою в Казначействі 
Сполучених Штатів. Тим не менш, саме він  майже наодинці моди-
фікував золотий стандарт628. Але сумнівні політичні контакти й упо-
добання (а зрештою – й звинувачення у шпигунстві на користь 
СРСР) коштували йому можливості такого блискучого продовження 
своєї кар‘єри. В результаті США прийняли рішення передати посаду 
глави МВФ європейцям, зосередившись на керівництві Світового 
банку (що тоді вважалося їм більш важливим). Отже, МВФ очолив 
                                                 
628 Wilson T.A.,	 McKinzie R.D. Oral History Interview with Emilio Collado. 
/ Harry S. Truman	 Library	 and	 Museum. New York,	 July 7,	 1971. URL: 
https://www.trumanlibrary.org/oralhist/collado1.htm 
 Питання про шпигунство Г. Вайта залишилося невирішеним, оскільки він 
помер від сердечного нападу (з підозрою на самогубство), не встигши дати 
свідчення сенатській комісії. Раймонд Міксел, співробітник міністерства 
фінансів, який був економічним радником Бреттон-Вудської конференції, 
вважає, що «Радянський Союз просто поділяв його політичні цілі стосовно 
післявоєнної Німеччини і він вірив, що радянські керівники будуть підтри-
мувати пропозиції щодо Фонду та Банку. Він вірив, що комуністична дер-
жава зможе діяти в системі недискримінаційної торгівлі та дотримуватися 
торговельних та валютних зобов‘язань, передбачених його планом» 
(Mikesell R.F. The Bretton Woods Debates :	a Memoir. Essays in international 
finance / International Finance Section,	 Department of Economics,	 Princeton 
University. March 1994. No. 192. Р. 57). Тобто значною мірою ці стосунки 
базувалися на старому інтересі Г. Вайта до радянської економічної системи 
(яку він намагався вивчати раніше, навіть збирався поїхати для цього в 
СРСР). Тим не менш, матеріали відомого «Venona Project» (масштабної 
контррозвідувальної операції США, що охоплювала період з 1943 по 1980 
рр.) підтверджують його співпрацю з радянською розвідкою (зокрема, у 
передачі друкарських плат для німецьких окупаційних марок у 1944 р.). 
Підозри щодо Г. Вайта виникли ще у 1943 р., а у 1945 р. президент Г. Тру-
мен запевняв, що Г. Вайта відсторонено від роботи в Казначействі та МВФ 
(хоча він працював виконавчим директором МВФ від США аж до 1947 р.). 
Детальніше про «шпигунську справу» Г. Вайта можно прочитати у статті: 
Steil B. Red White. Why a Founding Father of Postwar Capitalism Spied for the 
Soviets. Foreign Affairs. March/April	2013. Р. 115–129. 
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колишній міністр фінансів Бельгії Каміль Гут (Camille Gutt)	– про-
теже Дж.М. Кейнса, а МБРР – американець Юджин Майєр (Eugene 
Meyer). Так, власне, було започатковано традицію, згідно з якою ви-
конавчим директором фонду обирають європейця, а президентом 
Світового банку – представника Сполучених Штатів.  

До речі, представником США у Раді директорів (виконавчим ди-
ректором) став Е.Г. Коладо – той самий колишній співробітник 
Держдепартаменту, якому думка щодо міжнародного банку зайшла в 
голову ще тоді, коли він займався міжамериканськими відносинами. 

Офіційно Міжнародний валютний фонд розпочав свою діяльність 
у травні 1946 р. (після призначення керівництва), але перші операції 
було здійснено лише в березні 1947 р. (тому в різних виданнях  
зазначають різні дати початку роботи МВФ). «МВФ створено для 
того, щоб запобігти всесвітнім економічним депресіям»629,	– так сво-
го часу резюмував цілі та завдання фонду один із його високопоса-
довців. «Загалом усі погоджуються із тим, що Бреттон-Вудська сис-
тема обслуговувала світ у післявоєнний період досить добре, забез-
печуючи стабільні умови, в яких розквітали світова торгівля та 
платежі… Американська гегемонія у міжнародній валютній системі 
встановилася природно і не піддавалася сумніву впродовж років 
п‘ятнадцяти після війни»630.  

Головною метою «плану Вайта» був захист конкурентної валют-
ної депреціації шляхом здійснення курсових змін під контролем Фо-
нду. Однак, як зауважують експерти, архітектори МВФ не піддавали 
сумніву, що в умовах вільного ринку динаміка валютного курсу по-
винна потенційно урівноважувати попит та пропозицію. Вони віри-
ли, що в умовах післявоєнної невизначеності  премія за ризик (яку 
вимагали спекулянти) може бути значною і тому валютні курси бу-
дуть волатильними. Ця впевненість випливала з досвіду плаваючих 
курсів тридцятих років, коли валютно-курсова нестабільність свід-
чила про своєрідну «політичну травму», а котирування долара США 
щодо європейських валют сигналізували про наближення або відда-

                                                 
629 Griffith-Jones S. The	Role	and	Resources	of	the	Fund. Problems of Interna-
tional Money, 1972-85 / Ed. by M. Posner. Wash., D.C., IMF, 1986. P.139–163. 
P.145.  
630 Monetary	Stability	through	International	Cooperation / Ed. by A.Bakker et. al. 
Amsterdam;	Springer, 1994. P. 268. 
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лення «хмар війни». Тож приймаючи рішення відмовитися від пла-
ваючих курсів, засновники МВФ вірно визначили, що умов для са-
мопідтримки фіксованих валютних курсів просто не існувало631. 
Враховуючи це, у грудні 1945 р., після ратифікації Бреттон-Вудської 
угоди, французький франк відразу був девальвований для утримання 
фіксованого обмінного курсу з американським доларом. Одночасно 
були створені нові грошові одиниці для французьких колоній з ме-
тою вивести їх з-під девальвації.  

Труднощі з системою паритетів, яка була встановлена в Бреттон-
Вудсі, полягала в тому, що паритет долара відносно золота не міг 
змінюватися з точки зору всіх інших валют, не змінюючи офіційної 
вартості золота, що вимагало схвалення Конгресом США. В ідеалі 
був потрібен міжнародний стандарт, який не був би заснований на 
золоті, а базувався на певному «кошику валют».. Але жоден із планів 
реформування міжнародної валютної системи на той момент не пе-
редбачав можливості кардинального вирішення проблеми паритету 
валют, оскільки, незважаючи на певні відмінності, усі вони базува-
лися на ностальгічному сприйнятті значення золота як монетарного 
металу. Втім, на відміну від ситуації після Першої світової війни, 
після Другої все ж таки було створено глобальні інститути управлін-
ня світовою економікою (включаючи міжнародну валютну систему) 
і, таким чином, здійснено інституалізацію економічної (зокрема і 
монетарної) глобалізації.   

 
Багаторічний міністр фінансів А. Звє-

рєв у своїх мемуарах згадує, що поволі 
готуватися до грошової реформи в Ра-

дянському Союзі почали ще під час війни. Щоправда, він стверджує, 
що Сталін уперше говорив з ним з цього питання наприкінці 1943 
р.632, але інші джерела вказують на те, що  плани реформи обговорю-
валися ще з 1942 р. – спочатку в рамках спеціально створеної Групи 
грошового обігу Наркомату фінансів СРСР, а потім – Бюро експертів 
                                                 
631 Brown	B.	Money	Hard	and	Soft	on	the	International	Currency	Markets. Lon-
don:	Macmillan	Press,	1978.	P.	121. 
 Здається, навіть найбільш багаторічний в історії – він займав посаду  
міністра фінансів 22 роки –  більше, аніж Ж.-Б. Кольбер. 
632 Зверєв А.Г. Записки министра. Москва, 1973. С. 233.  

«Остання жертва» 
радянського народу 
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при Правлінні Держбанку СРСР, які працювали незалежно одне від 
одного, на паралельній основі. Керівником Групи був призначений 
доктор економічних наук, професор В.П. Дяченко. Учасниками об-
говорень стали керівники основних підрозділів НКФ СРСР. У Бюро 
експертів Правління Держбанку СРСР були сконцентровані провідні 
наукові сили, цілеспрямовано залучені до аналізу проблем грошово-
го обігу та прогнозування його стану ще до початку Великої Вітчиз-
няної війни (Ф. Міхайловський, М. Усоскін, В. Батирев, З. Атлас, В. 
Іконник).  

Група підготувала і на початку листопада 1943 р. направила  
А. Звєрєву доповідну записку «Питання грошової реформи», в якій 
було викладено основні принципи її проведення після війни. Автори 
вважали, що на створення необхідних передумов для успіху реформи 
знадобиться не менше одного-двох років після закінчення війни633. 

Враховуючи проведення на той час воєнних дій, експерти звертали 
увагу на те, що розроблення проєкту грошової реформи має зважати 
на можливість валютної диверсії ворога, адже випуск німцями в оку-
пованих ними районах великих сум грошових знаків радянського  
зразка із метою нанесення удару по фінансовій системі та по фінансо-
вому становищу СРСР міг вимагати проведення термінових заходів, 
органічно не пов‘язаних з усією грошовою реформою і спрямованих 
на припинення та ліквідацію наслідків валютної диверсії634. 

Слід зауважити, що до того часу все ще існував червонець 1924 р. 
Характерно, що його цінність визнавала навіть німецька окупаційна 
влада, яка виплачувала платню колаборантам (зокрема поліцаям) у 
радянських червонцях (1 червонець прирівнювався до 1 рейхсмар-
ки). Підготовка до заміни червонця велась настільки секретно, що 
доповідь про грошову реформу на Політбюро (у грудні 1944 р.) на-
віть не документувалась635. Утім тепер відомо, що експерти обґрун-
товували необхідність грошової реформи також обставинами органі-

                                                 
633 Левичева И., Петров Ю., Татаринов С. Денежная реформа 1947 года: 
неизвестные подробности. Родина. 2011. № 1. С. 51.  
634 Денежная реформа 1947 года в документах: подготовка, проведение и 
оценка результатов. По страницам архивных фондов Центрального банка 
Российской Федерации. Вып. 3. Москва: ЦБ РФ, 2007. С. 8. 
635 Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы. Оте-
чественная история. 2001. №1. С. 67.  
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заційного порядку, а саме тим, що, організація емісії піддалася на-
стільки великим змінам, що правила і норми емісії, встановлені зако-
нами 1922–1924 рр., втратили всяке практичне значення. Зокрема, від-
пала необхідність у розмежуванні емісії на банківську і казначейську, 
втратили своє значення відмінності у визначенні законної платіжної 
сили, норм і порядку емісії банківських білетів і казначейської валю-
ти. Масштаб цін (без урахування комерційної та ринкової торгівлі) 
підвищився приблизно в 10 разів порівняно із 1928 р. і в 15–20 разів 
порівняно із 1913 р., що ускладнювало розрахунки. Зазначалося і про 
велику розбіжність між купівельною спроможністю радянської валю-
ти всередині країни і зовнішніми валютними курсами. 

За час війни в результаті значного зростання кількості грошей в 
обігу при зниженні роздрібного товарообігу в обігу утворився вели-
кий надлишок грошей. Реформу планувалося провести відразу після 
війни, в 1946 р., але неврожай, причиною якого офіційно назвали си-
льну засуху, вніс корективи в плани уряду, який лише наприкінці року 
затвердив зразки нових грошових знаків. До грудня 1947 р. грошових 
білетів  нового зразка було виготовлено на 44 млрд рублів. Фактично 
було організовано 13 сховищ, у тому числі в Ленінграді, Свердловсь-
ку, Ростові, Молотові (Пермі), Новосибірську, Челябінську, Іркутську, 
Одесі, Львові, Тбілісі, Ташкенті, Алма-Аті та  Вільнюсі. 

 
Після війни кількість грошей в обігу скоротилась за рік на  

8,1 млрд рублів, але на кінець 1947 р. в обігу все ще залишалися зна-
чні грошові надлишки, а без ліквідації надлишків грошей не можна 
було вирішити завдання скасування карткової системи, оскільки 
власники великих грошових залишків могли би скуповувати товари 
державної і кооперативної торгівлі за зниженими цінами. Філософія 
реформи із самого початку мала конфіскаційний характер. Пропози-
ції скоротити купівельну спроможність населення шляхом підви-
щення цін або курсовими методами були відхилені і взято курс на 
адміністративну конфіскацію. Така реформа була спрямована перш 
за все проти селян, які «акумулювали» значні кошти завдяки торгівлі 
продуктами харчування на ринку. Причиною уявного збагачення 
стало гігантське зростання цін на продовольство в умовах його то-
тального дефіциту, але Сталін вважав, що селяни і так заборгували 
радянській владі, яка «дала їм землю» (звісно, в колгоспах, в яких 
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вони працювали за «палички» – тобто позначки про відпрацьований 
«трудодень»). Сам «вождь народів» говорив, що грошова реформа 
стане «останньою жертвою» радянського народу. Він же особисто 
визначив і пропорцію обміну старих грошей на нові – 1:10 (хоча фа-
хівці, за результатами розрахунків, вказували на можливість обміну 
нового рубля на 5 або навіть 2,5 старих рублів. 

Рішення «Про скасування карткової системи і грошову реформу» 
Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло в суботу 13 грудня 1947 р., а вже 
наступного ранку на місцях отримали телеграму з Міністерства фі-
нансів СРСР, якою наказувалося з 14 годин припинити всі операції з 
грошима і закрити ощадкаси. Населенню про проведення грошової 
реформи оголосили по радіо того ж дня опівдні, а наступного дня 
газети надрукували Постанову Ради міністрів СРСР та  ЦК ВКП (б) 
від 14 грудня 1947 р. «Про проведення грошової реформи і скасу-
вання карток на продовольчі товари і промислові товари». 

З 16 грудня 1947 р. протягом тижня (у віддалених районах – про-
тягом двох тижнів) відбувався обмін старих грошових знаків на нові 
у співвідношенні 1:10. Вклади та поточні рахунки в ощадкасах пере-
оцінювалися у співвідношенні 1:1 (до 3000 рублів), 2:3 (від 3 до 10 
тисяч рублів), 1:2 (понад 10 тисяч рублів), 4:5 (для кооперативів і 
колгоспів). Усі звичайні старі облігації, крім позики 1947 р., обміню-
валися на облігації нової позики  1:3, а 3-відсоткові виграшні обліга-
ції – з розрахунку 1:5. Податки, борги, фінансові зобов‘язання зали-
шалися незмінними.  Знижувалися державні ціни на хліб, борошно, 
крупу, макарони, пиво; не змінювалися державні ціни на м‘ясо, рибу, 
жири, цукор, кондитерські вироби, сіль, картоплю, овочі, горілку, 
вино, тютюн і сірники; встановлювалися нові ціни на молоко, яйця, 
чай, фрукти, тканини, взуття, одяг і трикотажні вироби (нижчі за ко-
мерційні у 3,2 раза). 

 

 
 

«А я с тобой не думаю равняться», – 
Советский рубль сказал ему в ответ. 
«Я знаю, кто ты есть, и если уж признаться: 
Что из того, что ты увидел свет?!» 

                                              Михалков С.  
                                                        Рубль и долар  (1952) 
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Станом на 1 грудня 1947 р., за даними емісійного балансу Держ-
банку, в обігу  залишалося 63,4 млрд руб. Але вже на 16 грудня  
1947 р. – 42,2 млрд руб. Однією з причин такого ґвалтовного зни-
ження кількості грошей в обігу став ажіотажний попит на товари та 
приплив внесків до ощадкас, викликаний не в останню чергу вито-
ком інформації про заплановану реформу. Незважаючи на особливу 
секретність справи, «інсайдерську інформацію» скидали і фінансис-
ти, і правоохоронці, і навіть співробітники ЦК партії. Втім, покарали 
небагатьох – посадили на 10 років керуючого Томською конторою 
Держбанку (який завчасно вніс свої цілком легальні заощадження на 
рахунок в ощадкасі) та звільнили з посад міністра фінансів СРСР  
А. Звєрєва (з 28 грудня 1948 р. він знову очолив міністерство) і міні-
стра торгівлі СРСР А. Любимова636. 

У результаті проведення грошової реформи кількість грошей в 
обігу за грудень 1947 р. скоротилася в 4,6 раза. Кількість грошей в 
обігу станом на 1 січня 1948 р. досягла 13,4 млрд руб. У другій поло-
вині 1948 р. грошова маса в обігу стабілізувалася на рівні в серед-
ньому 25–26 млрд руб. при певному  зниженні до кінця року до  
23,8 млрд руб. 

Певну специфіку мали і зміни валютного курсу. 
 

 
 
Річ у тім, що з 1937 р. радянський рубль у зовнішньоекономічних 

розрахунках був прив‘язаний до долара у співвідношенні 1:5,3 (та-
ким чином золотий вміст рубля фактично дорівнював 0,167674 г).  

Під час попереднього обговорення умов грошової реформи З. Ат-
лас зазначав про те, що необхідно встановити новий валютний курс 
рубля, який би був більш наближений до співвідношення цін товарів 
у рублях і в доларах США. На його думку, розрив співвідношення 
цін у межах відставання рівня продуктивності праці в СРСР від рівня 
продуктивності праці у США, тобто в 2–2,5 раза, був би, ймовірно, 

                                                 
636 Левичева И., Петров Ю., Татаринов С. Денежная реформа 1947 года: 
неизвестные подробности. С. 54. 

– У чому різниця між доларом та рублем? 
– Долар забезпечено золотом, а рубль – танками… 

                         (Анекдот  радянських часів) 
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доцільним. Він також зауважував про те, що «в результаті краху ка-
піталістичних валют великі одиниці значно зменшилися, а дрібні 
набули мікроскопічних розмірів». Отже, якби рубль фігурував серед 
отої «дрібноти», було би не гідним радянської величі. Вирішити цю 
проблему З. Атлас пропонував, затвердивши як грошову одиницю 
«червонець» (тобто 10 рублів), що зразу виводило би радянську ва-
люту «в перший ряд». Масштаб цін, таким чином, складався би із 
трьох ступенів – червонець, рубль, копійка (подібно до англійського 
зразка – фунт, шилінг, пенні). Одночасно пропонувалося офіційно 
зафіксувати золотий вміст червінця. Тут можливі були різні варіан-
ти: 1) зберегти той золотий еквівалент, який випливав з тогочасного 
курсу долара, тобто приблизно 1,7 грама (але це було дуже далеко 
від фактичної ціни золота в СРСР)  або 2) прирівняти 1 червонець до  
1 грама золота (для зручності)637.  

Під час реформи 1947 р. цього питання не зачіпали. Але Сталіна 
таке становище зовсім не влаштовувало. Він не приховував свого 
бажання мати високий курс радянської валюти, хоча про конверто-
ваність рубля не могло бути й мови. За його завданням радянські 
економісти спробували шляхом зіставлення безлічі різних факторів 
визначити прийнятне для країни співвідношення рубля до долара. У 
лютому 1950 р. Центральне статистичне управління СРСР перераху-
вало валютний курс післявоєнного рубля. Для порівняння купівель-
ної спроможності рубля і долара вибирали «товарний кошик», в 
якому дорогі американські габардинові пальто порівнювалися з пе-
рефарбованими червоноармійськими шинелями з військових запасів, 
черевики – з кирзовими чобітьми (при цьому ще зазначалося, що во-
ни в 5 разів міцніші), фетрові капелюхи (які в СРСР були ознакою 
«вшивой интеллигенции» та не користувалися широким попитом) із 
кепками, автомобіль «Побєда» із «Фордом» тощо. Причому вважа-
лося, що радянські товари більш доброякісні та довговічні, а тому 
підсумком ще «зкоригували», підвищивши «купівельну спромож-
ність» рубля ще на 15% і отримали показник паритету купівельної 
спроможності на рівні 14 рублів за долар. Але й такий результат  
Й. Сталіна не влаштував. Про перекреслену Сталіним синім олівцем 
одиничку, що в результаті вилилося в «4 рубля» вже йшлося рані-
                                                 
637 Денежная реформа 1947 года в документах: подготовка, проведение и 
оценка результатов. С. 74, 77. 
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ше638. Постанова Ради Міністрів СРСР від 28 лютого 1950 року пере-
водило рубль на золоту базу. Оголошений золотий вміст рубля до-
рівнював 0,222168 грама чистого золота. Купівельна ціна 1 грама 
золота встановлювалася в 4,45 рубля. Обчислення курсу рубля на 
основі долара США, що практикувалося з липня 1937 р., припинило-
ся. 

 
Крім створення МВФ, у цей період від-

бувалися й інші події, що зчинили поміт-
ний вплив на подальшу глобалізацію гро-
шових відносин. Наслідком Другої світо-

вої війни у царині грошових відносин стала величезна інфляція 
практично в усіх країнах, на території яких відбувалися воєнні дії: в 
таких країнах Європи, як Бельгія, Франція, Голландія та Чехосло-
ваччина грошова маса зросла в 3–4 рази, у Фінляндії, Норвегії та Ру-
мунії – у 7–8 разів639, а в Угорщині – …у 828 октіліонів (одиниця з 
27 нулями) разів (через що із 1 серпня 1946 р. за один новий форинт 

                                                 
638 Как Сталин удорожил рубль и удешевил доллар. Коммерсантъ. Деньги. 
14.08.2002. № 31. С. 58.  
 За одинадцять років М. Хрущову таки вдалося «перевершити» Й. Сталіна і 
«довести» верховенство радянського рубля: в ході грошової реформи 1961 
р. номінал рубля було збільшено у 10 разів, а його «золотий вміст» (звісно, 
суто декларативний, оскільки ніякого обміну або прив‘язки цін не існувало 
і теоретично можна було оголосити будь-який вміст) виріс лише в 4,4 раза – 
практично до пропонованого раніше 1 грама (точніше – 0,98741 г). Таким 
чином, офіційний курс становив 1 долар за 90 копійок. Звісно, на «чорному 
ринку» за долар давали значно більше. Про саме існування в СРСР «чорного 
ринку» М. Хрущов дізнався лише під час свої поїздки до Берліну (НДР) і був 
настільки розлючений, що наказав провести розслідування і показово пока-
рати спекулянтів. У результаті жертвами гніву стали раніше вже засуджені 
московські «валютники» (Я. Рокотов, В. Файбишенко та Д. Яковлєв) – на 
вимогу генсека «найнезалежніший» та «найгуманніший» у світі радянський 
суд двічі переглядав справу (в тому числі й на основі новоухваленого зако-
ну, який не мав зворотної сили), аж поки не засудив усіх трьох до «вищої 
міри покарання» (смертної кари). 
639 Михеев М.В. Специфика стратегии денежных реформ в странах Европы 
и Азии после Второй мировой войны. Известия УрГЭУ. 2015. № 4 (60).  
С. 98.  

Грошова реформа  
у післявоєнній  
Німеччині 
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обмінювали 400 октіліонів старих pengő)640. Це, звісно, вимагало 
термінових дій щодо стабілізації грошового обігу, найбільш важли-
вою з яких – як засвідчив час – було відновлення грошової системи 
розгромленої Німеччини. Як зазначають дослідники, політика вій-
ськового фінансування часів націонал-соціалізму поставила Німеч-
чину на грань фінансово-економічної й монетарної катастрофи. За 
період з 1932 р. по 1945 р. сукупні обсяги грошового обігу, включа-
ючи державний борг, зросли у 15 разів – з 45 до 677,8 млрд рейхсма-
рок. З урахуванням скорочення цієї суми на 173 млрд рейхсмарок у 
результаті блокування рахунків, відділення територій та інших ін-
тервенцій, а також додаткових 10 млрд рейхсмарок, що опинилися в 
розпорядженні союзників як трофейне майно, і ще 2 млрд окупацій-
них марок, випущених в обіг з друкованого резерву, загальні обсяги 
грошової ліквідності у післявоєнній Німеччині сягали 500 млрд 
рейхсмарок, і на початок літа 1948 р. надлишок грошових коштів 
тільки в західних зонах окупації становив приблизно 132–134 млрд 
рейхсмарок, що, за оцінками фахівців, майже в 10 разів перевищува-
ло реальні потреби641. Наслідком стало фактичне руйнування товар-
но-грошових відносин, а головним «товаром-еквівалентом» стали 
цигарки: блок найбільш популярних американських цигарок «Lucky 
Strikes», який обходився американському солдату в 1 долар, на «чор-
ному» ринку коштував 1000 рейхсмарок (при середній заробітній 
платі робітника у 80 рейхсмарок на тиждень). На додаток військова 

                                                 
640 Nogaro	B.	Hungary's	 Recent	Monetary	 Crisis	 and	 Its	 Theoretical	Meaning. 
The American Economic Review. Sep. 1948. Vol.	38,	No. 4. Р. 526.  
641 Невский С.И. Денежная реформа 1948 г. в Западной Германии: экономи-
ческие результаты и социально-политические последствия. Terra Economi-
cus (Экономический вестник Ростовского государственного университе-
та). 2010. Т. 8, № 2. С. 102–103. 
 «Цигаркова валюта» отримала широке поширення в Німеччині, а також 
інших окупованих країнах Європи ще з 1941 р. Завдяки своїй практичності, 
доступності та міжнародному визнанню цигарки по суті виконували усі 
грошові функції й виступали як надійний орієнтир у вимірі вартості товарів 
і послуг (в першу чергу на чорному ринку). Крім того, вони служили інди-
катором обмінного курсу рейхсмарки по відношенню до інших валют, на-
самперед американського долара. Так, із серпня 1939 р. по квітень 1945 р. 
вартість однієї німецької цигарки зросла з 0,04 до 6–8 рейхсмарок, тоді як 
ціни на тютюнові вироби в США за той же період часу залишалися незмін-
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влада запровадила в обіг «воєнні марки», які використовувалися ли-
ше на окупаційні цілі, а отже, не сприяли стабілізації грошово-
кредитної системи в цілому. Необхідно, однак, зазначити, що із за-
вершенням війни було відновлено конвертованість рейхсмарки в до-
лар, що дозволило перевести частину капіталів в американську ва-
люту і таким чином зберегти їх від подальшого знецінення. 

Уперше план грошової реформи американська військова адмініст-
рація в Німеччині внесла на розгляд фінансового директорату Союз-
ної контрольної ради на початку травня 1946 р. План під назвою 
«План ліквідації військового фінансування та фінансової реабілітації 
Німеччини» (відомий як Colm-Dodge-Goldsmith Plan) було підготов-
лено американськими фахівцями: двома економістами-теоретиками, 
вигнанцями з нацистської Німеччини Г. Колмом (американізований 
варіант – Gerhard Colm, насправді – Cohn) та Р. Голдсмітом 
(Raymond Goldsmith) і фінансовим радником керівника адміністрації 
американської зони окупації генерала Л. Клея (Lucius D. Clay), голо-
вою Детройтського банку (Detroit Bank) Дж. Доджем (Joseph  
M. Dodge).		 

 
Проблеми, викликані розвалом грошової системи Німеччини, звіс-

но ж відчувалися і в радянській зоні окупації. Тому вже у березні 
1946 р. главнач Групи маршал Г. Жуков направив до Москви пропо-
зицію щодо проведення грошової реформи на принципах деномінації 

                                                                                                               
ними. На основі кореляції вартості цигарок у Німеччині і в США визнача-
лося співвідношення купівельної сили рейхсмарки до американського дола-
ра, яке на момент закінчення війни становило 20:1 (при тому, що офіційно 
встановлений обмінний курс, який використовували тільки при розрахун-
ках між окупаційною владою, дорівнював 10:1 ). До травня 1947 р. це спів-
відношення скоротилося до 6:1, а через рік офіційний обмінний курс рейхс-
марки по відношенню до долара США був встановлений на рівні 3,33:1. 
(Невский С.И. Денежная реформа 1948 г. в Западной Германии: экономичес-
кие результаты и социально-политические последствия. Terra Economicus 
(Экономический вестник Ростовского государственного университета ). 
2010. Т. 8. № 2. С. 106–107). 
Цікаво, що і в наші часи «цигаркова валюта» продовжує функціонувати, 
наприклад, у КНДР, де блок цигарок можна вважати чимось на кшталт уні-
версальної валюти. (Тюдор Д., Пирсон Дж. Северная Корея изнутри. Моск-
ва: Эксмо, 2018. С. 125). 
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старих грошей та обмін у співвідношенні 10:1 суми не більше 100 
тис. рейхсмарок, перерахунок за таким самим співвідношенням усіх 
боргових зобов‘язань тощо. На що міністр фінансів А. Звєрєв поре-
комендував попередньо провести переговори із союзниками для 
з‘ясування питання про порядок емісії та підпорядкування нових зе-
мельних емісійних банків. Особливу увагу викликало питання про 
подальший порядок виплати репарацій. У середині травня 1946 р. 
(уже отримавши пропозиції американської адміністрації стосовно 
грошової реформи), новий радянський главнач маршал В. Соколов-
ський знову запитує у Москви дозвіл на проведення у січні 1947 р. 
грошової реформи (доповнивши попередні пропозиції Г. Жукова 
ідеєю про блоковані рахунки, на які можна зараховувати певні суми 
понад ліміт у 100 тисяч рейхсмарок). МЗС СРСР (в особі тодішнього 
завідуючого економічним відділом В.С. Геращенко – пізніше відо-
мого вченого та першого заступника голови Держбанку СРСР) схва-
лив ідею проведення грошової реформи загалом, але рекомендував 
почекати до створення єдиного німецького уряду. Одночасно Моск-
ва не схвалювала американську ідею єдиного емісійного центру, не-
безпідставно побоюючись, що це обмежить окупаційні видатки, які 
покривалися за рахунок «грошового верстата» (що не передбачалося 
ані Ялтинськими, ані Потсдамськими домовленостями). Зокрема, 
кремлівські аналітики зазначали те, що створення  центрального ні-
мецького емісійного банку та випуск національної німецької марки 
«безумовно призведе до того, що союзники наполягатимуть у Конт-
рольній раді на складанні спільного для усієї Німеччини бюджету та 
визначенні відсотка окупаційних видатків, який повинен бути виді-
лений з цього бюджету». Таким чином, запровадження німецької 
національної марки фактично може призвести до суттєвих обмежень 
радянських окупаційних видатків у Німеччині, оскільки «американці 
у своєму проєкті саме підкреслюють, що основною метою грошової 
реформи повинна бути угода щодо припинення випуску воєнної  
марки та обмеження суми окупаційних видатків та видатків за репа-
раціями». З огляду на це вносилася пропозиція: «…не поспішати з 
уведенням національної німецької марки, а розробити заходи щодо 
вилучення старої німецької марки та проведення грошової реформи 
на базі союзної окупаційної марки, емісія якої здійснюється Радян-
ською військовою адміністрацією, з одного боку, та англо-амери-
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канськими військовими владами – з іншого. Принципи обміну німе-
цької марки на союзну марку можуть бути встановлені загальні для 
всієї Німеччини»642. Про проблему покриття окупаційних видатків як 
причину для відмови від повноцінної грошової реформи зауважував 
і міністр фінансів А. Зверєв. Зрештою І. Сталіну було направлено 
інформацію щодо цієї проблеми з пропозицією компромісного ва-
ріанта: погодитися на централізовану грошову реформу у 1947 р. та 
створення єдиного емісійного центру за умови прийняття союзника-
ми плану репараційних поставок Німеччини до СРСР у сумі 10 млрд 
дол. та забезпечення радянського командування в Німеччині новими 
грошовими знаками в сумах, які будуть необхідні для фінансування 
окупаційних видатків. 

Наприкінці серпня 1946 р. американська сторона офіційно внесла на 
розгляд Координаційного комітету проєкт закону щодо фінансової ре-
форми (який, зокрема. передбачав запровадження нової німецької мар-
ки). Однак радянський представник всіляко ухилявся від висловлення 
своєї позиції (через відсутність чітких вказівок із Кремля). 

Отже, з початку передбачалося, що реформу буде здійснено на 
всій території Німеччини, що випливало із загального підходу, який 
передбачав, що в період окупації Німеччина повинна розглядатися 
як єдиний економічний простір з єдиною економічною політикою в 
промисловості, сільському господарстві, зовнішній торгівлі, фінан-
совій і кредитній сферах, сфері комунікацій та транспорту, спільними 
правилами регулювання заробітної плати, нормами видачі продуктів і 
промислових товарів за картками, контролю рівня цін тощо. Зрозу-
міло, що це було неможливо, враховуючи ідеологічно протилежні 
установки в питаннях економіки, тож на практиці єдиної політики 
органів з економічної демілітаризації, репарацій та інших питань не 
існувало – вона проводилася кожною з окупаційних влад в автоном-
ному режимі. Крім того, бажання радянської сторони розповсюдити 
практику «здирання» репарацій на західні регіони Німеччини на-
штовхнулося на негативну позицію союзників. Враховуючи це, після 

                                                 
642 В.С. Геращенко и А.А. Смирнов – А.Я. Вышинскому, 22 мая 1946 г. 
СССР и германский вопрос. 1941—1949: Документы из Архива внешней 
политики Российской Федерации. Т. 2: 9 мая 1945 года – 3 октября  
1946 года / сост. Г. П. Кынин и Й. Лауфер. Москва: Международные отно-
шения, 2000. С. 513. 
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фактичного руйнування попередньої домовленості союзників про 
утримання єдиного економічного простору на території усіх окупа-
ційних зон у грудні 1946 р. західним союзникам довелося корегувати 
свої наміри щодо порядку здійснення грошової реформи, а дату за-
планованої реформи переносити з травня 1946 р. на червень 1948 р.  

У червні 1947 р. при фінансовому управлінні, яке було створено у 
містечку Бад Хомбург (неподалік від Франкфурта-на-Майні) відкри-
вається  «Особливе бюро грошово-кредитної справи», яке зайнялося 
в тому числі питаннями представлення німецької сторони у процесі 
підготовки грошової реформи. При цьому рівень секретності був на-
стільки високий, що вся інформація з цього питання передавалася 
лише англо-американському контрольному офісу (Bipartite-Control-
Office), а інформування Економічної ради – вищого органу для всіх 
західних окупаційних зон – заборонялося. (Серед співробітників Бю-
ро був і майбутній батько «німецького економічного дива» Людвіг 
Ерхард.) У квітні 1948 р. співробітників Бюро за найсуворішої сек-
ретності перевезли в Ротвестен (близько Касселя) і розмістили в ка-
зармі американської авіаційної частини (через це в публіцистиці ця 
установа отримала назву «конклав Ротвестена»). Весною 1948 р. 
«конклав» підготував необхідне законодавство «Щодо реорганізації 
грошової системи в західних зонах Німеччини». 

Одночасно влітку 1947 р. був створений Емісійний банк, а в лю-
тому 1948 р. – Банк німецьких земель. (Останній був сформований із 
філій Рейхсбанку і проіснував до 1957 р., коли його було реорганізо-
вано у Німецький федеральний банк – Deutsche Bundesbank,  або 
"BuBa" – як його коротко називають професіонали.) 

Крім того, сталося так, що єдині технічні засоби для друкування 
рейхсмарок опинилися в радянській зоні окупації і почали викорис-
товуватися для неконтрольованого випуску додаткової валюти, що 
тільки підштовхувало поширення інфляції. Таким чином західні со-
юзники надрукували 500 тонн нової валюти (названої «німецькою 
маркою») на суму в 5,7 млрд і заздалегідь таємно розмістили її в 
сховищах Рейхсбанку (у Франфурті). Керівництво операцією було 
доручено фінансовому раднику генерала Л. Клея, молодому офіцеру, 
випускнику-відміннику Йєльського університету – 27-річному лей-
тенанту військової авіації Е. Тененбауму (Edward A. Tenenbaum),	
який перед тим уже відзначився як перша людина, яка увійшла у  
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звільнений концентраційний табір Бухенвальд. Слід зазначити, що 
У. Тененбаума було обрано для виконання цієї місії завдяки його 
знанням іноземної (німецької) мови та загальної історії країни, а зо-
всім не питань фінансової політики – це йому довелося опановувати 
вже у процесі роботи (що йому вдалося досить успішно, і за що він 
заслужив повагу справжніх експертів)643. Пізніше ці знання дозволи-
ли Тененбауму навіть недовго попрацювати економістом у МВФ.  

Уся операція щодо запровадження нової німецької валюти отри-
мала назву «Bird Dog» («Пес-птахолов»), можливо через приналеж-
ність Е. Тененбаума до військової авіації, оскільки саме так називали 
одну з моделей військового літака. Операцію розпочали в ніч з 20 на 
21 червня 1948 р. Напередодні все ж таки певні чутки щодо реформи 
просочилися у пресу і один німецький журналіст навіть напівжарто-
ма запитував генерала Л. Клея, чи не збираються США для стабілі-
зації економічної ситуації надати Німеччині допомогу у вигляді  
50 млн блоків «Lucky Strikes» (ціна 1 блоку на той момент за офіцій-
ним курсом сягала еквіваленту в 2300 доларів). Утім, насправді події 
розвивалися іншим чином. Відбулося те, що можна було характери-
зувати одночасно і як «один із найприбутковіших актів конфіскації, 
накладених на народ його завойовниками»644, так і як підґрунтя для 
майбутнього «економічного дива». До речі, така оцінка була харак-
терна не тільки для процитованого британського парламентаря-
лейбориста Ф. Кровлі (Aidan Merivale Crawley)	 – який змінив свої 
погляди, перейшовши у п‘ятдесяті роки до консервативної партії, – а 
і, наприклад, для Л. Ерхарда, якого інколи помилково вважають ав-
тором грошової реформи. Насправді члени «конклаву Ротвестена» 
навіть письмово зафіксували свою незгоду із занадто конфіскацій-
ним характером реформи, підготовленої американцями. 

Стара валюта була оголошена недійсною, і кожний мешканець  
Бізонії (Західної Німеччини) міг протягом двох місяців обміняти  
60 рейхсмарок на 60 дойчемарок (40 дойчемарок отримувалися зра-

                                                 
643 Wandel	E.	Historical	Developments	Prior	to	the	German	Currency	Reform	of	
1948. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Journal of Institutional and 
Theoretical Economics. Bd.	 135,	H.	 3: Currency	 and	 Economic	 Reform:	West	
Germany	After	World	War	II:	A	Symposium	(September	1979). Р. 320.  
644 Barnet R.J. The Alliance. America-Europe-Japan	 Makers	 of	 the	 Postwar	
World. N.Y.,	N.Y.:	Simon and Schuster,	1983. Р. 41.  
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зу, іще – 20 через 30 днів). Усі поточні заробітні плати були конвер-
товані у співвідношенні 1:1. (Це було небагато для пересічного пра-
цівника, але для того ж Л. Ерхарда, який обіймав посаду директора 
Економічного управління  Бізонії – фактично міністра економіки За-
хідної Німеччини з окладом у 1400 марок – це було досить помітним 
«додатком»). Залишок коштів на банківських рахунках було перера-
ховано за курсом 10:1 (за винятком активів самих банків, а також 
органів державної та місцевої влади, держпідприємств та нацист-
ських організацій, які оголошувалися недійсними)645. За таким самим 
курсом перераховувалися усі боргові зобов‘язання (за винятком 
державного боргу «третього рейху», який просто анулювався).  
Внаслідок цій дій з обігу було виведено понад 93% грошової маси.  

Станом на 31 березня 1948 року загальна сума вкладів, які значи-
лися на рахунках у державних ощадкасах, дорівнювала 45191,1 млн 
рейхсмарок. Після перерахунку до 31 грудня 1949 р. вони становили 
лише 2193 млн західних марок. Трохи в іншому становищі опинили-
ся власники акцій: на 20 червня 1948 р. акціонерний капітал 2241 
акціонерного товариства становив 12 млрд рейхсмарок, а в їх почат-
кових балансах від 21 червня 1948 р., виражених у німецьких мар-
ках, зазначалося 10,1 млрд. Таким чином, номінальний збиток акціо-
нерів дорівнював менше 16%.  Крім того, номінальні втрати акціоне-
рів більш ніж компенсувалися підвищенням курсу: з червня 1948 р. 
до січня 1950 р. індекс курсу їхніх акцій зріс на 94%646. 

Як вже згадувалося, до самої грошової реформи Л. Ерхард був 
причетний доволі мало, тим не менш, історія тісно пов‘язала його 
ім‘я з нею. А річ у тім, що саме ця грошова реформа та супутні з нею 
інституційні перетворення заклали основи для його «економічного 
дива». Ще 18 червня 1948 р. (тобто напередодні початку операції 
«Bird Dog»)  Економічна рада Бізонії (де-факто – парламент Західної 
Німеччини) ухвалила закон «Щодо основних принципів нормування 
та політики цін після грошової реформи», який скасовував систему 

                                                 
645 Невский С.И. Денежная реформа 1948 г. в Западной Германии: экономи-
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адміністративного контролю за цінами. Закон набрав чинності 24 
червня, попри протести лівих партій та доволі прохолодне ставлення 
американської військової адміністрації. Слід мати на увазі, що аме-
риканська післявоєнна економічна доктрина взагалі не була такою 
вже ліберально-ринковою, як нам здається зараз. Характерно, що 
коли Людвіг Ерхард ліквідував карткову систему розподілу (а це бу-
ло зроблено у вихідний день, щоб мінімізувати можливий супротив 
окупаційної влади), якийсь американський полковник гнівно запитав 
його: «Як Ви посміли послабити карткову систему, коли скрізь дефі-
цит продуктів?». І почув у відповідь: «Я її не послабив, а повністю 
скасував! Тепер єдиною карткою буде…німецька марка». А на за-
уваження генерала Л. Клея, що американські радники вважають це 
помилкою, Л. Ерхард відповів: «А Ви не слухайте їх – мої радники 
говорять те ж саме»647. Але полиці магазинів, які миттєво наповни-
лися ще вчора недоступними товарами, свідчили самі за себе. Хоча, 
звісно, лібералізація цін одночасно сприяла розвитку інфляції. Зок-
рема, з липня по грудень 1948 р. ціни на промислові товари та мате-
ріали зросли на 26%, на готову продукцію – на 14%, продовольство 
подорожчало на 18%, одяг – на 35%. Фіксувалися також випадки 
зростання окремих цін у 2–3 рази648. Але вже з наступного року ін-
фляція зупинилась і почалося навіть помірковане падіння цін (на 5–
10%). 

Але з 24 червня 1948 р. пов‘язані також інші події.  Через вилу-
чення значної кількості рейхсмарок з обігу на території Західної Ні-
меччини вони – що цілком логічно – почали масово надходити до 
Східної Німеччини (радянської зони окупації). Отже, радянській 
окупаційній владі, на думку західних дослідників, не залишалося 
іншого вибору, як проведення власної грошової реформи649. Насправді 

                                                 
647 Cowen	T.	The	Marshall	Plan:	Myths	and	Realities? U.S. Aid to the Develop-
ing World. A Free Market Agenda. Heritage	 Foundation,	 Mass.	 Р. 65. URL:	
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648 Болдырев Р., Невский С. Денежные реформы в послевоенной Германии 
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649 Allen L. The Global Economic System Since 1945. London:	Reaktion Books,	
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ж план такої реформи (як уже згадувалося вище)  готувався заздале-
гідь. Потреба в ній посилювалася (порівняно із західними зонами 
окупації) ще й тим, що радянська адміністрація використовувала 
«воєнні марки» не тільки для окупаційних цілей, а й для фінансуван-
ня репараційних поставок в СРСР. На початок травня 1946 р. західні 
союзники випустили в обіг додатково 4 млрд воєнних марок (зокре-
ма, американці – 1,2 млрд, англійці – 1,8 млрд та французи –  
1 млрд)650, а СРСР – 8,5 млрд воєнних марок651. Утім до середини 
1946 р. ситуація нормалізувалась, оскільки бюджети відповідних зе-
мель почали зводитися з профіцитом і матеріальне утримання Групи 
радянських окупаційних військ у Німеччині вдалося повністю пере-
класти на німецький бюджет.  

У грудні 1947 р. «Гознак» отримав доручення надрукувати нові 
грошові знаки для радянської окупаційної зони в Німеччині (альтер-
нативно були надруковані наклейки спеціальних купонів на рейхс-
марки, які планувалося використати у випадку, якщо західні союзни-
ки проведуть грошову реформу раніше). Але справа затягнулась ще 
на півроку і тільки у червні 1948 р. було прийнято Постанову Ради 
Міністрів СРСР стосовно проведення грошової реформи в радянсь-
кій зоні окупації в Німеччині. Згідно з остаточними правилами обмін 
рейхсмарок на нові марки здійснювався за співвідношенням 1:10 із 
тим, що 50 марок на кожного члена родини обмінювався у співвід-
ношенні 1:1, а із суми у 5 тис. марок починалася перевірка законнос-
ті отриманих коштів. (Уже в процесі реформи суму еквівалентного 
обміну збільшили до 70 марок, а перевірку розпочинали з суми у  
3 тис. марок.) Заробітна плата та ціни залишалися без змін, так самр, 
як і внутрішньонімецькі боргові зобов‘язання. (Питання  державного 
боргу передбачалося розглянути пізніше.) Важливо, що постанова 
передбачала забезпечення обігу в районі Великого Берліну (тобто в 
усіх окупаційних зонах міста) тільки грошових знаків радянської 
зони окупації. Річ у тім, що радянська військова адміністрація була 
впевнена в тому, що західні союзники обов‘язково запровадять нову 
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(1948): подготовка, проведение, итоги. Экономическая политика. 2014.  
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німецьку марку не тільки в Західній Німеччині, а й у всьому Берліні. 
Не подіяли ані запевнення союзників, що цього не станеться, ані 
пропозиції генерала Л. Клея зібрати спеціальну нараду експертів для 
врегулювання питання щодо грошової реформи в Берліні. Радянська 
військова адміністрація видала розпорядження про проведення в 
усьому Берліні власної реформи, у відповідь союзники 23 червня 
1947 р. увели в обіг т.зв. «Б-марки» (B-Mark): «німецькі марки» із 
надрукованою літерою «В» – тобто «Berlin» (до чого вони, судячи з 
усього, підготувалися заздалегідь). 

У відповідь 24 червня 1948 р. радянська сторона  розпочала відо-
му «блокаду Західного Берліну». Насправді було блоковано транс-
портне сполучення (у т.ч. продовольче та товарне постачання) Захід-
ного Берліну із Західною Німеччиною, в той час як сполучення між 
західною та східною частинами міста зберігалося). Одночасно того ж 
24 червня було розпочато грошову реформу в радянській зоні окупа-
ції (для чого таки довелося скористатися наклейками на рейхсмарки, 
оскільки перший ешелон із новими «східними марками»  – офіційно 
«марки Німецького емісійного банку» – прибув лише 11 липня).  

Унаслідок цього в Берліні поступово фактично легалізували па-
ралельний обіг «східної» та «західної» марки, які формально були 
паритетними. Однак уже наприкінці липня 1948 р. «східна» марка 
занепала приблизно до половини вартості «західної» марки. Звісно, 
що у Східній Німеччині ніякого «дива» не сталося і  дефіцит майже 
усіх товарів відчувався надалі.   Загалом же радянський варіант ре-
форми призвів до скорочення грошової маси в 15,5 разів. При цьому 
докорінно змінилося співвідношення між обсягами капіталу в при-
ватному та державному секторах (на користь останнього). Приват-
ному ж сектору було нанесено невиправного удару (було блоковано 
рахунки понад 33 тис. осіб на суму 9,5 млн марок). Таким чином ра-
дянська влада закладала монетарні передумови централізованого 
планування економіки652. 

                                                 
 Взагалі-то союзники побоювалися, що радянська сторона може відповісти 
на фактичне об‘єднання окремих зон окупації США, Великої Британії та 
Франції воєнними діями. Але за 4 дні до грошової реформи в Західному 
Берліні ЦРУ запевнило, що СРСР на це не піде. 
652 Болдырев Р., Невский С. Денежные реформы в послевоенной Германии 
(1948): подготовка, проведение, итоги. С. 52. 
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Сепаратна грошова реформа в Німеччині по суті завершила  
і закріпила економічний розподіл єдиного німецького ринку,	 
але такий розподіл розпочався і – значною мірою – відбувся ще до 
грошової реформи, – зокрема, внаслідок націоналізації комерційних 
банків у радянській зоні окупації (червень 1945), земельної реформи 
(вересень 1945) та інших дій, спрямованих на соціалізацію економіки. 

 
Слід згадати також те, що грошова 

реформа в Західній Німеччині мала своє 
певне продовження на Сході – на Дале-

кому Сході, – а конкретно, в Японії. Йдеться про те, що у лютому 
1949 р. президент  Сполучених Штатів призначив одного з «батьків» 
грошової реформи – Джозефа Доджа на посаду фінансового радника 
військової адміністрації в Японії в ранзі міністра із повноваженнями 
провести дефляційну політику та подолати інфляцію. 

Руйнівна інфляція почалася в Японії ще під час війни, оскільки 
випуск паперових грошей із 1943 р. зростав на 40–70% щорічно, а 
після завершення бойових дій ця тенденція посилилася іще більше. 
(Деякі експерти вважають, що останнє значною мірою було обумов-
лено бажанням японської влади штучно погіршити економічний стан 
країни – для того щоб уникнути примусу до сплати величезних ре-
парацій і навіть отримати допомогу від переможців). Отож, у люто-
му 1946 р. Верховний головнокомандувач союзних військ (Supreme 
Commander of the Allied Powers, SCAP) генерал Д. МакАртур 
(Douglas MacArthur) видав директиву щодо запровадження в обіг 
грошових знаків, деномінованих в «нових єнах»  (新円券). Було ви-
значено, що усі старі єни в банкнотах від 5 єн і вище (нижчі номіна-
ли були просто анульовані) підлягають обміну на нову валюту за 
нормою 100 єн на людину (за співвідношенням 1:1), але решта кош-
тів блокувалися на спеціальних рахунках. Надалі з них можна було 
щомісяця отримувати по 300 єн на голову родини і ще по 100 єн на 
кожного члена родини; юридичні особи могли отримувати щомісяч-
но по 500 єн для виплати заробітної плати тощо. Це дало коротко-

                                                 
 Твердження деяких авторів про те, що Дж. Додж був послом США в  
Японії, є помилковим. До того ж, взагалі, Посольство США в Японії було 
відновлено тільки у 1952 р. 

Східний фронт  
боротьби з інфляцією 
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строковий ефект, дозволивши за місяць скоротити готівковий обіг 
учетверо, але вже на кінець 1946 р. готівки в обігу побільшало на 
50%, аніж до реформи, а ще за рік – стало уже удвічі більше653.  

Отже, політика стабілізації Доджа або «лінія Доджа» (Dodge 
Line), запроваджена новим американським радником генерала Мак-
Артура з березня 1949 р., була зовсім не зайвою. На своїй першій 
прес-конференції Дж. Додж пояснив, що японська економіка нагадує 
людину на двох ходунках – іноземній допомозі та внутрішніх субси-
діях. Через це нова «лінія» економічної політики передбачала три 
основні заходи:  
перший – принцип збалансованої бюджетної позиції (який тривав 

до спаду 1965 р., коли вперше після війни було випущено державні 
облігації для покриття дефіциту); 
другим було встановлення єдиного фіксованого валютного курсу 

(1 долар = 360 єн). У зв‘язку з цим слід зазначити, що місія фінансо-
вих радників, яку  очолював представник ФРС Р. Янг (Ralh Young) у 
липні 1948 р. рекомендувала вищий курс: від 300 до 330 єн  за долар. 
Пояснюючи свою позицію, Дж. Додж говорив, що «наполягання на 
курсі в 360 єн замість 330 значною мірою залежало від необхідності 
надання реальних стимулів для підтримки та збільшення експорту з 
місцевих ресурсів і – тим самим – створення більшого тиску на внут-
рішнє споживання»654. У цьому його підтримували міністр фінансів 
Японії Х. Ікедо (Hayato Ikeda  – 池田勇人) та голова Банку Японії  
Х. Ічімадо (Hisato Ichimada – 萬田尚登); 
третім моментом було те, що уряд припинив практику прямого 

контролювання економіки та перейшов до непрямої політики, засно-
ваної на ринковому механізмі.  

План стабілізації Доджа досяг блискучих результатів щодо подо-
лання інфляції. Хоча система цін несподівано була перенесена на 
ринковий механізм, а система субсидіювання коригованих цін – ска-
сована, інфляція загалом була досить стабільною: середній показник 
рівня цін з березня 1949 р. до березня 1950 р. зріс  усього на 15%. 

                                                 
653 Economic	Review	of	Japan / International	reference	Service	(U.S.	Department 
of	Commerce). 1947. Vol.	V,	No.124. P.11. 
654 Sigita	Y.	Pitfall	of	Panacea.	The	Irony	of	US	Power	in	Occupied	Japan,	1945-
1952. New	York,	London:	Routledge,	2003.	P.	67.	 
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Офіційні ціни на виробничі товари та товари споживання за той же 
період зросли на 24 та 7%655. 

Водночас «ціна цінової стабілізації» була досить високою: жорст-
кі фіскальні та монетарні умови призводили до багатьох численних 
банкрутств, які чинили самогубства не тільки власників малих та 
середніх підприємств, а й цілих родин656.  

В іншій далекосхідній країні – Китаї – довелося провести навіть 
три грошові реформи. 

Із середини тридцятих років емісію грошових знаків в Китаї здійс-
нювали три влади – націоналістична (чанкайшистський Гоміндан), 
японська окупаційна та комуністична (маоїстська). У 1936 р. гомінь-
данівці випустили т.зв. «Китайську націоналістичну валюту», дено-
міновану у фабі (fabi, 法幣 – що дослівно означає просто «законний 
засіб платежу (одночасно заборонивши приватне володіння сріблом). 
У 1948 р. грошовий обіг у країні фактично був зруйнований, а  
інфляція сягала катастрофічних розмірів: вз 1937 р. ціни на споживчі 
товари зросли у 36 трлн разів (один жартівник навіть вирахував, що 
одне рисове зернятко коштувало 130 фабі657. Японці випустили в 
обіг «воєнні єни», які згодом спробували замінити на долари Япон-
ського резервного банку (у Північному Китаї) та банкноти свого емі-
сійного банку Північного Китаю, Центрального Китаю та внутріш-
ньої Монголії. Зі свого боку, комуністи відзначилися емісією десят-
ків «місцевих валют» на контрольованих ними територіях658. 

Тож після війни ситуація погіршувалася тим, що в країні не було 
єдиної валюти: в обігу одночасно перебували гомінданівські фабі, 
юань Маньчжоу-го, тибетський юань, юань внутрішньої Монголії, 
тайваньський тайпі (taipi), не враховуючи японської єни та окупа-
                                                 
655 Sadahiro	A.	The	Japanese	Economy	during	the	Era	of	High	Economic	Growth	
Retrospect	and	Evaluation.	Department of Research Cooperation Economic Re-
search Institute Economic Planning Agency Tokyo Working Paper.	 July	 1991.	
No.	 4.	 37	 p.	 P.	 5–6.	 URL:	 http://210.149.141.36/jp/archive/wor/wor004/ 
wor004.pdf 
656 Allen L. The Global Economic System Since 1945. Р. 35. 
657 One	Hundred	Yuan	for	a	Grain	– Grave	Impact	of	Galloping	Inflation	(1946-
1949)	 /	 Bank	 of	 China.	 URL:	 http://www.boc.cn/en/aboutboc/ab7/200809/ 
t20080926_1601861.html 
658 Colin	 D.,	 Campbell	 C.D.,	 Tullock	 G.C.	 Hyperinflation	 in	 China,	 1937-49. 
Journal of Political Economy. Jun.,	1954. Vol.	62,	No. 3. Р. 236.  
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ційних грошей радянського командування у Північно-Східному Ки-
таї («юань командування Червоної Армії»). На цьому тлі в багатьох 
регіонах і містах намагалися випускати ще й свої квазівалюти. 

Вочевидь це викликало необхідність проведення грошової ре-
форми, яку іноземні експерти рекомендували провести на основі 
прив‘язки нової валюти до золота. Однак уряд Чжань Цуня 
(張群, Zhāng Qún) зволікав, сподіваючись виправити ситуацію пос-
туповими кроками. Такий підхід пояснювався як політичними (страх 
втрати підтримки міського населення, яке би постраждало від кон-
фіскаційних заходів), так і економічними причинами (небажанням 
втратити емісійне джерело фінансування бюджетних витрат та не-
значними золотими резервами).Врешті-решт, однак, уряд був змуше-
ний 19 серпня 1948 р. оголосити про запровадження нової валюти – 
«золотого юаня» ( jīn yuán quàn, 金圆券 ) із вмістом «жовтого мета-
лу» у 0,22217 г, який можна було отримати за 3 млрд старих фабі. 
Утім політична ситуація (військові перемоги комуністів) змусили 
уряд знову вдатися до використання «грошового верстата», тож ін-
фляція того року сягнула 500%. Звісно, ніякого золотого забезпечен-
ня юаня насправді не було. Більше того, уряд спробував примусово 
обмінювати юані на іноземну валюту та золоті вироби, які перебува-
ли в населення,  через що взагалі  втратив повну підтримку. 

Настав час і комуністам провести грошову реформу, що вони і 
зробили. Але вони навіть більше – провели дві реформи: з 1 грудня 
1949 р. новостворений Народний банк Китаю почав емісію «жень-
міньбі» – «народних грошей», деномінованих в юанях (обмін старих 
юанів на нові тривав до 1952 р.: на півночі Китаю він здійснювався 
за ринковим курсом, а вже на півдні старі гроші було практично ану-
льовано). Однак нова «червона валюта» також не уникла інфляцій-
ного знецінення і навесні 1955 р. довелося провести ще одну рефор-
му, обмінявши тепер уже застарілі «народні гроші» на ще новіші у 
співвідношенні 10.000:1659. 

Щодо гомінданівців, то іще восени 1948 р. – відчуваючи свою  
повну поразку на континенті, – вони вивезли значну частину дер-
жавного золотого резерву на Тайвань (який на той момент, згідно з 

                                                 
659 Михеев М.В. Специфика стратегии денежных реформ в странах Европы 
и Азии после Второй мировой войны. С. 101–103.   
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рішенням Потсдамської конференції повернули Китаю після півсто-
річної японської окупації). Скільки саме золота було вивезено на 
Тайвань, досі не розголошується, оскільки тайванська влада побою-
ється офіційних претензій з боку Пекіну, натомість експертні оцінки 
на зауважують про обсяги в межах від 70 до 100 т660. 

До того часу на острові в обігу перебували т.зв. «тайваньські єни» 
(або «тайпі»), емітовані банком Тайваню. Поступово до них приєд-
нався і гомінданівський «націоналістичний юань», натомість емісія 
старої валюти продовжувала зростати і у вересні 1946 р. її довелося 
вилучити з обігу, замінивши (у співвідношенні 1:1) на «тайванський 
долар» (курс якого був прив‘язаний до єни і на 40% забезпечений 
резервами гомінданівської валюти)661. Незважаючи на це, інфляція 
зростала, особливо після масових заворушень, відомих як «інцидент 
228». Отож, 15 червня 1949 р. гомінданівська влада провела другу 
грошову конверсію, запровадивши «новий тайванський долар» (який 
дорівнював 40 тисячам «старих»). При цьому було встановлено емі-
сійну «стелю» у розмірі 200 млн нових доларів, яка на 100% забезпе-
чувалася золотом, сріблом та іншими ліквідними активами. Крім то-
го, було запроваджено програму депозитів, забезпечених золотом 
(Gold Saving Deposit Program), для підтримки якої навіть довелося 
робити закупки золота у ФРС США. Все це дозволило забезпечити 
часткову конвертованість нового тайванського долара за курсом 5:1 
(до долара США), але ненадовго. У той час уряд Гоміндану не мав 
підтримки США (останні вважали його занадто корумпованим і вин-
ним у своїй тому, що він зазнав поразки від комуністів) та не зміг 
подолати  економічні труднощі: зростаючий дефіцит торговельного 
балансу до кінця 1959 р. спустошив усі валютні резерви) і від золо-
того стандарту довелося відмовитися. 

 
Побоювання, що стали причиною спро-

тиву Угоді про МВФ певних політичних та 
підприємницьких кіл США, не були наду-

маними.  
                                                 
660 Shih-hui Li. The Currency Conversion in Postwar Taiwan:	Gold Standard 
from 1949 to 1950. The Kyoto Economic Review. Dec. 2005. No.74	 (2).	 
Р. 200,	202.	 
661 Там само. С. 195. 
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Як уже згадувалося, суперечливе застереження щодо «дефіцит-
них валют» таки було прийняте і включено до Угоди про МВФ, 
але, адміністрація президента Трумена тлумачила його положення 
дуже вузько. Це розлютило багатьох британських політиків, які в 
подальші роки пояснювали британські економічні невдачі саме ву-
зьким тлумаченням цього положення американцями. Зокрема, у 
1949 р., при вирішенні питання щодо девальвації фунта стерлінгів 
вони стверджували, що політика Сполучених Штатів  в МВФ була 
спрямована на те, щоб застереження про «дефіцитні валюти» не 
працювало. Адже спочатку британці вважали, що цей пункт може 
надати реальний захист від нестачі доларів (як запевнював  
Дж. М.Кейнс і що переконало таки їх прийняти Угоду про кредит). 
Малося на увазі, що дискримінаційні заходи проти «дефіцитної ва-
люти» (в наведеному випадку – долара), примусять владу США 
здійснювати певні кроки щодо виправлення ситуації, наприклад, 
стимулювання імпорту.  

 
Але в реальності однією з перших проблем, яку необхідно було 

вирішити, став т.зв. «доларовий голод» (dollar gap), обумовлений 
високим попитом на американську валюту, що зразу ж перетво-
рювало її на «дефіцитну валюту» з усіма небажаними, в тому чис-
лі для США, наслідками. «У жодній країні післявоєнної Європи 
люди не визнавали нічого, крім долара – валюти єдиної великої 
економіки, якій вдалося встояти на ногах»662. Одним із механізмів 
угамування «доларового голоду» став раніше згаданий «план  
Маршалла».  

Радянський Союз уже після відмови від ратифікації Бреттон-
Вудської угоди спробував домогтися раніше обіцяних Сполученими 
Штатами кредитів на Паризькій нараді союзних міністрів закордон-
них справ 27 червня – 2 липня 1947 р., але безрезультатно. Тому на 
цій нараді СРСР офіційно відмовився від участі у «плані Маршалла» 
і змусив зробити те ж саме своїх сателітів (навіть Фінляндію). Юго-
славія, як відомо, стала реципієнтом «плану Маршалла». У радянські 
часи у нас теж багато говорили про «план Маршалла», підкреслюю-
чи, однак, його антикомуністичну спрямованість. Насправді «план 
                                                 
662 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. Взлет и падение доллара. Москва: 
Из-во Института Гайдара, 2013. 320 с. С .7. 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

474 

Маршалла» мав спрямованість «протикомуністичну» – тобто його 
метою було відновлення економіки з метою протистояння «комуніс-
тичній експансії»  (в тому числі у вигляді вже призабутого сьогодні 
«плану Молотова», який став, по суті, вимушеною альтернативою 
«плану Маршалла» для багатьох країн Східної Європи663). Втім, з 
ідеологічної точки зору багато хто зауважував, що принципи цього 
плану якщо не комуністичні, то – принаймні – «соціалістичні»664. 
Але нас більше цікавлять валютні аспекти цього механізму.  

«План Маршалла» (по суті – повернення до ідей, висловлених  
після Першої світової війни Дж.М. Кейнсом) народився в рамках 
«доктрини Трумена», що стала відповіддю на промову В. Черчилля, 
де він повідомив про те, що СРСР «опустив залізну завісу в Європі 
від Щецина на Балтиці до Трієста на Адріатиці»665.  

У розвиток цієї доктрини американський держсекретар Дж. Мар-
шалл у промові в Гарварді закликав до надання масивної економіч-
ної допомоги у відновленні післявоєнної Європи. На той час це була 
помітна новація – оскільки вперше закордонна допомога використо-
вувалася для досягнення внутрішніх політичних та економічних ці-
лей. Сполучені Штати в рамках спеціально розробленої «Програми 
європейського відновлення» виділили країнам-реципієнтам 17 млрд 
дол. (за сьогоднішніми цінами – це майже 160 млрд дол.), при тому, 
що потреба у зовнішньому фінансуванні сягала, за розрахунками, 
 22 млрд дол.666. Утім, фактично було використано приблизно  

                                                 
663 Statement by Molotov. Paris,	 2	 July 1947. URL:	 http: //www.cvce.eu/ con-
tent/publication/1999/1/1/f692bc11-0049-4b78-ba99-
bc0ac81aedeb/publishable_en.pdf 
664 Ferguson	N.	Dollar	diplomacy:	How	much	did	the	Marshall	Plan	really	mat-
ter? The New Yorker. August	27,	2007. Р. 3. 
665 Winston	 Churchill's	 Iron	 Curtain	 Speech. About	 Education. URL: 
http://history1900s.about.com/od/churchillwinston/a/Iron-Curtain.htm 
 Цікавий історичний парадокс: політичній кар‘єрі Дж. Маршалла сприяв 
радянський льотчик В. Чкалов. Сталося це випадково: Чкалов – на свій роз-
суд – обрав для приземлення в США авіаційний аеродром, яким керував 
бригадний генерал Дж. Маршалл, що – неочікувано – привернуло загальну 
увагу до останнього і призвело до його призначення радником президента 
Ф.Д. Рузвельта. Ну а далі вже… 
666 Haas	J.	60	Years	of	Marshall	Plan	Aid	– A	Critical	Appraisal	from	an	Austri-
an	Perspective. OeNB – Monetary Policy & the Economy. Q2/07. Р. 127. 
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13,5 млрд дол.667 (що виявилося цілком достатньо для досягнення 
поставлених цілей). Звісно, розподіл коштів був не зовсім рівномір-
ним, – але оскільки сьогодні ми говоримо про програму допомоги 
для однієї країни, то проблему диференціації допомоги в цьому ви-
падку можна залишити поза аналізом.  

Для управління програмою було створено спеціальну установу – 
Адміністрацію економічного співробітництва, що діяла під юрисдик-
цією країни-донора (тобто США), була підзвітною двом міністерст-
вам – закордонних справ (Держдепу) та торгівлі й очолювалася ві-
домим бізнесменом, колишнім керівником корпорації «Студебекер» 
Полем Гофманом. Як партнери (або «дзеркальні структури») у краї-
нах-реципієнтах були утворені національні відділення.  

Іншою спеціальною установою стала Організація європейського 
економічного співробітництва (ОЄЕС): вона займалася управлінням 
фінансовими фондами, у той час як ЕКА – рухом матеріальних цін-
ностей (товарів). І якщо Адміністрація була суто американською 
установою, то створена того ж (1948) року Організація європейсько-
го економічного співробітництва мала вже загальноєвропейський 
характер (до неї входило 16 країн). Вона відповідала за підготовку 
програм економічних заходів, і серед її завдань важливе місце відво-
дилося зменшенню кількісних обмежень у торгівлі та досягненню 
конвертованості валют (що і було зафіксовано у створеному в  
1950 р. «Кодексі лібералізації», який після того неодноразово онов-
лювався). Організація європейського економічного співробітництва 
створила спеціальний Європейський фонд з метою пом‘якшити для 
європейських компаній негативні наслідки зростання конкуренції.  

Фінансовий механізм мав два варіанти (залежно від специфіки 
країни-реципієнта): бюджетний та банківський.  

Якщо за першого варіанта (зокрема у Франції) кошти проходили 
через бюджет, то за другого (в Німеччині та Австрії) – через банки 
(що забезпечувало ретельніший контроль за їх цільовим використан-
ням). В Австрії такими операціями займався Національний банк, а в 
Німеччині – спеціально створений банк (який існує і донині) – KfW	
(Kreditanstalt für Wiederaufbau – Інститут реструкційного кредиту-
вання). Банківська модель допомогла забезпечити не тільки кращий 
                                                 
667 Tucker J. The	Marshall	Plan	Myth. The Mises Institute monthly. September	
1997. Vol. 15,	Nо. 9. URL:	http://mises.org/freemarket_detail.aspx?control=120 
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контроль за цільовим використанням фондів, а й використовувати 
кошти у національній валюті (за рахунок яких створювалися т.зв. 
«зустрічні фонди» – counterpart funds). Прикладом найбільш успіш-
ного та відомого «зустрічного фонду» став німецький державний 
банк KfW, який було створено саме з метою управління такими фон-
дами. Результатом такого підходу стало те, що 40% інвестицій у ву-
гільну промисловість країни було здійснено саме через «зустрічні 
фонди». (Цей спеціальний фонд – ERP Fund –  використовувався для 
фінансування програми об‘єднання Східної та Західної Німеччини, 
послуговуються ним для кредитування економіки і зараз668).  

Кошти, які надходили до західноєвропейських урядів згідно з 
«планом Маршалла», використовувалися одним із двох таких спосо-
бів. Насамперед – враховуючи післявоєнну виснаженість валютних 
резервів цих країн – вони використовувалися безпосередньо для ім-
портних закупівель, головним чином зі Сполучених Штатів Америки 
– але не як жорстка умова надання допомоги, а лише як загальнопо-
ширена практика, оскільки на перших етапах інші країни просто бу-
ли неспроможні запропонувати необхідні товари (хоча, звісно, від-
значалися й певні зловживання та випадки використання ситуації 
для економічного знищення потенційних конкурентів). Інший варі-
ант полягав у створенні за рахунок американських коштів «зустріч-
них фондів» у національних валютах. Такі фонди поповнювалися за 
рахунок платежів за імпортовані товари у національній валюті, а 
отримані кошти спрямовувалися на кредитування місцевих підпри-
ємців. За правилами, 40% цих коштів використовувалися для сплати 
боргу, стабілізації валюти та інвестування в непромислові проєкти, 
натомість 60% коштів мали інвестуватися у розвиток промисловості, 
що відіграло важливу роль у відновлені економічного потенціалу 
Європи. В Австрії управління спеціальними фондами здійснювалося 
через Національний банк – (Österreichische Nationalbank – (ÖeNB), і 
це дозволило країні фактично не повертати кредити: зарахування 
коштів спецфондів до валютних резервів центрального банку далр 
можливість відповідно збільшувати грошову масу в обігу (у формі 
                                                 
668 Wiederaufbau	Deutschland	mit	finanzieller	Hilfe	der	Alliierten / KfW. URL:	
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/%C3%9Cber-die-
KfW/Identit%C3%A4t/Geschichte-der-KfW/ Themenfelder/Marshallplan-und-
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кредитів рефінансування), які не зменшувалися і після того, як ва-
лютні кошти поверталися США. Спеціальні ERP-фонди в Австрії 
також були використані для додаткової капіталізації підпри-
ємств669, що забезпечила їх необхідними оборотними коштами. Не 
зайвим буде згадати й те, що така модель сприяла залученню пря-
мих іноземних інвестицій670, які, по суті, стали додатковим елемен-
том «плану Маршалла». 

«План Маршалла» також включав деякі допоміжні елементи, які 
запроваджувалися з метою забезпечення вищої ефективності вико-
ристання фінансових ресурсів. Зокрема, це стосувалося передачі 
європейцям американського досвіду в управлінні та організації ви-
робництва (шляхом організації т.зв. спеціальних «місій продуктив-
ності», що помітно сприяло підвищенню рівня продуктивності пра-
ці. Перша така місія відбулася влітку 1949 р., коли команда із 16 
французьких бізнесменів, інженерів та кваліфікованих робітників 
прибула в США на піврічний тур по заводах з виготовлення важко-
го електричного обладнання. До моменту завершення «плану Мар-
шалла» було організовано майже 500 таких місій, у рамках яких 
4700 «місіонерів» відвідали американські фабрики, ферми, магази-
ни та офіси671. 

Не слід, однак, думати, що «план Маршалла» був таким мас-
штабний, що буквально переповнив Європу американськими дола-
рами: адже насправді «доларове перенасичення» (dollar glut) прийш-
ло на зміну «доларовому голоду» тільки на початку 1960-х років – 
коли валюти західноєвропейських країн стали конвертованими. А 
про те, що «обсяг» «плану Маршалла» зовсім не був таким вже мас-
штабним – свідчить, хоча б, той факт, що вся допомога Німеччині 
                                                 
669 Haas	J.	60	Years	of	Marshall	Plan	Aid	– A	Critical	Appraisal	from	an	Austri-
an	Perspective. Р. 137. 
670 Bradford De Long J.,	Eichengreen	B. The Marshall Plan: History‘s Most Suc-
cessful	 Structural	Adjustment	 Program1 / University	 of	 California	 at	Berkeley,	
NBER,	 and	 CEPR. October	 1991. P. 29. URL:	
http://delong.typepad.com/19911001-marshall_small.pdf  
671 International	 Cooperation	 Administration,	 European	 Productivity	 and	 Tech-
nical	Assistance	Programs,	A	Summing	Up,	1948-58. Paris,	1959,	Цит. за: Kui-
sel	R.F.	Seducing	 the	French:	The Dilemma of Americanization / University	of	
California	 Press, 1993. Р. 70. URL:	 htpp//publishing.cdlib.org/ucpressebooks/ 
view?docId=ft4w10060w&chunk.id=d0e1606&toc.id=&brand=ucpress 
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становила менше 5% її національного доходу. Загалом для країн-
реципієнтів вона становила лише 2,5% національного доходу, або 
20% загальних інвестицій672. 

Більше того, країни, які отримали найбільше грошей (Велика 
Британія, Швеція, Греція), розвивалися тоді досить повільно. А 
найвищі темпи продемонстрували ті, хто отримав найменше, – Ні-
меччина, Австрія, Італія673. (Це зауважується із посиланням на ві-
домого американського економіста Т. Коуена, – хоча за його влас-
ними твердженнями, Австрія саме теж отримала значну допомо-
гу674 «на душу населення»). Але відновлення розпочалося лише 
тоді, коли була оздоровлена фінансова та монетарна системи. А 
Бельгія взагалі відродила свою економіку першою – ще до початку 
«плану Маршалла». 

Не вірно й стверджувати, що «план Маршалла» передбачав прид-
бання лише американської продукції і тому насправді сприяв амери-
канському експорту та зростанню заборгованості країн-реціпієнтів. 
Насправді ж придбання американської продукції не було 
обов‘язковою умовою, хоча часто реальність не залишала іншого 
варіанта (а були, звісно, і випадки прямого зловживання та витиску-
вання з ринку потенційних конкурентів – що, однак, суттєво не 
вплинуло на результати впровадження «плану Маршалла» загалом). 
Утім, навіть після завершення програми – у 1953 р. частка Великої Бри-
танії в американському експорті становила всього 5%, а німецька – 2%. 
Що ж до боргів, то, як можна зрозуміти, розглядаючи банківський 
механізм фінансування «плану», фактично їх не було зовсім: приб-
лизно 90% наданих коштів фактично виявилися для західноєвропей-
ських держав грантами, але для підприємств, які безпосередньо ви-
користовували фінансові кошти, вони  були кредитними.  

                                                 
672 Eichengreen	B.,	Uzan	M.	The	Marshall	Plan:	Economic	Effects	and	Implica-
tions	 for	Eastern	Europe	 and	 the	 Former	USSR. Economic Policy. Apr.,	 1992. 
No. 7. Р.15. 
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Тим не менш, умови кредитування за «планом Маршалла» відріз-
нялися від порядку, узгодженого в Бреттон-Вудсі, і тому 5 квітня 
1948 р. (усього через два дні після підписання закону про запрова-
дження «плану Маршалла» президентом Г. Труменом) Рада дирек-
торів МВФ прийняла рішення не здійснювати фінансування країн, 
які братимуть у ньому участь. Єдиним директором, який голосував 
проти такого рішення, був представник Британії (він сподівався, що 
через певні обставини це рішення не розповсюджуватиметься на йо-
го країну). Рішення МВФ дещо загострило фінансові проблеми єв-
ропейських країн, у зв‘язку з чим висувалися навіть пропозиції (зок-
рема, з боку Р. Трифіна – тодішнього керівника відділу валютного 
контролю МВФ, а згодом представника МВФ у Парижі) щодо ство-
рення альтернативної установи – своєрідного «Європейського 
МВФ»675. На його думку, оскільки країни не були готові торгувати 
на основі конвертованості долара, двосторонні відносини та торго-
вельні й валютні обмеження в найближчі післявоєнні роки були не-
минучими. Як засіб правового захисту Р. Трифін пропонував  певне 
структурне реформування МВФ із тим, щоб дозволити Фонду усуну-
ти валютні обмеження на поточні операції та заборонити двосторон-
ні платежі. У серії меморандумів МВФ, що вийшли між 1947 та  
1949 роками, Р. Трифін виступав за європейський кліринговий союз, 
подібний до Міжнародного клірингового союзу Кейнса, що мав бути 
спрямований на сприяння та лібералізацію європейської торгівлі, а 
також економію міжнародних резервів676. 

 
По суті як основу для нової міжнародної 

системи Бреттон-Вудська угода запропо-
нувала конструкцію у формі трикутника (як 
відомо, – найбільш стійкої фігури), на вер-

шину якої було винесено американський долар, а в основі трикутни-
ка все ще традиційно розмістили золото (до якого прив‘язали пари-
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тет долара). Річ у тім, що «[б]ез прив‘язки до золота важко було роз-
раховувати на виконання доларом ролі міжнародного платіжного 
засобу та міжнародної резервної одиниці, а також на його викори-
стання в ролі «якоря» для усіх інших капіталістичних валют»677. В 
іншому нижньому куті повинні були розміститися  інші валюти, що 
в перспективі мали б стати вільноконвертованими (у долар та між 
собою). При цьому конвертованість у золото передбачалася лише 
через долар. Такий «золото-доларовий стандарт»  означав, що Каз-
начейство Сполучених Штатів отримало право (але не обов‘язок) 
продавати золото у злитках офіційним фінансовим установам інших 
країн (центральним банкам, казначействам, валютним органам, а та-
кож деяким комерційним банкам, уповноваженим здійснювати 
функції валютного регулювання). 

Утім, досвід міжвоєнного періоду багатьох переконав у тому, що 
цілком конвертовані валюти (за операціями з якими не здійснюється 
відповідного контролю), можуть бути небезпечними, оскільки в та-
кому випадку можуть виникнути дестабілізуючі потоки спекулятив-
ного капіталу. Таким чином, Угода щодо МВФ накладала на учасни-
ків зобов‘язання забезпечити конвертованість своїх валют за платіж-
ними поточними рахунками (зокрема, за імпорт товарів), але не для 
платежів за капітальними операціями.  Країни, які значною мірою 
залежали від грошових переказів емігрантів (Китай, Греція та Індія), 
хотіли б, щоб Угода класифікувала грошові перекази як поточні  
рахунки (що і було зроблено після тривалих дебатів).   

Для багатьох окупованих країн стало очевидним, що політика до-
сягнення конвертованості поточного рахунку та інших аспектів мо-
нетарного порядку після звільнення забере багато часу. Отже, Комі-
сія І схвалила положення Угоди щодо МВФ стосовно полегшення 
ситуації для окупованих країн (стаття XIV), передбачивши можли-
вість перехідного періоду678. Такий підхід був цілком логічним. Як 
згадував Е. Коладо (фактично – перший автор ідеї), «в усіх наших 
серйозних дискусіях з лордом Кейнсом ми наполягали на 
п‘ятирічному перехідному періоді, після якого можна було вимагати 
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забезпечення конвертованості, а квотування та обмеження мали бути 
заборонені»679.   

Проте вимоги щодо забезпечення конвертованості валют почали 
лунати фактично одразу після закінчення війни. У всякому випадку 
США вимагали, щоб уже через рік після надання Британії кредиту 
в 1947 р. іноземці мали право конвертувати свої поточні доходи в 
інші валюти. У липні того ж року Британія спробувала запровадити 
конвертованість фунта стерлінгів, але наслідки цього виявилися 
катастрофічними: намагання обміняти фунти на долари за курсом 
4,03 не мало меж. Усього за п‘ять тижнів, упродовж яких тривав 
цей експеримент, було витрачено майже третину американського 
кредиту. Шок був таким сильним, що британці й за переходу до 
конвертованості у 1958 р. побоювалися, що цей конфуз повторить-
ся680. «Цілком очевидно, – як зауважив М. Гілберт (тодішній керів-
ник підрозділу в міністерстві торгівлі США, а пізніше експерт 
ОЕСР та БМР), – що уводити конвертованість потрібно було нама-
гатися лише після того, як в результаті відповідної девальвації був 
би встановлений більш реалістичний курс фунта»681. Але заклики і 
навіть тиск з боку США та МВФ стосовно девальвації фунта (як  
і інших європейських валют) не знаходив позитивного відгуку в 
Лондоні, оскільки там британські проблеми розглядали насамперед 
з точки зору інфляційної небезпеки, з якою планувалося боротися 
не стільки корекцією валютного курсу, скільки заходами бюджет-
ної економії, а також контролю за цінами та заробітною платою. 
Несприйняття рекомендацій МВФ було таким, що керуючий Бан-
ком Англії К.Ф. Коббольд (C.F. Cobbold) у квітні 1949 р. був зму-
шений заявити, що Британія може розглянути питання про вихід з 
МВФ, якщо на неї  продовжуватимуть тиснути шляхом дискусії 
про курс фунта стерлінгів682.  
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Між тим проблема неконвертованості валют вимагала свого ви-
рішення не тільки у Британії. У 1948 р. офіційні резерви становили 
38,8 млрд дол. у золоті (за офіційною ціною у 35 дол. за 1 тр.унцію) і 
лише 13,4 млрд дол. в іноземній (головним чином американській) 
валюті. Привілейоване становище долара, обумовлено об‘єктивними 
та суб‘єктивними причинами (які знайшли свій вираз у популярних 
гаслах: «долар так само гарний, як і золото» або «долар – кращий за 
золото») поступово зумовлювали зростання доларових активів за 
кордоном, але це поки що не вирішувало проблему міжнародної лік-
відності. 

У 1947 р. Р. Трифін написав меморандум для внутрішнього вико-
ристання в МВФ, де запропонував створити Європейський кліринго-
вий союз. Ідея була підтримана в Держдепартаменті США, але викли-
кала спротив у Казначействі та ФРС. У липні 1948 р. Р. Трифін пе-
рейшов на роботу в Європейський офіс МВФ, а у грудні 1949 р. 
йому рекомендували відновити свою пропозицію та провести відпо-
відні переговори з Організацією європейського економічного спів-
робітництва. Нарешті у 1950 р., тобто через п‘ять років після підпи-
сання Бреттон-Вудської угоди, для організації багатосторонніх роз-
рахунків було створено Європейський платіжний союз (European 
Payments Union – EPU). 

Принцип дії Європейського платіжного союзу (ЄПС) полягав у 
тому, що наприкінці кожного місяця нетто-баланси розрахунків між 
країнами-членами пересилалися до Банку міжнародних розрахунків 
у Базелі (який призначили платіжним агентом Союзу), де і відбува-
лося зведення взаємних вимог (offsetting claims). Залишкові баланси 
консолідувалися, визначаючи позитивне або негативне сальдо не 
щодо окремих країн, а щодо Союзу загалом. При цьому баланс виво-
дився в умовній європейській розрахунковій одиниці (European Unit 
of Account – EUA), яка дорівнювала американському долару (або 
0,888 грама золота). Заборгованість первісно перекривалася креди-
том, проте в кінцевому розрахунку передбачала здійснення платежів 
у доларах або золотом. Кожна країна отримувала квоту в розмірі 
15% обсягу її торгівлі з країнами – членами Союзу за 1949 р. Поки 
зобов‘язання країни по відношенню до ЄПС не перевищували 20% її 
квоти, фінансування дефіциту здійснювалося за рахунок кредиту ав-
томатично і не вимагало погашення. Але якщо зобов‘язання переви-
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щували 20% межу, негайно вимагалося погашення 20% усієї забор-
гованості золотом. Борг у 40%, 60 та 80% квоти повинен був пога-
шатися золотом або доларами. Позитивне сальдо погашалося анало-
гічним чином, але з використанням інших відсоткових меж. Якщо 
встановлену квоту було перевищено, розрахунки із Союзом здійс-
нювалися у золоті (якщо тільки з урахуванням виключних обставин 
правління ЄПС не розширювало обсяги кредиту з боку такої країни). 
Накопичене позитивне сальдо могло бути конвертовано у товари або 
тверду валюту (долари) лише частково і з певним запізненням. До 
моменту, поки встановлену квоту було заповнено повністю, країна-
кредитор могла отримати золото лише в межах 40% від її загального 
нетто-експорту до інших країн ЄПС.  

Такий механізм кредитування в межах ЄПС був вигідний не тіль-
ки для країн-боржників, але і для країн-кредиторів, оскільки завдяки 
цьому країни-кредитори могли розраховувати хоча б на часткову 
оплату своїх товарів у золоті або в доларах (замість торгівлі за пов-
ністю неконвертовану валюту). Крім того, від країн-кредиторів ви-
магалася менша частка внеску в первісний фонд у золоті, аніж від 
країн-боржників (ця різниця покривалася за рахунок спеціального 
кредиту ЄПС з боку США у розмірі 350 млн дол. у рамках «Плану 
Маршалла»). При цьому існуючі правила передбачали надання фі-
нансової допомоги залежно від реальних намагань країн-боржників 
виправити ситуацію. Якщо вони перевищували встановлену квоту 
заборгованості, незалежні експерти та правління ЄПС готували про-
позиції Раді ОЄЕС із вимогами корекції економічної політики відпо-
відної країни. Таким чином створювалися певні гарантії того, що 
країна-боржник зможе покращити свій економічний стан та розраху-
ватися з боргами. Нарешті, правила членства в ЄПС вимагали посту-
пової лібералізації торгівлі, встановлення єдиних митних зборів для 
усіх країн-членів, а потім – їх значне зниження. Такий підхід дозво-
ляв активно розвивати багатосторонню торгівлю. Торгівля між краї-
нами ЄПС зросла з 10 млрд дол. у 1950 р. до 23 млрд дол. у 1959 р.  
І хоча торгівля зі Сполученими Штатами розвивалася повільніше, 
доларові резерви країн ЄПС за цей час подвоїлися.  

Платіжний союз полегшив конвертованість європейських валют 
шляхом встановлення валютних курсів, які вважали такими, що ві-
дображали реальну економічну ситуацію в кожній країні. З іншого 
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боку, валютні обмеження зберігалися стосовно зони долара. Функці-
онування платіжного союзу, звісно, сприяло організації міжнародних 
платежів за умов відсутності конвертованості валют, але проблему 
уповні не вирішувало. Між тим – за яскравим описом швейцарського 
економіста Ф. Ашінгера – конвертованість видавалася  міжнародним 
плавальним басейном, в якому плавали лише канадці, швейцарці та 
американці, тоді як інші із занепокоєнням за ними спостерігали. 
Британці вже стояли однією ногою у воді, проте не наважувалися 
стрибнути, вважаючи, що басейн ще недостатньо наповнений водою. 
Німці – вже досить намочені, – перебували у стані готовності на 
трампліні та звідти навчали інших, як потрібно плавати. Французи, 
сидячи неподалік від басейну, тільки розпочали їсти і ще не перетра-
вили те, що з‘їли, тому не могли одразу стрибнути у воду навіть із 
плавальним поясом683.  

У післявоєнний період ЕПС допоміг забезпечити повну стабіль-
ність валютних курсів та сприяти вільній торгівлі між його держава-
ми-членами. Але Платіжний союз став жертвою серії криз, виклика-
них противниками, які заперечували коливання цін та конвертовано-
сті європейських валют між банками-емітентами, але не між 
окремими особами. Нарешті ЄПС, який виступав за повернення до 
повної конвертації валюти в Європі, проте – із деяких побоювань – 
конкурував із Міжнародним валютним фондом, було скасовано.  

Європейський платіжний союз проіснував із 1 липня 1950 р. до  
27 грудня 1958 р., коли його було ліквідовано через відновлення по-
точної конвертованості валют країн-членів. За цей час баланс розра-
хунків (профіцит та дефіцит у взаємній торгівлі) ЄПС становив  
46 млрд дол., майже половину з яких (20 млрд дол.) було погашено 
на основі клірингових заліків, іще чверть (12,6 млрд дол.) було по-
гашено за рахунок наступних змін у стані балансу (виникнення про-
фіциту, за рахунок якого погашався попередній дефіцит тимчасово 
прокредитований ЄПС), а платежами в золоті або твердій валюті бу-
ли погашені лише борги у розмірі 10,7 млрд дол. (тобто розрахунки в 
іноземній валюті були скорочені на понад 75%)684.  
                                                 
683 Цит. за: James H. International	Cooperation	since	Bretton	Woods. Р. 87.  
684 Eichengreen B. The	European	Payments	Union:	History	and	Implications	for	
the	Evolution	of	 the	 International	Financial	Architecture	 / OECD	Development	
Centre,	Paris. March 2001. URL:	http://www.jbmacedo.com/oecd/triffin.htm 
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На зміну ЄПС прийшла підписана у Парижі ще 29 липня 1955 р. 
Європейська валютна угода (European Monetary Agreement), яка  
набрала чинності з 27 грудня 1958 р. і мала на меті подальший роз-
виток зовнішньої торгівлі та валютної конвертованості. Адміністру-
вання Угоди було покладено на Організацію економічного розвитку 
та співробітництва. Відповідно до цієї Угоди було створено Євро-
пейський фонд у сумі 600 млн дол. (із липня 1959 р., після вступу 
Іспанії, розмір Фонду збільшили до 607,5 млн дол.), кошти якого ви-
користовувалися для кредитування тимчасових дефіцитів платіжних 
балансів. Платіжним агентом Фонду залишався (після скасування 
ЄПС) Банк міжнародних розрахунків. Загалом нова система була 
створена для того, щоб забезпечити розрахунки між країнами-
членами в їх власних валютах, насамперед шляхом надання «дуже 
короткострокових кредитів» (тимчасового фінансування – interim 
finance), а також щомісячного балансування платежів (яке, однак, не 
називали клірингом). Загалом ця система передбачала прийняття краї-
нами-членами трьох зобов‘язань: і) оголошення меж коливання курсу 
своєї валюти (по відношенню до золота, долара США або «іншої кон-
вертованої валюти»), які, у разі необхідності, повинні підтримуватися 
за рахунок валютних інтервенцій; іі) надання «тимчасового фінансу-
вання» іншим країнам-членам – шляхом перерахування на їх користь 
власної валюти (в межах встановленого ліміту – 10% кредитної квоти 
в ЄПС) для покриття балансового дефіциту; ііі) сплати чистого боргу 
за щомісячними розрахунками доларами США. Крім того, центральні 
банки країн-членів могли укладати між собою двосторонні кредитні 
угоди для забезпечення валютних інтервенцій. 

Нова система розрахунків дозволяла поступово перейти до кон-
вертованості європейських валют (проміжною ланкою щодо чого 
стали т.зв. «міжєвропейське переказування валюти» – inter-European 
transferable currencies), яка могла б усунути  більшість економічних 
різниць між доларами та провідними європейськими валютами. Це 
одразу ж зрозуміли американські експерти, один з яких у своїй кон-
фіденційній аналітичній записці (оприлюдненій лише у 2009 р.) по-
переджав, що «…більший доларовий тягар може стати стимулом для 
країн із неконвертованою валютою перетворити їхні валюти або на 
конвертовані, або, принаймні, на ліквідні (marketable) на європейсь-
ких біржах.  
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У другому випадку конвертованості досягнуть посередньо, ос-
кільки навряд чи можна було би запобігти тому, щоб валюта, яка  
вільно обмінюється на деякі конвертовані валюти, обмінювалася з 
усіма конвертованими валютами. Навіть попри цю причину, небага-
то країн намагатимуться утримувати свої валюти неконвертованими 
та неліквідними. (…) Враховуючи це, увесь складний механізм що-
місячних розрахунків використовуватиметься мало. (…) Разом із до-
повненнями до Кодексу лібералізації Угода може послужити розвит-
ку справи європейського співробітництва і, водночас, скоріше сти-
мулюватиме, аніж перешкоджатиме руху в напрямі загальносвітової 
конвертованості та лібералізації»685.  

Передбачення виявилися досить точними, і у вересні 1961 р. до 
Угоди приєдналися США та Канада. А наприкінці 1972 р. дію Угоди 
було завершено, а функції щодо кредитування дефіцитів платіжних 
балансів західноєвропейських країн повністю перекладено на Між-
народний валютний фонд.  

На відміну від ЄПС Європейська валютна угода передбачала 
створення не стільки платіжної системи, скільки своєрідного «кодек-
су поведінки» країн-членів в умовах конвертованості їхніх валют. 
Зокрема, вони добровільно обмежували коливання курсу своїх валют 
проти долара межами коридору в 0,75% (хоча правила МВФ встано-
влювали межі в 1%).  

Крім того, країни надавали одна одній певні лімітовані гарантії 
компенсації у разі перевищення меж валютних коливань. З технічної 
точки зору Угода не передбачала автоматичного кредитування дефі-
цитів (як в ЄПС): кредити Європейського фонду надавалися на інди-
відуальних умовах і не більше ніж на два роки. При цьому Правління 
фонду проводило постійні консультації з країнами-боржниками із 
питань вдосконалення їхньої валютної політики та практики регулю-
вання платіжного балансу686. 

                                                 
685 Furth	 J.H.	Review	of	Foreign	Developments,	September	6, 1955 / Board of 
Governors	 of	 the	 Federal	 Reserve	 System,	 Division	 of	 International	 Finance. 
(Not	 for	 Publication),	 RFD 259. Р. 6,	 9. URL:	
https://www.federalreserve.gov/pubs/rfd/1955/259/rfd259.pdf 
686 Ungerer	H.	A	Concise	History	of	European	Monetary	Integration:	From	EPU	
to EMU. Westport	and	London:	Praeger,	1997. Р. 30. 
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В економічній теорії поняття «платіжний баланс» уперше стали 
вживати у середині XVII століття,	коли в 1767 р. Дж. Стюарт опуб-
лікував роботу «Дослідження про принципи політичної економії». 
При цьому в поняття  платіжного балансу спочатку вкладали лише 
сальдо зовнішньої торгівлі та пов‘язаного із ним руху золота. 

Першу офіційну публікацію платіжного балансу підготувало у 
США в 1923 р. Міністерство торгівлі. У цьому балансі всі операції 
були розподілені на три групи – поточні, капітальні та операції із 
золотом та сріблом. Великий внесок у розвиток методології складан-
ня платіжного балансу внесла Ліга Націй, яка у 1924 р. опублікувала 
платіжний баланс низки країн, поклавши початок міжнародному по-
рівнянню його показників.  

Крім того, Ліга Націй внесла вклад також у стандартизацію мето-
дології складання платіжного балансу, розробивши його схему та 
рекомендації щодо написання. 

У 1943 р. американський економіст Д. Лері склав платіжний ба-
ланс США за 1919–1939 рр., і  ця робота стала основою для складан-
ня платіжного балансу США після Другої світової війни. У 1947 р. 
ООН опублікувала схему платіжного балансу, розроблену Лігою На-
цій. Надалі розроблення методології складання платіжного балансу 
продовжив Міжнародний валютний фонд.  

 
Данський дослідник М. Маркусен, на 

науковій конференції «Межі регуляції» 
(«Frontiers of Regulation») в Університеті 

Бата (University of Bath) у вересні 2006 р. запропонував розподіл 
процесу розвитку центральних банків на п‘ять періодів (або «віків» – 
ages)		– див. табл. 8. 

Як можна було зрозуміти із викладеної вище історії генезису 
центральних емісійних банків, вони виокремилися із низки простих 
комерційних банків (іноді – внаслідок конкуренції, іноді – просто 
отримавши відповідне монопольне право (ліцензію) від влади). Але 
при цьому залишалися приватними банківськими установами.  

   Як відомо, Банк Англії було створено як приватний акціонерний 
банк. Право голосування на загальних зборах мали  власники акцій 
на понад 500 фунтів. Для того щоб зайняти високі посади в Банку, 
теж потрібно було бути його акціонером: для посади керуючого мі-

Націоналізація  
грошової емісії 
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німальна участь у капіталі становила 4 тис. фунтів, а для директорів –  
2 тис. фунтів.  

Таблиця 8. Етапи розвитку центральних банків 
Етапи 
Період  
(роки) 

Перший 
1600–1800 

Другий 
1873–1914 

Третій 
1930–1970 

Четвертий 
1980–1990 

П’ятий 
2000– 

Політична 
основа 

Мерканте-
лізм/ 

Кольбер-
тизм 

 
Націоналізм 

Золотий 
стандарт / 

Інтернаціо-
налізм віль-
ного ринку 
(Laissez 

faire) 

Принципи 
Бреттон-
Вудсу / 

Кейнсіан-
ський наці-

оналізм 

Вашингтон-
ський консен-

сус / 
Монетарист-

ський інтерна-
ціонал-лізм 

Поствашинг-
тонський кон-

сенсус / 
Транснаціона-

лізм 

Зміна  
статусу 

Усього  
кілька дер-

жавних 
централь-
них банків  

у світі 

Фактично 
автономні 
центральні 

банки 

Інтегровані 
центральні 

банки 
 

Формально 
автономні 
центральні 

банки 
 

Науковий під-
хід (Scien-
?ization) 

 

Ступінь 
бюрокра-
тизації 

Малий – не 
порівняно 

Створення 
базових 
структур 

Розбудову-
ється Скорочується Викорінюється 

(об‘єднання) 

Порядок 
прийняття 
рішень 

За  
бажанням 
володаря 

Дискрецій-
ний 

Бюрокра-
тична ма-
шина гро-
мадсь-кого 

сервісу. 
Адміністра-

тивний  
процес 

Право мене-
джерів на 

управління. 
Бізнес-підхід 
до управління 

Комітети та 
управління 

результатами 

Публічна 
комуніка-
ція 

Не існує Не існує 
Легаліс-
тично-

формальна 
Технократична Прозорість дій 

Цілі 

Обслугову-
вання дер-
жави та її 
воєнної 

економіки 

Валютна 
стабільність 

Набір внут-
рішніх та 
зовнішніх 

цілей 

Монетарне 
таргетування 

Інфляційне 
таргетування 

Джерело:	 Marcussen	 M.	 The	 Fifth	 Age	 of	 Central	 Banking	 in	 the	 Global	
Economy	 Paper	 presented at the conference ―Frontiers of Regulation‖ / 
University of Bath. 7–8 Sept. 2006. Р. 5. URL:	 http://regulation.upf.edu/bath-
06/21_Marcussen.pdf 

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

489 

Як приватні створювалися і більшість центральних банків інших 
країн. Як  виняток можна згадати, мабуть, лише шведський Ріксбанк 
(1668), Банк Фінляндії (1809), Національний банк Данії (1813 р., але 
приватизований уже в 1818 р.) та Національний банк Ісландії (1885). 

Вочевидь центральними банками, створеними державою, стали 
Державний банк Російської імперії (I860) та створений за його зраз-
ком Національний банк Болгарії (1879). У Новому світі держава 
створила центральний банк лише в Уругваї (1896). Однак із часом 
стала відчуватися певна роздвоєність, яка стала наслідком конфлікту 
інтересів між приватною власністю та суспільними функціями, а от-
же, виникла необхідність щодо її пом‘якшення або ліквідації.  

Певним компромісом стало ухвалення у США Закону про Феде-
ральний резерв687: з одного боку, федеральні резервні банки залиша-
лися приватними (що дозволяло залучити до емісійної справи при-
ватні капітали), з іншого – порядок управління ФРС, по суті, перет-
ворював їх на федеральні урядові агентства.    

Попри те, що й досі лунають звинувачення в тому, що емісією 
доларів у США займаються приватні банкіри, які отримують при 
цьому шалені прибутки, насправді ситуація видається зовсім проти-
лежною. Дійсно, капітал ФРС становлять 100-доларові акції (його 
розмір залежить від загального капіталу банків-членів: станом на 
2014 р. він сягнув 57 млрд дол., після чого знизився до приблизно  
40 млрд дол.), але дивіденди від такої високоприбуткової інвестиції 
встановлені на рівні фактично 6% річних, а решта емісійних прибут-
ків перераховується до Казначейства (міністерства фінансів). У загаль-
ній сумі урядових видатків дивіденди банкам – членам Федеральної 
резервної системи становлять приблизно 0,02%, а в загальній сумі 
банківських прибутків – не більше 0,5%.  

Якщо ФРС ліквідовуватиметься, то банкам-учасникам повернуть-
ся їхні внески до капіталу, а все, що залишиться, – надійде  до Каз-
начейства США. Зазвичай голоси розподіляються пропорційно внес-
ку акціонерів до загального капіталу. Однак у ФРС кожний банк-
учасник отримує лише один голос, незалежно від кількості акцій, що 
належать йому у своєму регіональному банку Федерального резерву.   

                                                 
687 The	Federal	Reserve	Act	/	Board	of	Governors	of the	Federal	Reserve	System. 
URL: https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm  
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Отже, в кожному федеральному резервному банку дев‘ять членів 
правління. Вони поділяються на три групи. Призначаються три ди-
ректори класу A, три директори класу B та три директори класу C. 
Директори класу А можуть бути задіяні у банківській галузі – їх 
обирають банки-учасники, причому групи банків, які ранжуються за 
розміром їхнього капіталу (великі, середні та маленькі) обирають по 
одному директору класу А. Директори класу B обираються практич-
но так само, за винятком того, що жоден з них не може бути праців-
ником банку або його акціонером. Кожен банк-учасник отримує 
один голос, а великі, середні та малі банки обирають по одному ди-
ректору. Зрештою, директори класу C також не можуть брати участь 
у банківській діяльності , але вони не обираються акціонерами, а 
призначаються Радою керуючих ФРС у Вашингтоні.  

Приватними (або напівприватними залишаються і деякі інші 
центральні емісійні інститути – від Резервного банку Південної Аф-
рики (створеного за американським взірцем) до центральних банків, 
які наслідують класичну модель Банку Англії, – зокрема, центральні 
банки Швейцарії, Бельгії,Італії, Туреччини або Японії. Втім, це лише 
реліктові залишки старої системи. Відмова від приватного харак-
теру центральних банків і усунення дихотомії їхніх функцій та 
власності (управління) розпочалося внаслідок Великої депресії. 
Як саркастично зауважив з цього приводу тогочасний голова Феде-
рального резервного банку Філадельфії К. Боп: «Протягом понад 
сторіччя до Великої депресії про державний банк так само немисли-
ли у Франції або Великій Британії, як про приватний незалежний 
центральний банк – у Радянському Союзі»688. 

У 1931 р. уряди володіли 10 центральними банками, а у 1945 р. – 
уже 19. Розпочався цей процес у 1936 р. – із приходом до влади у 
Франції лівого Народного фронту. Втім, тоді соціалісти встигли лише 
підвищити роль уряду в управлінні Банком Франції та обмежити пра-
ва приватних власників (до того часу участь у загальних зборах була 
зарезервована лише для найважливіших акціонерів – т.зв. «двохсот 
родин»). Натомість більш рішучим виявився новий лейбористський 
уряд Нової Зеландії, який у тому ж 1936 р. таки націоналізував Резерв-
ний банк Нової Зеландії (який було створено трохи більше року перед 
                                                 
688 Bopp K.R.	Nationalization of the Bank of England and the Bank of France. 
The Journal of Politics. Aug.	1946. Vol.	8,	No.	3. Р. 308.  
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тим у формі банку зі змішаним капіталом). Того ж року перша 
«центробанківська націоналізація» відбулася й у Європі (у Данії).  

 
Незалежність та захист від політичного тиску є важливими еле-

ментами здатності центрального банку країни проводити ефективну 
грошово-кредитну політику. Втім, як згадувалося вище, ще із часів 
Великої депресії, а потім також під час  Другої світової війни та піс-
ля неї Федеральна резервна система не мала такої незалежності. У 
квітні 1942 р. на вимогу Казначейства Федеральна резервна система 
офіційно зобов‘язалася підтримувати низьку прив‘язану процентну 
ставку за короткостроковими казначейськими векселями, а також 
неявно обмежила ставку за довгостроковими казначейськими облі-
гаціями. Метою прив‘язки стала стабілізація ринку цінних паперів та 
надання можливості федеральному уряду забезпечити більш дешеве 
боргове фінансування витрат на ведення  Другої світової війни. Щоб 
зберегти прив‘язку, ФРС був змушений відмовитися від контролю 
над розміром свого портфеля, а також грошовим запасом. Простіше 
кажучи, ФРС підтримував низьку процентну ставку, купуючи велику 
кількість державних цінних паперів, що також збільшувало грошову 
масу. Після війни ФРС (особливо його голова М. Екклес – Marriner 
S. Eccles) намагався відійти від такої практики, але Казначейство та 
особисто президент Г. Трумен наполягали на її продовженні. Конф-
лікт загострився, коли на початку 1951 р. президент Г. Трумен за-
просив увесь Комітет із операцій на відкритому ринку (Federal Open 
Market Committee – FOMC)  на зустріч у Білий дім, а після засідання 
опублікував заяву, в якій зазначив, що Комітет «зобов‘язався під-
тримати президента Трумена за збереження стабільності державних 
цінних паперів до тих пір, допоки триває надзвичайна ситуація» (ма-
лася на увазі війна в Кореї). Але насправді Комітет не давав такої 
обіцянки і М. Екклес (якого на той момент президент Г. Трумен усу-
нув з посади голови ФРС, хоча він відмовився «скласти зброю» і за-
лишався віце-президентом ФРС) оприлюднив власне бачення ситуа-
ції і (як він згадує про це у своїх мемуарах з красномовною назвою 
«Масло у вогонь» – The fat was in the fire, 1951), незабаром після цьо-
го ФРС повідомив Казначейство, що станом на 19 лютого 1951 р. він 
більше не «підтримуватиме існуючу ситуацію». Потрібно було пове-
рнути існуючий борг і, можливо, випустити нові  боргові папери (без 
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зобов‘язання з боку ФРС їх викупити). Казначейство відчувало, що 
воно має покласти край невизначеності та публічній суперечці. 
Отож, допоки міністр фінансів Дж. Снайдер (John Snyder) перебував 
у лікарні, його заступник В. МакЧесні Мартін-мол. (William 
McChesney Martin Jr.) зустрівся з трьома впливовими членами прав-
ління ФРС і вони домовилися про компроміс, згідно з яким ФРС по-
годилась  продовжувати підтримувати ціну п‘ятирічних  облігацій  
Казначейства  ще протягом короткого часу, але після цього ринок 
облігацій повинен стати самостійним. Казначейство та ФРС опри-
люднили цю заяву 4 березня 1951 р., запевнивши , що вони «досягли 
повної згоди щодо управління боргом та грошово-кредитної політи-
ки, яку слід проводити в напрямі подальшої спільної мети та забез-
печення успішного фінансування вимог уряду і, водночас, щоб міні-
мізувати монетизацію державного боргу»689. Так народилася Угода 
1951 р. між Казначейством та ФРС (Treasury-Fed Accord of 1951). 
Тоді не було відомо, наскільки глибокий ефект матиме це тверджен-
ня. Але угода поклала початок розвитку сильного вільного ринку 
державних цінних паперів, який триває і сьогодні. Крім того, диску-
сія з приводу наслідків зростання  процентних ставок ознаменува-
лась зміною мислення у ФРС. Творці  грошової політики почали ак-
тивно зосереджуватися на банківських резервах та контролю над 
створенням грошей, щоб стабілізувати купівельну спроможність до-
лара. Але найголовніше, – встановивши незалежність центрального 
банку від фіскальних проблем, домовленість поклала початок роз-
витку сучасної грошово-кредитної політики, яку почав проводити  
В. МакЧесні Мартін-мол., який вже наступного місяця обійняв поса-
ду голови ФРС і керував цією установою майже двадцять років. 

 
Після Другої світової нові центральні банки створюються тільки у 

формі державних установ. (Винятком стало лише створення централь-
ного банку в Пакистані, але і його націоналізували у 1975 р.)690. На-
томість націоналізація центральних банків набуває характеру «полі-

                                                 
689 Romero	 J.	 Treasury-Fed Accord / Federal Reserve	 History. URL: 
https://www.	federalreservehistory.org/essays/treasury_fed_accord 
690 Rossouw J. Why central banks with shareholders might not be such a bad idea 
after all. The Conversation. July 28, 2015. URL: https://theconversation.com/ 
why-central-banks-with-shareholders-might-not-be-such-a-bad-idea-after-all-43574 
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тичної епідемії». Новий лейбористський уряд у Великій Британії  
10 вересня 1945 р. (уже за тиждень після завершення Другої світової 
війни) розглядає секретний меморандум стосовно націоналізації  
Банка Англії691, а вже 13 вересня схвалює рішення з цього приво-
ду692, що дозволяє 29 жовтня прийняти рішення про перехід Банка 
Англії у державну власність693. Банк Англії був націоналізований 
урядом лейбористів, враховуючи його особливу роль в економіці 
країни. На той момент у нього було 17 тис. акціонерів (капітал Банку 
становив – 14,6 млн ф.ст.), а дві третини акціонерів мали акцій мен-
ше ніж на 1 тис. ф.ст., їхні акції було викуплено урядом за поточним 
ринковим курсом. У 1977 р. Банк Англії створив дочірню установу – 
Bank of England Nominees Limited (BOEN) у формі приватної компанії 
з обмеженою відповідальністю. Але хто є її власником, широкому 
загалу невідомо, оскільки уряд (формально – міністр торгівлі) звіль-
нив її від обов‘язку розкриття подібної інформації (хоча і статут са-
мого Банку Англії дозволяє йому тримати таку інформацію у секре-
ті). Тому це породило цілу низку конспірологічних теорій, згідно з 
якими власність власника Банку Англії належить чи то Ротшильдам, 
чи то англійському монарху. Втім насправді на сьогодні Банк Англії 
належить уряду: формально капітал Банку Англії в сумі 14,6 млн 
ф.ст. утримується стряпчим Казначейства (Treasury Solicitor) від іме-
ні Королівського Казначейства ( HM Treasury). З точки зору організа-
ції управління Банк Англії також протягом довгого часу був підпо-
рядкований міністерству фінансів, аж доки у 1997 р. не отримав ста-
тусу незалежної публічної організації. 

До речі, Банк Англії виступає також емісійним центром стосовно 
не тільки Англії, а й інших складових частин Об‘єднаного Королів-
ства. Відмінність, однак, полягає у тому, що для них Банк Англії не є 

                                                 
691 Cabinet	Memorandum.	Bank	of	England	Bill.	Memorandum	by	the	Chancel-
lor	 of	 the	 Exchequer.	 10	 September	 1945.	 Secret,	 No. 42 . URL:	
http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-129-2-cp-167.pdf  
692 Cabinet	 Conclusion	 4.	 Bank	 of	 England	 Bill.	 13	 September	 1945. Р. 100. 
URL:	 http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-128-1-cm-45-31-
14.pdf 
693 Bank of England Bill. HC Deb. / Hansard. 29	October	1945. Vol. 415. Р. 43–
167. URL:	 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1945/oct/29/ 
bank-of-england-bill 
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єдиним емісійним центром, оскільки здійснювати емісію банкнот 
можуть ще три приватні  комерційні банки в Шотландії (Bank of 
Scotland, Clydesdale Bank та Royal Bank of Scotland)	та чотири – у Пів-
нічній Ірландії (Bank of Ireland (UK),	 First Trust Bank in Northern 
Ireland, Northern Bank / Danske Bank та Ulster Bank), які отримали 
відповідні привілеї ще до створення Банка Англії і, тим більше, 
«Союзу» у 1706–1707 рр. Утім, із формальної точки зору на сьогодні 
ці банкноти не є законним засобом платежу (Legal Tender), а лише 
прийнятними на цих територіях банківськими векселями (Promissory 
Notes), оскільки розмір їхньої емісії обмежується активами, які  
зазначені банки тримають у Банку Англії (на своїх рахунках, в моне-
ті або банкнотах, деякі з яких призначені лише для міжбанківського 
обігу і мають надзвичайно великий номінал – 1 мільйон фунтів (т.зв. 
«Гіганти») або навіть 100 мільйонів фунтів  («Титани»).  

Щоправда, можливо, що така ситуація зміниться у випадку ймо-
вірного проголошення незалежності Шотландії. Хоча в такому випад-
ку незалежна Шотландія матиме, в теорії, три опції: власну валюту 
[«Брюс»], євро чи збереження загальнобританського фунта (принайм-
ні ці три варіанти, з різним ступенем глибини, аналізуються в багатьох 
роботах)694. Невідомо, як  розвиватиметься ситуація із проголошенням 
незалежності Шотландії надалі (особливо після завершення процесу 
виходу Великої Британії з Європейського Союзу), але перед референ-
думом 2014 р. (який завершився поразкою прихильників незалежнос-
ті), Шотландський уряд у своїй «Білій книзі» «Майбутнє Шотландії» 
писав: «Експерти Фіскальної комісії робочої групи дійшли висновку, 
що збереження фунта стерлінгів як елементу формальної стерлінгової 

                                                 
694 Scotland	 analysis:	 Currency	 and	monetary	 policy /	 HM	Government. April 
2013. 117	 p.	URL:	 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/ 191786/ScotlandAnalysis_acc-1.pdf;	 
MacDonald	R.	Currency	Issues	and	Options	for	an	Independent	Scotland / Uni-
versity	 of	 Glasgow. 33	 p.	 URL:	 https://www.gla.ac.uk/media/ 
media_281399_en.pdf; 
Webb	 D.	 Economic	 aspects	 of	 Scottish	 independence:	 currency	 /	 House	 of	
Commons.	Library,	Standard	Note:	SN/EP/6685. 26	February,	2014. 15	p.	URL:	
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06685; 
Cook	 J.	 Scottish	 independence:	 The	 currency	 debate. World First Foreign Ex-
change, White Paper. 9	 p.	 URL:	 https://www.worldfirst.com/app/uploads/ 
2014/08/WF-Scottish-Independance-White-Paper.pdf 
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зони з Об‘єднаним Королівством буде найкращою опцією для неза-
лежної Шотландії та решти Об‘єднаного Королівства»695. 

Повертаючись до історії націоналізації центральних банків,  
зазначимо, що французький уряд також не забарився і вже 2 грудня 
1945 р. було ухвалено закон про націоналізацію Банку Франції й 
обидва центральних банка перейшли у державну власність з 1946 р. 
(Щоправда, і цього разу не вдалося повністю підпорядкувати керів-
ника Банка Франції уряду, у зв‘язку з чим В. Баумгартнер, якому до-
велося очолювати цей Банк  з 1949 р. по 1960 р., мав нагоду сказати з 
цього приводу: «Банк Франції – стара дама, а бабусю не так легко 
спокусити»696. Невдовзі шляхом націоналізації підуть й інші країни: 
Аргентина (1946), Нідерланди (1948), Індія (1949). Про країни, які 
увійшли до «соціалістичного табору», годі й говорити.  

 
Реалізація «плану Маршалла» сприя-

ла насиченню європейського валютного 
ринку американськими доларами. Стабі-
лізація ж ситуації в Європі призвела до 

того, що потік американської валюти поповнився ще й за рахунок 
іноземних авуарів, номінованих у доларах США.  

Деякі автори вважають, що «піонером» у цій справі виступив 
один із радянських «совзагранбанків» (а саме – розташований в Па-
рижі Банк для Північної Європи (Banque Commerciale pour l'Europe 
du Nord – Eurobank ) або просто – Євробанк, який у п‘ятдесяті роки 
минулого сторіччя почав розміщувати радянські доларові авуари на 
ринках країн капіталістичної Європи, перетворюючи їх на «євродо-
лари». Перший прецедент було створено ще у 1949 р., коли комуні-
стичний уряд Китаю перевів свої доларові авуари до цього радян-
ського банку в Західній Європі697. Причиною такої операції стало 

                                                 
695 Scotland‘s Future. Your Guide to an Independent Scotland / The Scottish 
Government. November	 2013. 649	 p. Р. 7. URL:	 http://www.gov.scot/ 
resource/0043/00439021.pdf 
696 Vers une Banque centrale nationalisée. URL: http://sceco.univ-
poitiers.fr/hfranc/nationaBF.htm 
697 James	H.	International	Cooperation	since	Bretton	Woods. Р. 179 ;	 
Little J.S. Comment. Eurodollars and International Banking / Ed.	by	Savona	P.,	
Sutija	G.	London:	Macmillan,	1985. Р. 52–76. Р. 53. 
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побоювання «заморожування» китайських рахунків в американ-
ських банках (що й дійсно було зароблено під час Корейської вій-
ни)698. А після секвестру югославського золота в Нью-Йорку кому-
ністичні влади СРСР та Китаю взагалі почали уникати розміщення 
своїх депозитів в американських банках. У 1956-му, після приду-
шення угорського повстання, Кремль, справедливо побоюючись, 
що американці заморозять усі його рахунки, перевів свої доларові 
активи з США в Eurobank.  А коли в результаті Суецької кризи по-
хитнувся фунт і Moscow Narodny Bank почав відчувати серйозні 
проблеми з ліквідністю, Eurobank прокредитував «побратима» в 
набагато більш стійкій, ніж британська чи французька, американ-
ській валюті, оформивши позику, як «долари Eurobank» або «євро-
долари». Так з‘явився європейський міжбанківський ринок амери-
канської валюти. 

На перший погляд ця версія трохи схожа на продовження анекдо-
ту про те, що «СРСР – батьківщина слонів». Адже насправді в Лон-
доні ще задовго до того клієнтам було дозволено вкладати свої аме-
риканські долари або іншу валюту в британські банки. І у міжвоєн-
ний період спостерігалося зростання таких депозитів, яке 
припинилося лише з уведенням валютного контролю та розпадом 
міжнародної валютної системи у 1930-х роках699. Не могла така 
практика відродитися й одразу після війни, поки цього не дозволяли 
правила валютного контролю. Але ситуація змінювалася. 

Як стверджують деякі дослідники, Корпорація «Лондонського Сі-
ті» (City of London Corporation ), яка, по суті, – з моменту свого ство-
рення тисячу років тому – є суверенною державою у державі, у 1955 
р. порушила правила і норми Бреттон-Вудської угоди, коли банкам у 
Лондоні було дозволено приймати депозити та створювати рахунки 
у доларах США, для того, щоб отримувати прибуток від арбітражу, 

                                                 
698 Kailai	Huang.	American	Business	And	The	China	Trade	Embargo. The 1950s 
– Massachusetts College of Liberal Arts. 48	 p. Р. 33–34. URL:	
http://www.ebhsoc.org/journal/index.php/journal/	article/viewFile/131/126 
699 Schenk C.R.	 The	Origins	 of	 the	 Eurodollar	Market	 in	 London:	 1955–1963. 
Explorations іn Economic History.,	1998. Vol. 35. Іs. 2. Р. 221. 
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пропонуючи вищі процентні ставки на ці долари, ніж ті, що дозволе-
ні законодавством США700. 

У червні 1955 р. Банку Англії стало відомо про операції Midland 
Bank на біржовому ринку: виявилось, що він шукав депозити в іно-
земній валюті, не пов‘язані з комерційними операціями. Це виклика-
ло деяке занепокоєння в Банку Англії, оскільки малося на увазі, що 
«Midland», по суті, запозичує кошти у США для отримання фунтів 
стерлінгів (що порушувало правила валютного контролю). Представ-
ник Банку Англії провів бесіду із керівником міжнародних операцій, 
але отримав відповідь, що нічого особливого не сталося й отримані 
доларові депозити були використані для стандартних ділових опера-
цій у звичайному бізнесі. Отже, регулятор вважав, що «попереджу-
вальне світло»  включили. Але виявилося, що запізно701.  

Валютні операції Midland Bank стали першим етапом фінансових 
інновацій, які створили ринок євродоларів. Ці депозити були не тра-
диційними депозитами клієнтів, пов‘язаними з їхнім бізнесом: іно-
земна валюта не була депонована на американських рахунках 
Midland Bank або конвертована через валютні резерви Банку Англії. 
Депозити були залучені для вирішення проблеми нестачі ліквідності 
та у відповідь на вигідні інвестиційні можливості у Великій Британії. 
У цьому сенсі вони були новим продуктом для клієнтів банку та 
представляли нове джерело коштів для інвестицій. Замість відкриття 
філій за кордоном «Midland» створив «закордонне відділення» в  
Лондоні, діяльність якого залежала від відносин з іноземними бан-
ками-кореспондентами (замість того, щоб філія за кордоном шукала 
там власних клієнтів). Це дозволило Midland Bank стати провідним 
фінансовим інститутом стосовно міжнародних операцій.  

Але фінансові інновації Midland Bank інші банки підхопили не 
зразу. Більшість дослідників згодні, що перший поштовх до появи 
євродоларових депозитів був наданий запровадженням у Британії 
заходів валютного контролю у 1957 р. Після кризи довіри до фунта 
стерлінгів у ІІІ кв. 1957 р. канцлер казначейства заборонив викорис-

                                                 
700 Russo	T.	The	City	of	London	vs. Bretton	Woods. Cleveland State University, 
Term Paper. April	 27,	 2015. Р. 2. URL:	 http://www.timrusso.org/wp-
content/uploads/2015/04/	CityOfLondonVersusBrettonWoods.pdf 
701 Schenk C.R. The	Origins	 of	 the	 Eurodollar	Market	 in	 London:	 1955–1963.  
Р. 225. 
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тання британської валюти для фінансування зовнішньої торгівлі 
між третіми сторонами, а також рефінансування кредитів у фунтах 
стерлінгів. У відповідь на це лондонські банки почали широко ви-
користовувати депозити у доларах702. У цих умовах у вересні  
1957 р. Банк Англії (попри жодне схвалення урядом або парламен-
том)  прийняв рішення розглядати будь-які угоди між нерезидента-
ми, укладені в іноземній валюті за посередництвом банків, які роз-
ташовані в Лондоні, як угоди, укладені за кордоном (тобто офшор-
ні угоди), що, таким чином, не підпадають під британську 
юрисдикцію703. 

Уже наприкінці 1958 р. «акцептні доми» (спеціалізовані фінансові 
інститути Лондонського ринку) почали скаржитися на те, що вони 
втрачають клієнтів через нових конкурентів (які обходили правила 
валютного контролю). Банк Англії виступав за скасування введених 
обмежень, попереджаючи у січні 1959 р. «Чим довше ця заборона 
триватиме, тим менша ймовірність того, що іноземці відновить цей 
спосіб фінансування торгівлі [за допомогою стерлінгів], коли забо-
рону буде остаточно знято»704.  Однак Казначейство не вважало таку 
ситуацію критичною (з точки зору цілей валютного контролю),  
беручи до уваги відносно незначні обсяги операцій загалом – до 200 
млн ф.ст. Утім, євродоларові операції продовжували зростати і після 
того, як у лютому 1959 р. валютні обмеження були скасовані. Ви-
явилося, що 16 місяців заборони такі змінили звички трейдерів. Хоча 
і падіння довіри до британської валюти, звісно, зіграло свою роль.  

Але першою передумовою розвитку ринку євродоларів була 
принципова можливість прибуткової діяльності європейських банків 
при наявності нижчої маржі між процентними ставками за депозита-
ми та кредитами, аніж існували у США. Така можливість обумовлю-
                                                 
702 Strange S. International Monetary Relations. International Economic Rela-
tions of the Western World 1959–71 / Ed. by Shonfield A. Vol. 2. Oxford:	Ox-
ford Univ.	Press,	1976. 417	p.	Р. 180. 
703 Palan	R.	Global	 Finance.	 The	British	 Empire	 and	 European	welfare	 State / 
University	of	Birmingham. Р. 14–24;  
Palan	R.	Trying	to	Have	Your	Cake	and	Eating	It:	How	and	Why	the	State	Sys-
tem	Has	Created	Offshore. International Studies Quarterly. Dec. 1998. Vol.	42,	
No. 4. Р. 628.  
704 Schenk C.R. The	Origins	 of	 the	 Eurodollar	Market	 in	 London:	 1955–1963.  
Р. 224. 
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валася наявністю у США обмежень на встановлення процентних 
ставок за певними видами депозитів («правило Q»)705.  

Другою передумовою стала наявність доступу до іноземної валю-
ти для всіх учасників таких трансакцій, що стало можливим достат-
ньою мірою лише після валютної лібералізації 1958 р. У той час, як у 
Сполучених Штатах за інерцією політики ізоляціонізму продовжу-
вали існувати або навіть запроваджувалися нові обмеження (зокре-
ма, т.зв. «вирівняльний податок» на проценти від іноземних цінних 
паперів – Interest Equalization Tax), які стримували розвиток міжна-
родного ринку капіталу в Нью-Йорку. 

До 1962 р. навіть європейські центральні банки, незважаючи на 
Бреттон-Вудські домовленості, спокусилися на те, щоб приєднатися 
до операцій, що становили половину всього ринку євродоларів у  
Лондоні, з майже двома мільярдами євродоларових депозитів, які 
надійшли від суверенних західноєвропейських центральних банків – 
усі з порушенням їхніх власних національних зобов‘язань щодо 
Бреттон-Вудського порядку контролю за рухом капіталу706. Внаслі-
док цього на початку 1960-х років більшість євродоларів тримали 
саме центральні банки707. 

«Як би там не було, – вважає Г. Берн з університету Суссексу, – 
причиною появи (raison d’etre) євродолара стала необхідність надан-
ня міжнародній сфері достатньої міжнародної ліквідності, яку не на-
дали в рамках обмежувальної Бреттон-Вудської системи  
та США, що все іще були пов‘язані із законодавством часів «Нового 
курсу»708.  

 
Що ж до ролі «совзагранбанків», то вони виявилися активними 

гравцями ринку євродоларів, які майстерно використовували різні 
фінансові інновації для досягнення власних цілей. І основним грав-
цем у «радянській команді» був розташований у Лондоні «Москов-

                                                 
705 12 Cfr Part 217 - Capital Adequacy of Bank Holding Companies,	Savings and 
Loan Holding Companies,	 and State Member Banks (Regulation Q). URL:	
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/part-217 
706 Russo	T. The	City	of	London	vs.	Bretton	Woods. Р. 15–16. 
707 James H. International	Cooperation	since	Bretton	Woods. Р. 179. 
708 Burn	G.	The	Re-Emergence of Global Finance. London:	Palgrave Macmillan,	
2006. P. 16.  
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ський народний банк», який почав брати участь у ринку євродоларів 
приблизно в 1957 р., коли вперше відкрив рахунок для депозитів в 
іноземній валюті709.  Поступово ця діяльність почала набирати дедалі 
більших масштабів і МНБ «зміг допомогти у створенні лондонського 
ринку, розмістивши на ринку великі нові джерела депозитів, а також 
в 1959 році забезпечивши доступ до основних вкладників коштів у 
соціалістичних країнах»710. Фактично тоді  Банк Англії підтримав 
радянський торговельний банк у розвитку євродоларових операцій, 
надавши, зокрема, дозвіл на створення філії в Бейруті: у квітні  
1963 р. Голова правління МНБ А.І. Дубоносонов поінформував Банк 
Англії про свій намір відкрити відділення в Бейруті, що сприяло ін-
теграції комуністичного блоку в глобальне фінансування711. Отже, з 
нагоди візиту у 1967 р. голови Ради Міністрів СРСР О.М. Косигіна 
до Великої Британії, керівник МНБ А.І. Дубоносов  мав можливість 
заявити, що євровалютні операції банку, «які безпосередньо 
                                                 
 Московский народный банк – заснований у 1912 р. для потреб кооперато-
рів. У 1915 р. банк створив агентство в Лондоні (яке наступного року було 
перетворено у філію). Більшовики не наважилися націоналізувати коопера-
тивний банк разом із приватними банками у грудні 1917 р., але вже у лис-
топаді 1918 р. з‘їзду кооператорів не вдалося відстояти незалежність МНБ: 
особисто В. Ульянов (Ленін) «переконав» у тому, що тепер все повинно 
бути «насправді народним», тобто державним, і у грудні банк було націо-
налізовано (на підставі декрету Раднаркому «О націоналізації Московсько-
го народного банку та кредитуванні кооперації») та перетворено у коопера-
тивний відділ Держбанку (який невдовзі і сам став підрозділом Наркомфі-
ну). Тоді безпосередні керівники філії МНБ у Лондоні перереєстрували її як 
британську компанію – Moscow	Narodny	 Bank	 Limited,	що і продовжувала 
кредитування зовнішньої торгівлі російських кооператорів. Тільки у 1924 р. 
після офіційного визнання британською владою Радянського Союзу та підпи-
сання англо-радянської торговельної угоди «Московський народний банк» у 
Лондоні було включено до нової радянської банківської системи.  
709 Robbie	K.J.H.	Socialist	 banks	 and	 the	origins	of	 the	Eurocurrency	markets. 
Moscow Narodny Bank Quarterly Review. Winter	 1975/1976. Vol.	 26,	 No	 4 , 
Р. 29.  
710 Там само. С. 36. 
711 Seung	Woo	Kim.	Beyond	 the	Iron	Curtain:	 the	Eurodollar	market,	 the	Mos-
cow	Narodny	Bank,	and	the	communist	origin	of	global	finance,	1957-1969 / The 
First	 World	 Congress	 of	 Business	 History,	 Session	 I05:	 Capital	 Markets	 and	
Business	 Development. 25–27	 August	 2016. Bergen,	 Norway. Р. 16. URL:	
http://ebha.org/public/C3:paper_file:330 
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пов‘язані з нашим основним бізнесом, є важливою частиною наших 
операцій, і ми, безперечно, великий оператор на європейських ва-
лютних ринках. І як підкреслює незалежний фінансовий спостерігач 
у провідній національній газеті, зокрема, ми відносимося до великої 
четвірки євровалютних операторів у Лондоні»712. У таких операціях 
з МНБ активно співпрацювали інші британські банки, в першу чергу – 
той самий Midland Bank та Bank of London and South America 
(BOLSA). Таким чином, твердження про помітну роль радянських 
банків за кордоном у створенні та розвитку ринку євровалют не поз-
бавлена певних підстав. 

Отже, бурхливий розвиток ринку євродоларів став закономір-
ним результатом відродження валютного ринку в Європі і саме 
так він трактувався експертами Банку Англії. Крім Лондону, 
центрами євродоларового ринку стали Париж, Франкфурт, Цюріх, 
Мілан, Монреаль, Токіо. Тобто в цих містах паралельно існували два 
грошові ринки: національний (у власній валюті) та міжнародний (у 
євродоларах). Користуючись отриманою «валютною свободою», ба-
нки стали вільніше розпоряджатися цими авуарами: замість того, 
щоб негайно перерахувати долари в центральний банк або депонува-
ти їх на своїх рахунках у США, вони використовували свої доларові 
депозити для надання позик третім сторонам – як у власній країні, 
так і за кордоном. Таким чином, ринок євродоларів швидко перетво-
рився на «єврокредитний ринок», адже згодом «родина» конвертова-
них валют поповнилася за рахунок самих західноєвропейських країн 
та Японії і до числа «євровалют» додалися «євромарки», «єврофун-
ти», «євроєни», що також почали «гуляти» за межами країн похо-
дження. Причому, опинившись за межами своєї «монетарної терито-
рії», «євровалюти» почувалися навіть значно вільніше, аніж під  
наглядом свого центрального банку. З євровалютних рахунків можна 
було робити необмежені перекази в будь-яку країну, здійснювати 
конвертування однієї валюти в іншу, купувати цінні папери без 
сплати податків та зборів тощо, у той час як подібні операції з євро-

                                                 
712 Interview:	A.	I.	Doubonossov,	The Banker. March,	1967. Vol.	117,	No. 493. 
Р. 190–197; Цит. за: Seung Woo Kim. Beyond	the	Iron	Curtain:	the	Eurodollar	
market,	the	Moscow	Narodny	Bank,	and	the	communist	origin	of	global	finance,	
1957–1969 The First World Congress of Business History, Session I05: Capital 
Markets and Business Development,.25–27	August	2016,.Bergen,	Norway. Р.18. 
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пейськими валютами довгий час заборонялися або обмежувалися 
національним законодавством. 

Як зауважив свого часу проф. Г. Матюхін (той самий, який потім 
очолив ЦБ Росії), «[р]аніше долари, вийшовши із США, знову по-
верталися туди у формі оплати за американські товари та послуги. 
Тепер же лише частина їх використовувалася на ці цілі, решта розті-
калася по всьому світу, осідаючи на рахунках банків, у сейфах тор-
говельних та промислових фірм і компаній або просто накопичую-
чись у населення»713. Цей процес набрав розвитку тому, що «[з] від-
міною конвертованості валют у золото останнє вже не могло повною 
мірою виконувати роль світових грошей, особливо такі функції, як 
засіб обігу, платежу, накопичення. Разом із тим світове господарство 
не мало і якоїсь альтернативи золоту, наприклад, у вигляді визнаних 
усіма міжнародних кредитних грошей. Це і послужило головною 
причиною того, що долари заповнили собою порожнечу та стихійно 
взяли на себе роль світових грошей, а як таким їм уже не потрібно 
було повертатися на національний ринок – вони стали обслуговувати 
товарообіг та платежі між третіми країнами»714. Звісно, стати «квазі-
золотом» доларам дозволили певні обставини, а саме: достатньо ве-
лика грошова маса, що опинилася за кордоном; економічна потуж-
ність США та хоча б частковий або віртуальний зв‘язок із золотом 
(який створював певну «конвертаційну ілюзію»). 

Євровалютний ринок надалі зазнав надзвичайного розвитку і пе-
ретворився на основний елемент сучасної валютної системи, якому 
присвячено численні дослідження715 (що звільняє нас від необхідно-
сті доводити його значення). 

З теоретичної ж точки зору важливим було то, що розвиток рин-
ку євровалют знаменував собою появу нового феномена – масо-
вого використання національної валюти іншої держави як за-

                                                 
713 Матюхин Г.Г. Горячие деньги. Москва: Международные отношения, 
1974. С. 63.  
714 Там само. С. 64. 
715 Див., зокрема: Mckinnon	R.	 The	 Eurocurrency	Market. Essays in Interna-
tional Finance / Princeton	University. December 1977. No. 125. 40	p.;	Gibson 
H.D.	 The	 Eurocurrency	 Markets,	 Domestic	 Financial	 Policy	 and	 International	
Instability. London:	Palgrave	Macmillan,	1989.	XIV,	276 і практично усі під-
ручники та монографії з міжнародних фінансів. 
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конного засобу платежу для розрахунків між резидентами третіх 
країн, тобто de facto квазісвітових грошей. Умовно назвемо це яви-
ще «інтернаціоналізацією національних грошей», оскільки валюта, 
іноземна для обох сторін фінансової угоди, ставала «міжнародним 
засобом платежу», заміщуючи собою золото. Хоча офіційно світо-
вими грошима залишалося власне золото і його ціна все ще мала  
велике значення.  

 
Закритий ще у 1939 р. Лондонський ринок 

золота відновив свою роботу 22 березня 1954 
р. На той момент він представляв собою кон-
сорціум п‘яти старовинних британських 

фірм, до числа яких входили два комерційні банки (N M Rothschild & 
Sons  і Samuel Montagu & Co.), дві брокерські компанії (Mocatta & 
Goldsmid і Sharp Pixley) і дочірній банк металургійної компанії 
Johnson Matthey.  

Два рази на добу, о 10 год. 30 хв. і о 15 год. 00 хв., представники 
цих фірм збиралися в «Золотій кімнаті», розташованій в будівлі бан-
ку Ротшильдів. Цю кімнату прикрашали портрети коронованих осіб 
«антинаполеонівської коаліції», перемозі яких Ротшильди значною 
мірою завдячують своїм багатством. Головуючий (представник бан-
ку Ротшильдів) оголошував ціну відкриття, що базувалася на ціні 
попереднього фіксингу та останніх тенденціях на інших світових 
ринках. Про неї негайно сповіщали по телефону в ділингові кімнати 
учасників ринку, а звідти – основним клієнтам. Учасники фіксингу 
отримували поточну інформацію щодо нових замовлень клієнтів на 
придбання або продаж золота. Фіксинг здійснювався у «відкритому 
режимі», тобто клієнтів інформували про хід встановлення ціни і 
вони мали змогу змінити обсяг свого замовлення або зняти його. Під 
час таких консультацій представники відповідної фірми ставили на 
стіл маленький британський прапорець, що було сигналом для голо-
вуючого: фіксинг не завершено – тривають консультації. Головую-
чий веде балансовий реєстр попиту та пропозиції, – тож, коли баланс 
встановлено, а усі прапорці спущено, оголошується «фіксинг» нової 
ціни золота. 

Попри те, що в процесі фіксингу купувалися та продавалися лише 
кілька відсотків від щоденного обсягу обороту золота (хоча конкрет-

Ринок золота: «гра 
у прапорці» та 
«золотий пул» 
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ні обсяги залишалися невідомими через т.зв. «мовчазну угоду» про 
нерозголошення), ціна фіксингу відігравала роль «базової» для сві-
тового ринку. 

 
У 1950-х роках ціна золота в Лондоні коливалася від 34,85 до 

35,17 дол. Ці верхні та нижні межі були встановлені арбітражем: іно-
земні центральні банки могли звернутися до Федерального резервно-
го банку Нью-Йорку та конвертувати свої долари в золото або золо-
то у долари за ціною 35 доларів (плюс комісія у 8,75 цента). Вартість 
доставки золота з Нью-Йорку в Лондон і навпаки та його страхуван-
ня становила від 8 до 10 центів за унцію. Таким чином, коли ціна 
знижувалася до 34,82 дол., для центральних банків виникав сенс ку-
пувати золото в Лондоні, відправляти його в Нью-Йорк за 8 центів за 
унцію, а потім продати його в Казначейство США за офіційною ці-
ною 35 дол. США, за мінусом 8,75 цента комісії, – отримуючи арбіт-
ражний прибуток близько 1 цента за унцію. І навпаки, коли в Лондо-
ні ціна золота зростала до 35,18 дол., варто було купувати золото у 
Казначейства  США за 35,0875 дол., доставляти його до Лондона за  
8 центів за унцію, продати за 35,18 дол. і отримати прибуток від ар-
бітражу в 1 цент за унцію. 

Між тим зростаюча інфляція та «доларове перенасичення» про-
довжували тиснути на ціну золота у бік його зростання, що загрожу-
вало зруйнувати усю «Бреттон-Вудську конструкцію». У 1959 р. 
президент Д. Ейзенхауер узаконив придбання американцями золота 
за кордоном (у порядку пом‘якшення заборони на володіння монетар-
ним золотом, запровадженим ще Ф.Д. Рузвельтом), що збільшило 
попит на міжнародному ринку. Приблизно в цей час, за експертними 
оцінками, закордонні зобов’язання США перевищили обсяги золо-
тих резервів. У вересні 1960 р., після підвищення ціни в Лондоні до 
35,20 дол. та чергового звернення іноземних центральних банків,  
Сполучені Штати зазнали найбільшого щотижневого зниження запа-
сів за попередні тридцять років. Наприкінці жовтня ціна сягнула  
36 дол., підскочила до 41 дол. та стабілізувалася на позначці у  
38 дол. Такий розрив вже свідчив про загрозу втрати контролю над 
ринком золота. А плани лідера президентських перегонів  
Дж.Ф. Кеннеді знизити відсоткові ставки та збільшити державні  
витрати логічно віщували збільшення відпливу золота із США. Це 
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викликало занепокоєння у Білому домі, а тому в лютому 1961 р. но-
вий президент США Дж.Ф. Кеннеді прийняв рішення зафіксувати 
зовнішні борги Сполучених Штатів за офіційною ціною у 35 дол.716,	
що вимагало її підтримки на вільному ринку (в протилежному ви-
падку важко було сподіватися на згоду іноземних кредиторів США). 
Тому восени 1961 р. Федеральний резервний банк Нью-Йорку та 
центральні банки Великої Британії, ФРН, Франції, Італії, Бельгії, Ні-
дерландів та Швейцарії домовилися утворити «пул» для підтримки 
ринкової ціни «жовтого металу» на рівні 35 дол. Частка ФРС у ство-
реному «пулі» по продажу золота становила 50% ( 120 т металу).  
Відповідно на Німеччину припало 11% (27 т), Велику Британію, 
Францію та Італію – по 9% (22 т), Бельгію, Нідерланди та Швейца-
рію – по 4% (9 т).   

Представники «пулу» щомісячно збиралися в Банку міжнародних 
розрахунків (у Базелі) для узгодження заходів щодо збереження кон-
тролю над ринком золота. Спочатку узгоджені операції стосувалися 
лише стосунків між центральними банками: «пул» просто компенсу-
вав золотом втрати, які інші центральні банки понесли внаслідок ін-
тервенційних операцій (тобто накопичені в результаті цього долари 
конвертувалися Казначейством США у «жовтий метал»). У 1962 р., 
через потреби придбання пшениці, Радянський Союз провів серію 
значних продажів золота, і «пул» вирішив скористатися цим для по-
повнення своїх резервів: угода була розповсюджена не тільки на 
продажі, а й на придбання металу.   

Отже, протягом місяця Банк Англії (як агент «пулу») здійснював 
операції щодо купівлі-продажу золота на лондонському ринку за ра-
хунок власних ресурсів (із тим, що максимальна ціна, яку сплачував 
пул, становила 35,08 дол.)717. Потім підбивалися чисті підсумки і 
здійснювалося регулювання сальдо відповідно до узгоджених квот: 
«дефіцит» поповнювався за рахунок банків-учасників, а «надлишок» 
розподілявся між ними. Діяльність «пулу» була засекреченою, і дані 
щодо операцій не оприлюднювалися. За експертними оцінками, у 
період 1961–1962 рр. загалом покупки та продажі були збалансовані. 
«Пул» став активним покупцем золота, коли лондонська ціна падала 
                                                 
716 Towne J. R.I.P. The	 London	 Gold	 Pool,	 1961–1968. Gold Seek. June 15,	
2009. URL:	http://news.goldseek.com/GoldSeek/1245046140.php 
717 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. С. 215. 
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нижче за 35,08 дол. за унцію, і продавцем – при ціні, вищій за  
35,20 дол. Першим серйозним іспитом для нового механізму стала 
«Кубинська криза» у жовтні 1962 р.: «пул» повністю забезпечив  
зростаючий попит і не дозволив ціні вийти за межі позначки у  
35,20 дол. Це підвищило репутацію «золотого пулу» і забезпечило 
стабілізацію ціни «жовтого металу» на рівні  35,08 дол. на найближчі 
роки718. У 1963–1964 рр. «пул» головним чином скуповував золото, а 
в 1965 р. навіть заробив 1,5 млрд дол., тобто збільшив свої резерви 
уп‘ятеро. Однак надалі ситуація змінилася і почався систематичний 
продаж, який виснажував золоті резерви центральних банків.  

Ситуація загострилася ще більше внаслідок того, що у січні  
1965 р. Франція оголосила, що її політика стосовно структури ва-
лютних резервів зміниться таким чином, щоб обмежити доларові 
авуари поточними потребами, а всі залишки конвертувати в золото. 
Як вже зазначалося вище, можливість (але не обов‘язок) такої конвер-
тації передбачалася Бреттон-Вудськими домовленостями. Централь-
ні банки час від часу конвертували певні суми доларів у «жовтий 
метал», залишаючи їх на депозиті у Федеральному резервному банку 
Нью-Йорка. Така конвертація здійснювалася в межах неформально 
узгоджених квот. Франція ще з 1958 р.  в односторонньому порядку 
почала збільшувати частку доларових резервів, яку вона пред‘являла 
до обміну. Тож на той момент долари в резервах Банку Франції  
(1,4 млрд дол.) становили лише трохи більше третини порівняно із 
золотим запасом (3.7 млрд дол.). Тим не менш, Ш. де Голль демон-
стративно один за одним направив до берегів Америки два військові 
кораблі з наказом перевезти до Франції двома рівними порціями  
понад 260 т «жовтого металу» (загальною вартістю у  
300 млн дол.). Казначейство США «зробило вигляд, що нічого не 
сталося, і покірно конвертувало французькі долари»719. Тим не менш, 
напруженість на ринку золота зростала: невпевненість, викликана 
війною у В‘єтнамі, призвела до значного зростання попиту на «жов-
тий метал», який у 1965 р. виріс на 600 млн дол. Помітним поста-
чальником металу став СРСР, але його поставки були нерегулярни-
ми (через БМР, який потім перепродавав метал «золотому пулу), а – 
                                                 
718 Koning J.P.	The Losing Battle to Fix Gold at $35 / Mises	 Institute. Feb.18,	
2009. URL:	https://mises.org/library/losing-battle-fix-gold-35 
719 Там само. С. 220. 
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у відповідь на критику щодо такої практики – взагалі призупинив 
продажі до тих пір, поки офіційна ціна залишатиметься на рівні  
35 дол. Унаслідок цього додатковий видобуток металу майже пов-
ністю поглинув приватний попит і «золотому пулу» доводилося пос-
тійно підтримувати пропозиції за рахунок своїх запасів. 

У середині 1967 р. Франція відмовилася брати участь в операціях 
«золотого пулу», хоча ситуація з її резервами і не видавалася критич-
ною. На той момент золота компонента валютних резервів Франції 
зросла з 71,4% (1965) до 91,9% (при тому, що середньоєвропейський 
показник становив близько 78,1%)720. Девальвація британського  
фунта в листопаді 1967 р. зумовила стрімке зростання попиту на 
«жовтий метал», і втрати «пулу» сягнули майже 3 тис. т.  

У середині грудня ситуація обговорювалася на засіданні Федераль-
ного комітету з операцій на відкритому ринку (Federal Open Market 
Committee) при Федеральній резервній системі. У документі, підго-
товленому молодшим віце-президентом Б. МакЛаурі (Bruce K. 
MacLaury), який відповідав за валютні операції Федерального резерв-
ного банку Нью-Йорка, зазначалося про втрату Казначейством  
475 млн дол. унаслідок інтервенційних операцій на ринку золота і 
про те, що спустошення резервів «пулу» посилюється. На дату засі-
дання дефіцит «пулу» становив 183 млн дол. На думку Б. МакЛаурі, 
ситуація була неоднозначною, але загалом не дуже гарною для дола-
ра. Назагал Б. МакЛаурі вважав що заходи, які швейцарські комер-
ційні та деякі інші європейські континентальні банки здійснюють з 
метою завадити  приватному попиту на золото, спрацювали досить 
добре, хоча з самого початку було зрозуміло, що вони можуть вико-
нувати роль лише тимчасових, до моменту припинення впливу де-
яких фундаментальних змін721. Але власне позитивних змін фунда-

                                                 
720 Goyette Ch. Is	a	Central	Bank	Gold	Run	at	Hand?	Money and Markets. No-
vember	 2,	 2012. URL:	 https://www.moneyandmarkets.com/is-a-central-bank-
gold-run-at-hand-50831 
 Надалі Б. МакЛаурі зробив гарну кар‘єру, очоливши Федеральний резерв-
ний банк Міннеаполісу, а після відставки – Брукінгський інститут (Brook-
?ngs Institution). 
721 Memorandum	of	Discussion. A Meeting	of	the	Federal	Open	Market	Commit-
tee. Washington,	 D.C., December	 12,	 1967. 107	 p.	 Р. 36. URL:	
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/ fomcmod19671212.pdf 
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ментальних факторів і не очікувалося. Отож, в остаточному рішенні 
Комітет не дійшов згоди щодо того, чи «повинні» (shall be) операції 
бути модифікованими, чи просто «можуть бути» (may be) такими722.  

Втім, необхідно було щось робити, а тому на початку березня 
1968 р. Сполучені Штати переправили до Лондону золота на 950 млн 
дол., щоб утримати ціну на рівні 35 дол. за унцію: близько 2,5 млрд 
дол. золотом було сплачено з Форт-Ноксу (куди – під охорону вій-
ськових – відправили основну частину американського золотого за-
пасу після «атак Де Голля») з  18 листопада 1967 р., коли англійці 
девальвували стерлінг удруге після завершення Другої світової вій-
ни723. За увесь час свого існування «золотий пул» витратив близько 3 
тис. т золота із 24 тис. т  об‘єднаних резервів, у т.ч. 1 тис. т – за пері-
од з 8 по 15 березня 1968 р.724. На прохання учасників «золотого пу-
лу» англійська королева оголосила п‘ятницю 15 березня 1968 р. ви-
хідним днем (bank holiday)	– що було неважко, оскільки серед «під-
писантів» прохання був Банк Англії, підпорядкований британському 
уряду, який фактично і вирішує такі питання.  

Але для учасників «золотого пулу» «канікули» стали гарячими 
робочими днями: протягом вікенду вони перебували у Вашингтоні 
на запрошення В. МакЧеcні Мартіна, голови ФРС. На нараді як спо-
стерігачі до них приєдналися директор-розпорядник МВФ  
П.-П. Швейцер та керівник БМР Г. Ферра. Тоді В. МакЧеcні Мартін 
заявив, що США мають намір підтримувати офіційну ціну «до 
останнього зливка золота»725. Втім, Г. Карлі, керуючий Банком Італії,  
повторив свою (попередньо заявлену) пропозицію стосовно того, що 
ринку потрібно дати можливість самому встановити реальну ціну, 
залишивши можливість центральним банками здійснювати операції 
між собою за офіційно встановленою ціною, а від придбання металу 
нового видобутку за вищою ціною  утриматися. Сполучені Штати 
(які офіційно представляв не «господар зустрічі», а заступник мі-

                                                 
722 Там само. С. 106,	107. 
723 Bernstein	P.L.	The	Power	of	Gold. Р. 340.  
724 Green T. The	Gold	Companion. London:	Rosen	Dale	Press,1997.	179	p.	P.	73.	 
724 Wyckoff J.	Demise	of	London	Gold	Pool	Ends	Vietnam	War. Kitco.	Feb.29,	
2016.	 URL:	 https://www.kitco.com/commentaries/2016-02-29/Demise-of-
London-Gold-Pool-Ends-Vietnam-War.html 
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ністра фінансів Ф. Демінг), незважаючи на попередню заяву, не ста-
ли заперечувати. Голова Банку Англії Л. О‘Брайєн запропонував 
лише суттєво підвищити офіційну ціну. Його підтримав голланд-
ський колега, але інші від цього утрималися, не бажаючи протистав-
ляти себе Сполученим Штатам. Тому в перший день не вдалося уз-
годити жодного рішення. А наступного дня  у «The Washington 
Post»  була надрукована стаття відомого економіста П. Самуельсона 
«Підвищення ціни золота», де він пояснював, чому ціна золота по-
винна бути підвищена вдвічі (як «найменше зло»), хоча і завершував 
її словами розуміння того, що до його поради у найближчому май-
бутньому не дослухаються. Так воно і вийшло. Тому на недільній 
нараді учасники «золотого пулу» узгодили пропозицію італійців  
щодо двох паралельних ринків золота, а Л. О‘Брайєн погодився на 
закриття Лондонського ринку золота на найближчі два тижні – щоб 
усе заспокоїлося само по собі. 

Рішення було оформлено спільним комюніке, в якому пояснюва-
лося, що необхідність купувати золото на ринку у центральних бан-
ків зникла не тому, що вони не можуть протистояти ринковим тен-
денціям, а тому, що наявні запаси монетарного металу видаються 
достатніми напередодні ймовірного створення системи спеціальних 
прав запозичення (sic !)726.   

Так «золотий пул» припинив свою діяльність. Наступного дня 
Конгрес США скасував вимогу щодо утримання 25% резервного  
покриття емісії доларів, а Лондонський ринок золота закрився на два 
тижні. А після його відкриття ситуація кардинально змінилася. По-
перше, в Альпійських горах з‘явився серйозний конкурент: адже 
«святе місце пустим не буває».  

Поки в Лондоні «відпочивали», у Цюріху виник альтернативний 
«золотий пул», створений найбільшими швейцарськими банками 
(Union Bank of Switzerland – UBS, Swiss Bank Corporation та Credit 
Suisse), які внесли до спільного «котла» майже 200 т золота (по 50 т 
– у спеціальний фонд і по 15 – до операційного резерву). Створений 
як тимчасовий майданчик, цюріхський ринок (на який швидко пере-
орієнтувалися постачальники металу з Південної Африки та, частко-

                                                 
726 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. С. 232–235. 
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во, з СРСР) поступово став основним світовим ринком золота, через 
який продавалося до 70% загального видобутку металу.  

По-друге, після відкриття Лондонський ринок був вже складовою 
частиною нової конструкції – «двоярусного ринку золота», на якому 
паралельно здійснювалися операції з  фіксованою офіційною ціною 
(для центральних банків) та змінною ринковою (для всіх інших). 
Щоправда, офіційна ціна теж переглядалася – у грудні 1971 р. її під-
няли до 38 дол. за 1 тр. унцію, а у лютому 1973 р. – до 42,22 дол. за  
1 тр. унцію. Вітаючи створення «двоярусного ринку» золота, прези-
дент США Л. Джонсон оцінив цю подію так само, як роком раніше 
його міністр фінансів оцінив створення СПЗ, – назвавши «самою 
суттєвою реформою міжнародної валютної системи після Бреттон-
Вудсу»727. 

Оцінюючи діяльність «золотого пулу», фахівці зауважують про 
безглуздість його створення. З теоретичної точки зору саме підви-
щення офіційної ціни золота могло – принаймні на якийсь час – збе-
регти «Бреттон-Вудську конструкцію». А з технічної точки зору це 
була безнадійна гра зі спекулянтами, які втрачали мало (оскільки 
йшлося про незначну маржу між офіційною та ринковою ціною), а 
їхні прибутки могли бути величезними (це те, що у біржовій практи-
ці називають «вільним опціоном»). Так і сталося: після краху «пулу» 
ціна «жовтого металу» встановилася на рівні 40 дол. за унцію, через 
що з‘явилися навіть побоювання щодо спокуси для деяких централь-
них банків остаточно розплатися з «пулом» по 35 дол., а потім про-
дати це золото за 40 доларів. Зрештою неофіційно домовилися утри-
матися від операцій на відкритому ринку до завершення 
в‘єтнамської війни728. Але і купувати золото у США центральні бан-
ки надалі не могли. Тобто вони могли і хотіли б, але Сполучені Шта-
ти не могли собі дозволити розпродавати національне надбання за 
ціною, значно нижчою за ринкову. Спочатку США навіть наполяга-
ли на своєрідній «клятві» – офіційній згоді інших країн не  вимагати 
конвертації доларів у золото, що мало бути зафіксовано у спільному 
комюніке по завершенні переговорів у Вашингтоні 16–17 березня 
1968 р. Але, оскільки представники інших учасників «золотого пу-
лу» не надто цього бажали, а офіційно – і не були уповноважені що-
                                                 
727 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. С.103. 
728 Bernstein	P.L. The	Power	of	Gold. Р. 340–341. 
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до таких заяв, то зійшлися на такому:  через те що формально це бу-
ло не обов‘язком, а правом США, то інші країни від таких намагань 
будуть просто утримуватися. 

Щоправда, виникла невеличка проблема з Південною Африкою, 
частка якої у світовому видобутку золота сягала 70% (без СРСР та 
КНР, які не публікували своєї статистики). До цього часу вони ма-
ли право реалізувати своє золото через МВФ за офіційною ціною, 
оскільки в Угоді про МВФ передбачалося, що країни-члени можуть 
«набувати» у Фонді інших валют, у тому числі шляхом продажу 
йому золота729. Південноафриканці хотіли б і надалі продовжувати 
таку практику (звісно, не щодо всього видобутку, оскільки ринкова 
ціна на той момент становила вже 39 дол.), але американці побачи-
ли в цьому загрозу своїм інтересам (можливість маніпулювання 
ціною шляхом обмеження пропозиції на вільному ринку) і висту-
пили проти.  

Лише 30 грудня 1969 р. вдалося досягти угоди, за якою Південна 
Африка могла реалізувати Фонду золото для покриття потреб фінан-
сування дефіциту свого платіжного балансу, але за певних умов: як-
що ринкова ціна впала би до 35 дол. або нижче; або, якщо при будь-
якій ринковій ціні у Південної Африки виникла б піврічна потреба в 
іноземній валюті, що пізніше могла би бути задоволена ринковими 
продажами «жовтого металу»; або, якщо золото використовується 
для поповнення квоти або придбання «спеціальних прав запозичен-
ня» тощо. Одночасно Південна Африка брала на себе зобов‘язання 
організувати продаж «жовтого металу» на вільному ринку таким чи-
ном, щоб не створювати надмірного тиску на його ціну, а також кон-
вертувати в золото національну валюту (ранд), яку  Фонд міг би на-
давати країнам-членам у порядку здійснення статутних операцій730. 

 
Таким чином, можна було би говорити, що з точки зору «зв‘язку 

із золотом» на місті долара США тепер опинився південоафрикан-
ський ранд. Якби тільки значення цієї валюти (що віддзеркалює по-
тужність національної економіки), було хоча би приблизно зіставне 
                                                 
729 Gold in the IMF / IMF. April 21,	 2017.	 URL:	 http://www.imf.org/ 
en/About/Factsheets/Sheets/ 2016/08/01/14/42/Gold-in-the-IMF 
730 International	Monetary	Fund	Arrangement	To	Purchase	South	African	Gold. 
International Legal Materials. January	1970. Vol.	9,	No.	1.	P. 208. 
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із роллю долара. Оскільки ж цього не було, світу доводилося актив-
но шукати заміну американському долару. 

 
Отже, «доларовий голод» було 

вгамовано і йому на заміну прийш-
ло «доларове перенасичення». Так 
виникла відома «дилема Трифіна» 

– своєрідна міна уповільненої дії під світовою валютною системою. 
Як пояснює ситуацію Б. Ейхенгрін, «[о]чевидна вада системи поля-
гала в тому, що її робота будувалася на зобов‘язанні США надавати 
за фіксованою ціною два резервні активи: золото та долари, при  
тому, що пропозиція одного з них була еластичною, а іншого – ні. 
Роберт Трифін, економіст бельгійського походження, попереджав 
про це ще в 1947 р., у дослідженні, виконаному для Ради керуючих 
Федеральної резервної системи. Низькорослий, кругловидий Три-
фін… нагадував їжака. Усвідомлюючи серйозність цього питання, 
він практично не писав ні про що інше…»731. 

На той час Р. Трифін, який, як зазначалося вище, був одним із 
архітекторів Європейського платіжного союзу і навіть заступником 
представника США в управлінні цією установою, покинув свою 
посаду (у серпні 1952 р.) і перейшов на роботу до Йєльського уні-
верситету. Тим не менш, він продовжував роздумувати над тим, що 
«процес міжнародного регулювання  (international adjustment) не 
функціонує відповідно до класичних механізмів»732. У 1957 р. він 
публікує свою роботу «Європа та грошова плутанина» («Europe and 
Money Muddle»), далі розвиває свої думки з цього приводу в лекці-
ях у Стокгольмі, публікаціях в Італії (Quartely Review, Banca 
Nazionale del Lavorno, March, June 1959) і, зрештою , виступаючи у 
жовтні 1959 р. перед об‘єднаним економічним комітетом Конгресу 
                                                 
 Сам цей термін належить О. Альтману (Oscar L. Altman)	 sз Департаменту 
досліджень та статистики МВФ, який вперше використав його у своїй статті: 
Altman O.S. Professor Triffin on International Liquidity and the Role of the Fund. 
Staff Papers / International Monetary Fund., May,	 1961. Vol.	 8,	 No. 2.  
P. 164.  
731 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. С. 88–89. 
732 Maes	I.	On	the	origins	of	the	Triffin	Dilemma.	The European Journal of the 
History of Economic Thought.	2013.	No.	20(6).	P.	1145.	 
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США, пояснив фундаментальну проблему світової валютної систе-
ми так: «З одного боку, якщо Сполучені Штати припинять фінансу-
вання дефіциту свого платіжного балансу за допомогою доларів, то 
міжнародна спільнота втратить найбільше джерело додаткових ре-
зервів. Нестача ліквідності, що виникне в результаті цього, зіштов-
хне  світову економіку в стискальну спіраль, яка веде до нестабіль-
ності. З іншого боку, якщо дефіцит платіжного балансу США  
більшуватиметься, постійний потік доларів продовжуватиме під-
тримувати зростання світової економіки. Однак непомірний дефі-
цит («доларове перенасичення») руйнуватиме довіру до вартості 
долара США. А без довіри до долара його не прийматимуть як сві-
тову резервну валюту. Система фіксованих валютних курсів розва-
литься, що призведе до нестабільності733. Вихід із цієї ситуації  
Р. Трифін убачав у створенні «Міжнародного центрального бан-
ку»734. (Наступного року він обґрунтував свою позицію у відомій 
роботі «Золото та криза долара»735.) 

Такі загрозливі перспективи (що вже давно викликали занепокоє-
ність фахівців) зумовили багаточисленні спроби знайти  певну аль-
тернативу американському долару як міжнародному засобу платежу 
або «світової валюти»736, тобто піти шляхом Дж.М. Кейнса та його 
«банкору». Як згадував у ті часи М. Гілберт, «[i]дея щодо плану 
створення резервів носилася в повітрі, і чомусь цим економістам ви-
давалося більш раціональним та сучасним придумати якийсь план, 

                                                 
733 Bordo	M.D.,	McCauley	R.N.	Triffin:	dilemma	or	myth?	BIS Working Papers  
/	Monetary	and	Economic	Department.	December	2017.	No	684.	P.	3.	 
734 Statement of Robert Triffin,	Yale	University.	Employment. Growth and Price 
Level. Hearing before Joint Economic Committee Congress of the United States, 
86th Congress, First Session /	 US	 Government	 Printing	 Office.	 Washington,	
1959.	 P.	 2905–2954.	 P.	 2941–2944.	 URL:	 https://www.jec.senate.gov/reports/ 
86th%20Congress/Hearings/Constructive%20Suggestions%20for%20Reconciling%
20and%20Simultaneously%20Obtaining%20the%20Three%20Objectives%20(1
30).pdf 
735 Triffin R. Gold and the Dollar Crisis. New	 Haven:	 Yale	 University	 Press,	
1960.  
736 Див.: Connell C.M.	Reforming	 the	World	Monetary	System:	Fritz	Machlup	
and	the	Bellagio	Group. Lоndon:	Routledge,	2015.	P. 89–92.  
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аніж домагатися збалансованості в умовах існуючої системи шляхом 
зміни ціни золота»737. 

У 1958 р. британець А.М. Стемп (A. Maxwell Stamp) запропонував 
схему, згідно з якою МВФ створював би необхідну ліквідність, ви-
пускаючи сертифікати, що передавалися б агентствам міжнародної 
допомоги для придбання товарів в економічно розвинених країнах. 

У 1961 р. керуючий Банком Греції Кс. Золотас (Xenophon Zolotas 
– Ξενουών Ζολώτας) запропонував свій «мультивалютний міжнарод-
ний стандарт» (Multi-currency International Standard) за рахунок 
створення основними країнами резервів у конвертованих валютах 
для використання їх як «засобу маневрування» або «маневреного 
кулака» (masse de manoeuvre) на валютному ринку, на якому такі ре-
зерви слугували би «першою лінією оборони». При цьому централь-
ні банки отримували би «золоті гарантії» від девальвації таких «ре-
зервних валют» та певні преференції стосовно відсоткових ставок та 
оподаткування. 

Того ж року німецький економіст проф. Ф.А. Луц (Friedrich Lutz)	
під час своїх лекцій в Амстердамі виступив з ідеєю «багатовалютно-
го стандарту» (Multiple Currency Standard), яку наступного року він 
оприлюднив у своїй статті «Проблеми міжнародної економічної рів-
новаги»738, а більш детальніше – у 1963 р. у своєму есе «Проблема 
міжнародної ліквідності та багатовалютний стандарт», де, зокрема, 
констатував, що «[в]виробництво золота додає значно менше до мо-
нетарних золотовалютний запасів, аніж це потрібно для того, щоб 
останні встигали йти нога в ногу із розширенням міжнародної тор-
гівлі або валового національного продукту західного світу. Тому до-
ларові резерви інших країн, окрім Сполучених Штатів, повинні пос-
тійно розширюватися, щоб компенсувати зростаючий дефіцит запа-
сів золота. Проте збільшення резервів у доларах вимагатиме, щоб 
США мали дефіцит у своєму платіжному балансі»739. Тобто, по суті, 

                                                 
737 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. С. 229. 
738 Lutz	F.A. The Problem of International Economic Equilibrium. Amsterdam:	
North Holland Publishing Company,	1962.  
739 Lutz	F. A. The	Problem	of	International	Liquidity	and	the	Multiple-Currency	
Standard. Essays in international finance.	No.	41.	Princeton,	New	Jersey:	Inter-
national	Finance	Section,	Department	of	Economics,	Princeton	University,	1963.	
P. 3. 
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він підтверджував актуальність «дилеми Трифіна». Вирішити її можна 
було кількома шляхами: 1) уведенням системи вільних гнучких  
валютних курсів, щоби просто усунути питання про адекватність 
міжнародних резервів; 2) підвищенням ціни золота (що, однак, 
тільки загострило б конкурентну боротьбу на ринку немонетарного 
золота та підвищило б інфляційні ризики); 3) створенням механізму 
кредитування країн із дефіцитом платіжного балансу за рахунок 
країн із його суфіцитом (на кшталт Європейського платіжного сою-
зу). Розуміючи складність цих варіантів, Ф. Луц пропонує створен-
ня кожною країною (включаючи США) резервів у різних іноземних 
валютах, а не тільки за рахунок американських доларів740. На від-
міну від Кс. Золотаса, він не вимагав наявності «золотих гарантій» 
для центральних банків, але відштовхувався від того, що всі вони 
будуть готові поставляти золото для обміну своїх валют на вимогу 
контрагентів741. 

Першу офіційну пропозицію стосовно валютної реформи зробив 
у 1962 р. на щорічній сесії МВФ британський міністр фінансів  
Р. Модлінг (Reginald Maudling)	– він запропонував відкрити взаєм-
ний валютний рахунок у МВФ, який країни з дефіцитом платіжного 
балансу могли би використовуватися  для зовнішнього фінансуван-
ня, а країни з активним сальдо вигравали би завдяки «золотому за-
стереженню» щодо своїх активів на цьому рахунку. Система в ціло-
му могла б отримати механізм приросту резервів, який не був би 
вразливим до криз.  

Утім, план не знайшов підтримки в американців, які вирішили, 
що він скоріше спрямований на допомогу фунта стерлінгів. Тому 
заступник міністра фінансів США з монетарних питань Р. Руза 
(Robert Roosa)  запропонував підняти значення угод типу «своп». На 
його думку, США повинні купувати іноземну валюту у випадку по-
зитивного сальдо платіжного балансу та утримувати її у своїх резер-
вах. Йому також належить реалізація ідеї випуску довгострокових 
облігацій, які продавалися за долари, але були номіновані у швей-
царських франках (в яких і сплачувалися (Roosa bonds), що також 
сприяло валютній диверсифікації. Водночас він вважав, що міжна-
родна валютна система не може обійтися без загального еталона 
                                                 
740 Там само. С. 9. 
741 Там само. С. 13. 
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(reference) і таким еталоном повинен стати долар. Проте ніякого 
прямого зв‘язку із золотом не повинно бути і довіра до долара має 
базуватися не на золоті, а на економічному потенціалі США. 

Того ж року заступник керуючого Нідерландським банком проф. 
З. Постюма (Surdus  Posthuma), виступаючи на закритій зустрічі бан-
кірів у т.зв. «Базельському клубі», запропонував свій варіант рефор-
ми (пізніше його було надруковано  у  квартальному огляді  того ж 
Banca Nazionale del Lavoro742. Згідно із цим планом, країни ОЕСР 
повинні були на кілька років зафіксувати пропорції своїх дефіцитів 
платіжних балансів і сплачувати їх у золоті (3/7 або близько 43%), 
вільноконвертованими валютами (2/7) та власною валютою (2/7). За 
цим планом усі валюти трактуються однаково, а як гарант платежів 
(trustee) виступає не тільки МВФ (як у попередніх планах), а і БМР. 

Того ж 1963 р. колишній керівник дослідницького департаменту 
МВФ Е. Бернстайн (Edward Bernstein) запропонував, щоб країни 
«групи 10»  уклали між собою угоду стосовно стандартизації їх зо-
лотовалютних резервів та міжнародних розрахунків. Для цього пот-
рібно було створити «композитну резервну одиницю» (composite 
reserve unit  – CRU), яку б (за методом «кошику») становили одинад-
цять валют (до «групи 10» приєдналася ще Швейцарія, однак назви 
змінювати не стали), із тим, щоб найбільшу вагу (50%) мав долар 
США (якому загалом і дорівнювала би вартість «композитної оди-
ниці». У CRU передбачалося тримання резервів, які б дорівнювали 
щонайменше половині чистих золотих резервів відповідної країни. 
Самі «одиниці» мали би створюватися шляхом доступу відповідної 
валюти у МВФ: таким чином, МВФ тримав би 3,5 млрд дол. у валю-
тах країн «групи 10», а вони – відповідно – тримали би у своїх резер-
вах сумарно 3,5 млрд CRU.  

У такій ситуації мовчання самого Міжнародного валютного фон-
ду виглядало би досить дивним, і тому директор-розпорядник Фонду 
П. Якобсон (Per Jacobsson)  закликав країни «групи 10» із постійним 
суфіцитом платіжного балансу надавати кредити Фонду, які останній 
міг би переадресовувати на користь країн із хронічним дефіцитом 
(General Arrangements to Borrow – GAB). У цьому варіанті (як і в 
планах Золотаса та Берстайна) МВФ виступав не як банкір, а, скорі-
                                                 
742 Posthuma S.The International Monetary System. Banca Nazionale del Lavoro 
Quarterly Review. September	1963. Р. 239–261. 
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ше, як гарант, і це не вирішувало проблеми нерівноваги платіжних 
балансів (а, скоріше, лише створювало певні перепони на шляху «га-
рячих грошей»)743.  

Ситуація загострювалася, що дало французькому економісту  
Ж. Рюеффу підстави заявити у статті у «Financial Times» (03.06.1963 
р.), що «Захід чекає на державного діяча, який зможе відновити його 
валюти», натякаючи на свого президента де Голля»744. Тому на що-
річній сесії МВФ у жовтні 1963 р. французький міністр фінансів 
В.Ж. д‘Естен (Valéry Giscard d'Estaing) закликав створити «колек-
тивну розрахункову/резервну одиницю», вартість якої була би 
прив‘язана до динаміки ціни золота та валют «групи 10». Він розра-
ховував, що в такому випадку зростання ціни золота не вимагатиме 
створення додаткових резервів. Його план був націлений на спротив 
імпорту інфляції зі Сполучених Штатів та вимагав підвищення ролі 
МВФ. Наступного року він іще більш підкреслював значення золота, 
заявляючи з тієї ж самої трибуни: «Світова валютна система повинна 
бути утворена у вигляді концентрованих кіл: перше з них станови-
тиме золото, а далі – друге – за необхідності – ресурси для навмис-
ного та узгодженого створення або резервних активів, або кредитних 
програм. Внутрішнє коло – це золото. Досвід минулих років де-
монструє нам, що, незалежно від будь-яких теоретичних уподобань, 
золото залишається істотною основою світової платіжної систе-
ми»745. Але американський міністр фінансів Д. Діллон  (Clarence 
Douglas Dillon)  рішуче відкинув критичні звинувачення і підтримав 
позицію МВФ стосовно простого збільшення квот746. 

Навесні 1964 р. на першій сесії ЮНКТАД британський економіст 
(угорського походження) Н. Калдор  (Nicholas / Miklós Kaldor) спро-
бував покликати до нового життя ідеї американського інвестиційно-

                                                 
743 Connell C.M. Reforming	the	World	Monetary	System:	Fritz	Machlup	and	the	
Bellagio	Group. Р. 91. 
744 Bordo M.D.,	Simard	D.,Eugene	White	E.An	Overplayed	Hand:	France	and	the	
Bretton	Woods	International	Monetary	System - 1960 to 1968. Rutgers Universi-
ty, Department of Economics Working Paper. 1996. No.199420. P.	 16.	 URL:	
http://www.sas.rutgers.edu/virtual/snde/wp/1994-20.pdf 
745 Цит. за: James H. International	Cooperation	since	Bretton	Woods. Р. 169.  
746 Garret M. All	 (not	 so).	 Quiet	 on the	Western	 Front:	 France	 and	 the	West,	
1963–1965 / The	LSE	Cold	War	Studies	Programme. 2009. P. 30. 
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го менеджера Б. Грехема, який іще багато років до того пропонував 
перехід до товарної резервної валюти як засобу від депресії, що  
наближається747 та основи для післявоєнної міжнародної валютної 
системи748. 

У червні 1964 р. тридцять два незалежні економісти з одинадцяти 
країн під керівництвом професора Ф. Махлупа завершили ще одне 
дослідження – «Міжнародні валютні угоди: проблема вибору» («The 
International Monetary Arrangements: The Problem of Choice»). Ця до-
повідь охоплювала три основні сфери, такі як: (1) регулювання дис-
балансів, (2) ліквідність та (3) довіра (або проблеми нестабільності, 
що виникають через можливу конвертацію одних резервних активів 
у інші). Дослідження запропонувало різні альтернативні способи ви-
рішення перелічених проблем, – такі як централізація міжнародних 
резервів у МВФ (або іншому інституті); мультивалютні резерви, що 
зумовить диверсифікацію виконання функції резервної валюти; а 
також гнучкі валютні курси. (Були й інші пропозиції щодо валютної 
політики, але вони не отримали одностайної згоди усіх авторів дос-
лідження).   

  
«Непомірний привілей» (privilège 

exorbitant) – саме так охарактеризував 
тоді роль долара у світовій валютній 
системі міністр фінансів Валері Жискар 

д‘ Естен. І зрештою нерви французів не витримали.  
Кажуть, що президент Шарль де Голль давно говорив, що навряд 

чи може спокійно спати за наявності таких умов міжнародної валют-
ної системи749. Однак, як ми побачили, усі спроби Парижу якось під-
вищити свою роль у механізмі її функціонування або забезпечити 
хоча би більшу незалежність від США (шляхом повернення до  
якоїсь форми золотого стандарту) наражалися на жорстку відмову з 
Вашингтону. Але – як кажуть – не на тих напали. Тоді президент де 
Голль організував згадану вище «атаку» на американські золоті ре-

                                                 
747 Graham	B.	Storage	and	Stability,	A	Modern	Ever-normal Granary. New	York,	
N.Y.:	McGraw-Hill,	1937.  
748 Graham	 B.	 World	 Commodities	 and	 World	 Currency.	 New York,	 N.Y.:	
McGraw-Hill,	1944.	208	p. 
749 Goyette	Ch.	Is	a	Central	Bank	Gold	Run	at	Hand?  

Відповідь де Голля 
на непомірний  
привілей долара 
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зерви і після цього 4 лютого 1965 р. влаштував велику прес-
конференцію, де, відповідаючи на запитання щодо іноземних інвес-
тицій, зробив заяву, яку, – враховуючи її значення на той момент, – 
хотілося б навести якщо не повністю, то хоча б достатньо розлого. 
«Загальновідомо, – говорив французький президент, – що внаслідок 
Генуезької конференції у 1922 році та [валютна. – О.Ш.] система на-
дала двом валютам – фунту та долару – привілейований статус бути 
автоматично визнаними еквівалентними золоту для цілей, які 
пов‘язані з міжнародними розрахунками. Інші валюти  такими не 
вважалися. (…) Потім Друга світова війна знищила європейські ва-
люти, розв‘язавши інфляцію. Тепер майже усі світові резерви золота 
опинилися в руках Сполучених Штатах, які – як постачальник для 
всього світу – визначають вартість їхньої національної валюти. (…) 
Отже, може здаватися нормальним, що інші країни повинні включа-
ти долари та золото безсторонньо до своїх валютних резервів і потім 
рівновага платіжних балансів повинна досягатися шляхом переве-
дення кредитів або валюти США, – так само, як золота. Тим більше, 
що Сполучені Штати не мають жодних проблем  щодо сплати своїх 
боргів золотом, якщо такі вимоги виникають. Ця міжнародна валют-
на система – так званий золотовалютний стандарт – стала загальною 
практикою. 

Сьогодні, однак, видається, що ця система не співпадає з фактами 
дійсності, а її недоліки стають зростаюче обтяжливими. (…) 

Обставини, які зумовили золотовалютний стандарт у минулому 
суттєво відрізняються від нинішніх. Валюти західних держав віднов-
лені настільки, що загальні золоті резерви країн «шістки» [засновни-
ків ЄЕС – Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та ФРН. 
– О.Ш.] зараз дорівнюють запасам Сполучених Штатів. Вони могли 
би бути навіть більшими, якби країни «шістки» вирішили конверту-
вати усі свої доларові авуари в золото. Тому зрозуміло, що домовле-
ність, згідно з якою долар виступає міжнародною валютою із  тран-
сцендентною вартістю, більше не базується на первісній підставі, 
що полягала у тому, що Сполучені Штати володіли основною части-
ною світового золота. Більше того, той факт, коли багато країн 
сприймають як звичне долари нарівні із золотом  для покриття дефі-
циту платіжного балансу, призводить до ситуації, коли Сполучені 
Штати мають значний борг, який не повинні оплачувати. Насправді, 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

520 

те, що Сполучені Штати заборгували іноземним країнам, сплачуєть-
ся – принаймні частково – у доларах, які вони просто емітують, якщо 
обирають такий спосіб. Це робиться таким чином замість платежу 
повністю в золоті, вартість якого є реальною, яке отримується тільки 
якщо його заробили, і яке не може бути переказано іншим країнам 
без страждань та жертв.(…) 

Насправді така ситуація тягне за собою ще й інші наслідки. Зок-
рема, Сполучені Штати не мають жодних зобов‘язань щодо сплати 
свого дефіциту золотом – принаймні у повній сумі – як це формаль-
но передбачалося за старими правилами, що вимагали від країн аде-
кватних – і часом болісних – кроків для корекції стану рівноваги. В 
результаті цього рік за роком у них виникає дефіцит платіжного ба-
лансу. Це не пов‘язано з дефіцитом торговельного балансу. Зовсім 
ні! Їх експорт у фізичному вимірі завжди більший за їх імпорт. Але 
така ж ситуація з їхнім відпливом доларів, який завжди вищий за 
приплив доларів. Іншими словами, внаслідок процесу, відомого як 
інфляція, у Сполучених Штатах створюються величезні суми гро-
шей, а потім вони експортуються за кордон у формі доларових пози-
чок, наданих іноземним країнам або приватним особам.(…) 

З усіх цих причин Франція рекомендує змінити систему. Це, зок-
рема, було зроблено на валютній конференції в Токіо. [Мається на 
увазі щорічна сесія МВФ у вересні 1964 р. – О.Ш.]  (…) Ми вважає-
мо, що валютні операції повинні базуватися – як це було до великих 
світових катастроф – на безперечній монетарній основі, що не нале-
жить жодній окремій країні. 

На якій основі? Насправді в цьому контексті важко визнати будь-
який інший критерій, будь-який інший стандарт, аніж золото. Так, 
золото, що не змінює власної природи; що можна переробити на ве-
ликі та маленькі зливки або монети; яке не має національності; яке 
визнається в усіх місцях і в усі часи як незмінний та заслуговуючий 
на довіру носій вартості. (…) …[Ф]акт полягає в тому, що навіть 
сьогодні жодна валюта не має іншої вартості, окрім тої, що обумов-
лена прямим або посереднім зв‘язком із золотом – реальним чи уяв-
ним. Без сумніву, ніхто не думає диктувати жодній іншій країні, як 
вирішувати внутрішні проблеми. Але верховне право – золоте пра-
вило – і про це необхідно зауважити, – яке має бути запроваджене та 
його мають знову поважати в міжнародних економічних відносинах, 
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– полягає в обов‘язку забезпечити баланс між різними валютними 
просторами шляхом ефективного припливу та відпливу золота, пла-
тіжного балансу, який виникає із міжнародного обміну. 

Безумовно, плавне припинення золотовалютного стандарту, рес-
таврація золотого стандарту, а також усі додаткові та проміжні захо-
ди, повинні що для цього мають здійснені бути,	–  особливо, зважа-
ючи на організацію на цій новій основі міжнародного кредиту, по-
винні бути зважено узгоджені між країнами; особливо тими, на які 
через їх економічні та фінансові можливості покладається особлива 
відповідальність. (…) Міжнародний валютний фонд, створений для 
забезпечення найбільш можливої солідарності між різними валюта-
ми, міг би надати майданчик для відповідного форуму для всіх країн, 
– якщо постане питання не щодо продовження золотовалютного стан-
дарту, а щодо його заміни. «Група десяти» (…) може підготувати 
необхідні пропозиції. І останнє – це може стати справою для «шіст-
ки», – що перебуває, як видається, на шляху до створення Європей-
ської економічної спільноти, –  створити між собою та найближчим 
зарубіжжям здорову систему,  яка би  послуговувалася принципами 
здорового глузду, і це було би співзвучно із відродженням могутнос-
ті нашого «Старого континенту»».   

«Франція, як його частина – запевнив наприкінці Ш. де Голль, – 
готова активно брати участь у реформі, якої вимагають інтереси 
усього світу»750.   

  
Через тиждень французький міністр фінансів під час свого висту-

пу в Паризькому університеті розповів про заперечення існуючої 
міжнародної валютної системи більш детально. За словами  
В.Ж. д‘Естена, золотовалютний стандарт не відповідав принципу 
взаємності, оскільки вимога швидко виправляти дефіцит платіжного 
балансу не була однаковою для всіх країн. По-друге, золотовалют-
ний стандарт втрачав чинність, оскільки припущення, що долари, 
якими володіють іноземці, можна перетворити на золото, ставало 
дедалі сумнівнішим. По-третє, було важливо гарантувати кращий 
механізм для коригування платіжного балансу, аніж той, який існу-
вав в рамках золотовалютного стандарту. Нарешті золотовалютний 
                                                 
750 De	Gaulle Ch.	Discours	et	messages.	Pour	l'effort	1962–1965.	Vol.	IV.	Paris: 
Plon,	1970.	P.	330–334. 
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стандарт не міг забезпечити міжнародну ліквідність, достатню для 
того, щоб створити умови для зростання світової економіки без  
інфляційного тиску. Міністр також конкретизував пропозицію де 
Голля стосовно  повернення до системи, що базується на золоті, 
пропонуючи, щоби: 1) великі країни  публічно заявили, що відтепер 
вони сплачуватимуть свої дефіцити платежів лише золотом, а не 
шляхом створення додаткових резервних грошей; 2) додаткова ліквід-
ність надавалася лише за рахунок використання ресурсів МВФ і 3) 
створення додаткової міжнародної ліквідності залежало від реформи 
існуючої системи.  

Ще за кілька днів він знову підтвердив позицію французької сто-
рони стосовно того, що золото має стати центром міжнародної валют-
ної системи та запропонував таки створити колективну резервну 
одиницю751. 

 
Взагалі-то розмови про колективну резервну 

одиницю давно вже перестали бути лише  
розмовами, а ще за кілька років (як згадува-
лося вище), її можливе запровадження навіть 

згадувалося як привід для припинення діяльності «золотого пулу» 
щодо підтримки офіційної ціни золота. Цьому передувала підготовка 
Ж. д‘Естеном у червні 1965 р. детального плану, згідно з яким «ко-
лективна резервна одиниця» (CRU) повинна була, як він і зауважу-
вав про це раніше, становити корзину з валют країн  «G-10» та бути 
пов‘язаною із золотом. У нових умовах це означало збільшення офі-
ційної ціни золота. Але французький проєкт дійсно був ще дуже 
«сирим» і, як тоді жартували, його потрібно ще «зварити» («cru had 
been cooked»). 

Зокрема, згідно із французьким баченням, можливість отримання 
нового ліквідного засобу (облікових облігацій) мала бути не безумов-
ною, а, скоріше, стати новим інструментом кредитування. Американ-
ці, які спочатку скептично ставилися до ідеї реформування міжнарод-
ної валютної системи, в особі свого нового міністра фінансів Г. Фау-

                                                 
751 Garret M. Quiet	 on	 the	 Western	 Front:	 France	 and	 the	 West,	 1963–1965.  
Р. 31. 
 Cru – французькою означає «сирий». 

СПЗ – спеціальне 
«паперове  
золото» 
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лера (Henry Hammill Fowler) висловили готовність обговорювати цю 
проблему і навіть подумати про створення нового резервного активу.  

Отож, у липні 1967 р. Франція сама запропонувала замінити сло-
во «резервна» на щось ближче до «кредиту». Але не на «кредит» – 
оскільки Фонд не є банківською установою. Тоді було вирішено на-
звати нову одиницю «спеціальні права запозичення», або СПЗ 
(Special Drawing Rights – SDR). Одночасно сторони переговорів за-
уважували про те, що впровадження будь-яких реформ буде  
затримано до моменту ліквідації дефіциту платіжного балансу США, 
оскільки в протилежному випадку  «усі запроваджені реформи вида-
ватимуться вивертом, який дозволяє лише незначне продовження 
часу існування дефіциту без здійснення розрахунків золотом»752. 
Французьку точку зору досить образно висловив проф. Ж. Рюефф, 
якій порівняв економістів, які стверджують, що новий світ має бути 
керованим, бо його структурна жорсткість ставить його поза керую-
чим впливом механізму зміни цін, – з уявним героєм роману А. Жи-
да «Страви земні» («Les Nourritures terrestres»)	Натаніелем, який міг 
би «уподібнитися тому, хто піде за світлом, яке сам же тримає у сво-
їх руках». Більш конкретнішими були звинувачення Сполученим 
Штатам, що були готові (на думку автора) вдатися до адміністратив-
ного контролю за зовнішньою торгівлею та інвестиціями (оскільки 

                                                 
 Термін «drawing» – це певний евфемізм, який прийнято перекладати у 
контексті діяльності МВФ як «запозичення», хоча насправді йдеться про 
«витягування» або «вичерпування» потрібної іноземної валюти із резервів 
Фонду (оригінальна назва запропонована свого часу французькими експер-
тами – droits de tirage spéciaux). Технічно це просто «своп», тобто купівля 
іноземної валюти в обмін на право на власну валюту (про що просто вида-
ється відповідна розписка-вексель мінфіну або центрального банку країни, 
що потребує зовнішнього фінансування свого платіжного балансу) із зо-
бов‘язанням зворотного викупу (що – для спрощення – називають «пога-
шенням кредиту»). Причому купується вільноконвертована валюта, навіть 
не у Фонду, а у країн-членів із додатнім сальдо платіжного балансу, а от 
комісійні платить уже Фонд (за послуги). 
752 Rueff J.The Monetary Sin of the West. New York, N.Y. The Macmillan 
Company, 1972. P. 139.  
 Уперше він написав про це у своїй статті «Nathanaël ou l'or papier» у газеті 
«Le Monde»19 вересня 1967 р., а пізніше повторив в таких роботах, як «The 
Monetary Sin of the Wes» та «The Age of Inflation». 
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він не бачив іншого шляху швидкого запровадження рівноваги пла-
тіжного балансу США). «Чи не є парадоксом, – писав Ж. Рюефф, – 
що країна вільного підприємництва стає прихильником застосування 
процедури, що може бути ефективною лише в межах авторитарної 
структури та щільного контролю, яка відгонить поліцейською дер-
жавою»?753. 

Однак майже істеричний заклик Ж. Рюеффа не почули і Виконав-
ча рада МВФ на щорічній сесії Фонду у Ріо-де-Жанейро 28 вересня 
1967 р. затвердила проєкт створення Спеціальних прав запозичення 
(які експресивний француз назвав «нікчемою, одягнутим як справж-
ня валюта»)754. Певний сарказм щодо нового інструменту висловлю-
вали не тільки французи. Зокрема, один із віце-президентів Бундес-
банку (Otmar Emminger), натякаючи на низькі шанси змінити ситуа-
цію за його допомогою та надмірну увагу навколо дискусії про 
назву, іронічно запитував: «А яка різниця? Що таке зебра: біла коняч-
ка у чорну смужку, чи чорна конячка у білу смужку?»755. 

Утім, дискусії продовжувалися і після цього. США та Британія 
сподівалися, що новий актив буде використовуватися як оператив-
ний резерв (front-line reserves), в якому Сполучені Штати вбачали 
додатковий ресурс для зниження тиску на долар. Для Франції ж, як 
бачимо, було важливим, щоб у новому активі бачили не якусь нову 
валюту або «субститут золота», а скоріше можливість розширення 
програм кредитування, і вона почала гальмувати прийняття остаточ-
ного рішення: зокрема, це сталося у березні 1968 р. на Стокгольм-
ській зустрічі G-10. Зрештою сторони вчергове дійшли сердечної 
угоди (l’Entente cordiale)  заради «атлантичної солідарності», або 
«дружби». 

Правила щодо СПЗ були схвалені керуючими МВФ на щорічній 
сесії у 1968 р. як додаток до Угоди про МВФ, яка набрала чинності 
28 липня 1969 р. При цьому слід одразу зазначити, що говорити про 

                                                 
753 Там само. 
754 Там само. С. 142. 
755 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. С. 99. 
 Коментуючи ситуацію, президент де Голль розповів історію про двох лю-
дей, які шукали у лісі скарб і, зрештою, знайшли його, але у формі не золо-
та, а дружби. На що німецький міністр економіки відреагував реплікою: 
«так, друзі знайшли СПЗ». 
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використання СПЗ як нового засобу платежу можна було лише  
вельми умовно. І, взагалі, як зауважує один дослідник, «СПЗ – це 
таємнича та дуже складна тема»756. А американець Г. Фаулер (який 
до цього взагалі не мав досвіду у міжнародних фінансах і тому вва-
жав угоду про СПЗ своїм власним тріумфом) називав створення СПЗ 
«найамбіційнішим та назначнішим заходом у міжнародній валютній 
сфері після Бреттон-Вудсу»757. 

 
Якщо простіше, то можна сказати, що система використання 

«спеціальних прав запозичення» полягає в тому, що вся сума СПЗ 
розподіляється між країнами – учасницями Угоди пропорційно їхнім 
квотам у МВФ. У ході першого розподілу СПЗ у 1970–1972 рр. було 
«випущено» в обіг 9,3 млрд СПЗ; у ході другого, в 1979–1981 рр., – 
іще 12,0 млрд СПЗ, а третього, у 2009 р., – 161,2 млрд СПЗ напри-
кінці серпня і ще спеціальне одноразове розміщення 21,5 млрд СПЗ 
на початку вересня того ж року довело їх загальну суму до 204 млрд 
(еквівалент майже 320 млрд дол.).    

Кожна країна має право в межах наявних у неї СПЗ купувати ва-
люту інших країн. Такі операції бувають двох видів: «за призначен-
ням» і «за домовленістю».  

Операція «за призначенням» полягає в тому, що країна, яка має 
платіжні труднощі, звертається до МВФ, який призначає для неї краї-
ну-кредитора (із числа країн, які мають позитивне сальдо платіжного 
балансу і великі валютні резерви). Остання і має в такому випадку 
надати в обмін на СПЗ свою валюту в межах подвійної суми свого 
кумулятивного ліміту в СПЗ.  

При операціях «за домовленістю» обмін СПЗ на іноземну валюту 
відбувається без втручання Фонду, шляхом взаємної домовленості 
між країнами – учасницями Угоди. Цей вид операцій із СПЗ застосо-

                                                 
756 Hoguet	G.,	Tadesse	S.	The	role of SDR-denominated	securities	in	official	and	
private	 portfolios. BIS Paper. October	 2011. No.58. Р. 167. URL:	
http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap58h.pdf 
757 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. С. 100. 
 Рішення про таке розміщення передбачалося як доповнення до Статуту 
МВФ, прийнятого ще у 1998 р., але для його виконання потрібно було  
дочекатися ратифікації цього доповнення двома третинами членів МВФ. 
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вується, головним чином, у тому випадку, коли валюта країни – влас-
ниці «спеціальних прав» потрапляє в резерви інших країн у резуль-
таті її скуповування в ході здійснення валютних інтервенцій. Тоді 
країна, валюта якої підтримувалася такими взаємними зусиллями, 
викуповує її з чужих державних резервів в обмін на СПЗ. 

Утім, як би цю одиницю не називали, по суті її використання на-
давало можливість країнам-членам отримувати на певний строк до-
даткові фінансові ресурси у формі іноземної валюти, що еквівалент-
но отриманню міжнародного кредиту. Таким чином, усе одно вихо-
дило, що СПЗ повинно стати свого роду монетарним еталоном, який 
замінить не тільки долар, а й золото. Тому журналістський штамп – 
«паперове золото» надовго прилип до СПЗ, незважаючи на те, що 
вони зовсім не «паперові» (а існують лише у формі запису на рахун-
ках) і не мають відношення до золота (оскільки їх емісія не забезпе-
чується золотом і вони, відповідно, не конвертуються в золото, хоча 
формально, спочатку, прирівнювалися до 0,888671 г золота, –  прос-
то тому, що це все ще був офіційний золотий вміст долара, до якого 
прирівняли СПЗ у момент впровадження). Тобто СПЗ – це така собі 
«морська свинка» міжнародних фінансів. Як пояснювалося у спе-
ціальній конфіденційній записці ЦРУ: «СПЗ є одночасно грошима та 
формою кредиту»758. СПЗ – як результат низки компромісів у кінце-
вому варіанті – не могли вирішити усіх проблем. Зокрема, опоненти 
зазначали про те, що СПЗ дозволять країнам із хронічним дефіцитом 
платіжного балансу (насамперед Сполученим Штатам) уникнути не-
обхідності здійснення болісних заходів, спрямованих на забезпечен-
ня рівноваги міжнародних платежів та продовжувати експорт своєї 
інфляції за кордон. І аналітики ЦРУ підтвердили, що через вісім мі-
сяців існування нового механізму США стали його основним реци-
пієнтом і що запровадження СПЗ серйозно заважає спробам припи-
нити поширення інфляції міжнародними каналами759. Але при тому, 
що фахівці (у тому числі із ЦРУ) не вбачали загрози провідній пози-
ції долара з боку СПЗ на найближчі роки, середньо- та довгострокові 

                                                 
758 Special	Drawing	Rights:	Paper	Gold	In	Action. CIA: Intelligence Memoran-
dum, International Finance Series. No. 23	(Confidential	– Declassified	in	Part).  
Р. 4. URL:	 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-
RDP85T00875R001600030133-1.pdf 
759 Там само. С. 5. 
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перспективи нового активи вважалися досить оптимістичними. Адже 
протягом 60-х років платіжний обіг у золоті обчислювався в сумі 
близько 2 млрд дол. щорічно при запасах у 38–39 млрд дол., таким 
чином один оборот міг відбутися лише за 20 років.  

 
Римська угода щодо створення Єв-

ропейського економічного Союзу  
відштовхувалася від того, що питання 
врегулювання сальдо платіжного ба-

лансу (в тому числі шляхом регулювання валютного курсу), а також 
забезпечення довіри до національних валют відносяться до компетен-
ції національних урядів та центральних банків, які співпрацюють на 
двосторонній основі. Але вже у 1962 р. Європейська Комісія підго-
тувала пакет пропозицій стосовно координації у сфері монетарної та 
економічної політики в рамках усієї інтеграції. У Меморандумі  
Комісії з цього приводу зазначалося, що співробітництво буде неза-
вершеним, а, можливо, навіть неефективним, якщо в монетарній 
сфері не здійснюватиметься ніяких кроків, які можна було би порів-
няти зі співпрацею в інших сферах. Зокрема, пропонувалися різні 
процедури щодо обміну інформацією та проведення взаємних кон-
сультацій, опрацювання спільних позицій із питань зовнішніх відно-
синах у монетарній сфері тощо. Ще за два роки було створено Комі-
тет голів центральних банків країн ЄЕС, який у 1968 р. запропону-
вав, щоби країни – члени Союзу взяли на себе зобов‘язання 
встановлювати паритети між своїми валютами тільки на основі вза-
ємних угод. Одночасно передбачалася елімінація щоденних коливань 
взаємних валютних курсів та встановлення меж коливань щодо ва-
лют «третіх країн». На початку грудня 1968 р. Єврокомісія направи-
ла до Європейської Ради меморандум із питань прийнятної політики 
Спільноти щодо поточних економічних та валютних проблем. Ме-
морандум було розглянуто Радою і визнано необхідність повного 
вирівнювання економічної політики між країнами-членами та інтен-
сифікації валютного співробітництва. 

У 1969 р. ініціативу щодо більшої координації економічної та мо-
нетарної співпраці було висловлено у «доповіді Бара» (Barre 
Report), де визнавалося, що висновки зі спільної аграрної політики 
показують, що її вплив виходить далеко за межі базового сектора 

Європейська  
альтернатива долару: 
початок шляху 
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економіки та стосується також загального рівня цін, державних фі-
нансів та валютних відносин між країнами – членами Союзу760. Че-
рез це вносилися пропозиції щодо запровадження більш тісних 
зв‘язків між міцною співпрацею у царині економічної політики та 
імплементацією механізму валютного співробітництва в межах ЄЕС 
на основі принципів Римської угоди. При цьому підкреслювалося, 
що механізм такої валютної співпраці не повинен розглядатися як 
заміна механізму міжнародного валютного співробітництва. Навпа-
ки, його необхідно створити у такій формі, в якій він зможе повністю 
вписатися до міжнародного механізму без додаткових ускладнень і 
не вплине на зобов‘язання країн – членів Спільноти, що вони мають 
по відношенню до міжнародних валютних (монетарних) інститу-
тів761. Розглянувши ці пропозиції на своєму засіданні в Гаазі у берез-
ні 1969 р., голови держав та урядів Спільноти зазначили про певні 
фундаментальні принципи, на основі яких повинен створюватися 
економічний та валютний союз. Зокрема, йшлося про принцип віль-
ної торгівлі та координацію з процесами, що відбуваються у міжна-
родних економічних відносинах і в системі міжнародного економіч-
ного співробітництва загалом. Окрему увагу було приділено питан-
ню системи встановлення валютних курсів. У підсумковому 
документі зустрічі зауважувалося про важливість забезпечення їх-
ньої стабільності і неприйнятності системи гнучкого курсоутворення 
(в тому числі так званої «ковзної/повзучої прив‘язки» – "crawling 
peg") – оскільки це сприятиме не стільки об‘єднанню (конвергенції), 
скільки роз‘єднанню національних економік. Було також прийнято 
рішення стосовно поетапності створення економічного та валютного 
союзу: на першому етапі (1970–1971) робота мала концентруватися 
на вирішенні попередніх питань; на другому (1972–1975)	– здійсню-
ватися підготовка до створення союзу, а на третьому (1976–1978)	– 
безпосереднє створення союзу762. Для кожного з етапів були визна-

                                                 
760 Commission	Memorandum	 to	 the	Council	on	 the	co-ordination of economic 
policies	 and	 monetary	 co-operation	 within	 the	 Community / Secretariat of the 
Commission. Feb. 12,	 1969. Р. 5. URL:	 http://	 ec.europa.eu/economy_finance/ 
emu_history/documentation/chapter2/19690212en015coordineconpoli.pdf 
761 Там само. С. 12. 
762 Commission	memorandum	to	the	Council	in	the	preparation	of	a	plan	for	the	
phased	establishment	of	an	economic	and	monetary	union / Commission of the 
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чені принципові елементи, пов‘язані з координацією економічної 
політики, рухом капіталу, валютної солідарністю, оподаткуванням 
тощо. У грудні 1969 р. керівники країн – членів Спільноти доручили 
до кінця 1970 р. підготувати конкретний план створення економіч-
ного та валютного союзу763, який би базувався на ідеях «доповіді Ба-
ра», принципах, висловлених при попередньому розгляді цієї допо-
віді у березні того ж року, та на деяких окремих рекомендаціях відо-
мих економістів та політиків. Наприклад, В. Жискар д‘Естен (на той 
момент – колишній міністр фінансів, у майбутньому – президент 
Франції) виступав за розширення ролі СПЗ у МВФ, за більш гнучкі 
валютні курси та єдину європейську валюту, натомість не підтриму-
вав ідею збільшення ціни золота764. Відомий бельгійський економіст 
(майбутній міністр фінансів та прем‘єр-міністр Бельгії) М. Ейскенс 
(M.Eyskens) запропонував свій варіант триетапного процесу валютної 
інтеграції (1971–1973,	1973–1975 та 1975–1977 рр.), що має заверши-
тися створенням єдиної банківської системи за типом Федеральної 
резервної системи США765.  Німецький федеральний міністр еконо-
міки К. Шіллер (K. Schiller) також запропонував свій варіант основ-
них напрямів створення економічного та валютного союзу ЄЕС.  
Визнаючи важливість валютної та податкової гармонізації для під-
вищення конкурентоспроможності ЄЕС, він виокремив чотири етапи 
роботи щодо створення економічного та валютного союзу (без вста-
новлення часових рамок). На першому етапі пропонувалося зосере-
дитися на створенні умов для гармонізації економічної та грошово-

                                                                                                               
European	Communities,	Secretariat-General. Brussels,	4	March	1970. Р. 5, 6, 10. 
URL:	 http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/ documentation/ 
compendia/19700304en019commplanphasese.pdf 
763 Final Communique	of.	the	Conference	of	Heads	of	State	or	Government	on	1	
and 2 December 1969 at	 the	 Hague	 (2	 December	 1969). Р. 2. URL:	
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter3/ 
19691202fr02finalcommunsumconf.pdf 
764 L'aube d'un nouveau système monétaire. L'Expansion. March 1969.	 P.	 70.	
URL :	 http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter3/ 
19690331fr06aubenouvsysmonetai.pdf 
765 Le plan belge en trois étapes pour réaliser l‘union monétaire au sein des Six. 
L’Echo de la Bourse. 5–6-7/12/69. URL :	 http://ec.europa.eu/economy_finance/ 
emu_history/documentation/chapter3/ 
19691205planbelgeentroisetapespourrealiserlunion.pdf 
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кредитної політики. Далі було необхідно забезпечити досягнення 
більш збалансованого економічного розвитку, після чого вже можна 
було переходити до створення економічного та валютного союзу 
(активізація економічної та фінансової співпраці, поступовий пере-
хід до аналогу Федеральної резервної системи, скорочення курсових 
коливань та фіксація валютних паритетів, створення спільного Резерв-
ного фонду тощо). Нарешті після цього вже можна створити союз з 
єдиним центральним банком та єдиною валютою766. 

У березні 1970 р. було створено спеціальний Комітет (який очо-
лив прем‘єр-міністр Люксембургу П. Вернер), якому доручалося під-
готувати план створення валютного союзу. Згідно із рекомендаціями 
«доповіді Бара» центральні банки утворили фонд підтримки платіж-
них балансів, з якого країни-члени могли отримувати до 1 млрд дол. 
на строк до 6 місяців. А у жовтні того ж року була оприлюднена до-
повідь спеціального Комітету, де  викладався план поетапного ство-
рення валютного союзу – від твердої фіксації взаємних курсів до 
впровадження спільної валюти. Як з‘ясувала Е. Данеску, вивчаючи 
матеріали родинного архіву П. Вернера, його пропозиції щодо по-
етапного методу створення валютного союзу базувалися на баченні 
проблеми, викладеному Вернером ще у січні 1968 р. на Єврофорумі 
в Саарбрюкені, куди його запрошували разом із «батьками-
засновниками» Європейської інтеграції – Ж. Моне та В. Хальштай-
ном (першим президентом Європейської Комісії). Обмін думками з 
ними продовжувався і під час підготовки доповіді. У заочних диску-
сіях також брали участь такі відомі фахівці, як Ж. Рюефф, В. Баум-
гартнер (колишній вчитель П. Вернера у Паризькому університеті), 
Г. Абс (провідний німецький банкір) та Р. Трифін. У цей час П. Вер-
нер також підтримує регулярні контакти з офіційними інституціями 
та впливовими фінансистами Сполучених Штатів, а також із Міжна-

                                                 
766 Memorandum	Grundlinien	 eines	 Stufenplanes	 zur	Verwirklichung	der	Wirt-
schafts- und Währungsunion in der EWG / Der Bundesminister für Wirtschaft. 
Bonn,	12	Februar	1970.	URL:	 
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter4/1970
0212memorandumgrundlinieneines.pdf 
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родним валютним фондом (на щорічних зборах якого П. Вернер 
представляв Люксембург)767.  

У групі експертів, які готували доповідь, виокремилися дві течії. 
Німецькі (той самий К. Шіллер), голландські та частково італійські 
фахівці вважали, що саме словосполучення «економічний та валют-
ний союз» означає, що спочатку має бути створений економічний, а 
потім вже валютний союз. Французькі та бельгійські учасники групи 
відштовхувалися від того, що економічна конвергенція логічно базу-
ється на глибшій співпраці у монетарних питаннях. Тому з їхньої 
точки зору необхідно було прийняти швидкі рішення щодо обме-
ження курсових коливань, створення спільного резервного фонду 
тощо. Ця різниця у підходах відображала розбіжність між французь-
ким та німецьким баченням подальшої інтеграції. Сприйняття її пер-
спектив, яке підтримувала Франція, базувалося на тому, що економіч-
на система Спільноти з фіксованими курсами валют дозволятиме 
країнам-членам зберігати національний суверенітет у питаннях еко-
номічної та фіскальної політики. Але це не відповідало інтересам 
країн з більш стабільною економікою (в першу чергу Німеччини), 
які зважали на те, що створення валютного союзу без економічної 
гармонізації приречене на невдачу. Більше того, вони підозрювали, 
що країни, що мають постійні проблеми із платіжним балансом (як 
Франція) зосереджуються на створенні валютного союзу для того, 
щоб мати можливість врегулювати цю проблему без здійснення не-
обхідних економічних реформ, використовуючи для фінансування 
дефіциту спільні резервні фонди (які  створюватимуться головним 
чином за рахунок Німеччини). Сам П. Вернер намагався дотримува-
тися нейтральної позиції та підтримував паралельні заходи щодо 
економічної та валютної співпраці. (Хоча в деяких висловленнях на 
початкових стадіях підготовки доповіді він схилявся до «монета-
ристської точки зору»). 

Ще однією причиною розбіжностей стало питання щодо створен-
ня наднаціональних органів у сфері економічної та валютної політи-
ки. Міністр економіки Німеччини К. Шіллер виступав за міцну ко-
                                                 
767 Danescu	E.	A	rereading	of	the	Werner	Report	of	8	October	1970	in	the	light	
of	 the	 Pierre	Werner family	 archives	– Conclusion	 /	CVCE.	 2012.	 P.	 6.	URL:	
http://	 www.cvce.eu/content/publication/2012/4/5/5e676602-8225-427e-a22d-
7ad637faee28/	publishable_en.pdf 
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ординацію бюджетної політики на рівні ЄЕС – аж до створення  
спільних органів (таких як Центральний банк) включно. Натомість 
французи знову виступали проти будь-яких пропозицій, які могли б 
увести до обмеження національного суверенітету. 

«План Вернера» нарешті було офіційно представлено 8 жовтня 
1970 р. на засіданні Ради міністрів ЄЕС у Люксембурзі. Головна ідея 
плану полягала в тому, щоб створити спільну територію, на якій то-
вари, послуги, робоча сила та капітал могли би вільно переміщува-
тися, тоді як валютні операції не зазнавали жодних ускладнень і не 
наражалися на курсові ризики. Такий економічний та валютний союз 
передбачав не тільки уведення єдиної валюти (яку б підтримували 
спільні валютні резерви), а і створення спільного ринку капіталів та 
досягнення високого рівня податкової гармонізації. Це, у свою чергу, 
передбачало таки передачу права прийняття деяких рішень із націо-
нального на «європейський» рівень (особливо щодо питань бюджет-
ної політики) та централізацію у сфері монетарної політики768. Авто-
ри проєкту зважали на те, що для такого союзу буде важливим лише 
загальний платіжний баланс Спільноти по відношенню до «решти 
світу», у той час як рівновага всередині союзу  забезпечуватиметься 
у такий самий спосіб, як і на національному рівні, – тобто за рахунок 
мобільності факторів виробництва та фінансових трансферів у дер-
жавному та приватному секторах.  

На першому етапі створення економічного та валютного союзу 
(1971–1974 рр.) передбачалося забезпечити  звуження меж коливань 
валютних курсів спочатку до ± 1,2% , а потім до 0%; уведення повної 
взаємної конвертованості європейських валют; уніфікація валютної 
політики на основі її гармонізації і координації, а також узгодження 
економічної, фінансової та грошово-кредитної політики. На другому 
етапі (1975–1976 рр.) усі ці заходи повинні бути завершені та зведені 
до єдиної системи із тим, щоб на третьому етапі (1977–1979 рр.) пе-
редати наднаціональним органам ЄС деякі повноваження, які нале-
жали національним урядам, забезпечити вирівнювання валютних 
курсів і цін на базі фіксованих паритетів (із перспективою створення 
єдиної європейської валюти).  Передбачалося також створення єди-
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ної бюджетної системи, оптимізація діяльності банків і банківського 
законодавства, заснування єдиного центру для рішення валютно-
фінансових проблем і об‘єднати центральні банки ЄС за типом ФРС 
США для гармонізації грошово-кредитної і валютної політики. Зага-
лом створення економічного та валютного союзу, на думку його роз-
робників, мало зумовити такі наслідки:  

– валюти країн-членів стали би повністю взаємно конвертовани-
ми за фіксованими курсами (або – ще краще замінені спільною  
валютою); 

– централізація грошово-кредитної політики та механізму забез-
печення банків ліквідністю; 

– зосередження валютної політики по відношенню до «третіх кра-
їн» на наднаціональному рівні; 

– уніфікація політики країн-членів стосовно ринку капіталу; 
– зосередження на рівні Спільноти питань, пов‘язаних із бюджет-

ною політикою країн-членів; 
– відмова від принципу, згідно з яким регіональна та структурна 

політика були би виключною компетенцією національних органів; 
– проведення постійних консультацій між соціальними партнера-

ми (профспілки-роботодавці тощо) на рівні Спільноти769.  
 
У 1971 р. погіршення позицій американ-

ської валюти різко прискорилося і дефіцит 
платіжного балансу помітно зріс. Незважа-
ючи на неофіційні домовленості, скорочен-

ня золотого запасу США внаслідок конвертації доларів у ІІ кв. ста-
новило 456 млн дол., а у ІІІ кв. вже йшлося про 300 млн дол. Необ-
хідно було вживати надзвичайних заході, які могли б сприяти досяг-
ненню країною триєдиної мети: «створення більшої кількості робо-
чих місць, зупинення зростання коштів на проживання та захист 
долара від атак міжнародних грошових спекулянтів». Обґрунтуван-
ню необхідних заходів була присвячена програма «Нової економіч-
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ної політики», яку п‘ятнадцять президентських радників (включаючи 
голову Федеральної резервної системи А. Бернса, міністра фінансів 
Дж. Конеллі та його заступника П. Волкера)  протягом усього вікен-
ду розробляли в Кемп-Девіді (загородній резиденції президента). 
Програма обіцяла «забезпечити нове процвітання без війни» та включа-
ла замороження на три місяці заробітної плати та цін. У зовнішніх сто-
сунках, крім 10% податку на імпорт, головним заходом було скасуван-
ня конвертованості долара в золото (що було зроблено за порадою  
Дж. Шульца – директора адміністративно-бюджетного управління Ад-
міністрації президента, пізніше – міністра фінансів та державного сек-
ретаря) та, тимчасово, також в інші іноземні валюти770.  

Про ці кардинальні зміни президент США Р. Ніксон оголосив по 
національному телебаченню 15 серпня 1971 р. (одразу після популяр-
ного ковбойського серіалу, який забезпечив президенту максимальну 
аудиторію). Президент сказав своїй нації, що «спекулянти ведуть 
тотальну війну (all-out war) проти американського долара. Сила на-
ціональної валюти заснована на силі економіки відповідної країни – 
американська економіка на сьогодні є найсильнішою у світі. І це ні-
коли не закінчиться». Утім, – продовжував він, – «…американський 
долар ніколи не повинен стати заручником у руках міжнародних 
спекулянтів». Отже, Р. Ніксон офіційно заявив, що усіляка конверта-
ція доларів США у золото (а вона – нагадаю – існувала вже лише для 
центральних банків) буде «тимчасово призупинена» (за винятком 
тих випадків, коли це буде викликано потребами стабілізації валют-
ної системи та відповідати інтересам Сполучених Штатів)771. Прези-
дент запевнив співгромадян, що на внутрішньому ринку вартість до-
лара залишиться без зміни, а певна девальвація лише сприятиме еко-
номічному розвитку країни. 

Рішення президента США стало «економічною бомбою» для учас-
ників Бреттон-Вудської системи772, хоча і було вимушеною мірою, 
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оскільки всі проміжні заходи (своп-операції, облігації Роуза та ін.) не 
дали очікуваного ефекту, а лише призвели до скорочення золотова-
лютних запасів та зростання зовнішньої заборгованості.  

Слід, однак, визнати, що і ніксонівський «НЕП» не став проривом 
у цьому напрямі. Щоправда, у грудні 1971 р. на конференції країн  
G-10 у приміщенні Смітсонівського інституту у Вашингтоні було 
здійснено спробу вирішити надзвичайно важливу проблему, обумов-
лену продовженням втрати США свого золотого запасу. Необхідно 
було дати іншим країнам можливість приєднатися до очікуваної (не-
обхідної) девальвації долара таким чином, щоб не допустити нівелю-
вання ефекту від зростання офіційної ціни золота за рахунок пропор-
ційної девальвації валют цих країн. Зрештою вдалося досягти домов-
леності щодо девальвації долара (шляхом підвищення офіційної ціни 
золота до 38 дол.) та певної девальвації інших провідних валют, які 
після цього були «прив‘язані» до долара із правом коливання в межах 
2,25% від «центрального курсу». Президент Р. Ніксон навіть погаряч-
кував, назвавши Смітсонівську угоду «найважливішою монетарною 
угодою в історії світу»773. Однак у лютому 1973 р., унаслідок недо-
тримання фінансової дисципліни американською стороною, Японія 
та країни ОЕСР вийшли з цієї Угоди та проголосили режим вільного 
плавання курсу своїх валют. «Змія в тунелі» перетворилася на «змію 
в озері». Такі вкрай відкриті економіки, як у Бельгії та Люксембурзі, 
віддали перевагу іще більшому звуженню діапазону коливань, який 
у їх випадку перетворився на хробака, який звивався у шлунку 
змії»774. Тоді «Washington Post» відреагувала на це словами про те, 
що сталася інтелектуальна революція, яка зруйнувала раніше непо-
хитні принципи, що тепер вже ніколи не будуть відновлені. Вашинг-
тон іще раз підвищив офіційну ціну золота 12 лютого 1973 р. – до 
42,22 дол., хоча відмова від здійснення конвертаційних операцій  ро-
зірвала усілякий зв‘язок не тільки долара, а й усіх інших валют із 
золотом. Отож «Група десяти», засідання якої відбулося в Парижі, 
                                                                                                               
https://www.thebalance.com/president-richard-m-nixon-s-economic-policies-
3305562 
 На відміну від «паритету», цей термін передбачав фактичну наявність до-
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774 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия, С.134. 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

536 

змушена була погодитися на визнання системи плаваючих валютних 
курсів задля того, щоб відновити роботу валютних ринків. 

Таким чином, підтвердилася думка членів Економіко-соціального 
комітету Європейської Спільноти стосовно того, що «Ніксонів-
ський шок» фактично ознаменував кінець Бреттон-Вудської  
системи775. 
 
3.3.  ЕТАП ТРЕТІЙ – ПІЗНЬОМОДЕРНА  

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 
 

«Ніксонівський шок» та крах Бреттон-Вудської системи цілком 
логічно завершували етап модерної глобалізації в монетарній царині, 
й запровадження нової міжнародної валютної системи могло пере-
творитися на створення нової парадигми монетарних відносин, якби 
ці події збіглися у часі із завершенням модерної економічної глоба-
лізації. Але, як ми підкреслювали вище, крах комуністичного глоба-
лізаційного проєкту було відсунуто внаслідок низки політичних та 
економічних причин (серед останніх значну роль відіграв «нафтовий 
шок» та стрімке зростання цін на енергоносії, що дозволило фінан-
сувати неефективну адміністративну економіку СРСР та усього «со-
ціалістичного табору» ще додаткових півтора десятиріччя). 

Як би там не було, але  часова розбіжність між фактичним завер-
шенням модерної глобалізації грошей (крах Бреттон-Вудської сис-
теми) та формальним завершенням загальноекономічної глобалізації 
(крах СРСР) викликала глобалізаційний дисонанс, який знайшов 
свій прояв у затягуванні процесу  створення принципово нових 
елементів світового грошового механізму: грошово-емісійної сис-
теми та міжнародної валютної системи. 

 
3.3.1. Ямайська міжнародна валютна система  

 
З усіх післявоєнних президентів США Р. Ніксон був єдиним, хто 

у своїй передвиборній програмі не обіцяв відновити конвертованість 
долара у золото. Отож йому було легше взагалі розірвати цей зв‘язок 
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і вдатися до того, що дотепники називали «Nixon’s nix of a gold 
standard» («Ніксонове знищення золотого стандарту»). Щоправда, на 
той момент ані він, ані будь-хто інший не знали, чи є це простим 
тимчасовим призупиненням конвертованості у золото, а чи вже оста-
точним розривом зв‘язку. Залишалося ще сподівання на те, що після 
встановлення нових стандартів валютних операцій США все ж таки 
повернуться до певної моделі золотого стандарту. 

Це рішення Р. Ніксона було схоже на зривання «стоп-крану» в 
потягу, що рухався «кудись не туди». Потяг зупинився, але залишати 
ситуацію у такому стані було неможливо. Потрібно було приймати 
принципові рішення, і робити це колективно. 

З юридичної точки зору реформа міжнародної валютної системи 
розпочалася у вересні 1972 р.776 Те, що відбулося далі,  із самого по-
чатку й донині не має більш-менш консенсусної оцінки: тоді, як і 
зараз, одні говорять про «реформу» та нову «Ямайську (Кінгстонсь-
ку) валютну систему», а інші – про «нереформу» (non-Reform) та – 
відповідно – «несистему» (non-System). Причому одні вважали так, 
тому що не бачили загальної логіки розбудови міжнародних валют-
них відносин, а інші – просто тому, що новий механізм не забезпечу-
вав стабільності та порядку777. 

Формально, за американською традицією, здійснено не перегляд 
Угоди, а внесення «поправок» (Amendments). Перша із них стосува-
лася СПЗ. Друга повинна була забезпечити продовження реформи. 
Угоди було досягнуто на засіданні комітету Ради директорів, яке від-
булося 7–8 січня у столиці Ямайки Кінгстоні. Домовленості передба-
чали, що ціна золота може коливатися по відношенню до долара 
США та інших валют (хоча і в певних узгоджених межах), хоча це 
лише відображало коливання долара з 1971 р. 

 
Рання обмежена реформа, втілена в Пер-

шій поправці до Статуту МВФ, затвердженого 

                                                 
776 Haberler Gottfried. The International Monetary System after Jamaica and  
Manila. Weltwirtschaftliches Archiv. 1977. Bd.	113,	H.	1. Р. 1. 
777 Gold J. Legal and	 Institutional Aspects	 of	 the	 International	 Monetary	 
System: Selected Essays. Vol. 2. Wash.,	 D.C.:	 International	 Monetary	 Fund,	
1984. Р. 69–71. 
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у 1969 р, як пояснює А. Кафка, була розроблена для поповнення 
монетарних золотих запасів спеціальними правами запозичення 
(СПЗ). Аналіз тих подій778 засвідчує, що основною метою було дося-
гнення принаймні певного рівня міжнародного контролю за зростан-
ням міжнародної ліквідності.  

Перед початком проведення реформ у МВФ на цю тему було під-
готовлено дві доповіді. У доповіді 1970 р. ішлося лише про валют-
ний режим: вона схвалювала використання фіксованих номінальних 
курсів і відкидала можливість тривалого використання плаваючих 
курсів, які значно відхилялися від погоджених номінальних значень. 
Загалом висловлювалася підтримка трьох методів вдосконалення 
існуючого режиму номінальної вартості валют: пришвидшене кори-
гування номінальних значень, розширення припустимої маржі коли-
вань та тимчасове плавання курсу. 

Приблизно на цей час припадає розвиток ідеї переведення оцін-
ки СПЗ із золота на механізм «кошику валют». Такий підхід почав 
активно пропагувати ще у вересні 1971 р. (невдовзі після рішення 
Р. Ніксона про призупинення обміну долара на золото) старійшина 
Ради виконавчих директорів МВФ, голландець П. Ліфтінк  
(P. Lieftinck). Але конкретизував цю ідею інший голландець  
Дж. Полак (J. J. Polak), керівник дослідницького департаменту 
МВФ, у спеціальній доповіді779. Проте реалізації цієї пропозиції 
довелося трохи почекати.  

Між тим у другій доповіді МВФ, опублікованій у 1972 р., обгово-
рювалися не тільки режим обмінного курсу, а й конвертованість та 
порядок врегулювання дисбалансів, проблема співіснування декіль-
кох активів у резервних фондах країн, особливі проблеми, що вини-
                                                 
 Александер Кафка (1917–2007)	 – далекий родич відомого письменника 
Франца Кафки, багаторічний співробітник МВФ та шістнадцятиразовий 
виконавчий директор від Бразилії, куди його родина емігрувала з Чехосло-
ваччини після початку Другої світової війни. Мав надзвичайно великий 
авторитет і вважався «вчителем виконавчих директорів» («mentor to 
Executive Directors»).  
778 Kafka	A.	The	International	Monetary	Fund:	reform	Without	Reconstruction?	
Essay in International Finance / Princeton	 University.	 October	 1976. No.118. 
Princeton,	New	Jersey. 
779 Polak	J.J. Valuation and Rate of Interest of the SDR. Pamphlet Series IMF. 
Washington,	D.C.,	1974.  
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кають внаслідок порушення рівноваги руху капіталу, а також  
проблеми, які викликаються міжнародною валютною реформою для 
країн, що розвиваються. У цьому звіті також було схвалено систему 
фіксації номінальних курсів і, знову-таки, не висувалося конкретних 
рекомендацій щодо її вдосконалення. Тим не менш, можна було по-
мітити дещо більш позитивне ставлення до тимчасових плаваючих 
курсів та до особливих потреб Сполучених Штатів (яким була потріб-
на більша свобода дій щодо зміни валютного курсу долара). Крім 
того, були згадані дві нові ідеї: (1) реформа існуючої системи конвер-
тованості шляхом визнання розрахунків активами (asset settlement),	
тобто ідеї про те, що всі країни, включаючи Сполучені Штати, ма-
ють погашати дефіцит платіжного балансу резервними активами та 
(2) ідея «рахунку заміщення» (substitution account), за допомогою 
якого МВФ може випустити СПЗ, щоб замінити резервні валюти або 
золото, які зберігаються у резервах країн – членів Фонду. Для розроб-
лення реформованих статей Угоди, за рекомендацією, що була озву-
чена у доповіді 1972 р., у липні того ж року було створено Комітет 
Ради керуючих з питань реформи міжнародної валютної системи та 
пов‘язаних із цим питань (Committee of the Board of Governors on 
Reform of the International Monetary System and Related Matters), або 
просто «Комітет двадцяти» – ad hoc робочої групи, до якого увійшли 
представники кожної з 20 груп країн, які мали право на призначення 
одного з директорів Фонду (т.зв. – constituencies). Із самого початку 
роботи Комітету допомагав напівофіційний «комітет заступників». 
Також було утворено т.зв. «Бюро» під головуванням Дж. Морса з 
Банку Англії, до складу якого увійшли також виконавчі директори 
від США, Японії, групи, яку очолювала Бразилія та керуючий Захід-
ноафриканського центрального банку.  Отже, на відміну від перего-
ворів про створення СПЗ, ці переговори на кожному етапі повною 
мірою включали країни, що розвиваються. 

Основна дискусія в Комітеті відбувалася між тими, хто захищав 
«загальну» конвертованість або «конвертованість за вимогою», і ти-
ми, хто захищав обов‘язкові розрахунки резервними активами для 
всіх країн (насамперед через центр остаточних резервів (ultimate 
reserve center). Заперечення щодо конвертованості за вимогою базу-
валося на твердженні про демонстративну легкість, з якою головний 
резервний центр може переконати утримувачів валюти не вимагати 
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її конвертації. Як вважалося (і небезпідставно), конвертованість на 
вимогу створюватиме певний регулятивний тиск на резервний центр 
і призводитиме до необмеженого накопичення міжнародної ліквід-
ності. Водночас запропонована система обов‘язкових розрахунків 
дозволятиме МВФ визначати, чи відбулося надмірне збільшення ва-
лютних зобов‘язань будь-якої країни і, якщо так, зобов‘язувати таку 
країну передати відповідну суму основних резервних активів на Роз-
рахунковий рахунок у Фонді, який, у свою чергу, буде викуповувати 
відповідні валютні надлишки з країн, які їх накопичили, та поверта-
ти їх емітенту. У разі падіння валютних зобов‘язань Розрахунковий 
рахунок не працюватиме з країнами, що відчувають потребу у відпо-
відній валюті, й ті повинні укладати відповідні угоди безпосередньо 
з країною-емітентом. (Система обов‘язкових розрахунків могла би 
функціонувати і без розрахункового рахунку:  Фонд просто міг би 
доручати власникам резервних валют, які були накопичені в надмір-
них кількостях, надавати їх  безпосередньо емітенту для конверта-
ції.) Проте було визнано, що, якщо інтервенція здійснюватиметься в 
СПЗ, кількість країн, які потребують резервних валют, помітно змен-
шуватиметься і тоді можна буде перейти до системи добровільної 
конвертації. З іншого боку, якщо замість інтервенцій у СПЗ буде 
прийнята система мультивалютних інтервенцій (тобто така, коли ін-
тервенції  відбуваються не в одній валюті, а, навпаки, кожен учасник 
здійснює інтервенції у валютах усіх інших учасників), можна було 
би забезпечити резерви для швидкого врегулювання валютних ба-
лансів (звісно, якщо механізм використовувався би тільки для запо-
бігання девальвації, а не ревальвації валют). Таким чином, жодна 
країна не могла би перетворитися на такий резервний центр. 

Проблема дещо загострювалася внаслідок того, що питання ре-
форми міжнародної валютної системи опинилися і в порядку денно-
му третьої сесії ЮНКТАД (Сантьяго, травень 1972 р.), на якій краї-
ни, що розвиваються, поставили руба питання про збільшення квот 
СПЗ для слабкорозвинених країн. 

 
Утім, кабінетні дебати були перервані валютною кризою березня 

1973 р. Зустрічі представників різного рівня у Комітеті двадцяти бу-
ли перенесені на кілька днів. Коли все ж таки заступники міністрів 
фінансів зустрілися, то, орієнтуючись на рішення «Групи десяти (що 
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погодилася на визнання плаваючих курсів лише як «тимчасового 
явища, щоб відновити з 19 березня функціонування валютних рин-
ків»), вони знову підтвердили необхідність відновлення системи фік-
сованих курсів (погоджуючись, однак, на те, що така фіксація може 
відбутися і не відповідно до золотого паритету). Але міністри, які 
зібралися за три дні, були вже менш категоричні й обмежилися фак-
тично закликом до МВФ активізувати роботу щодо підготовки ре-
форми, оскільки радикальні зміни, що сталися, були ще занадто сві-
жими для того, аби міністри могли приймати якісь принципові рі-
шення. Тому в комюніке зустрічі було зазначено лише, що «... в 
реформованій системі режим валютного курсу повинен залишатися, 
заснованим на стабільних, але регульованих паритетних значеннях. 
Було також визнано, що плаваючі курси можуть стати корисною  
технікою в особливих ситуаціях»780. Але оскільки «особливість» не 
було визначено, то, фактично, таке рішення нічого не говорило про 
майбутню систему валютних курсів. 

Надалі, після довготривалих дебатів було прийнято кілька прак-
тичних положень, головним чином, незадовго до вересня 1973 р., 
коли відбулася щорічна сесія МВФ у Найробі. По-перше, було прий-
нято, що конвертованість стосується лише системи фіксованих кур-
сів (par-value system). По-друге, погодилися, що інтервенції в кон-
тексті повернення до фіксованих курсів здійснюватимуться на муль-
тивалютній основі (оскільки система СПЗ вважалася непрактичною). 
Вважалося, що таким чином вдасться сумістити обов‘язковість роз-
рахунків активами із поверненням до фіксованих курсів781. 

На зустрічі в Римі у січні 1974 р. міністри «Комітету двадцяти» 
вирішили, що їхня увага повинна бути зосереджена на негайних кро-
ках, які сприятимуть функціонуванню міжнародної валютної систе-
ми протягом «проміжного періоду». Це певним чином прискорило 
роботу Комітету, і вже у червні 1974 р. він  підготував, а у жовтні 
офіційно представив доповідь «Основи реформ» (Outline of Reform).	

                                                 
780 International	 monetary	 reform:	 documents	 of	 the	 Committee	 of	 Twenty	 /	
Committee	on	Reform	of	the	International	Monetary	System	and	Related	Issues	
(Committee	of	Twenty). Washington,	D.C.:	International	Monetary	Fund,	1974. 
Р. 215.  
781 Kafka	A.	The International	Monetary	Fund:	reform	Without	Reconstruction?	
Р. 20–22. 
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Перша частина доповіді відобразила загальний погляд Комітету на 
форму майбутньої міжнародної валютної системи. Втім, як засвідчи-
ло обговорення, в цьому напрямі залишалося ще багато невирішених 
питань і цю частину Комітет схвалив не повністю. У доповіді було 
зазначено, що СПЗ стануть «нумейрером» (numéraire) – одиницею 
вартості, в якій будуть виражені паритети валют. І перший крок у 
цьому напрямі було зроблено 1 липня 1974 р., коли визначення вар-
тості одиниці СПЗ було змінено з  принципу «золотого змісту» на 
механізм «валютного кошику» (до якого спочатку входило шіст-
надцять, а пізніше (з 1980 р.) – п‘ять основних світових валют). Це 
забезпечило зручну основу для позначення номінальної вартості ва-
лют країн, які хочуть уникнути значних коливань валютних курсів 
щодо долара та фунта стерлінгів. Оскільки долар становив одну тре-
тину від початкової вартості оновленої одиниці СПЗ, а також, врахо-
вуючи, що інші валюти в кошику СПЗ відхилялися від паритетного 
курсу з доларом у незначних межах, доларова оцінка СПЗ повинна 
була коливатися досить помірно: в діапазоні на 3,5% нижче і на 4,5% 
вище її початкового значення782. 

Друга частина доповіді вміщувала рекомендації щодо негайних 
дій, які були схвалені Комітетом. Зокрема, для продовження роботи 
«Комітету двадцяти»  та забезпечення прямого політичного представ-
ництва країн-членів пропонувалося створити спеціальний постійний 
Комітет із цих питань. Однак створення нового постійного органу 
виявилося занадто складним завданням і тому вирішили знову – по-
ки що для надання консультацій Раді керуючих, зокрема, щодо ва-
лютної реформи – обійтися Тимчасовим комітетом (Interim 
Committee)783, склад якого практично був ідентичним складу «Комі-
тету двадцяти». Із тією, однак, різницею, що тепер Комітет офіційно 
існував у двох форматах – на рівні міністрів фінансів та на рівні їх 
заступників. Крім того, кожна із двадцяти груп (constituencies) могла 
делегувати до кожного із цих форматів Комітету до дев‘яти представ-

                                                 
782 Bernstein E.M. The. New International Monetary System. Reflections on Ja-
maica. Essays in International Finance / International	Finance	Section,	Depart-
ment	 of	 Economics,	 Princeton	 University. April	 1976. No. 115. Р. 1–8. Р. 6. 
Princeton,	New	Jersey.  
783 Shakow A .The Role of the International Monetary and Financial Committee 
in	IMF	Governance. IEO Background Paper / IMF. 2008. Р. 6–7. 
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ників. Таким чином, до роботи у Тимчасовому комітеті було залуче-
но до двохсот осіб, що не дуже сприяло ефективності та оперативно-
сті його діяльності.  

Протягом наступних років країни – члени Міжнародного валют-
ного фонду поступово рухалися в напрямі угоди про всебічну рефор-
му валютної системи. В основу домовленостей було покладено 
принципи, розроблені «Комітетом двадцяти», а їх концепція реформ 
стала основним матеріалом для обговорення проблем, яких стосува-
лася реформа.  

У середині грудня 1974 р. президенти Дж. Форд та В. Ж. д‘Естен 
зустрілися на карибському острові Мартиніка (заморська територія 
Франції) для обговорення енергетичних проблем. У порядку денно-
му, однак, знайшлося місце і для проблем валютних. Французи на-
полягали на збільшенні ціни золота, що дозволило би переоцінити 
запаси центральних банків і підвищити вартість офіційних валютних 
резервів. Сполучені Штати такому рішенню опиралися, вважаючи, 
що це «зіграє на руку» насампред головним видобувачам «жовтого 
металу» – СРСР та Південній Африці, які можуть серйозно дефор-
мувати ринок. З іншого боку, при офіційній  ціні золота у 42,22 дол. 
за трійську унцію центральні банки не могли його ані продавати, ані 
купувати, враховуючи значний відрив від ринкової ціни. Зрештою, 
президенти досягли згоди щодо необхідності такого кроку784. Але 
залишалася ще низка валютних питань, які перебували на розгляді 
«Комітету двадцяти». Тож президент д‘Естен сказав своєму візаві: 
«"Двадцятка" абсолютна безпорадна. Погодьтеся на зустріч 
"п‘ятірки"». І згода на зустріч представників «неофіційного директо-
рату світової економіки» була отримана785. «П‘ятірка» (США, Фран-
ція, Велика Британія, Японія та ФРН) провела досить запеклі, але 
конструктивні консультації. Наскільки вони були запеклими, можна 
судити хоча б за таким фактом. Після однієї із зустрічей у червні 
1975 р. у Парижі французький міністр залишився впевненим, що 

                                                 
784 Bergsten C.F. Dilemmas of the Dollar:	 Economics	 and	 Politics of United 
States	International	Monetary	Policy. New	York,	N.Y.:	Routledge,	2015.	P.	492.	 
785 Sargent D.J. A Superpower Transformed. The Remaking of American Foreign 
Relations	 in	 the	 1970s.	 Oxford,	 New	 Jersey:Oxford	 University	 Press,	 2015.	 
P.	189.	 
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домовився зі своїми колегами зі США, що майбутній валютний ре-
жим базуватиметься на «системі стабільних обмінних курсів». Але 
зі здивуванням побачив зранку в протоколі формулювання щодо 
«стабільної системи обмінних курсів» – як-то кажуть, «відчуйте 
різницю». 

У травні 1976 р., відображаючи попередні угоди тимчасового ко-
мітету, Фонд прийняв рішення про політику та процедури щодо роз-
міщення 50 млн унцій золотовалютного фонду Фонду. Із суми, що 
підлягає утилізації, 25 млн унцій повинні розподілятися членам про-
порційно їхнім квотам 31 серпня 1975 р., а решту протягом чотири-
річного періоду буде продано на відкритих аукціонах Фонду в його – 
як довірчого керуючого – Цільовий фонд. Цільовий фонд був ство-
рений у травні 1976 р. для надання спеціального платіжного балансу 
для країн, що розвиваються, від прибутку від реалізації золота, а та-
кож від добровільних внесків або позик, які можуть бути доступні та 
управляються Фондом як піклувальником. Перший відкритий аукці-
он Фонду про золото відбувся 2 червня 1976 р., а другий – 14 липня 
1976 р. На кожному аукціоні було запропоновано 780 000 унцій зо-
лота, а чистий дохід, отриманий  Цільовим фондом з двох аукціонів, 
становив близько 130 млн дол. США. 

Програма продажу золота, яка була узгоджена Тимчасовим коміте-
том у серпні 1975 р., у рамках програми поступового зменшення ролі 
золота в міжнародній валютній системі була завершена в травні 1980 р. 

 
Щодо конструктивності цих зустрічей, то вже у вересні 1975 р. 

було досягнуто домовленості не збільшувати офіційну ціну золота, а 
взагалі скасувати її, що дозволило б монетарним органам здійснюва-
ти операції із золотом за будь-якою ціною, яку вони вважатимуть за 
потрібне. Крім того, було вирішено скасувати усі зобов‘язання щодо 
використання золота в операціях із Фондом і що Фонд продасть одну 
третину своїх золотих запасів. Більше того, країни «Групи десяти» 
погодилися не прив‘язувати свої валюти до золота та не допускати 
збільшення золотих запасів ані своїх, ані Міжнародного валютного 
фонду. Наприкінці серпня 1975 р. ці рішення були «освячені» мініст-
рами фінансів «п‘ятірки», які зустрілися на борту американської пре-
зидентської яхти «Секвоя»». Водночас кожна сторона погодилася, 
що за два роки ці заходи учасниками переглядатимуться, а потім бу-
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дуть продовжені, змінені чи припинені. При цьому будь-яка зі сторін 
зможе самостійно припинити дотримуватися цих правил після пер-
шого дворічного періоду. (По суті, це було повторення домовленос-
ті, досягнутої міністрами країн ЄЕС у Зайсті в Нідерландах навесні 
1974 р.)786. 

У вересні 1975 р. питання реформування валютної системи обго-
ворювалося в ході Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з 
питань економічного співробітництва. Генеральна Асамблея ООН то-
ді прийняла рішення, що «[р]оль національних резервних валют по-
винна бути зменшена, а спеціальні права запозичення мають стати 
основним резервним активом міжнародної валютної системи із тим, 
щоб запровадити більший міжнародний контроль… і обмежити по-
тенційні втрати внаслідок коливань валютних курсів. Домовленості 
щодо золота повинні відповідати узгодженій меті зменшення ролі 
золота в системі…»787. У жовтні того ж року цю проблему обгово-
рювали на щорічній сесії Міжнародного валютного фонду. Тимчасо-
вий Комітет тоді прийняв рішення, що кінцевою метою реформи по-
винно стати запровадження системи стабільних, але регульованих 
валютних курсів. Однак не всі були згодні з таким підходом, і, зок-
рема, директор Фонду від Нідерландів, голова Нідерландського бан-
ку Е. Зейлстра офіційно заявляв, що висока інфляція, значна різниця 
в темпах економічного зростання, швидкі структурні зміни та руйнів-
на зміна «умов торгівлі» (зокрема, стрімке зростання ціни нафти) – є 
вагомими причинами того, що світ не готовий до таких змін. На його 
думку, потрібно поступове (як із відновленням конвертованості ва-
лют після війни) повернення до системи фіксованих паритетів788. 

Не обійшли увагою це питання і на зустрічі глав держав та урядів 
шести країн світу (до попередньої «п‘ятірки» приєдналася ще Італія) 
                                                 
786 De	Vries	T.	Jamaica,	or	the	Non-Reform of the International Monetary Sys-
tem. Foreign Affairs.	April	1976.	No. 54. URL: https://www.foreignaffairs.com/ 
articles/1976-04-01/jamaica-or-non-reform-international-monetary-system 
787 Resolutions	adopted	by	the	General	Assambly	during	its	Seventh	Special	Ses-
sion,	 Sept.1-16,	 1975,	 para	 15	 / General Assembly. Official	 records:	 Seventh	
Special	Session	– United	Nations,	1975. Р. 5. 
788 Zijlstra J. Jelle Zijlstra a Central Banker‘s View: Selected Speeches and Arti-
cles. Financial and Monetary Policy Studies / Ed.	by	Goedhart	C.,	Kessler	G.A.,	
Kymmel	 J.	 and	 De	 Roos	 F.	 No.10.	 Dordrecht:	 Springer	 nertherlands,1985.  
Р. 100.  
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у Рамбуйє в листопаді 1975 р. (це була перша зустріч лідерів про-
відних країн західного світу,  до якої з 1979 р. приєдналася Канада та 
їхні щорічні зустрічі стали називати «великою сімкою»). Здається, 
що саме тоді французький президент остаточно погодився на скасу-
вання зв‘язку між золотом та валютами789. Незважаючи на те, що 
президент Сполучених Штатів Дж. Форд не був таким досвідченим у 
валютних питаннях, як його партнери (зокрема, Г. Шмідт, Дж. Кал-
лаген та В.Ж. д‘ Естен раніше працювали на посадах міністрів фі-
нансів), але все ж таки американській делегації вдалося переконати 
прихильників фіксованого валютного курсу в тому, що гнучкий, 
плаваючий курс у нових умовах буде більш ефективним (хоча і по-
годилися, що для цього необхідно запровадити певні правила, які б 
якось захищали від можливого хаосу790. Врешті-решт, один із пунк-
тів (п. 11) Спільної декларації зустрічі у Рамбуйє проголошував: «що 
стосується валютних проблем, ми підтверджуємо наші наміри пра-
цювати для більшої стабільності. Це передбачає зусилля, спрямовані 
на відновлення більшої стабільності в основних економічних та фі-
нансових умовах функціонування світової економіки. Водночас наші 
монетарні органи діятимуть, щоб протидіяти руйнівним ринковим 
силам або необґрунтованим коливанням валютних курсів. Ми вітає-
мо зближення, досягнуте на прохання багатьох інших країн, між по-
зиціями США та Франції щодо необхідності стабільності, яку по-
винна забезпечити реформа міжнародної валютної системи. Це 
зближення сприятиме досягненню згоди через Міжнародний валют-
ний фонд (МВФ) на наступній сесії Тимчасового комітету на Ямайці 
з приводу невирішених питань міжнародної валютної реформи»791. 

 
Між тим, на тлі гострої кризи світової ва-

лютної системи продовжувалася дискусія нав-
коло планів європейської валютної інтеграції. 

                                                 
789 The Making of Détente:	Eastern Europe and	Western Europe in the Cold	War,	
1965-75 / Ed.	by	Loth	W.,	Soutou	G-H.	London	and	New	York:Routledge, 2014. 
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1975rambouillet/	communique.html 
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Прийнятий «план Вернера» (про що йшлося вище) так і не вдало-
ся реалізувати. Річ у тому, що дискусії навколо європейської валют-
ної інтеграції відбувалися на тлі гострої кризи світової валютної сис-
теми, що не могло не вплинути на інтереси та плани країн ЄЕС. Зок-
рема, у серпні 1971 р. Сполучені Штати відмовили у праві кон-
вертації доларів у золото для центральних банків інших країн, що 
було зроблено фактично у відповідь на вимоги девальвації долара 
стосовно золота (юридично: підвищення офіційної ціни золота). Піс-
ля прийняття такого рішення голова ФРС США П. Волкер вирушив 
у Лондон на засідання представників «Групи 10», на якому спробу-
вав пояснити американську позицію. Зокрема, обговорювалася необ-
хідність переходу на систему плаваючих валютних курсів. Але спо-
чатку такий підхід підтримала лише Німеччина. Звісно, що нова ідея 
– альтернативна концепції фіксованих валютних курсів, яка була  
закладена в проєкті створення валютного союзу ЄЕС, – негативно 
вплинула на наміри швидкої реалізації такого плану. Наприкінці  
листопада це питання обговорювалося на головному засіданні «Гру-
пи 10» у Римі. Тепер ішлося конкретно про ревальвацію валют країн 
ОЕСР по відношенню до долара у середньому на 11% (із наступним 
переходом німецької марки до вільного плавання). Однак французь-
кий міністр фінансів заявив, що не має повноважень на прийняття 
такого рішення. Тому обговорення цієї пропозиції між США та 
Францією перенесли на середину грудня, включивши його до поряд-
ку денного зустрічі президентів двох країн на острові Терсейра 
(Азорські острови). У ході переговорів Ж. Помпіду (який представ-
ляв позицію усіх країн ЄЕС) вдалося домовитися з Р. Ніксоном про 
девальвацію долара на 8,5% (із 35 до 38 доларів за 1 тр.унцію). За 
результатами цих переговорів Франція відмовилася від реалізації 
«плану Вернера».  

Утім, це не означало повної відмови від співробітництва європей-
ських країн у питаннях валютної політики. Домовленість щодо де-
вальвації долара, досягнута на Азорах, за три дні була формальна 
схвалена на зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків 
«Групи 10» у Вашингтоні й отримала назву «Смітсонівської угоди». 
Угода також передбачала розширення лімітів коливань валютних 
курсів щодо долара у межах ± 2,25%. Водночас країни ЄЕС виріши-
ли de facto продовжувати виконання  хоча б окремих положень 



ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

548 

«плану Вернера», наслідком чого стало підписання  у березні 1972 р. 
Базельської угоди, що запровадила механізм курсової координації, 
відомий як «Європейська змія у тунелі». Країни – члени ЄЕС роз-
ширили межі взаємних коливань курсів валют до ± 1,125%, тобто 
коридор взаємних коливань валют розширився до 2,25%. У всіх кра-
їн – членів МВФ гранично допустимі відхилення валютних курсів по 
відношенню до долара США відповідно до Смітсонівської угоди ма-
ло становити ± 2,25%, тобто сумарний обсяг коливань мав бути не 
більше 4,5%. Таким чином, коливання взаємних курсів європейських 
валют концентрувалися у вузькому діапазоні («змія»), але у своїх 
коливаннях не могли вийти стосовно американської валюти за межі 
більш широкого діапазону («тунелю»). Використання цього режиму 
виявилося недовговічним, оскільки викликало серйозні труднощі та 
протиріччя. Із самого початку на встановлення режиму пішли лише 
шість країн ЄЕС (ФРН, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Люк-
сембург) із дев‘яти тодішніх членів цієї організації. Між тим валют-
на криза продовжувала загострюватися. Здійснюючи валютні інтер-
венції з метою утримання своїх валют у межах встановлених кори-
дорів, центральні банки (особливо Бундесбанк) накопичував 
надмірні доларові резерви, що становило інфляційну загрозу. Ринко-
ва ціна золота продовжувала зростати (до 60 доларів – у середині 
1972 р. та 90 доларів – на початку 1973 р.), і чергова девальвація до-
лара у лютому 1973 р. (до офіційної ціни у 42 дол. за 1 тр.унцію) вже 
не могла виправити ситуацію, через що більшість валют були пере-
ведені в режим вільного плавання щодо долара США.  

Подальші пошуки нових форм валютної інтеграції зумовили 
створення Радою ЄЕС у квітні 1973 р. Європейського фонду валют-
ного співробітництва792, завдання якого полягало у фінансовій під-
тримці забезпечення курсової стабільності (у межах механізму «ва-
лютної змії»). Кошти Фонду становили шляхом депонування 20% 
золотовалютних резервів країн-членів та обраховувалися в умовній 

                                                 
792 Regulation	 (EEC)	No	 907/73	 of	 the	Council	 of	 3	April	 1973	 establishing	 a	
European	Monetary	Cooperation	Fund.	Official Journal of the European Com-
munities. 05.04.73.	 P.	 L	 89/2-3.	 URL:	 http://ec.europa.eu/economy_finance/ 
emu_history/documentation/chapter6/19730403en04euromonetcoopregul.pdf 
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Європейській валютній одиниці (ECU), яка дорівнювала 0,88867088 
грама чистого золота (тобто відповідала «золотому вмісту» долара 
США до його девальвації за два місяці до того), а агентом Фонду 
було призначено Банк міжнародних розрахунків у Базелі. Передба-
чалося, що Фонд функціонуватиме аж до введення єдиної європей-
ської валюти. 

За таких умов країни «європейської валютної змії» скасували ме-
жі коливань курсів своїх валют по відношенню до долара та інших 
валют (тобто «змія» вийшла з «тунелю»). Одночасно були розширені 
межі взаємного коливання валют країн ЄЕС до ±2,25%. У цьому, 
оновленому, режимі не брали участі Велика Британія, Італія та Ірлан-
дія. Через нестійкість валютного положення у 1974–1978 рр. із ре-
жиму «валютної змії» були змушені виходити також валюти інших 
європейських країн: італійська ліра – у 1973 р., французький франк – 
у 1974 р. та вдруге (після повернення до системи у 1975 р.) – у  
1976 р., шведська крона – у 1977 р. і норвезька крона – у 1978 р. Така 
ситуація змусила країни ЄЕС шукати інший варіант поглиблення 
валютного співробітництва. У квітні 1978 р. президент Франції  
В. Жискар д‘Естен та канцлер ФРН Г. Шмідт виступили зі спільною 
ініціативою створення Європейського валютного союзу – ЄВС  
(European Monetary System – EMS), яка була реалізована вже у берез-
ні 1979 р. Основним елементом нової системи стала оновлена Євро-
пейська валютна одиниця (ECU),  розрахована на основі власного 
«валютного кошика», по відношенню до якої були встановлені па-
                                                 
 Слід зазначити, що паралельно існувала Європейська розрахункова оди-
ниця (що була еквівалентна 1 долару), створена ще у 1950 р. у рамках Єв-
ропейського платіжного союзу. Після завершення діяльності ЄПС у середи-
ні 50-х років ця одиниця продовжувала використовуватися у системі розра-
хунків Ломейської конвенції (щодо торговельного співробітництва ЄЕС із 
країнами «третього світу») та в роботі Європейського інвестиційного банку. 
З 1975 р. вона стала обраховуватися на основі методу «валютного кошика» 
(спочатку аналогічного до «кошика» СПЗ, дорівнюючи 1, 20635 долара 
США) та використовуватися в усіх інституціях ЄЕС, тимчасово замінивши 
собою також європейську валютну одиницю – ECU. 
 Від попереднього варіанту він відрізнявся насамперед тим, що включав 
тільки європейські валюти (тобто у його складі не було долара США): спо-
чатку ECU був заснован ий на кошику із тих же дев‘яти валют, які свого 
часу стали основою європейської розрахункової одиниці (ЕРЕ): західноні-
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ритети валют – країн ЄЕС. Центральні банки країн – членів ЄВС бу-
ли зобов‘язані викупати валюти партнерів у необмежених розмірах, 
якщо відхилення їх курсів перевищать дозволені межі коливань.  
Основна межа коливань курсів відносно ECU була встановлена у 
розмірі ±2,25% від взаємних центральних курсів для семи валют і 
±6% – для восьмої – італійської ліри. Показником, що сигналізував 
про «ненормальності» стану валютного курсу, слугував так званий 
«поріг максимального відхилення» ("threshold of maximum  
divergence")793:	 

TMD = 75% x [± 2,25 % x	(1,0	– w	(i)), 
де w (i)  – питома вага валюти у «кошику». 

При досягненні курсом відповідної валюти (а для італійської ліри 
у наведеній формулі замість показника ±2,25%	 використовувався 
±6%) встановленого «порогу» банки були зобов‘язані вжити заходів 
щодо його стабілізації. Така система отримала назву «Механізму кур-
соутворення» – Exchange Rate mechanism (ERM). 

Первісна емісія ECU була здійснена на основі депозитів, що пере-
бували в Європейському фонді валютного співробітництва, а також 
частини золотих та доларових резервів країн – учасниць ЄВС (по 
20% кожного з видів резервів) . Ці вклади являли собою тримісячні 
позики. При цьому депоноване у ЄФВС золото було оцінено за серед-
ньою ринковою ціною за останні шість місяців (але не більшою, ніж 
ринкова ціна за передостанній робочий день цього періоду), а вклади 
у доларах перераховувалися на ECU, зважаючи на ринковий курс 
долара, зафіксованого за два робочі дні до дати перерахунку. 

Таким чином, кількість емітованих в обіг ECU залежала від чоти-
рьох факторів: 1 ) ціни золота, 2) курсу долара США; 3 ) відносної 
величини золота і доларів у резервах країн, що входили до ЄС ;  
4 ) частки золотодоларових резервів, яка використовувалася як фонд 

                                                                                                               
мецької марки, французького франка, британського фунта стерлінгів, гол-
ландського гульдена, італійської ліри, бельгійського франка, ірландського 
фунта, датської крони і люксембурзького франка. Після вступу до ЄВС ін-
ших країн, до «кошика» також увійшли їхні валюти: з 1984 р. – грецька 
драхма, із 1989 р. – іспанська песета та португальське ескудо. У момент 
створення ECU за вартістю була прирівняна до СПЗ, але поступово це рів-
ність порушилася, зважаючи на різний склад «кошиків». 
793 Apel	E.	European	Monetary	Integration:	1958–2002. Routledge,	1998. Р. 68. 
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забезпечення емісії. Привертає  увагу те, що перші два фактори пе-
ребували поза прямою компетенцією ЄВС, а визначалися ринкової 
кон‘юнктурою; третій фактор залежав від політичних та економіч-
них переваг окремих країн і лише четвертий був безпосередньо 
пов‘язаний зі спільними рішеннями країн, що входили до Європей-
ської валютної системи. Європейська валютна одиниця була не тіль-
ки еталоном вартості валют і «індикатором» відхилень валютних 
курсів, але також слугувала засобом розрахунків між валютними ор-
ганами та розрахунковою одиницею в інтервенційних операціях та 
при надані міждержавних кредитів.  

Важко сказати, що ця конструкція діяла бездоганно. Після двох 
вимушених девальвацій французького франка (у 1981–1983 рр.)  
гостро постало питання про вихід Франції із ЄВС. З початку 1984 р. 
президент Ф. Міттеран дедалі частіше зустрічається з «вечірніми 
відвідувачами» – міністром соціальної політики П. Береговуа (Pierre 
Bérégovoy), міністром фінансів Л. Фабіусом (Laurent  Fabius), – обидва 
далі займатимуть посаду прем‘єр-міністра, та іншими політиками, які 
закликали президента до виходу з Європейської валютної системи. 
Цей наступ повториться знову після серйозної поразки «лівих» у му-
ніципальних виборах та нової девальвації франка. Але коли  
Ф. Міттеран запропонує прем‘єр-міністру П. Моруа (Pierre Mauroy) 
проводити «іншу політику», той відповість: «Ні, я не знаю, як їздити 
по льоду», і президент був змушений визнати, що: «Іншої політики 
не існує, є лише одна – ваша»794. Європейську валютну систему було 
врятовано. 

 
А втім, отримавши від глобальної економіки по-

передню згоду на всіх рівнях управління, Тимчасо-
вий комітет зібрався 7–8 січня 1976 р. на Ямайці, у 

столиці цієї країни місті Кінгстоні, для того щоб підготувати та уз-
годити остаточний варіант поправки до Угоди щодо МВФ (фактич-
но – Статуту), який би відображав юридичною мовою запропонова-
ну реформу міжнародної валютної системи. Засідання відбувалося 
під головуванням бельгійського міністра фінансів В. де Клерка (Willy 
                                                 
794 Noblecourt	 M.	 Mort	 de	 Pierre	 Mauroy,	 figure	 de	 la	 gauche	 socialiste. Le 
Monde. 07.06.2013. URL : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2013/06/ 
07/la-mort-de-pierre-mauroy-figure-de-la-gauche-socialiste_3426035_3382.html 

Ямайка, 
Ямайка… 
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De Clercq) та за участі як спостерігачів представників цілої низки 
міжнародних організацій, таких як ГАТТ, ЄС, ОЕСР, ОПЕК, Світо-
вий банк, БМР тощо.  

Основне значення Ямайської угоди становлять три пункти. По-
перше, члени Тимчасового комітету нарешті визнали, що у міжнарод-
ному валютному механізмі фактично відбулися фундаментальні змі-
ни і тому вони базували свої домовленості  на реальній ситуації, а не 
на тому, що хотіли би бачити у майбутньому. По-друге, Комітет ле-
галізував фактичну ситуацію шляхом внесення відповідних змін до 
статей Угоди щодо Фонду. І, по-третє, було домовлено про низку 
змін, які помітно покращать функціонування Фонду, (хоча це впли-
нуло на функціонування грошово-кредитної системи лише в дуже 
обмежений спосіб)795.  

Якщо дещо конкретизувати роботу Тимчасового комітету у Кінгс-
тоні, то слід зазначити, що Комітет обговорив цілу низку питань, 
включаючи розподіл квот у МВФ, економічну ситуацію у світі та 
продаж частини золотого запасу МВФ. Останнє питання плавно ви-
вело на обговорення подальших монетарних перспектив золота. Тоді 
вже було зрозумілим, що золото, швидше за все, залишатиметься 
«замороженим», а не стане корисним резервним активом (окрім того, 
що використовуватиметься як застава для кредитних ліній централь-
них банків). Те, що роль золота як резервного активу обмежувалася, 
видавалося досить вдалим, оскільки в протилежному випадку між-
народна ліквідність могла би значно зрости, причому на користь ли-
ше небагатьох промислово розвинених країн, які були основними 
власниками золота796. Інші проблеми, пов‘язані з рахунком заміни 
золота (Gold Substitution Account) були менш актуальними. Зазнача-
лося наприклад, про те, що створення такого інструменту буде несу-
місним із поступовим виштовхуванням золота із валютної системи, 
оскільки він постійно продукував би референтну ціну, а це було би 
доречним  лише в тому випадку, якщо Рахунок був би постійно від-
критим до використання і монетарні органи могли б у будь-який час 
представити золото для заміни за узгодженою ціною. Якщо ж Раху-
                                                 
795 De Vries T. Jamaica,	 or	 the	 Non-Reform of the International Monetary  
System. 
796 Kafka A. The	International	Monetary	Fund:	reform	Without	Reconstruction?	
P. 13. 
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нок був би відкритий лише в окремих випадках, він не зміг би під-
тримувати ціну на золото на будь-якому рівні. Було зрозумілим, що 
Рахунок неминуче залучатиме Фонд до управління ринком золота, 
оскільки Фонд, імовірно, бажає продати своє золото приватним влас-
никам і повинен буде впливати на кон‘юнктуру ринку. Ця проблема 
викликала занепокоєння не стільки тому, що центральні банки про-
довжували зберігати свої золоті запаси, а й з точки зору бажання за-
хистити інтереси приватних власників «жовтого металу». Зрештою, 
ніяких застережень щодо порядку використання Рахунку на цьому 
етапі зроблено не було, так само, як і не визначено порядок емісії 
СПЗ (окрім розподілу між усіма країнами-членами пропорційно до 
існуючих квот). Тому стало зрозуміло, що золото поки що не буде 
замінено СПЗ: у всякому випадку доти, доки золото  використовува-
тиметься як міжнародний актив, а довіра до міжнародних інституцій 
(насамперед МВФ) не зросте помітним чином.  

Стосовно франко-американської суперечки щодо формулювання 
з питання стабільності валютного курсу (яка розпочалася ще в Рам-
буйє) було досягнуто компромісу, згідно з яким французи вибороли 
визнання курсової стабільності  як мету, а США досягли згоди щодо 
визнання можливостей зміни валютних курсів на практиці, якщо для 
цього виникатимуть фінансово-економічні підстави797.   

Таким чином, Кінгстонські угоди зафіксували такі рішення: 
– офіційно скасований золотий стандарт і золоті паритети (скасо-

вана прив‘язка валют до золота як для внутрішніх, так і для міжна-
родних операцій); 

– встановлений режим вільноплаваючих валютних курсів: їх ко-
тирування формується на валютному ринку на основі попиту і про-
позиції. При цьому країни – члени МВФ можуть самостійно визна-
чати режим формування валютного курсу із декількох варіантів; 

– зафіксована демонетизація золота: центральним банкам дозво-
ляється продавати і купувати золото як звичайний товар за ринкови-
ми цінами; 

                                                 
797 Kindleberger	Ch.P.	The	Exchange-Stability	Issue	at	Rambouillet	and	Jamaica. 
Reflections on Jamaica. Essays in International Finance / International Finance 
Section,	Department	Of	Economics,	Princeton	University.	April	 l976.	No.	115.	 
P.	25–29.	P.	26.	Princeton,	New	Jersey.	 
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– уведена система СПЗ (спеціальні права запозичення, англ. 
SDR), які можна використовувати як «світові гроші» для формуван-
ня валютних резервів. Емісію СПЗ здійснює МВФ. У функції СПЗ 
також входить регулювання платіжних балансів і порівняння вартос-
ті національних валют. Крім СПЗ, резервними валютами офіційно 
були визнані долар США, фунт стерлінгів, швейцарський франк, 
японська єна, марка ФРН, французький франк. 

Зусилля Фонду та інших країн, спрямовані на міжнародну валют-
ну реформу, завершилися в березні 1976 р., коли Рада виконавчих 
директорів завершила свою роботу над розробленням запропонова-
ної Тимчасовим комітетом Другої поправки до статей угоди Фонду. 
Рішення щодо прийняття Другої поправки було прийнято Радою ке-
руючих МВФ 30 квітня 1976 р.798. Після цього, щоправда, відбулося 
ще уточнення деяких формулювань на засіданні Тимчасового комі-
тету в Манілі (жовтень 1976). Слід звернути увагу на те, що іще од-
ним важливим елементом нової системи, хоча й не прийнятим офі-
ційним рішенням, було очевидне бажання створити кодекс поведін-
ки в міжнародних валютних відносинах, зокрема, уникнення обме-
жень та конкурентної девальвації обмінного курсу, а також продов-
ження діяльності Фонду як центру міжнародного валютного спів-
робітництва та консультацій. І саме у розвиток такого бажання в 
Манілі було також затверджено деталізований кодекс поведінки кра-
їн-членів у справі запровадження нової редакції статті IV (до якої 
були внесені відповідні зміни) – у травні 1977 р. Зрештою, Друга  
поправка набрала чинності після того, як її ратифікували три чверті 
країн – членів Фонду, на які припадає чотири п‘ятих голосів (це ста-
лося 1 квітня 1978 р.)799.   

У цьому контексті слід звернути увагу ще на одну обставину. 
Свого часу Угодою щодо МВФ (зокрема, статтею XIV) було перед-
бачено, що ті країни-члени, які не змогли забезпечити конвертова-
ність своїх валют, мали здійснювати постійні консультації з Фондом. 
Але навіть після того, як валюти країн-членів ставали повністю кон-
вертованими, МВФ продовжив практику проведення таких консуль-
тацій (згідно із вимогами оновленої наприкінці 1970-х років статті 
                                                 
798 Annual	Report	1976. Wash.,	D.C.:	IMF,	1976.	P. 43–44.  
799 IMF Chronology / IMF. URL: https://www.imf.org/external/np/exr/chron/ 
chron.asp 
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IV, розд. 3). Деякі автори вважають, що це могло бути обумовлено 
бажанням США продовжити спостереження за станом економіки 
європейських країн800. Утім, Фонд проводить такі консультації і з 
самими Сполученими Штатами та інформація щодо їх результатів 
навряд чи може вважатися доступною лише для МВФ та США. На-
далі розвиток взаємозв‘язків між національною економічною полі-
тикою окремих країн та ситуацією у світовій економіці зумовив 
створення в МВФ (наприкінці 1960-х років) багатостороннього ме-
ханізму нагляду та в 1969 р. уперше було надруковано звіт «Перспек-
тиви розвитку світової економіки». 

Таким чином, було здійснено спробу створити альтернативу до-
лара як основи міжнародної валюти – у вигляді міжнародної «квазі-
валюти» – СПЗ. Американський долар було навіть формально прирів-
нено до інших ВКВ (точніше – за новою термінологією МВФ – 
«міжнародних валют» – internationally used currencies, а фактично 
валют, які входили до «кошика СПЗ»), але в реальності долар продов-
жував користуватися статусом якщо не особливої, то, принаймні, 
«першої серед рівних» міжнародних валют. При цьому золото було 
повалено з його «монетарного престолу», але не усунуто остаточно 
(насамперед тому, що центральні банки продовжували утримувати 
«жовтий метал» у своїх офіційних резервах). Утім, прямого зв‘язку з 
вартістю і, відповідно, курсом валют у нього вже не було. 

 
3.3.2. Друга світова валютна система 

 
Такий підхід по суті означав що гнучкість 

нової системи, орієнтація на постійні зміни та 
самовдосконалення закладено у її підвалини. 

Саме тому з неприхованою самоіронією міністр фінансів США 
У.Саймон проголосив на коктейлі з нагоди завершення Кінгстон-
ської конференції МВФ: «Добре все, що закінчується!». Хоча, зро-
зуміло, що закінчення змін у світовій валютній системі ніхто не очі-
кував. Отож, як зазначив тодішній фінансовий радник Посольства 
Нідерландів у США Т. де Фріз: «Таким чином, Ямайська угода не є 
                                                 
800 Дубинкина К.А. Реформирование Международного валютного фонда  
как актуальная проблема современности. Свободная мысль. 2019. № 2. 
C.147–154. C. 149. 

Ямайська  
non-system ? 
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початком нової епохи. Якщо на те пішло, то це – кінець зусиллям, 
які почалися з великими надіями і завершилися досить скромними 
результатами, а саме тимчасовими механізмами для вирішення най-
більш нагальних проблем протягом «тимчасового періоду». Але, хо-
ча перебудови раціональної валютної системи доведеться іще поче-
кати, таке будівництво все одно потрібно розпочинати з деяких важ-
ливих елементів, які зараз тільки запроваджуються»801. 

Саме підвалини такого нового будівництва і були закладені Кінгс-
тонською угодою, що, по суті, проголосила новий принцип регулю-
вання: «дозволено усе, що не заборонено». Замість двох згаданих 
вище Бреттон-Вудських принципів було, навпаки,  встановлено, що 
монетарні влади країн – членів МВФ можуть не фіксувати курс своїх 
валют взагалі або зафіксувати його по відношенню до інших валют, 
чи до «кошика валют», чи регулювати «плавання» валюти будь-яким 
іншим чином, за винятком фіксування його по відношенню до золо-
та. Економічний лібералізм, який слугує підґрунтям глобаліза-
ційних процесів, цілком логічно було покладено в основу світо-
вої валютної системи. 

Інша справа, що ця свобода (як і свобода взагалі) вимагає високо-
го рівня професіоналізму та суспільної відповідальності монетарних 
влад, які продемонстрували не всі і не одразу. Звідси й такі катакліз-
ми 1970-х – початку 1980-х років, як двозначна нфляція на тлі еконо-
мічної депресії, різкі коливання валютних курсів, хронічна незбалан-
сованість платіжних балансів тощо. Так само, як це спостерігалося і 
в перші роки розвитку попередніх світових валютних систем, міжна-
родні фінансові установи та уряди окремих країн, ще не усвідомив-
ши принципових змін, намагалися в межах нової системи відновити, 
реанімувати принципи функціонування системи попередньої. Звідси, 
наприклад, теоретична дискусія і політична боротьба навколо прак-
тики плаваючих валютних курсів. Саме в цьому контексті слід роз-

                                                 
801 De Vries T. Jamaica,	 or	 the	 Non-Reform of the International Monetary  
System. 
 Важко утриматися від того, щоб не провести аналогію із галасуванням 
«червоних директорів» навколо «розірваних господарських зв‘язків» на 
пострадянському просторі: те саме нерозуміння об‘єктивних причин краху 
системи старих стосунків – адміністративно встановленої системи поста-
чання або адміністративно фіксованого співвідношення обміну і концент-
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глядати, скажімо, «Угоду Плази» (вересень 1985 р.) та «Луврську 
Угоду» (лютий 1986 р.) щодо спільних валютних інтервенцій країн 
«Групи П‘яти» (у випадку «Луврської Угоди» – ще додатково Італії 
та Канади) з метою підтримки вмотивованого курсу долара – при 
відхиленні курсів на 2,5% учасники Угод розпочинали добровільні 
односторонні інтервенції; при відхилені у 5% – обов‘язкові багато-
сторонні. Нагадаємо, що згідно з Бреттон-Вудською угодою 
обов‘язкові інтервенції або офіційна девальвація/ревальвація здійс-
нювалися при відхиленні курсу в 1%. Таким чином, по суті, це були 
просто спроби встановлення «м‘якого варіанту» Бреттон-Вудської 
системи. Які – цілком логічно – зазнали поразки, так само, як свого 
часу був абсолютно логічним і крах «золотого пулу». 

Про Кінгстонську non-system продовжували говорити і багато ро-
ків опісля її (не)створення. Зокрема, у березні 1997 р., виступаючи з 
лекцією у Сент-Вінсентському коледжі (Пенсільванія, США), лауре-
ат Нобелівської премії Р. Манделл заявив: «Міжнародної валютної 
системи у точному значенні цього слова не існує». Але такі «алярміч-
ні» оцінки навряд чи можна сприймати всерйоз. Виходить, Паризька 
система існувала без формалізованих міжнародних правил і наднаці-
онального інституту? А Генуезька система обходилася одним ба-
зельським Банком міжнародних розрахунків (при тому, що головна 
його функція полягала в обслуговуванні німецьких репарацій)? А 
Бреттон-Вудська система була повноцінною при членстві у МВФ 
кількох десятків держав (навіть без суперваговиків – СРСР та КНР)? 
А от Кінгстонська система не може вважатися такою, попри прис-
кіпливе регулювання МВФ, членами якого є вже близько двохсот 
країн (включаючи усі великі політичні та економічні держави), по-
при існування багатьох інших міжнародних інституцій, які дублю-
ють або доповнюють функції МВФ у валютній галузі, – від Базель-
ського комітету до Форуму фінансової стабільності. І це при тому, 
що умови функціонування цієї системи досить детально описані у 
статуті  Міжнародного валютного фонду. А втім, може саме в цьому 
і полягає причина такої скептичної оцінки? Адже той самий Р. Ман-
делл так пояснював свою думку: «Кожна країна має свою власну  
систему. Протягом тисяч років валюти прив‘язувалися або до доро-
                                                                                                               
рація уваги на спробах її відновлення замість своєчасної розбудови нового 
механізму. 
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гоцінних металів, або до інших валют. Зараз уже чверть сторіччя 
країни кинуті напризволяще». Тобто йдеться просто про те, що нова 
система базується на принципово іншій парадигмі, ніж попередні. 
Якщо останні передбачали ту чи іншу роль золота, – як дійсних гро-
шей або хоча б нумейрера різних валют, – то сучасна система скорі-
ше страждає із «золотим апендиксом» офіційних золотих резервів, 
які сягають 35 тис. т, що залишається свого роду атавізмом, який 
лише заважає нормальному функціонуванню світового економічного 
організму.  

 
А поки що необхідно уважніше подиви-

тися на події, пов‘язані зі спробою винести 
на вершину нової валютної архітектури 

Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights – SDR). А їх 
аналіз засвідчує, що СПЗ не змогли стати світовими грошима – це 
перш за все обумовлено тим, що вони не володіють властивістю 
загальної відчуженості, настільки характерної для грошей. 

Обіг же СПЗ з 1 січня 1970 р. по 30 квітня 1977 р. становив 9986 
млн одиниць СПЗ, що приблизно дорівнює сумі первісного розподі-
лу (9315 млн). Тобто один оборот відбувся менш ніж за сім років, 
або втричі швидше останніх оборотів «жовтого металу»802. Але цьо-
го все одно виявлялося недостатньо для того, щоб претендувати на 
світове валютне лідерство. 

Щоправда, за кілька років після запровадження нового інстру-
менту відзначалося певне пожвавлення у використанні СПЗ поза 
межами стандартних операцій МВФ. Зокрема, вже у 1975 р. почали 
з‘являтися окремі приклади використання СПЗ в операціях із прива-
тними клієнтами. У 1979 р. американська нафтова компанія Shell ви-
ступила піонером у справі використання депозитів, номінованих у 
СПЗ. У цьому ж році в Швеції було розміщено кредити в обсязі  
1 млрд дол., у «навантаження» до яких надавалися 500 млн СПЗ.  
У травні 1979 р. тодішній Берег Слонової  Кістки отримав кредит, 
повністю номінований у СПЗ. У липні серед венесуельських електро-
                                                 
802 Вълчев Т. Краят на златно-доларовия стандарт. София: БАН, 1980.  
С. 267.  
 Нині – Кот д'Івуар, що, власне, те ж саме, лише французькою мовою – 
Côte d'Ivoire. 

Після Бреттон-
Вудсу: SDR  
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енергетичних компаній була розміщена аналогічна позика. А до 
кінця 1979 р. кредит у «приватних СПЗ» розмістили в Іспанії. У 
середині 1980 р. уже 30 комерційних банків приймали депозити, 
номіновані в СПЗ, а Morgan Guranty Trust навіть організував для 
своїх клієнтів систему клірингу в СПЗ. Значна частина великих  
лондонських банків терміново зайнялася вивченням можливості 
використання СПЗ у приватному бізнесі, проголошуючи як свою 
мету «загальне фінансове обслуговування» у «приватних СПЗ». 
Цієї мети так і не вдалося досягти, незважаючи на те, що ринок 
«приватних СПЗ» помітно пожвавився після 1981 р. – коли було 
спрощено «кошик валют» СПЗ.  

Звісно, «офіційні та приватні СПЗ – це два різні  інструменти»803. 
Навіть за формою, адже якщо «офіційні» СПЗ існували лише у формі 
резервів на рахунках країн-членів у МВФ, то «приватні» – у формі 
кредитів, депозитних сертифікатів, єврооблігацій тощо. З часом між 
ними навіть спробували створити своєрідний «міст», коли в умовах 
найбільшої на той момент кредитної угоди між МВФ та Саудівською 
Аравією на суму у 8 млрд СПЗ   (в якій, до речі, МВФ виступав як 
позичальник), було передбачено, що Монетарне агентство Саудів-
ської Аравії (SAMA – Saudi Arabian Monetary Authority) матиме право 
продавати боргові зобов‘язання МВФ на вільному ринку (чого, од-
нак, не сталося)804. Втім, головне, що суть – як у офіційних, так і 
приватних СПЗ – була одна і полягала вона у спробі «перекласти» 
роль розрахункового стандарту або «нумейрера» з золота на «ко-
лективну відповідальність» основних валют та міжнародний орган 
управління (МВФ або світовий ринок). Отже, сподівання на «па-
перове золото» були величезні. «Уряди були впевнені, що, маючи 
СПЗ «на місці», будь-якій загрозі стосовно дефіциту світової лік-
відності у майбутньому вдасться успішно запобігти. З іншого бо-
ку, вони були абсолютно не готові до зворотної загрози – резерв-
ного надлишку – який врешті-решт і виник»805. А це створило до-

                                                 
803 Sobol	D.M.	The	SDR	in	Private	International Finance. Federal Reserve Bank 
of New York, Quarterly Review.	Winter 1981-82. Р. 29.  
804 Griffith-Jones S.	The	Saudi	Loan	 to	 the	 IMF:	A	New	Route	 for	Recycling. 
Third World Quarterly. Apr.	1982. Vol.	4,	No.	2.	P.	304–311. 
805 Cohen B.J. Organizing of Worlds‘s	Money.	The	Political	Economy	of	Interna-
tional	Monetary	Relations.	London:	MacMillan,	1979.	P.	100. 
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даткову загрозу для долара та можливість для остаточної відмови 
від монетарного золота. 

Провідний експерт МВФ проф. Дж. Полак навіть прогнозував, що 
до 2000 р. на СПЗ  припадатиме половина світових ліквідних засо-
бів806. Натомість уже в новому тисячолітті, аналізуючи роль СПЗ у 
міжнародній валютній системі, він навіть не став згадувати про те, 
що загальна сума емітованих СПЗ (приблизно 360 млрд дол. – з ура-
хуванням п‘ятого розподілу, який на той момент так іще і не набрав 
чинності  – це лише приблизно 5, але ніяк не 50% загальних валют-
них резервів807. 

Що ж стосується амбіцій щодо СПЗ, то  і через багато років після 
запровадження СПЗ та Ямайської валютної реформи фахівці все ще 
констатують, що потенційні функції СПЗ ь у такі:  

1) композитний резервний актив (як визначено у статтях МВФ);  
2) потенційний новий резервний актив (цінні папери та інші інве-

стиційні інструменти, номіновані в СПЗ);  
3) одиниця обліку (для ціни активів та товарів на міжнародному 

ринку; прив‘язка валюти до СПЗ та звіт про платіжний баланс у 
СПЗ).  

Розширення ролі СПЗ у міжнародній валютній системі може тео-
ретично виправити основні помилки в межах поточної парадигми. 
Перш за все, розширення використання СПЗ поступово позбавить 
від непомірних привілеїв долара, зменшивши хронічну потребу в 
накопиченні резервів: замість накопичення доларів для погашення 
зовнішніх позик та врегулювання торговельних операцій уряди мо-
жуть використати для міжнародних розрахунків свої спеціальні пра-
ва запозичення в МВФ. Отже, «нова» стабільна резервна валюта по-
силить глобально безпечні активи та полегшить диверсифікацію. 
Тому, через періодичну емісію СПЗ, країни можуть мати доступ до 
додаткових резервів для здійснення своєї макроекономічної політики 
без накопичення більшої кількості доларів та «роздмухування іс-

                                                 
806 Wikie	 Ch.	 Special	 Drawing	 Rights:	 The	 First	 International	Money.	 Oxford	
University	Press,	2012.	P.	9. 
807 Clark	P.,	Polak	J.	International	Liquidity	and	the Role of the SDR in the Inter-
national Monetary System. IMF Working Paper.	2020.	WP/02/217.	P. 10. Wash.,	
D.C.:	IMF.	 
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нуючої пожежі»808. Все ще продовжуються висуватися різні пропо-
зиції стосовно розширення «ареалу» використання СПЗ – головним 
чином, для фінансування різних програм розвитку та допомоги краї-
нам, що (не) розвиваються (як це мало місце на міжнародній конфе-
ренції ООН з питань фінансування розвитку в Монтерреї, коли Дж. 
Сорос висунув ідею додаткової емісії у 27 млрд СПЗ для фінансу-
вання розвитку світової економіки809 – яку, наскільки я пам‘ятаю 
офіційні дебати, так ніхто і не підтримав). 

Це все пояснюється, звісно, не тільки недосконалістю самого ін-
струменту або недооціненою в ті часи міццю американського дола-
ра, але й тим, що, як визнав той самий Дж. Полак, «умови міжна-
родної валютної системи, які викликали створення СПЗ, більше не 
існують»810.  

 
Повертаючись, однак, до подій 1970-х років, слід підкреслити, 

що створення нової постбреттон-вудської монетарної системи не 
очікувало формальних рішень МВФ та провідних західних країн, а 
відбувалося за своєю логікою (відповідно до ринкових потреб та 
розподілу економічних сил) – причому як у внутрішньому грошо-
вому обігу, так і в міжнародному. І ці процеси, звісно, були взаємо-
пов‘язані. 

 
Слід визнати, що і після Ямайських 

угод час від часу лунали заклики до 
ремонетизації золота. У зв‘язку з цим 

слід нагадати, що під «ремонетизацією» на Заході, як правило, розу-
міють не повернення золоту функцій справжніх грошей (до чого ін-
коли закликають лише маргінальні політики та екстравагантні еко-
                                                 
808 Erti	H.	 Instabilities	 in	 the	 IMS	 and	 the	 Prospect	 of	 SDR	 as	 the	 Stabilizing	
Tool /	 Dubrovnik	 International	 University.	 P.	 54.	 URL:	 http://www.atlantic-
community.org/documents/	10180/e59e8fed-25c2-49d7-b446-3df0cdec1e02 
809 The «Monterrey	 Consensus»:	 funding	 the	 achievement	 of	 development	 tar-
gets.	 A	 report	 on	 the	 UN	 International	 Conference	 on	 Financing	 for	 Develop-
ment,	 Monterrey,	 Mexico,	 18-22 March 2002. P.	 9. URL:	
http://ec.europa.eu/development/body/publications/courier/courier192/ 
en/en_007.pdf 
810 Clark	P.,	Polak	J.	International	Liquidity and the Role of the SDR in the Inter-
national	Monetary	System.	P.	4.	 

Після Бреттон-Вудсу: 
золото 
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номісти), а лише збільшення його частки в банківських резервах, а 
«монетарним» називають метал, що перебуває не в обігу, а в підва-
лах банків. 

Зокрема, вже у січні 1978 р. міністр економіки Швеції Е. Бома 
висловив думку, що дозвіл проводити міжбанківські операції із 
золотом за ринковою ціною може призвести до того, що золото 
практично замінить «спеціальні права запозичення» МВФ як засіб 
міжнародних розрахунків. Однак цей прогноз так і не справдився. 
Не знайшла достатньої підтримки і пропозиція щодо ремонетиза-
ції золота, з якою французький президент В. Жискар д'Естен мав 
намір виступити в 1980 р. під час зустрічі «Великої сімки» у Ве-
неції. Зрештою учасники саміту обмежилися лише словами у  
підтримку розширення кредитної діяльності МВФ та висловили 
сподівання на «більш збалансовану еволюцію світовою резервної 
системи»811.  

А професор А. Лаффер, який був економічним радником Р. Рей-
гана, у своєму інтерв‘ю журналу «Euromoney» прямо заявляв, що 
його головна турбота – забезпечення стійкості американської валю-
ти. «Якщо у вас долар стане таким же гарним, як золото, – проголо-
шував він, – кому взагалі буде потрібне золото?»812. І таке проголо-
шувала людина,  яка увела у першу передвиборчу програму. тоді ще 
майбутнього. президента, а далі й  платформу республіканської пар-
тії 1980 р. пункт про грошову реформу, що можна було тлумачити як 
завуальоване посилання на прогнозоване повернення до золотого 
стандарту.  

                                                 
 Із більш-менш серйозних спроб можна згадати хіба що наміри Ліхтен-
штейну ввести металеву валюту для того, щоб убезпечити себе від ризику 
знецінення власної паперової валюти. Але укладання Валютної угоди зі 
Швейцарією (Währungsvertragzwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Fürstentum Liechtenstein) у 1980 р. вирішило цю проблему і,  
відповідно, поховало утопічні думки про повернення до металевих грошей. 
811 Declaration. Monetary	 problem,	 June	 23,	 1980	 – G7	Summit:	Venice, June	
22-23,	 1980 /	 University	 of	 Toronto	 G7	 Summit	 Information	 Centre. URL:	
http://www.g8.utoronto.ca/summit/1980venice/ communique/monetary.html 
 У 2015–2016 рр. А. Лаффер був радником міністра фінансів України  
Н. Яресько. 
812 Interview with Prof. A.Laffer. Euromoney. 1980,	August. Р. 31–32. 
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Які ж аргументи висували прихильники повернення до золота? 
Так, О. Леярд-Ліскін (O. Leyard-Liskin) із Chase Manhattan Bank  
зауважував про необхідність збільшення в інтересах зовнішньої тор-
гівлі суми міжнародних ліквідних коштів. Вважаючи, що долар у цій 
ролі може і повинен доповнити золото, він водночас сам вказував на 
наявність низки тенденцій, які протидіють ремонетизації «жовтого 
металу», зокрема зростання ролі деяких інших валют (марки ФРН, 
швейцарського франка, японської єни) та СПЗ. Цілком справедливим 
видавалося також його зауваження стосовно того, що ремонетизація 
золота – це не те питання, яке можна вирішити за допомогою зако-
нодавчого акта.  

З науковою аргументацією необхідності та можливості ремонети-
зації золота взагалі виникали проблеми, і тому докази прихильників 
такого підходу ґрунтувалися здебільше на ностальгічних спогадах та 
емоційних відчуттях, що досить точно висловив проф. Л. Клейн 
(Lawrence Robert Klein) із Пенсільванського університету, пояснив-
ши, що золото, на його думку, «динамічно входить у всю економічну 
систему..., чого ми просто не розуміємо». Це і справді було не дуже 
зрозумілим, оскільки прихильники повернення до золотого стандар-
ту, як правило, згадували періоди цінової стабілізації ХІХ – початку 
ХХ сторіччя, уникаючи обговорення докорінних змін, яких зазнала 
світова економіка на новому етапі глобалізації. Невипадково П. Са-
муельсон у відповідь на подібні міркування заявив: «Це давня істо-
рія. А як щодо свіжих доводів?»813.  

Згодом і самі конструктори «рейганоміки» помітно охололи до 
ідеї повернення до золотих грошей. Президент Р. Рейган став більше 
дослухатися до голосів таких радників, як А. Грінспен і Дж. Шультц, 
які не мали ілюзій з приводу можливості повернення до часів золо-
того стандарту.  

Утім, цьому передувала ще робота т.зв. «Золотої комісії», яка му-
сила ще раз детально вивчити суть цієї проблеми. Ініціаторами (за 
американською термінологією – «спонсорами») створення такої ко-
місії виступили два республіканські політики – сенатор Дж. Хелмс 
(Sen. Jesse Helms) та конгресмен Р. Пол (Ronald Ernest "Ron" Paul ).	
Обидва не були новачками у «боротьбі за золото». Сенатор Хелмс 

                                                 
813 Samuelson P. Economics focus. Newsweek. 13.10.1980. Р. 54. 
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ще у 1977 р. виступив автором закону, який дозволив американцям 
використовувати у комерційних контрактах «золоте застереження» – 
тобто прив‘язувати ціну контакту до вартості «жовтого металу». А 
Р. Пол у липні 1980 р. спробував використати передвиборчу 
кон‘юнктуру для того, щоб «проштовхнути» свій законопроєкт сто-
совно повернення в обіг золотих монет. Законопроєкт передбачав 
скасування норм щодо визначення статусу законного засобу плате-
жу для банкнот ФРС і вимагав запровадження їхнього викупу за 
золоті монети або зливки за біржовими цінами. При цьому автор 
законопроєкту посилався на норми Конституції США, які, на його 
думку, забороняють штатам використовувати як засіб платежу 
щось інше, крім золота та срібла, і не дозволяє федеральному уряду 
надавати статус законного засобу платежу будь-якому платіжному 
інструменту.  

Таким чином, пропонувалося скасувати закон 1862 р. про закон-
ний засіб платежу і дозволити кредиторам приймати в оплату боргу 
лише ті грошові кошти, які вони вважають за прийнятні. (У зв‘язку з 
чим законопроєкт отримав назву «Акт щодо монетарної свободи» – 
Monetary Freedom Act.) Оскільки Банківський комітет Конгресу зі 
зрозумілих причин відмовлявся розглядати такі «новації», то Р. Пол 
спробував внести його через Підкомітет у справах гірництва 
(Subcommittee on Mines and Mining)	– до відповідальності якого фор-
мально відносився видобуток «жовтого металу». Але і цей варіант не 
пройшов. 

Наступна нагода поборотися за повернення до золотого стандарту 
виникла у жовтні 1980 р., коли Конгрес США розпочав розгляд пи-
тання щодо збільшення квоти, призначеної Сполученим Штатам у 
Міжнародному валютному фонді. Тоді сенатор Дж. Хелмс, від-
штовхнувшись від теми СПЗ, знову підняв питання про міжнародні 
засоби платежу та роль золота і вніс до відповідного законопроєкту 
поправку, що передбачала створення казначейством (міністерством 
фінансів) спеціальної комісії, яка повинна була підготувати реко-
мендації стосовно американської політики в питанні ролі золота у 
міжнародній валютній системі814.  

                                                 
814 Public	 Law	 96-389 – Оct.	 7,	 1980,	 Sec.	 10. URL:	 http://uscode.house.gov/ 
statutes/pl/96/389.pdf 
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Тож у жовтні 1980 р. президент Дж. Картер підписав розпоря-
дження щодо створення такої комісії. Однак тоді ж було досягнуто 
політичної угоди з Адміністрацією Картера, згідно з якою він не 
продовжив призначення членів Комісії до підсумків президентських 
виборів у листопаді із тим, щоб у разі програшу демократів (що і 
сталося) питання залишилося на розсуд Адміністрації Р. Рейгана. 
Нова ж адміністрація не поспішала з реалізацією цього рішення:  
прізвища членів Комісії були оголошені лише 22 червня 1981 р., а 
перше засідання Комісії відбулося 16 липня815. Ініціатори створення 
Комісії очікували, що Білий дім, відповідно до передвиборчої про-
грами Р. Рейгана сприятиме призначенню більшості членів Комісії з 
табору прихильників ремонетизації – із тим, щоб подати відповідний 
сигнал Конгресу. Але на той час в Адміністрації вже займалися не 
пропагандою, а реальною політикою і сигналу не подали816.  

Улітку 1981 р. до цього плану повернулися знову, і зрештою при 
американському Конгресі була створена спеціальна Комісія із  
проблем золота (U.S. Gold Commission), до завдань якої відносився 
аналіз усіх «за» і «проти» відновлення золотого стандарту. В її скла-
ді було сімнадцять відомих вчених-економістів, бізнесменів та полі-
тичних діячів, таких як секретар Казначейства (міністр фінансів)  
Д. Ріган, економічні радники президента М. Уайденбаум і Д. Джор-
дан, конгресмени Ч. Уайлі та Г. Реусс. Формально її головою був  
Д. Ріган, але фактично роботу Комісії очолила А. Швартц (відома 
вчена, соратниця М. Фрідмана).  

Комісія розпочала свою роботу 18 вересня 1981 р., але до терміну, 
встановленого спочатку на листопад того ж року, не змогла прийти 
до остаточного рішення. Новий термін завершення роботи було пе-
ренесено на 31 березня 1982 р. Фактично рішення прийняли вже в 
лютому, і підготовка 700-сторінкового звіту щодо діяльності Комісії 
до призначеного терміну по суті нічого не додала до того, що вже 
було відомо. 

Звіт Комісії складався з двох томів. Перший том містив саму до-
повідь, яка відображала всі думки, висловлені членами Комісії. 
Вступний розділ містив рекомендації Комісії із шести напрямів:  
                                                 
815 Schwartz	A.J.	Money	in	Historical	Perspective / Ed. by Schwartz A.J. Chica-
go:	University	of	Chicago	Press,	1987. Р. 318.  
816 Там само. С. 322. 
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1) програма продажу Казначейством золотих медальйонів; 2) емісія 
Казначейством золотих інвестиційних монет (gold bullion coins);	 
3) емісія Казначейством облігацій, прив‘язаних до ціни золота (gold-
backed notes or bonds); 4) золоті резерви Сполучених Штатів (офіцій-
ний облік, співвідношення між обсягом резервів та сумою золотих 
сертифікатів ФРС, доречний розмір золотих резервів та управління 
резервами); 5) внутрішня монетарна політика та 6) міжнародна ва-
лютна політика817. 

Другий том, названий «додатками», в основному був присвяче-
ний «звіту меншості», тобто викладав точку зору тих членів Комі-
тету, які при голосуванні остаточних висновків були «проти» або 
утрималися.  

Звіт меншості  був підготовлений під керівництвом конгресмена 
Р. Пола і відображав здебільшого власне його погляди, оскільки інші 
члени «меншості», такі як великий прихильник підходів Ж. Рюеффа 
та Ш. де Голля інвестиційний банкір Л. Лерман (Lewis E. "Lew" 
Lehrman) або каліфорнійський юрист із команди Р.Рейгана А. Кос-
тамага (Arthur Costamagna) не поділяли підходів конгресмена щодо 
концепції грошової системи..  

Із самого початку роботи Комісії такі питання, як інфляція та мо-
нетарна політика привертали увагу активних членів, зокрема,  
Дж. Джордана (Jerry Jordan) та С. Ніла (Stephen Neal). Погляди ін-
ших членів Конгресу (К. Додда, Х. Шмітта, Р. Джепсена)  спочатку 
не були чітко визначені. Двоє представників Адміністрації – М. Вай-
денбаум та Д. Ріган фактично не брли участі в роботі аж до двох 
останніх засідань. Громадське суспільство представляли чотири чле-
ни Комісії – дилер із операцій із золотом, інвестиційний банкір, 
юрист та економічний консультант. 

До того часу, коли Комісія завершила свої засідання, стало зрозу-
міло, що групу прихильників золотого стандарту  становили конгрес-
мен Р. Пол та два згадані вище представники громадськості. Причо-
му А. Костамага був зацікавлений лише в забезпечені ринку золота 
необхідною кількістю інвестиційних монет, а Л. Лерман – віднов-
ленням конвертованості долара у золото. В ході обговорення  
                                                 
817 Report	to	the	Congress	of	the	Commission	on	the	Role	of	Gold in the Domes-
tic and International Monetary Systems / The	Secretary	of	 the	Treasury. Vol. 1. 
Wash.,	D.C.,	March	31,	1982. Р. 4., 
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проблеми висувалися пропозиції повернення до повного або частко-
вого покриття золотом емісії доларів; випуску облігацій, забезпече-
них золотом; встановлення паралельного обігу паперових і золотих 
грошей. Однак жодна із цих пропозицій не була прийнята, оскільки 
більшістю голосів (9 проти 8) Комісія вирішила, що повернення до 
будь-якої форми золотого стандарту не є ефективним заходом бо-
ротьби з інфляцією.  

Через це Комісія не радила президенту Сполучених Штатів здій-
снювати будь-які кроки щодо повернення до системи використання 
«жовтого металу» в грошовому обігу, а обмежилася рекомендацією з 
питання практичної організації продажу золота818. Під час обгово-
рення цієї рекомендації в Комісії також виникли запеклі суперечки. 
Більшість схилялася до того, що «жовтий метал» слід продавати із 
державних запасів шляхом карбування золотих монет. Конгресмен 
Ч. Уайлі наполягав на карбуванні медальйонів, що мало підкреслити 
немонетарний характер сучасної ролі золота. Однак більшістю голо-
сів (12 проти 3 при 2 відсутніх) було прийнято компромісне рішення 
рекомендувати здійснення продажів золота шляхом відновлення кар-
бування двадцятидоларових монет «подвійний орел» (double eagle),	
які, однак, не мали би статусу законного засобу платежу.  

У згаданому вище звіті меншості було здійснено спробу докладно 
обґрунтувати можливість і необхідність повернення до стандарту 
«дзвінкої монети» («sound system»), визнаючи, однак, що це було би 
аж ніяк не безболісно. Треба думати, що такі прогнози –  навіть затя-
тих прихильників ремонетизації золота – геть не надихнули тих, ко-
му цей звіт призначався. 

Утім, тверезомислячі фахівці й не очікували, що результатом ро-
боти Комісії стануть якісь радикальні зміни у сфері грошового обігу. 
Невипадково на запитання «яких результатів Ви чекаєте від роботи 
Комісії щодо золота?» виконавчий віце-директор швейцарського  
банку UBS Г. Хансельман відповів коротко: «Ніяких». І це не вида-
валося дивним, оскільки та той момент проблема ролі золота вже 
неодноразово обговорювалася західними експертами. У червні  
1980 р. на Всесвітній банківській конференції у Сінгапурі з доповід-
дю щодо цієї проблеми виступав Р. Гай (R.Guy), директор лондон-

                                                 
818 Там само. С. 21. 
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ського банку N.M. Rothschild and sons. У лютому 1982 р. міжнародну 
конференцію щодо золота організував італійський Banca Nazionale 
del Lavoro. У своєму виступі на цій конференції Г. Волліч (Henry  
C. Wallich), член Правління ФРС США, зауважив щодо повернення 
до золотого стандарту: «Я дуже сумніваюся, що ми можемо зробити 
це ... навіть якщо і можемо, таке не спрацює добре, а навіть якщо 
якийсь час і працюватиме добре, це не зможе тривати довго»819. 

Восени того ж року це питання піднімалося на щорічній сесії 
МВФ у Торонто. Зокрема, міністр фінансів Південної Африки (основ-
ного видобувача золота) О. Хорвуд (O.P.F. Horwood)  звернув увагу 
на нещодавній звіт «Золотої комісії» Конгресу США і продовження 
існування різних точок зору щодо проблеми сучасної та майбутньої 
ролі золота в міжнародній валютній системі. «Не дивно, – зауважив 
він, – що Комісія не рекомендує відновити традиційний золотий стан-
дарт як у США, так і на міжнародному рівні. Але вона, водночас, 
ніяк не сприяла жодним реальним крокам для демонетизації золота». 
У зв‘язку з цим О. Хорвуд висловив думку про те, що чим швидше 
грошова функція золота буде загальновизнана та нормалізована, тим 
буде краще для міжнародної валютної системи. Адже, золото, на йо-
го думку, все ще залишається «притулком» у періоди загальної неви-
значеності та серйозних проблем у міжнаціональних відносинах820. 
Однак цю думку не  підтримали і ніякої дискусії з цього приводу не 
відбулося.  

 

 
 

                                                 
819 The	Gold	Problem:	Economic	Perspectives	Proceedings	of	the	World	Confer-
ence	on	Gold,	held	 in	Rome,	1982 / Ed.	by	A.Quadrio-Curzio. Oxford:	Oxford	
University	 Press	 for	 the	 Banca	 Nazionale	 del	 Lavoro	 and	 Nomisma,	 1982.  
Р. 264.  
820 1982	IMF	Annual	Meeting	of	the	Board	Of	Governors.	Summary	Proceedings. 
Toronto,	Ontario,	Canada,	September	6–9,	1982. Р. 172–173. 

«Повернення до золотого стандарту зараз нагадувало  
би спробу розвернути в зворотному напрямку автомобіль,  
що мчить зі швидкістю 150 миль на годину».  

                                    Р. Гут,	виконавчий директор  
цюріхського Credit Suisse.  

         U.S. News and World Report 26.10.1981. Р. 61.  
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Якщо говорити про серйозні, фундаментальні економічні дослі-
дження стосовно можливості та доречності повернення до якоїсь 
форми золотого стандарту, то, здається, Звіт Комісії щодо золота ос-
таточно «закрив» це питання, хоча і після його оприлюднення час 
від часу продовжують здійснювати ся спроби «реабілітувати золо-
то», але вони здебільшого, епігонські та не вносять у грошову теорію 
нічого нового. Як зазначив із приводу закликів щодо повернення до 
золотого стандарту професор Чикагського університету А. Кашьяп 
(Anil K. Kashyap):	«Я не знаю жодного економіста з серйозною репу-
тацією, який би думав, що це мудра ідея, але вона має велику полі-
тичну привабливість»821. 

 
Утім, якщо теоретичні дискусії нав-

коло ролі золота поступово згасали 
через відсутність нових аргументів з 

обох сторін, то на практиці проблему не розв‘язано: адже офіційні 
золоті запаси все ще становлять досить помітний обсяг. На момент 
прийняття рішення щодо демонетизації золота «довготривалий анта-
гонізм державної машини з приватними золотовласниками вирішив-
ся на користь останніх» і співвідношення між державними запасами 
та приватними фондами «жовтого металу» становило приблизно 
40:60822.  

Варто зауважити, що у післявоєнні роки спостерігалося постійне 
зниження співвідношення офіційних запасів золота до величини сві-
тового імпорту: у 1950 р. воно становило 53,3%, у 1968 р. – 15,4%, у 
1974 р. – 5,8%. Спостерігалося також значне зниження співвідно-
шення до зовнішньоторговельного обороту не тільки запасів золота, 
а й усіх золотовалютних запасів. Наприклад, якщо в 1949 р. вони 
становили 76% від світового імпорту, то вже в 1969 р. – 31%, а з 
1979 р. стабілізувалися на рівні приблизно всього тримісячного сві-
тового імпорту (тобто 25%). 

Незважаючи на це, на початку восьмидесятих років, як констату-
вав звіт Комісії Конгресу США, Казначейство утримувало більшу 
                                                 
821 Freeland	Ch.	Economists,	consensus	and	crisis. International Herald Tribune. 
Jan. 11,	2013. Р. 2. 
822 Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма. Москва: 
Финансы и статистика, 1984. С. 286.  

Після Бреттон-Вудсу: 
золоті резерви 
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частину монетарних золотих запасів Сполучених Штатів у схови-
щах, які розташовані у Форт-Ноксі (штат Кентуккі) та Вест-Пойнті 
(штат Нью-Йорк), у Пробірних палатах у Нью-Йорку та Сан-
Франциско, а також на Денверському та Філадельфійському монет-
них дворах. Крім того, зберігачем решти золотого фонду виступає 
Федеральний резервний банк Нью-Йорку. Отож загалом золоті запа-
си становили 264 млн тр.унцій (8,2 тис. т) вартістю  понад 11,1 млрд 
дол. (за останньою офіційною ціною у 42,22 дол. за унцію)823.  

Слід звернути увагу на те, що найбільшого розміру золоті резерви 
США сягнули після Другої світової війни, становивши у 1947 р.  
21,8 тис. т, або понад 70% світових запасів «жовтого металу» (без 
урахування даних щодо СРСР та Китаю). Однак до 1965 р. ця частка 
скоротилася до 33% (12,5 тис. т), а на період, що нами розглядається, 
– взагалі до 23%. 

У 1980 р. загальні офіційні запаси золота становили 35,8 тис. т, у 
тому числі у міжнародних інституціях – 6,1 тис. т, а найбільшими 
(після США) власниками резервів «жовтого металу» були такі краї-
ни, як ФРН (3,0 тис. т), Швейцарія (2,6 тис. т), Франція (2,6 тис. т), 
Італія (2,1 тис. т), Нідерланди (1,4 тис. т),  Бельгія (1,0 тис. т), а та-
кож Японія (0,8 тис. т). Найбільший видобувач золота – Південна 
Африка – утримувала у своїх резервах усього 0,2 тис. т «жовтого ме-
талу». Серед міжнародних інституцій провідне місце займав, звісно, 
МВФ. Протягом 1949–1972 рр. його золоті запаси збільшилися з  
1,3 до 4,8 тис. т. Але ще у  серпні 1975 р. Тимчасовий комітет прий-
няв рішення щодо програми поступового зменшення золотих резер-
вів Фонду. Ішлося про зменшення резервів на одну третину, або  
50 млн тр.унцій (понад півтори тисячі тонн). Тому вже у травні 1976 р. 
25 млн унцій повернули країнам-членам пропорційно їх квотам ста-
ном на 31 серпня 1975 р., а решту було вирішено продати протягом 
чотирирічного періоду на відкритих аукціонах. Через це за рахунок 
надходжень від продажу золота було створено Цільовий фонд для 
надання фінансової допомоги країнам, що розвиваються, з метою 
врегулювання ними платіжного балансу. Перший відкритий аукціон 
Фонду відбувся 2 червня 1976 р., а до травня 1980 р. програму було 
завершено. Таким чином, у 1980 р. уже зменшені резерви МВФ ста-
                                                 
823 Report to the Congress of the Commission on the Role of Gold in the Domes-
tic and International Monetary Systems. Vol. 1. Р. 135. 

3. МОНЕТАРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 

571 

новили 3,3 тис. т «жовтого металу». Ще 2,9 тис. т утримувалися на 
той момент у Європейському фонді валютного співробітництва. 

Намагаючись підтримати процес демонетизації золота, Сполучені 
Штати також здійснили масовані продажі золота зі своїх офіційних 
резервів. Зокрема, вже 20 квітня 1978 р. було оголошено про продаж 
1,8 млн тр.унцій золота на шістьох щомісячних аукціонах (по 300 
тис. унцій на кожному). Це рішення і перший аукціон, проведений 
23 травня того ж року, зчинили певний стабілізуючий вплив на ста-
новище американського долара. Однак вже починаючи з другого аук-
ціону вплив «золотої інтервенції» помітно знизився. До моменту за-
вершення наміченого продажу курс долара по відношенню до всіх 
важливих валют падав ще нижче. Як можна побачити з табл. 9, на 
кінцевих етапах широко розрекламованої програми продажу частини 
офіційних золотих запасів США курс долара не тільки не підвищив-
ся, а й постійно падав. Причому іноді він знижувався не тільки в до-
вготривалому аспекті, а й безпосередньо порівняно із днем прове-
дення аукціону. Зокрема, після аукціону 20 вересня 1978 р., на якому 
золото продавалося за середньою ціною 212,76 дол. за унцію (на 
першому аукціоні – 180,38 дол.) курс американської валюти знизив-
ся 22 вересня  порівняно з днем аукціону: по відношенню до гол-
ландського гульдена – з 2,128 до 2,127; до марки ФРГ – з 1963 до 
1954; до швейцарського франка – з 1,539 до 1,524 тощо.  

Таблиця 9. Курс долара США після оголошення про проведення 
продажу золота і після кожного з аукціонів у 1978 р. 
 
 Вид валюти 24.IV 21.V. 23.VI 21. VII 16. VIII 22. IX 18. X 
Фунт стерлінгів  
(у дол. за 1 ф.ст.) 1,826 1,812 1,847 1,913 1,945 1,971 1,995 

За 1 дол.США:        
Гол. гульден 2,215 2,280 2,235 2,220 2,117 2,127 2,001 
Бельг. франк 33,40 33,20 32,69 x 30,62 30,79 28,91 
Нім. марка 2,080 2,127 2,079 2,053 2,937 1,954 1,835 
Італ. ліра 867,7 872,5 857,1 845,5 822,9 827,5 812,2 
Франц. франк 4,650 4,673 4,562 4,428 4,225 4,375 4,213 
Швейц. франк 1,930 1,970 1,870 1,791 1,599 1,524 1,508 
Швед. крона 4,641 4,680 4,952 4,539 4,361 4,419 4,291 
Япон. єна 226,2 228,5 208,1 201,1 184,0 188,2 182,1 

Джерело:	«Financial Times»  за відповідні дати. 
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І хоча уряд США прийняв рішення продовжити продаж золота, 
збільшивши кількість щомісячної пропозиції спочатку до 750 тис. 
тр.унцій, а потім і до 1,5 млн унцій, це не змогло стабілізувати валют-
ний ринок і зайвий раз продемонструвало справедливість тверджен-
ня, що «наразі державні резерви [золота. – О.Ш. ] від активної діяль-
ності у грошовій сфері практично відключені»824.  

Один із західних економістів, директор швейцарського банку 
UBS М. Гел зазначив, що будь-яка ремонетизація золота могла би 
придбати єдину форму застави під кредит. Такі випадки, дійсно, 
були помічені: зокрема, ще у червні 1974 р. «Група десяти» МВФ 
припустила можливість надання міжнародних кредитів на таких 
умовах. У вересні того ж року ФРН надала кредит Італії в сумі  
2 млрд дол., а Банк Італії «заморозив» 20% свого золотого запасу 
(515 т) як заставу за цією позикою (з правом Бундесбанку у разі 
неповернення кредиту вимагати депоноване золото, вартість якого 
становила 2,5 млрд дол.). Пізніше на аналогічних умовах кредит 
Португалії надавав Банк міжнародних розрахунків. Були також за-
фіксовані поодинокі випадки отримання позик під заставу золота 
на євроринку (Уругваєм, а також ПАР). Загалом же така практика 
широкого розповсюдження не знайшла, в тому числі, через, з одно-
го боку, зниження ліквідності «жовтого металу» (що підривало за-
цікавленість у отриманні додаткових його обсягів в офіційні резер-
ви), а з іншого – нестабільність його ціни (що ускладнювало вар-
тісну оцінку застави).  

Усього за 1970-ті роки Сполучені Штати продали 530 т золота, а 
МВФ – 732 т. У 1980-х роках операції із золотом з боку МВФ та 
центральних банків були фактично заморожені, в останній декаді 
минулого сторіччя продажі золота відновилися (в тому числі й ін-
шими країнами) і становили вже 2,9 тис. т. За розрахунками Світової 
ради золота (World Gold Council), золоті запаси центральних банків у 
1990 р. становили 35,6 тис. т, а у березні 2005 р. – 31,4 тис. т25, тобто 
кардинального зменшення офіційних золотих запасів з моменту за-
провадження  Ямайської угоди не відбулося. 

Між тим монополія долара, що виникла внаслідок демонетизації 
золота, не була ані повною, ані довгою. Процес відновлення конвер-

                                                 
824 Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма. С. 287. 
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тованості валют країн Західної Європи логічно зумовив не тільки 
підвищення їхнього значення, а й  їхнє об‘єднання.  

 
У 1986 р. Єдиний європейський акт 

(Single European Act) увів до деяких еконо-
мічних передумов чесну та лояльну компе-
тенцію, а також також  довгострокову ста-
більність на внутрішньому ринку. Крім 

того, в Акті йшлося про Європейський валютний союз та  
полиблення валютного співробітництва між країнами – членами 
Спільноти, зокрема про європейську валютну систему та європей-
ську валютну одиницю. Відповідні положення на підставі цього Ак-
та були навіть внесені до нової статті Угоди про ЄЕС (стаття 102а). 
Того ж року на червневому саміті ЄЕС у Ганновері було прийнято 
рішення про створення «Комітету ad hoc» для опрацювання нового 
плану створення економічного та валютного союзу (який очолив го-
лова Єврокомісії Ж. Делор). 

Звіт щодо ЄВС у Європейській Спільноті, підготовлений Комі-
сією Делора, був офіційно представлений  у квітні 1989 р. Комісія 
рекомендувала здійснити рух у напрямі створення економічного та 
валютного союзу у три етапи, здійснивши суттєві кроки щодо забез-
печення економічної конвергенції, цінової стабільності та бюджетної 
дисципліни до того, як будуть зафіксовані курси валют країн-членів 
(у т.ч. при їхньому обміні на спільну валюту).  

На першому етапі  (з 1 липня 1990 р.) запроваджувалася більш 
глибока координація дій, другий етап являв собою інституційну під-
готовку до кінцевого етапу, на якому фіксувалися курси валют і 
здійснювався їх обмін на єдину валюту. Тобто врешті-решт експерти 
повернулися до ідей, висловлених у «плані Вернера». Що пізніше 
визнав і сам Ж. Делор, заявивши: «Необхідно сказати, що «Доповідь 
Вернера» помітно впливала на загальну філософію, на якій базува-
лися наші пропозиції і навіть на структуру  «Доповіді Делора»… 
«Доповідь Делора» напряму випливала з «Доповіді Вернера»825. І це 

                                                 
825 Danescu	 E.	 The	Werner	Report	 and	 the	Delors	Report. A Rereading of the 
Werner Report of 8 October 1970 in the light of the Pierre Werner family ar-
chives – Conclusion /	 Sanem:	 CVCE. 2012. Р. 3. URL: 

Європейська  
валютна система  
– «діамант 
Європи» 
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не дивно, оскільки «план Вернера» постійно виступав як свого роду 
«збудник» ідей у дискусіях, які точилися в ті роки. Це стосується, 
зокрема, таких ініціатив стосовно подальшого майбутнього європей-
ської інтеграції загалом, як «план Шпіренбурга» (the Spierenburg	
Plan), «доповідь групи лорда Кромера» ( the Report of  Lord Cromer’s 
Group)	 та «звіт Тіндеманса» (Tindemans Report),	 або концепції  
«паралельної валюти» Р. Манделла та Дж. Магніфіко, а також менш 
відомого т.зв. «Маніфесту Дня Усіх Святих» (All Saints’ Day Manif-
?sto).  

У червні 1989 р. Європейська Рада на своєму засіданні в Мадриді 
в цілому схвалила запропонований Комісією Делора проєкт ство-
рення Європейського валютного союзу (який сам Ж. Делор називав 
«діамантом в короні Європи»), а у грудні того ж року на засіданні у 
Страсбурзі було прийнято рішення провести міжурядову конферен-
цію з цього питання для опрацювання конкретного плану дій. Реаль-
на підготовча робота розпочалася на засіданні Ради міністрів еконо-
міки та фінансів (ECOFIN) у липні 1990 р.: на ньому було представ-
лено звіт з цього питання, підготовлений Валютним комітетом, який 
деталізував план запровадження єдиної валютної політики та уве-
дення спільної валюти. Звіт було схвалено усіма країнами – членами 
Спільноти, за винятком Великої Британії, прем‘єр-міністр якої 
М.Тетчер ставилася до валютного союзу як до змови «галльських 
дирижистів»826.   

                                                                                                               
http://www.cvce.eu/content/publication/2012/4/5/72dae01a-6f2f-4b00-8caa-
ba66db14dcac/publishable_en.pdf 
 У 1975 р. дев‘ять європейських економістів виступили у британському 
тижневику «Економіст» із маніфестом,	в якому пропонували уведення па-
ралельної спільної валюти – «the Europa», – курс якої стосовно національ-
них європейських валют «плаватиме» залежно від змін співвідношення купі-
вельної спроможності (тобто індексуватиметься на рівень інфляції). Оскільки 
журнал вийшов 1 листопада,	то статтю жартівливо назвали «Маніфест Дня 
Всіх Святих за Європейський валютний союз» ("The All Saints' day manifesto 
for European monetary union")	,	маючи на увазі,	що «Усіма Святими» будуть 
європейські уряди,	якщо вони погодяться на ці пропозиції. Пізніше автори 
маніфесту у складі експертних груп опублікували дві доповіді з цієї  
проблематики для Єврокомісії (Optica	Report	'75,	Optica	Report	1976). 
826 Эйхенгрин Б. Непомерная привилегия. С. 149. 
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Наступного місяця Європейська Комісія офіційно визначила чо-
тири елементи, на яких базуватиметься економічний та валютний 
союз: 

– монетарна (валютна) політика повинна визначатися та впрова-
джуватися новою установою Спільноти – Європейським централь-
ним банком; 

 – головною метою ЄЦБ (який повинен діяти незалежно від полі-
тичного тиску) буде забезпечення цінової стабільності; 

– бюджетна дисципліна виступатиме основою тісної конвергенції 
напрямів економічної політики окремих держав; 

– майбутньою спільною валютою ЄЕС буде Європейська валютна 
одиниця (ECU).  

У грудні 1990 р. на другій Міжурядовій конференції обговорюва-
лося створення політичного союзу. При цьому було досягнуто кон-
сенсусу щодо того, що створення спільного ринку та економічного 
союзу не може вважатися завершеним без уведення спільної валюти. 
Підсумки обох міжурядових конференцій було підбито на Ма-
астрихтському саміті (9–10 грудня 1991 р.), де також було прийнято 
рішення про створення політичного союзу, а ЄЕС було замінено на 
Європейський Союз. Ці рішення були ратифіковані Європейським 
Парламентом та підписані головами держав та урядів Союзу у квітні 
1992 р., отримавши назву «Маастрихська угода».   

Як можна зрозуміти, це дуже нагадує Латинський валютний со-
юз – єдине, що тоді не було спільного «Латинського центрального 
банку», оскільки металева грошова система могла в принципі обій-
тися і без нього, а ось кредитно-грошова – вже ні. Створення Латин-
ського валютного союзу 23 грудня 1865 р. мало потужну політичну 
мотивацію – так само, як пізніше це відбувалося і з Європейським 
валютним союзом. Рушійною силою Латинського валютного союзу 
був Ф. Парьє, який теж мріяв про те, що надалі валютний союз роз-
виватиметься у Європейський Союз з Європейським Парламентом і 
Європейською Комісією.  І так само відсутність бюджетної дисцип-
ліни Італії продовжує відігравати деструктивну роль і в Європей-
ському Союзі. 

                                                 
 Пізніше, на наполягання Німеччини, було вирішено, що колективна  
валюта називатиметься «євро». 
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Отже, можна констатувати, що спочатку на даному етапі глобалі-
зації як «спадок» (через поетапний відхід основних світових валют 
від своєї золотої основи) місце «жовтого металу» у світовій грошо-
во-валютній системі перейшло до американського долара. Але пара-
лельно розпочався процес фрагментації єдиного глобального  
валютного простору, головним елементом якого стало створення 
Європейського валютного союзу.  

Таким чином, перший етап пізньомодерної монетарної глобаліза-
ції ознаменувався насамперед завершенням процесу демонетизації 
золота – тобто повної втрати «жовтим металом» позицій моно-
польного товару-еквівалента, припинення виконання ним усіх гро-
шових функцій, заперечення повновартісних (таких, що мають влас-
ну вартість) грошей – давно стала реальністю. Процес цей розпочав-
ся ще на початку минулого сторіччя, що і знаменувало перехід до 
нового етапу чи витка глобалізації, найбільш інтенсивна стадія якого 
спостерігається сьогодні. Саме цей перехід і викликав необхідні змі-
ни в основі валютної системи, такі як: 

–  відрив ціноутворення від золотої основи, що проявилося в пос-
тійному зростанні цін – явищі, до того часу практично в економіці в 
мирний період не відомому (причому це зростання не могло бути 
пояснено зміною співвідношення вартостей товарів та золота як 
грошей); 

– вилучення золотих монет з обігу, яке спочатку відбувалося сти-
хійно паралельно впровадженню паперових та кредитних грошей і 
завершилося в основному в період Першої світової війни (лише в 
США завершення цього етапу пов‘язано з кризою  1929–1933 рр.); 

– скасування усіх форм платежів у золоті на внутрішніх ринках, 
яке відбулося одночасно з крахом золотозлиткового та золотодевіз-
ного стандартів; 

 – розірвання безпосереднього зв’язку між обсягом золотих резер-
вів центральних банків та розміром грошової емісії, в результаті чо-
го скарби припинили бути  відвідними та приводними  каналами 
грошового обігу не тільки безпосередньо, а й опосередковано; 

– використання  резервних валют та  міжнародних розрахункових 
одиниць, які поступово  виштовхнули золото із міжнародного обігу; 

– поява подвійної  ціни золота – ринкової та офіційної, що після 
краху т.зв. «Золотого пулу» (1968 г.) почали дедалі більше відрізня-
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тися, що врешті-решт призвело до припинення міждержавних тран-
закцій з жовтим металом; 

– відмова від розміну доларів на  золото навіть для центральних 
банків (відповідно до рішення президента Р. Ніксона від 15 серпня 
1971 р.), що знаменувало крах останньої форми обмеженого  
золотого стандарту (золото-доларового); 

– допущення коливань центральних курсів провідних валют світу 
відносно долара США у межах 2,5% (Смітсонівська угода грудня 1971 
р.); 

– одностороннє впровадження дев‘ятьма провідними країнами 
вільного плавання своїх валют відносно долара США у лютому  
1973 р.; 

– скасування фіксування золотих паритетів, тобто ліквідація 
офіційної ціни золота та узаконення системи вільноплаваючих ва-
лютних курсів, що було здійснено у 1976 р. на Кінгстонскій сесії 
Тимчасового комітету МВФ, – як уже лише формальне визнання 
здійсненої демонетизації золота. 

 
Таким чином, вдруге після панування золотого стандарту було 

створено дійсно світову валютну систему. Особливо, зважаючи, що 
саме до цього механізму невдовзі приєдналися і країни т.зв. «міжна-
родної соціалістичної валютної системи», які у період «холодної 

                                                 
 Це гасло походить від назви невеликої, але відомої монографії радянсько-
го дослідника К. Ларіонова (Ларионов К.А. Два мира – две валютные си-
стемы. Москва: Финансы, 1973. 176 с.), що, в свою чергу, було алюзією на 
жартівливо-саркастичну фразу «два мира – два Шапиро», яка була досить 
поширеною серед ліберальної інтелігенції. В економічних колах вважалося, 
що йдеться про двох відомих вчених – американського та радянського. На-
томість насправді походження фрази трохи інше. В усякому випадку, В. 
Войнович викладав його історію наступним чином: «... кореспондент агент-
ства ЮПІ (UPI – United Press International. – О.Ш.) Генрі Шапіро, проходя-
чи повз будівлю ТАРС, побачив дим, який валив звідти. Він  
подзвонив у двері. Ніхто не відгукнувся. Він зателефонував. Трубку зняв 
черговий Соломон Шапіро. – У вас пожежа, – сказав йому Генрі. – А хто це 
говорить? – запитав Соломон. – Шапіро. – Радянський Шапіро вирішив, що 
його розігрують, і кинув слухавку. Американський Шапіро повідомив по 
телефону в Нью-Йорк, що в Москві горить будівля ТАРС. Повідомлення 
ЮПІ телетайпом прийняв радянським Шапіро. Він відкрив двері в коридор 
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війни» протистояли міжнародній капіталістичній (Бреттон-Вудській) 
системі як історична альтернатива. 

Але паралельно розпочався процес фрагментації єдиного гло-
бального валютного простору, головним елементом якого стало 
створення Європейського валютного союзу. Внаслідок цього вибу-
дувалася нова конфігурація валютних відносин в умовах розпаду 
Бреттон-Вудської системи і «ямайський ромб» перетворився на бага-
токутник із потенційно зростаючою кількістю «кутових» валют. 
(Причому кут нахилу – так само, як і близькість розташування від-
носно вершини багатокутника – залежить від стану міжвалютної 
конкуренції.) 

 

                                                                                                               
і тут переконався, що брехлива американська преса не бреше – коридор 
огорнув дим. Пожежу якось загасили, але пам‘ять про неї збереглася в жар-
ті: два світи,	два Шапіро». (Войнович В. Антисоветский Советский Союз. 
Москва:	Материк,	2002). 
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1. Монетарна географія: геоекономіка грошей 
 
 

«Коротко кажучи, від часів давньої Месопотамії  
і до часів сучасного Китаю просування  грошей було  

однією із рушійних сил людського прогресу». 
Ferguson N. The Ascent of Money.  

A Financial History of the World  
 
Тема географії грошей не є новою для наукових досліджень. 

Утім, переважно розглядаються або просто географія історичних та 
архітектурних пам‘яток, зображених на грошових знаках, або роль 
географічного розташування у розвитку  грошово-фінансових інсти-
туцій827. Дехто через це взагалі зауважує про «кінець географії», хо-
ча наші дослідження свідчать, що такі автори занадто поспішають – 

                                                 
827 O‘Brien R. Global Financial Integration: The End of Geography (Chatham 
House	 Papers). London:	 Council	 of	 Foreign	 Relations,	 1992.	 120	 p.; Masson 
P.R.,	Pattillo	C. Monetary	Geography	of	Africa / Wash., D.C.:	Brookings Insti-
tute	Press,	2005. 217 р. 
 Ідеться про твердження інвестиційного банкіра Р.О‘ Брайєна: «У міру то-
го, як ринки та їх правила стають інтегрованими, актуальність географії та 
необхідність базувати свої рішення на географії змінюватимуться та змен-
шуватимуться. Гроші, перебуваючи взаємно замінними (fungible), продов-
жуватимуть намагання уникнути обмеження існуючої географії і будуть все 
більш успішними у спробах втечі [за кордон. – О.Ш.]. (…) Чим ближчими 
ми будемо до цілі глобальної інтеграції, тим ближчими ми будемо до кінця 
географії». 
(O‘Brien R. Global Financial Integration:	 The End of Geography (Chatham 
House Papers).	London:	Council of Foreign Relations,	1992.	P. 2, 5. 
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як і у випадку з «кінцем історії». Тому ми вважаємо, що є усі підста-
ви говорити про «монетарну географію», – однак, на відміну від ана-
логічних термінів, які використовуються скоріше у сенсі «валютної 
географії» (крім уже згаданих Р. О‘Брайєна з його «географією гро-
шей», П. Месона та К. Патілло із «валютною географією», слід  
назвати вітчизняну дослідницю М. Лизун, яка увела у вітчизняний 
науковий обіг поняття «монетарна географія», але також обмежую-
чись лише її валютною складовою), у нашій же монографії, як міг 
зауважити уважний читач, цьому поняттю надається значно ширше 
значення, що охоплює процес та стан географічного поширення 
грошових відносин як у внутрішньому («грошова географія»), так і у 
міжнародному («валютна географія») обігу. 

Розглядаючи процес глобалізації з геоекономічної точки зору, 
слід звернути увагу на те, що на різних її етапах провідні позиції  
займали (або, інакше кажучи, локомотивами розвитку виступали) 
різні моделі: греко-римська, монгольська, іберійська, британська, 
північно-атлантична (американська), радянська (комуністична), ки-
тайська… В нашому випадку ми не претендуємо на вичерпний пере-
лік таких моделей, а лише зауважуємо про залученість до глобаліза-
ції різних країн та регіонів не тільки як складових частин, а й у ролі 
її лідерів (промоутерів), що зайвий раз підкреслює історичний та 
об‘єктивний характер глобалізації.  

Такий само вплив різних регіонів ми можемо спостерігати  аналі-
зуючи грошову глобалізацію. Зокрема, азійські моделі (від Малої 
Азії до Китаю) надають перевагу державному характеру грошей. На-
томість, євроатлантичні моделі (від системи Джона Ло до американ-
ської системи free banking) спираються на приватно-кредитний хара-
ктер грошової емісії. Певний компроміс виникає в британській мо-
делі з її концепцією центрального банку, який з приватної установи 
поступово трансформується у важливий елемент державного меха-
нізму. 

У цьому контексті можна звернути увагу на те, що євразійська 
Росія опиняється між двома концепціями грошей – державною (азій-
ською) та товарно-кредитною (європейською) – і наслідки її цивілі-
заційної химерності (за висловом Л. Гумільова) можна побачити в 
багатьох подіях – від «Мідного бунту» (коли влада намагалася на-
слідувати ординську традицію представницьких грошей, а населення 
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вже звикало до їх товарного характеру) до радянських грошей (які 
мали «золотий вміст», але не тільки не розмінювалися на золото, а й 
не кореспондували з його офіційною ціною). 

У цьому сенсі Україна опинилася трохи в іншій ситуації. І хоча 
спільна візантійська (елліністична) спадщина на значній території 
сучасної України була зруйнована монгольським нашестям, в її за-
хідній частині вона збереглася і була посилена ринковими відноси-
нами європейського типу. Характерно, що такі ринкові реформи у 
сфері грошового обігу, як запровадження золотого стандарту або 
«золотого» червонця, значною мірою завдячували саме вихідцям з 
України. А, скажімо, намагання – вже за часів незалежної України – 
встановити т.зв. «фіксований курс» українського карбованця (тобто 
запровадити його адміністративну ціну за допомогою влади держа-
ви) – базувалося на уявленнях «східної» (прорадянської) наукової 
школи та практики. 

 
Однак revenons a nos moutons і згадаємо, як крок за кроком гро-

шова глобалізація охоплювала дедалі більші простори і сприяла уні-
фікації грошових систем. 

 
Премодерна глобалізація  
 
Як ми могли прослідкувати, гроші з‘явилися в період премодерну 

розвитку людського суспільства і практично одразу стали не тільки 
інструментом налагодження господарських стосунків усередині пев-
них суспільств та держав, а й одним із ключових елементів саме 
процесу глобалізації. 

Винахід грошей, без сумніву, відносять до числа найвагоміших 
інновацій людства, втім визначення пріоритету щодо їх появи зали-
шається не просто невирішеним, а, мабуть, і в принципі невирішаль-
ним питанням економічної історії,оскільки залежить не тільки від 
наявності або відсутності письмових та археологічних свідчень цієї 
події, а й від інтерпретації самого поняття «гроші». Скоріш за все, 
монетарна форма грошей (тобто власне «гроші», на відміну від  
різних форм товарів-посередників) виникла практично одночасно 
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на Сході та Заході у так званий «осьовий час» (Axial Age), на який 
припадає життя Будди (623–543 рр. до Р.Х.), Конфуція (551–479) та 
Піфагора (570–495)828. Але реальний вплив перших грошей на глоба-
лізаційні процеси був – все ж таки – різним. Можна сказати, що 
премодерна глобалізація характеризувалася фрагментацією гло-
бальних грошей за територіальною ознакою. Три джерела виник-
нення грошей (еллінська, індійська та китайська цивілізації) певний 
час існували доволі відокремлено, як, відповідно, й їх системи гос-
подарського обміну. Водночас деякі з них так і залишилися елемен-
том внутрішнього господарського життя і пізніше були «інкорпоро-
вані» у грошові системи іншого походження («індійське» та «китай-
ське» джерело – хоча і в різному ступені), натомість еллінське 
джерело відіграло роль «основи», а пізніше – і «стандарту» для гро-
шових систем різних країн.  

Враховуючи це, для цілей нашого дослідження можна вважати, 
що гроші виникли на стику Європи та Азії всередині елліністич-
ної цивілізації і поширювалися далі на Схід та Захід за посеред-
ництва: 

– насамперед загарбницьких війн, які забезпечували територіаль-
ну експансію грошей як у країні-переможниці (Персія, Рим, Мон-
гольська імперія), так і на її нові володіння, а також 

– розвитку торговельних відносин, які створювали можливості 
для запозичення ідеї грошей іншими народами (перш за все – 
впродовж Великого шовкового шляху – через Середню Азію,  
Індію, Китай). 

При цьому вирішальну роль у виникненні грошей відіграв не 
стільки ринок, скільки держава та її військові потреби. Причому 
зв‘язка «держава – гроші» виявилася настільки міцною, що карбу-

                                                 
 Термін «осьовий час» ( нім. – Achsenzeit) уведено в обіг німецьким філо-
софом К. Ясперсом (Jaspers	K.	The	Origin	and	Goal	of	History.	New	Haven:	
Yale University Press, 1953. Р. 1–25). 
828 Graeber D. Debt.	The	First	 5,000	Years. New	York,	N.Y.:	Melville	House,	
2011.	P.	224.	 
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вання монети (емісія грошей), за М. Вебером, надалі стало однією з 
вихідних передумов формування держави829. 

Першими міжнародними грошима можна вважати золоті моне-
ти лідійського царя Креза («крезеїди»  або «статери»), викарбувані 
у 550 р. до Р.Х.  Підтвердженням їх міжнародного статусу стало те, 
що їх приймали як засіб платежу не тільки в сусідніх еллінських міс-
тах-державах (витісняючи срібні гроші), але, навіть, у державі іншої 
цивілізації – Персії. Втім, Лідія перебувала на стику цивілізацій, так 
що навіть з цієї точки зору золоті гроші з самого початку мали між-
народний статус. Як відомо, саме ім‘я царя Креза з тих часів стало 
синонімом нечуваного багатства. Античні автори стверджували, що 
приймаючи в гостях відомого афінського поета та оратора Солона, 
Крез запитав, чи знає той більш щасливу людину, аніж він – найба-
гатший із царів. На що несподівано отримав відповідь, суть якої зво-
дилася до того, що щасливою можуть назвати людину лише після її 
смерті – якщо так вважатимуть люди. Відповідь царя не влаштувала, 
але запам‘яталася. 

На жаль, проміжний або транзитний статус самого Лідійського 
царства призвів до того, що воно згинуло у війні з персами ще до 
того, як східній експансії змогли дати відсіч об‘єднані еллінські 
держави: таким чином завершилася перша (відома нам) в історії вій-
на за золото як грошовий товар. 

Що стосується царя Креза, то він – як союзник сусідньої Мідії – 
вступив у війну з персидським царем Киром, але програв  її, потра-
пив у полон і був приречений на страшну страту – спалення живцем 
на вогні. Ось тоді він згадав слова афінського мудреця, прокричавши 
«О Солон! О Солон!». Зацікавлений незвичною реакцією жертви, 
цар Кир зупинив страту, розпитав про все Креза і, вражений мудріс-
тю Солона, помилував Креза – хоча дехто вважає, що ненадовго. 

Надалі, як відомо, елліни змогли взяти реванш за свої поразки. 
У 330 р. до Різдва Христова після того, як Олександр Македонсь-
кий отримав перемогу над Персією, йому вдалося сконцентрувати 
у своїх руках практично все золото та срібло того часу (близько  
9 тис. т). Таким чином, фактично першою світовою валютою (в 
                                                 
829 Weber	M.	Economy	and	Society.	Monetary	and	Financial	Presuppositions of 
Bureaucracy.	 Berkley,	 Los	 Angeles,	 London:	 University	 of	 California	 Press,	
1978.	P.	963–965.  
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усякому випадку на території майже усій відомій грекам ойкуме-
ни) стали македонські тетрадрахми. Однак після смерті великого 
полководця, скарби знову розійшлися по різних царствах, перепов-
нили канали грошового обігу та викликали у країнах Середземно-
мор‘я першу інфляцію. Між тим грошова система Олександра Ве-
ликого панувала на території від Греції та Єгипту до Індії протя-
гом півтора століття. 

Таким чином, можна вважати, що перські царі (Кир та Дарій) та 
Олександр Македонський запустили свого роду «вічний двигун» 
монетарної глобалізації: наступ однієї цивілізації та контрнаступ 
іншої, внаслідок чого грошові потоки перетинають існуючі та умовні 
кордони і сприяють створенню єдиного ринкового простору. Крок за 
кроком, епоха за епохою. 

 
Причому – як і в процесі хриматогенезу – військовий фактор ві-

дігравав дуже важливу роль: по суті, значною мірою гроші та гро-
шові відносини поширювалися світом унаслідок воєнних операцій 
і тільки потім «закріплювалися» торговельними стосунками. І це 
було не тільки за часів Дарія та Олександра, але і в імперії Чингісха-
на, і за «підкорення Сибіру», і за завоювання конкістадорів у Амери-
ці, і за колонізації Африки…     

Важливою рисою періоду грошової глобалізації еллінського світу 
був вільний обіг монет інших держав (такою собі «вільною конвер-
тованістю») – за винятком Єгипту, де використання іноземних монет 
було заборонено830. При цьому перше міжцивілізаційне (квазіцивілі-
заційне) зіткнення в грошовій сфері призвело до поширення на Індо-
стан (який лише епізодично взяв участь у цьому зіткненні) грецької 
монетарної традиції (т.зв. індо-грецькі монети) та, по суті, припи-
нення (придушення) власне дхармічної монетарної традиції. 

Фактично одразу після винаходу грошей було винайдено і 
спосіб їхнього знецінення: псуванням грошей (тобто зменшенням 
змісту монетарного металу нижче за офіційно встановлену норму) 
займалися тирани Афін та Сіракуз, а потім (як ми бачили) цю прак-
тику широко застосовували і в Римській імперії, і в монархіях Се-
редньовіччя.  
                                                 
830 Morawski W. Zarys powszechnej historii pieniądza I bankowości.	Warszawa: 
TRIO,	2002. S. 23. 
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Протягом багатьох наступних сторіч  еллінська монетарна тради-
ція (модель) розповсюджується на захід (у рамках Римської імперії) 
та на схід (у рамках Перської держави), стаючи вже ендогенним еле-
ментом господарських систем християнського та мусульманського 
світів. Розширення міжцивілізаційних зв‘язків (т.зв. Великий шовко-
вий шлях) сприяють певній модернізації (монетизації – у сенсі ма-
теріальної форми грошей, хоча паперові гроші – пріоритет у винахо-
ді яких у Китаї не підлягає сумніву, в ті часи не відігравали роль ос-
нови, а використовувалися, скоріше, як «аварійний» засіб фінансу-
вання) китайської грошової системи, що інфільтрується на євро-
азійському просторі – за посередництва монгольських завоювань. 
(Згадаємо хоча б походження російського слова «деньги» від мон-
гольського «таньга»). 

Отже, вже багато сторіч тому виокремилася «трійка лідерів» – 
срібло, золото та папір, які й вели боротьбу за монополізацію грошо-
вої функції. Однак все ще існували великі території (зокрема Амери-
ки та Африки), де грошові відносини залишалися в зародковому ста-
ні, а самі гроші ще не існували. Водночас держава «підштовхува-
ла» процеси розвитку грошової системи, надаючи їм відповідної 
форми. 

У результаті можна стверджувати, що єдина [західно] європей-
ська валюта була створена ще імператором Карлом Великим – 
це був денарій (denarius) або срібний пенс ( відомий також як фран-
цузький діньє (denier), іспанський дінеро (dinero), італійський денаро 
(denaro), англійський пенні  (penny), голландський пеннінг (penning) 
або німецький пфеннінг (pfennig). Тобто це були срібні монети вагою 
приблизно 1/240 фунта срібла (тому що офіційно встановлювалося, 
що з одного фунта срібла повинно карбуватися 240 монет, а скільки 
буде важити кожна з них, то вже як вийде… Інша річ, що на практи-
ці поступово переставали суворо дотримуватися цього правила. 
Причому відхилення були різні на різних монетних дворах, тож де-
факто відбулася валютна дезінтеграція і «справу Карла Великого» 
довелося відновлювати через багато сторіч. 

Що стосується східної Європи (зокрема стародавньої Русі), то піс-
ля монгольської навали нескорена частина – Польща, Литва, Галичи-
на, Біла Русь (яка і називалася «Білою», тому що не була окупована 
монголами) – поступово інтегрувалася до західноєвропейського мо-
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нетарного простору. Натомість у князівствах, які стали васалами Зо-
лотої Орди, срібло було потрібне для виплати данини монгольсько-
му хану, тож вони були змушені розвивати торгівлю з країнами,  
звідки могли отримати «білий метал».  

Процес хриматогенезу (генезису грошей) у премодерний період 
зумовив появу грошової системи «еллінського типу» – тобто у  
формі металічних монет (переважно срібних, а пріоритетно – золо-
тих) з офіційно фіксованим (принаймні оголошеним) вмістом металу 
та співвідношенням у цінності різних монетарних металів, обов‘яз-
ковими до прийняття як засіб платежу («законного засобу платежу») 
на території, що підвладна емітенту грошей, і придатними для доб-
ровільного використання на інших територіях залежно від реального 
вмісту монетарного металу і загального попиту шляхом безпосеред-
нього використання в торгівлі або  вільного обміну на місцеву валю-
ту («металева конвертабельність»). 

Але подальший розвиток грошової глобалізації опинився під  
загрозою через виснаженням металевих запасів Європи та Великий 
грошовий голод кінця XIV – початку XV сторіччя. Таким чином, Єв-
ропа завершувала премодерний період із великим питанням – «де 
взяти золото та срібло» і не тільки, а, навіть, не стільки заради жа-
дібності, скільки замислюючись про просте збереження своєї еко-
номіки від руйнування та деградації. 

 
Загалом же премодерна грошова глобалізація завершилась мо-

нетаризацією «Старого світу» – тобто розповсюдженням та укорі-
ненням грошової системи на більший частині євразійського конти-
ненту (за винятком, головним чином, Крайньої Півночі та, частко-
во, – Сибіру). 

 
Модерна глобалізація 
 
У той час, як у Китаї в XIV ст. глобалізацію зупинила центральна 

влада (внаслідок припинення доволі вдалого початку морської екс-
пансії та навіть заборони морських подорожей, що стало чи то істо-
ричною випадковістю, чи то примхою недалекоглядної влади), в За-
хідній Європі територіальна розосередженість влади та міждержавна 
конкуренція, навпаки, стимулювала пошуки нових геоекономічних 
напрямків розвитку та нових джерел постачання монетарних мета-
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лів, що, зрештою, дозволило Х. Колумбу знайти бажаючих ризикну-
ти і відкрити «Новий світ»  (Перу, або Піру). 

Як відомо, цьому сприяли також дії «політичної Азії» в особі сул-
тана Мехмеда ІІ, який  захопив Константинополь і припинив торгів-
лю по Шовковому шляху (яким відбувалася торгівля такими важли-
вими для середньовіччя товарами, як перець та інші прянощі). Це 
примусило європейців шукати обхідні шляхи (португальський принц 
Генріх Мореплавець посилав експедиції навколо Африки, Х. Колумб 
вирішив просто перетнути Атлантичний океан, сподіваючись на ін-
шому його березі знайти Індію). Таким чином Азія віддала, або, на-
віть, примусила Європу взяти собі першість у подальшій глобаліза-
ції, відкривши новий її етап – модерну глобалізацію. 

При цьому португальці знайшли новий шлях до раніше відомих 
ринків (Індії, Китаю, пізніше – нового ринку в Японії), натомість іс-
панці знайшли новий неосяжний ринок, «Новий світ» (пізніше на-
званий Америкою). Все це створило передумови для ремонетаризації 
Сходу та монетеризації «Нового світу» та Африки. З монетарної  
точки зору на лінії «Європа-Схід» відновилися та активізувалися  
товарно-грошові відносини. А ось на лінії «Європа-Захід» такі від-
носини не відновлювалися, а встановлювалися, тобто грошова гло-
балізація сягнула принципово нових територій у рамках т.зв. «Колум-
бова обміну». 

«Колумбів обмін» – це поняття, уведене в науковий обіг амери-
канським істориком Альфредом Кросбі831, яке означає масовий обмін 
 тваринами,  рослинами, надбаннями  культури, людськими  популя-
ціями  (у тому числі  рабами), інфекційними захворюваннями  та  
ідеями  між американською та афро-євразійською півкулями після 
подорожі до Америки  Христофора Колумба в 1492 р. Як зазначають 
дослідники, це зіткнення культур перенесло до «Нового світу» в ре-
гіони, де майже не було прав на землю, європейські цінності, зокре-
ма, концепцію приватної власності, поняття моногамії та ядерної 
сім‘ї, роль жінки та дітей у родинній системі та  ідею переваги віль-
ної робочої сили832. Втім, в цьому переліку не згадують про гроші, 
                                                 
831 Crosby	A.W.	The	Columbian	Exchange:	Biological	and	Cultural	Consequences of 
1492. Westport,	Connecticut,	London:	Greenwood	Publishing	Group,	1972.	268	p. 
832 Emmer P.	The	Myth	 of	Early	Globalization:	The	Atlantic	Economy,	 1500–
1800. European Review.	Feb.	2003.	Vol.	11,	No.1.	P.	46.	 
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хоча саме стосовно грошей «Колумбів обмін» мав величезне зна-
чення для обох півкуль. Ідеться про те, що з одного боку, до «Ново-
го світу» було привнесено саму ідею грошей (хоча слід зазначити, 
що іспанцям вдалося встановити свою владу лише у прибережних 
регіонах, та й  інші європейці не змогли просунутися у глиб обох 
Америк аж до середини-кінця ХІХ ст., що, відповідно, обмежило те-
риторіальне просування грошових відносин); а з іншого – саме «Но-
вий світ» забезпечив приплив до «Старого» величезну масу цих са-
мих грошей у вигляді монетарних металів – спочатку, головним чи-
ном, срібла, а пізніше – і золота. У XVI ст. із «Нового світу» до 
Європи було перевезено стільки золота та срібла, що наприкінці сто-
річчя загальний запас цих металів перевищував рівень 1492 р. майже 
у 5 разів833. Наслідком цього, як ми бачили, стала небачена доти  
інфляція, обумовлена знеціненням монетарних металів.  

 

 
Рис. 11. Колумбів  обмін 

                                                 
833 Berstein	P.L.	The	Power	of	Gold. P. 135. 
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Між тим постколумбівський період трансформувався у коло-
ніальний, який відзначився створенням нових фінансових центрів: 
місце італійських міст-республік, таких як Венеція та Генуя, зайняли 
Амстердам та Лондон, почали розвиватися торговельні біржі (звісно, 
не примусила довго чекати і перша міжнародна криза нового ґатунку 
– тюльпанова).  

Тож в Африці європейці протягом XVI–XVIII ст. (поки вони за-
ймалися на цих територіях лише торгівлею) просто «вбудовувалися» 
в існуючу систему грошового обігу, приймаючи як засіб обігу ті ж 
мушлі каурі (імпорт яких з Мальдів у 1720 р. сягав третини усього 
імпорту Західної Африки)834. 

Утім, у міру поглиблення процесу колонізації цілком очікувано 
виникла потреба осучаснення системи обміну – тобто впровадження 
справжньої грошової системи. Саме впровадження, а не, скажімо, 
модернізації (як це відбувалося, зокрема, в Індії), оскільки власних 
грошей на більшості території континенту (за винятком арабізованої 
півночі) просто не було. 

На Сході процеси модернізації грошової системи відбувалися ще 
повільніше. Зокрема, у пізньому середньовіччі в Японії існували різ-
ні грошові системи «місцевого значення» із використанням т.зв. 
«кланових квитків» (hansatsu)835. Загалом же в Японії (як і в багатьох 
інших країнах регіону) використовувалася китайська модель обігу 
мідної монети. Лише у XV–XVI ст. у країні почали розробляти золо-
ті та – головним чином – срібні копальні, що створило передумови 
для модернізації грошової системи836.  

Доречним видається нагадати, що на той час в Японії активно 
здійснювалася політика «сакоку» (япон.:	  鎖国,	さこく, «країна в 
кайданах») – тобто самоізоляції країни від контактів із зовнішнім 
світом. Насправді, повної ізоляції або «закритості» Японії не було, 

                                                 
834 Фурсов К.А. Монетная пропаганда колониальных империй в афро-
азиатском мире. Деньги и кредит. 2016. № 7. С. 71.  
835 Shizume	M.,	Tsurumi	M.	Modernizing	 the	 financial	 system	 in	 Japan	during	
the	 19th	 century:	 National	 Banks	 in	 Japan	 in	 the	 Context	 of	 Free Banking. 
WINPEC Working Paper Series / Waseda	University	Tokyo, Japan. September	
2016. No. E1607. Р. 4.  
836 Shizume	M.A	History	of	 the	Bank	of	 Japan,	 1882-2016. WINPEC Working 
Paper Series / Waseda	University	Tokyo, Japan. October	2017. No. E1719. Р. 2. 
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оскільки Японія сьоґунів Токугава доволі активно торгувала з Кита-
єм, Кореєю, народом айнів (які тоді мешкали на Сахаліні та Куриль-
ських островах), Південно-Східною Азією і, навіть, Заходом (зокре-
ма Голландією) протягом усієї епохи. Посередниками у тій торгівлі 
виступали значна китайська купецька громада в Нагасакі, голланд-
ська фабрика в Десімі (Нагасакі), родина Сімадзу в Сацуми, родина 
Сю в Цусімі та домен Мацумае на Хоккайдо837.  

Щодо «європейського внеску» слід згадати, що португальці не 
тільки масово завозили на Схід європейську монету (здебільшого 
іспанську), але й карбували там і свої монети, й імітаційні монети 
місцевих політій. Аналогічно чинили Ост-Індські компанії (як гол-
ландська, так і британська), і, цілком логічно, що «факт карбування 
компаніями грошей відноситься до низки факторів, які сприяли появі 
у них рис автономної політичної сили»838. 

Говорячи про грошову глобалізацію в Азії, не можна не згадати і 
того, що відбувалося у XVI та наступних сторіччях на сибірському 
просторі. Адже фактично мала місце ще одна нова глобальна систе-
ма обміну (назвемо його «Єрмаків обмін»), який виник внаслідок 
«підкорення Сибіру Єрмаком» (хоча, як ми зазначали вище, насправ-
ді на момент походу Єрмака Сибірське ханство формально вже бу-
ло васалом Московії, але фактично перебувало під контролем Буха-
ри, так що насправді йшлося лише про самовільне придушення бун-
ту),	 – тобто колонізації Московською державою територій на схід 
від Уралу. З точки зору монетарної глобалізації нас цікавить привне-
сення на колонізовані території відносно сучасної (на той час) гро-
шової системи в обмін на м‘яку «рухлядь» (хутро, яке відігравало в 
Сибіру роль грошового товару, а в Європі було доволі ліквідним 
«валютним» товаром), а пізніше – і потоки сибірського золота (яке 
відіграло важливу роль у забезпечені переходу Росії на золотомо-
нетний стандарт наприкінці ХІХ ст.). 

 
А поки що після падіння Візантійської імперії срібний стандарт 

поширювався світом і панував аж до XIX століття. Після відкриття 
в XVI столітті великих родовищ срібла в Серро-Рико поблизу Потосі 
                                                 
837 Dickinson F.R. Japan	and	the	Modern	World: Lessons	from	Meiji. Р. 47.  
838 Фурсов. Монетная пропаганда колониальных империй в афро-азиатском 
мире. C. 68. 
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міжнародний срібний стандарт став пов‘язаним з іспанським песо. 
Ці срібні долари відігравали роль світової валюти у міжнародній  
торгівлі упродовж майже чотирьох сотень років.  

Протягом довгого часу срібло (яке використовувалося для розра-
хунків з країнами Сходу) постійно недооцінювалося, внаслідок чого 
сформувалися два великі металеві потоки: золото завозилося в Анг-
лію (після Лісабонської угоди 1703 р. – здебільшого з бразильських 
копалень), а срібло (і в монетах, і у зливках) вивозилося до Індії та 
Китаю. За період 1600–1730 рр. потік монетарних металів з Європи 
на Далекий Схід перевищив загальний імпорт цих металів в Європу з 
Америки839. Так поступово складалася біметалічна система з перева-
гою золота. 

У 1704 р., після проголошення королеви Анни Британська Вест-
Індія стала одним із перших регіонів, де було уведено золотий стан-
дарт у поєднанні з дублонами – золотими іспанськими монетами. 

Після введення у Франції золотого франка із фіксованим співвід-
ношенням до срібла та подальшим запозиченням такої системи ін-
шими європейськими країнами, de facto було забезпечено функціо-
нування спільного грошового простору не на основі офіційних 
угод та адміністративного регулювання, а на основі дії суто рин-
кового механізму. Однак відкриття у 1850 р. великого золотого ро-
довища в Каліфорнії і наступний приплив «жовтого металу» до Єв-
ропи поступово призвів до «збоїв» ринкового механізму: за період 
1852–1861 рр. середнє співвідношення цін срібла та золота на ринку 
становило 15,37:1840. Звісно, що за таких умов набули поширення 
спекулятивні операції, як це і обумовлюється законом Коперніка – 
Грешема. Через це відновлювати «валютне об‘єднання» довелося 
адміністративними заходами.  

Між тим у світі відбувався помітний перерозподіл обсягів доро-
гоцінних (монетарних) металів.  

                                                 
839 Bernstein P.L. The Power of Gold. Р. 158. 
840 De Essars	 P.,	Raffalovich	A.,	Walker	B.E.	A	History	 of Banking in all the 
Leading	Nations.	Vol.	3	(France,	Italy,	Spain,	Portugal,	Canada),	part	VIII:	The	
Latin	 Monetary	 Union	 /	 The	 Online	 Library	 of	 Liberty. URL:	
http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=	
2239&chapter=212158&layout=html&Itemid=27 
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Срібло з економіки  Європи та Сполучених Штатів Америки «ви-
тягували» війни, які відбувалися в Європі у 1750–1870 рр., та зрос-
таючий дефіцит торгового балансу з Китаєм. Але, отримавши після 
двох «опіумних» воєн багатомільйонні контрибуції у сріблі,  західні 
країни насправді не змогли виправити ситуацію: оскільки решту сво-
го срібла китайці використовували для плати за опіум (до якого при-
звичаїлися всі верстви населення), платоспроможній попит на інші 
європейські товари практично впав до нуля. Що особливо дало про 
себе знати в міру того, як опіум почали вирощувати на плантаціях у 
самому Китаї.   

Принагідно слід зауважити, що, незважаючи на систему бімета-
лізму, яку офіційно запровадили уряди династії Цінь (1644–1911),	
мідна монета була тією грошовою одиницею, яку використовувало 
просте населення у повсякденних операціях, а срібна валюта вико-
ристовувалася, як правило, як одиниця рахунку для урядових опера-
цій і в оптовому бізнесі, а також  як засіб зберігання  цінностей для 
тих, кому пощастило володіти кількома срібними талерами. Західні 
спостерігачі, такі як В.Ч. Хантер (William C. Hunter), писали, що «в 
[Китайській] імперії немає карбованої монети, окрім мідних грошо-
вих коштів». Срібні зливки для ринкових бірж мали бути зважені та 
проштамповані торговцями грошима. Тим не менш, існував офіцій-
ний обмінний курс між зливком срібла  і мідною готівкою – 1:1000.	
Аналогічно існував обмінний курс між срібним зливком «таель», що 
нагадував туфельку, та різними іноземними срібними доларами зі 
співвідношенням долара до приблизно 0,717 таеля, залежно від його 
типу841. 

Таким чином, у середині ХІХ ст. спостерігалося «вимивання»  
срібла з грошового обігу. З іншого боку, на ринку стало з‘являтися 
дедалі більше золота, що було наслідком цілої низки «золотих лихо-
манок» – «вибухового» зростання видобутку «жовтого металу» в 
Сибіру, Каліфорнії, Австралії та Південній Африці. 

Перше зіткнення цивілізацій (за якого відбулося дві хвилі глоба-
лізації) призвело до створення колоніальної системи та поширення 
                                                 
841 Theobald U. Control	The	Uncontrollable:	 The	 Endless	 Trouble	With	 Small	
Cash. Money in Asia (1200–1900): Small Currencies in Social and Political 
Contexts / ed. By Leonard J.K.	 and Theobald U. Leiden,	 Boston:	 Brill,	 2015.  
P. 1-40 –xlix +	522	p. P. 1.  
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європейської (аврамічної) монетарної традиції на інші цивілізації. А 
друга хвиля монетарної модерної глобалізації вичерпала себе 
протистоянням між біметалізмом та золотим монометалізмом, 
що завершилося перемогою останнього,	– це було обумовлено як 
суб‘єктивними перевагами, так і –  особливо – об‘єктивними вимо-
гами світової економіки (яка глобалізувалася дедалі більше). Тепер 
настав час реалізації цієї перемоги. Золоті монети перебували у віль-
ному обігу у такій великій кількості, що на їх карбування витрачала-
ся більша частина видобутку «жовтого металу» в Каліфорнії, Авст-
ралії, Росії, а пізніше – і в Південній Африці. Причому в приватному 
володінні їх було більше, ніж у централізованих резервах, хоча це 
співвідношення змінювалося залежно від накопичення офіційних 
запасів: у 1815 р. співвідношення становило 23:1 на користь приват-
них власників, а у 1892 р. – уже лише 2:1842. 

Взагалі-то остання чверть ХІХ сторіччя стала для Європи періо-
дом економічної інтернаціоналізації (зокрема, щодо скасування тор-
говельних бар‘єрів), що вперше створило умови для валютної інтег-
рації. Певні додаткові умови виникли внаслідок упорядкування гро-
шового обігу: наприклад, вилучення старих зразків монет у Швей-
царії та Італії, укладання регіональних валютних угод у Німеччині 
(що забезпечило перехід Німецької імперії до єдиного монетарного 
стандарту ще до створення самої імперії), а також зростання міжна-
родної ролі британського фунта та французького франка (причому, 
якщо фунт головним чином поширювався у британських колоніях, 
то франк, власне, в європейських країнах – П‘ємонті, Бельгії, Швей-
царії, Італії). Тобто встановлення міжнародної системи золотого  
стандарту мало багатоступінчастий характер і стало результатом  
цілого процесу модифікації міжнародної грошової системи і аж ніяк 
не продуктом дипломатичних домовленостей на Паризькій або іншій 
міжнародній конференції (що помітно відрізняється від створення 
золотодоларового стандарту на Бреттон-Вудській конференції  
1944 р.). 

 
Реалізація перемоги золотого стандарту активно розпочалася в 

останнє десятиріччя ХІХ сторіччя і характеризувалося переходом до 

                                                 
842 Марфунин А.С. История золота. С. 182.  
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золотомонетної грошової системи провідних економік того часу. 
Важливим моментом стало геоекономічне поширення золотого стан-
дарту за межі Європи. Через це необхідно насамперед згадати боротьбу 
між ідеями біметалізму (одночасного обігу срібних та золотих гро-
шей) та золотого стандарту, що відбувалася наприкінці ХІХ сторіччя 
у Сполучених Штатах, а також перипетії, пов‘язані з переходом до 
золотого стандарту Російської імперії (1895–1897 рр.), що означало 
поширення золотого стандарту на євразійський простір. Далі золо-
тий стандарт – після довгих вагань влади – таки поширився на Япо-
нію, але зупинився на кордонах Китаю, де на той час економічні пе-
редумови для запровадження золотого стандарту іще не визріли (але 
на відміну від попередніх періодів вже панувала не мідна, а срібна 
валюта і також була помітна присутність золота). Втім, перехід на 
золотий стандарт відбувся вже перед останньою фазою модерної 
глобалізації (у 1935 р.) і то ненадовго, – враховуючи, що невдовзі в 
Китаї (його континентальній частині) було встановлено комуністич-
ний режим з його, м‘яко кажучи, скептичним ставленням до грошей 
загалом. Щоправда, на самому півдні Китаю, точніше – у Тайвані, у 
1949–1950 рр. недовго проіснував по-своєму унікальний режим зо-
лотого стандарту, розроблений гомінданівською владою самостійно 
(без зовнішньої фінансової допомоги) і навіть за межами Бреттон-
Вудської системи843. 

На південь Азії – до Індії золотий стандарт проникає ще напри-
кінці премодерної глобалізації, але домінуючим монетарним мета-
лом іще надовго залишається срібло (золотий соверен стає законним 
засобом платежу лише у самому кінці ХІХ сторіччя – у 1899 р.), 
практично завершуючи географічну експансію золота як монетарно-
го металу. Більш того, індійський досвід стає провісником не золо-
томонетного, а золотодевізного стандарту, який, як зауважив 
Дж.М. Кейнс, «є чимось значно більш цивілізованим, значно еко-
номнішим та значно більш задовільним, аніж золотомонетний  
стандарт. (…) І, крім того, я вірю, що він… еволюціонуватиме в 
ідеальні гроші майбутнього»844. 
                                                 
843 Shih-hui Li. The	 Currency	 Conversion	 in	 Postwar	 Taiwan:	 Gold	 Standard	
from 1949 to 1950. The Kyoto Economic Review. 2005. Vol.74. P. 202. 
844 Цит.за: Chandavarkar A. Keynes and India. A study	in	Economics	and	Biog-
raphy.	London:	Macmillan Press,	1989.	P. 60. 
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Таким чином, на початку ХХ сторіччя систему золотомонет-
ного стандарту можна було назвати глобальною. Однак навряд 
чи перемогу золотого стандарту можна було назвати повною. По-
перше, два-три десятиріччя, протягом яких він проіснував у провід-
них країнах світу, навряд чи можна вважати достатніми для того, 
щоб «зафіксувати» його історичну перемогу і стверджувати, що він 
представляв завершення процесу еволюції грошей. Крім того, слід 
мати на увазі, що в багатьох (якщо не в більшості) розвинених країн 
(за винятком Британії) золотомонетний стандарт практично не існу-
вав по-справжньому (тобто зі стовідсотковим металевим забезпечен-
ням): на початку ХХ сторіччя фактичне покриття банкнот Рейхсбан-
ку становило в середньому 50% (як і в Японії), у Франції цей показ-
ник коливався в межах 50–60%, приблизно так, як і в Австро-
Угорщині. При цьому, попри величезний золотий запас, Росія напе-
редодні Першої світової війни не входила навіть у трійку країн із 
розвиненим фактичним золотим обігом, поступаючись і Франції, й 
Німеччині, і США, й Англії. Звідусіль чулися стогони щодо нестачі 
грошей та бідність країни845. 

По-друге, золотомонетний стандарт встановився все ж таки не 
повсюди, оскільки поза його межами залишалися такі великі ринки, 
як Китай, багато країн Латинської Америки та велика частина Афри-
ки. Хоча колоніальна торгівля, звісно, здійснювалася із використан-
ням золотих валют метрополій, проте саме африканське населення, 
наприклад, на півночі континенту, вимагало як оплату звичні для 
них срібні талери Марії-Терезії (і європейці карбували цю зниклу 
валюту ще й на початку ХХ сторіччя, позначаючи її датою 1780 р.). 
Водночас на решті континенту місцеве населення масово користува-
лося навіть не монетами, а специфічними виробами – грошовими 
сурогатами з міді, що була «червонним золотом» «чорного конти-
ненту»). Але, як ми з‘ясували, в колоніях поступово запроваджува-
лася система «валютних бюро», а, наприклад, в Індії (певною мірою, 
і в Японії, а також у деяких латиноамериканських країнах) фактично 
діяла система золотодевізного стандарту. 

 

                                                 
845 Бугров А.В. Золотой стандарт в России: выбор пути (1867–1897).  
С. 65–66. 
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Поширення золотого стандарту знаменувало водночас і загост-
рення міждержавної боротьби за статус міжнародної валюти. Не-
зважаючи на лідерство Великої Британії у запровадженні нового 
монетарного стандарту, американська валюта поступово (почина-
ючи фактично з моменту своєї появи у XVII ст.) витискує фунт та 
франк із провідних позицій. Однак в умовах глобалізації створен-
ня світової валюти на старих принципах золотого стандарту ви-
явилося неможливим. А тому вже у 1945 р. норма забезпечення 
золотом банкнотної емісії ФРС була знижена до 25%, а у 1965 р. 
взагалі скасована. Як влучно зауважив Ж. Рюефф, долар залиша-
ється конвертованим, допоки ніхто не вимагає його конвертовано-
сті. Але спроби тієї ж Франції конвертувати американську валюту 
в зливки «жовтого металу» одразу ж призвели до кризи, краху 
«золотого пулу», а невдовзі – і до закриття «золотого віконця» у 
1971 р. 

На поверхні глибинних економічних явищ цей процес знайшов 
віддзеркалення у структурній еволюції світової валютної системи. 

Юридично-правовою основою сучасної міжнародної валютної 
системи є зміни, внесені до Статуту Міжнародного валютного фон-
ду (Articles of Agreement) у січні 1976 р., під час засідання Тимчасо-
вого комітету МВФ, що відбувалося у м. Кінгстон (Ямайка). Як ві-
домо, зміни легалізували право країн-членів на використання прак-
тики плаваючих курсів своїх валют та остаточно скасували зв‘язок 
національних грошових одиниць із золотом. І хоча напівофіційно та 
у навчальних цілях сучасну валютну систему прийнято називати  
Кінгстонською (або Ямайською), багато дослідників принципово 
підкреслюють її внутрішню суперечливість та логічну незаверше-
ність, використовуючи стосовно неї термін non-system («не-система» 
або «недосистема»). Тобто йдеться просто про те, що нова система 
базується на принципово іншій парадигмі, ніж попередні. Якщо вони 
передбачали ту чи іншу роль золота, – як дійсних грошей або хоча 
би «нумейрера» («спільного знаменника») різних валют, то сучасна 
система, скоріше, страждає через «золотий апендикс» офіційних  
золотих резервів, які сягають 35 тис. т, що залишаються свого роду 
атавізмом, який лише заважає нормальному функціонуванню світо-
вого економічного організму. Для роз‘яснення  цієї  тези необхідно 
звернутися до теорії грошового обігу. 
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Між тим у системі почали відбуватися суттєві секторальні (регіо-
нальні) зміни. До початку 1970-х років Західна Європа перебувала 
невід‘ємною частиною Бреттон-Вудської системи. Однак криза до-
лара (викликана не в останню чергу політикою деяких західноєвро-
пейських країн і – насамперед – Франції), крах золотого пулу, ви-
никнення двоярусного ринку золота та – врешті-решт – припинення 
обміну долара на золото для центральних банків – усе це змусило 
уряди країн ЄС шукати для своїх економік більш надійне місце у 
бурхливому валютному океані. Такою «бухтою» і стала Європей-
ська валютна система. 

Якщо не звертатися до історичних прикладів, то можна сказати, 
що ідею європейської валютної інтеграції було закладено в статті  
Р. Мандела «Оптимальні валютні зони», надрукованій у 1961 р. У 
ній він навів слова Дж.С. Мілля, який вважав варварством намагання 
держав зберігати власну валюту, і зробив висновок, що «балканіза-
ція» валютних систем (тобто роздрібнення однієї великої системи на 
кілька маленьких) ускладнює виконання грошами їх головної функ-
ції – сприяти тому, щоб торговельні відносини, увесь товарообіг став 
більш зручним. 

Іншою важливою зміною стало суттєве поповнення чисельності 
учасників Кінгстонської валютної системи за рахунок країн колиш-
нього «соціалістичного табору». В результаті краху міжнародної 
соціалістичної економічної і, відповідно, валютної системи, що 
базувалася на принципах суто адміністративного регулювання, ство-
рилася численна група країн із досить специфічними особливостями. 
Реальний сектор їх економіки за рівнем свого розвитку в багатьох 
галузях був порівнянним із промислово розвиненими країнами, але 
відсутність або слабкий розвиток інститутів ринкової економіки 
(особливо у фінансовому секторі) ставив їх нарівні з країнами,  
які ще вчора називалися «третім світом». Це створило додаткові 
проблеми і поставило нові нагальні завдання не тільки перед МВФ, а 
й перед урядами та приватними фінансовими установами інших кра-
їн світу. Ішлося не тільки про необхідність надання технічної допо-
моги задля створення в посткомуністичних країнах необхідних рин-
кових інститутів, а й про ризики, що виникли через інвестування в 
економіку цих країн (у тому числі у фондові цінності та державні 
цінні папери), через «втечу» капіталу на Захід, відкриття додаткових 
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каналів відмивання брудних грошей тощо. Швидке уведення конвер-
тованості валют, «новоприбулих» за поточними операціями, дещо 
пом‘якшило процес їх адаптації світовою валютною системою (хоча 
і створило додаткові економічні та соціальні проблеми для самих 
посткомуністичних країн). Вступ значної групи посткомуністичних 
країн до ЄС перевів проблеми валютної адаптації у площину по-
дальшого розвитку Європейського валютного простору.   

Нарешті сучасна система існує в принципово інших політичних 
умовах, обумовлених крахом комуністичної системи, створенням та 
позиціонуванням нових держав, загостренням конкуренції США та 
Європи.  

У 1960-ті роки основою світової економіки були Сполучені 
Штати, а периферією – Європа та Японія, а багато країн, що розви-
ваються, взагалі ще не були повністю інтегровані в міжнародну 
економічну систему. Певною мірою це стосувалося також і країн з 
адміністративною (соціалістичною) економікою. Економіка Сполу-
чених Штатів Америки і зараз зберігає роль «ядра», що продовжує 
розвиватися не за загальними правилами, а використовуючи своє 
особливе місце у світовій економічній системі. Втім, подальший 
розвиток та поширення глобалізації зумовило появу нової перифе-
рії у вигляді новостворених ринків низки країн Азії та Латинської 
Америки. Таким чином, сучасна «периферія» набагато чисельніша 
та гетерогенна. Зокрема, навіть у 1960-ті роки Західна Європа пе-
ребувала на більш високому рівні  координації своїх дій та загаль-
ноекономічної інтеграції, аніж азійські країни сьогодні, що безпо-
середньо впливає на їх здатність «колективної відповіді» на викли-
ки, ініційовані «ядром» глобальної економіки. Що стосується 
інших промислово розвинених країн (скажімо, країн – членів 
ОЕСР) і, насамперед країн Європейського Союзу, то вони створю-
ють своєрідну «оболонку ядра» з «внутрішньою» та «зовнішньою 
мембранами» (відповідно, «старі» та «нові» члени Союзу) або, їх як 
називає Б. Ейхенгрін, –  «третього блоку», який не має ані можли-
востей для наздоганяючого розвитку (як новостворені ринки), ані 
привілеїв країн із резервною валютою. Адже «Сполучені Штати 

                                                 
 Що стосується колишнього «другого світу» – тобто постсоціалістичних 
країн, – то вони розподілилися між периферією (В‘єтнам, Вірменія, Киргиз-
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можуть продовжувати нарощування дефіцит поточного рахунку 
платіжного балансу, тому що новостворені ринки Азії та Латин-
ської Америки будуть раді накопичувати долари. Не має жодної 
причини, чому би долар мав би «падати» далі, доки  немає потреби 
щодо врегулювання платіжного балансу»846. Водночас саме країни 
ЄС суттєво змінили ситуацію у валютно-фінансових відносинах, 
створивши колективну валюту євро, що може розглядатися (хоча і з 
певними застереженнями) як реальна альтернатива долара у май-
бутньому. Значною мірою це залежатиме від готовності централь-
них банків продовжувати утримання значної частини своїх валют-
них резервів в американській валюті. І якщо півсторіччя тому (в 
роки появи «дилеми Трифіна») така готовність певною мірою обу-
мовлювалася хоча б формальним обов‘язком конвертації долара в 
золото та підтримкою офіційної ціни «жовтого металу», то зараз 
перспективи підтримки «зовнішньої вартості» долара обумовлю-
ються лише політичними інтересами – це перетворює всю міжна-
родну валютну систему на менш прогнозовану та стійку. Загальну 
ситуацію загострює лібералізація контролю за рухом міжнародного 
капіталу, що ускладнює (або навіть унеможливлює)  відстеження та 
вплив на приватні трансфери капіталу, що суттєво впливають на 
валютні курси (в т.ч. спекулятивні атаки). Останнім часом, що-
правда, центральні банки  та інші органи фінансового контролю 
намагаються дещо виправити таку ситуацію (зокрема, шляхом на-
лагодження контролю за сумнівними операціями або рухом капіта-
лу через офшорні юрисдикції), але це вимагає надзвичайних зусиль 
та коштів. З іншого боку, лібералізація внутрішнього руху капіталів 
також помітно змінила економічні умови: тепер утримання низько-
го валютного курсу та високих процентних ставок іще не гарантує 
припливу інвестицій саме в сектор виробництва експортної продук-
ції (traded goods). Реальною альтернативою стає приплив капіталу, 

                                                                                                               
стан, Таджикистан, Узбекистан тощо) та «оболонкою ядра» (країни-члени 
та кандидати в члени ЄС), а частина з них (Китай, Росія, Україна тощо) – 
стала свого роду «рибосомою» (якщо вже продовжувати цю «клітинну але-
горію»), перебуваючи у тісному контакті як з ядром, так і з «цитоплазмою» 
(периферією ). 
846 Eichengreen B. Global Imbalances and the Lesson of Bretton Woods. Econo-
mie Internationale. 2004. Іs. 100. Р. 40.  
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скажімо, у сектор нерухомості, що може призвести до спекулятив-
ного зростання цін та виникнення «фінансової бульбашки».  

По правді історія розвитку міжнародної валютної системи після 
Бреттон-Вуду по суті повторила міжвоєнний шлях: від спроб віднов-
лення довоєнного status quo ante  (у першому випадку – золотого 
стандарту, в другому – золотовалютного) до вимушеного визнання 
того факту, що золоті (товарні) гроші вже просто не відповіда-
ють вимогам та умовам глобалізованої економіки, що знайшло 
свій вираз у націоналізації золота, його концентрації в резервах 
центральних банків, встановленні штучної офіційної ціни (що, за 
влучним зауваженням М. Гілберта, «не була ціною у розумінні вар-
тості, що співвідноситься із попитом та пропозицією, – це був за-
кон»847), а зрештою й у  відмові від усіх цих евфемізмів та паліативів 
та повному скасуванні усякого зв’язку між сучасними валютами 
та «жовтим металом». 

По суті, цим завершилася грошова модерна глобалізація. Напрям 
подальшого розвитку грошової глобалізації задається загальним 
дискурсом глобального переходу («глобалістським дискурсом»), 
який виключає уявлення про порядок як необхідну умову розуміння 
світового устрою848. Дискурс, який передбачав наявність певних за-
конів розвитку світу (в термінах британського соціолога З. Баумана – 
«дискурс Ісуса» / a Joshua Discourse849) замінюється на дискурс не-
стабільності, невизначеного спрямування розвитку або (в термінах 
того ж автора) «дискурс генезису» – дискурс створення нового сві-
тового порядку. 

У цьому контексті можна стверджувати, що сучасний пізньомо-
дерн цього процесу характеризувався формуванням Ямайської валют-
ної non-system (що дала змогу створити Європейську валютну інтег-
рацію з колективною валютою) і приєднанням до неї країн, які рані-
ше входили до «соціалістичного сегмента» міжнародної валютної 
системи, – знаменуючи таким чином повернення ринкових товарно-
                                                 
847 Гилберт М. В поисках единой валютной системы. С. 236 
848 Следзевский И. Цивилизационное измерение современного мирового 
развития:проблемы и подходы. Мировая экономика и международные от-
ношения. 2020. Т. 64, № 1. С. 84.  
849 Bauman Z. Liqiud Modernity. Cambridge:	Polity	Press, 2000. 240	p.;	Bauman 
Z.	The	Individualized	Society. Cambridge:	Polity Press, 2001. 272 p.  
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грошових відносин на терени, які раніше вже були охоплені грошо-
вою глобалізацією, але тимчасово «випали» з неї внаслідок прове-
дення «комуністичного експерименту». 

Так завершилася екстенсивна фаза грошової глобалізації – за 
рахунок простого географічного поширення грошових відносин та 
сучасної форми грошей. Подальший – інтенсивний її розвиток –  
визначатиметься докорінними змінами – як  щодо форми грошей, так 
і щодо суті самих грошових відносин.  
 

 
2. Монетарна історія: економіка історії грошей 

 
 «Слабка валюта є ознакою слабкої економіки, 

а слабка економіка перетворює  націю на слабку». 
Рос Перо 

 
Як цілком справедливо – з нашої точки зору – зауважує відомий 

британський професор Б. Джесоп, «глобалізація не є сингулярним 
причинно-наслідковим  механізмом з універсальною унітарною логі-
кою. Вона є надскладним результатом багатьох подій, процесів та 
трансформацій, що постійно розвивається; результатом поліцентрич-
ним, багаторівневим, політемпоральним та поліморфним. Тому, ви-
знаючи те, що для багатьох – хоча в жодному випадку не для всіх 
фірм, фінансових інструментів та фракцій капіталу – в реальному 
часі стало легше діяти у глобальному масштабі, слід відзначити, що 
існують важливі моменти спадкоємності з історично попередніми 
хвилями ринкової інтеграції»850 (виділено нами. – О.Ш.) А тому і су-
часний стан монетарної глобалізації можна зрозуміти, лише проана-
лізувавши хід та вплив її попередніх стадій. 

У принципі, «з поясненням історії економістами в останній час 
доводиться зустрічатися доволі часто»851. Це, зокрема, стосується 

                                                 
850 Джессоп Б. Государство:прошлое, настоящее и будущее. Москва: Дело, 
2019. С. 354.  
851 Заостровцев А.П. О сильных и слабых в экономике истории (размышле-
ния над новой книгой). Общественные науки и современность. 2019. № 4. 
С. 99.  
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праць двох американських дослідників –  Д. Норта (Douglass Cecil 
North) та Р. Фогеля (Robert Fogel ), до речі, сина одеського єврея-
емігранта,  – які у 1993 р. отримали Нобелівську премію з економіки 
«за відродження досліджень у сфері економічної історії тому, що 
додали до неї економічну теорію та кількісні методи, що дозволя-
ють пояснювати економічні та інституційні зміни»852. Серед більш 
сучасних робіт слід відзначити роботу того ж Д. Норта (у співавтор-
стві з іншими вченими) – «Насильство та соціальний порядок»853.  

Як зазначає російський дослідник А.С. Скоробагатов, «відповідь 
на питання про відмінності в багатстві народів Норт пропонує шука-
ти в інституційних структурах, які розрізняються в часі та просторі. 
Вміщені в останніх системи сигналів і стимулів розрізняються тим, 
наскільки вони орієнтують і стимулюють індивідів в напрямі сус-
пільно корисної діяльності. (…) У цьому контексті може бути ви-
тлумачено і послідовне домінування первинного, потім вторинного і, 
нарешті, третинного секторів у міру прогресивного економічного 
розвитку. Воно відображає поступове збільшення відносної ролі ор-
ганізаційних аспектів господарства порівняно з чисто технологічни-
ми. (…) І тоді прогрес індустріальної цивілізації пояснюється не  
стільки технологічним прогресом (…), скільки прогресом у царині 
устрою суспільства, що уможливив таку реалізацію»854. Утім, і  
Д. Норт, і А. Скоробагатов у свої роботах приділяють достатньо ува-
ги економіці дарування та товарному обігу, чого, на жаль, не можна 
сказати про гроші та грошові відносини. 

Проблематиці економіки історії присвячені також багаточиселенні 
журнальні публікації, серед яких можна відзначити, мабуть, одну855 –  

                                                 
852 North	 Douglass C. Biographical. The Nobel Prize. URL:	
https://www.nobelprize.org/ prizes/economic-sciences/1993/north/biographical/, 
або Fogel	 Robert	 W. Biographical. The Nobel Prize. URL:	
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1993/fogel/biographical/ 
853 North	D.C.,	Wallis	 J.J.,	Weingast	B.R.	Violence	and	Social	Orders: A Con-
ceptual	 Framework	 for	 Interpreting	 Recorded	 Human	 History. Cambridge:	 
Cambridge University Press,	2009. xvii +	308	p. 
854 Скоробагатов А.С. Общество как договор между сильными и слабыми. 
Очерки по экономике истории. Москва: ВШЭ, 2018. С. 27.  
855 Hedlund	S.	Vladimir	 the	Great,	Grand	Prince	of	Muscovy:	Resurrecting	 the	
Russian	Service	State. Euro-Asia Studies. 2006. Vol. 58,	No. 5. Р. 775–801. 
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і то лише для того, щоб підкреслити складність поєднання роботи 
економіста та історика – адже її автор, «ничтоже сумняшеся», про-
голошує Володимира Великого князем Московії (якої не існувало ще 
понад два сторіччя після його смерті) – для того щоб  обґрунтувати 
економічну політику Росії часів Єльцина та Володимира Путіна (за-
ради якого, здається, і потрібен був Володимир Великий). 

Що стосується історії грошових відносин, то серед економістів, 
які присвятили свої роботи цьому питанню, звісно, слід відзначити 
насамперед  Р. Мандела з його дослідженням історії монетної справи 
античних часів856, а також американського професора Л. Рендела Рея 
(Larry Randall Wray)	 – більш відомого через свою книгу «Сучасна 
теорія грошей»857 («Modern Theory of Money»858), але наразі йдеться 
про його дослідження, здійснене спільно з одним із аспірантів щодо 
альтернативної історії грошей859 та його пізнішу роботу з того ж  
питання860. 

 
Дослідження, проведене нами, також, певною мірою, присвячене 

саме поясненню історії грошей з точки зору розвитку глобальних 
економічних процесів, на які вони безпосередньо впливали. Однак 
історія, викладена вище, видається дещо іншою історією, порівняно 
з тим, як вона викладається в підручниках, згідно з еволюційною те-
орією проходження, – шлях від простого обміну через товари-
еквіваленти до монопольного товару-еквіваленту (золота та срібла). 
Йдеться про більш складний процес, на який впливали не тільки 
економічні фактори і який, у свою чергу, впливав на загальносус-
пільний розвиток. 

Як можна було побачити, гроші виростали з відносин, обумовле-
них економікою дарування (gift economy). Розпочавши з ритуальних 

                                                 
856 Mundell	 R.	 The	 Birth	 of	 Coinage. Columbia University, Department of  
Economics, Discussion Paper. Feb. 2002. No. 0102-08.  
857 Рендал Рей. Сучасна теорія грошей. Київ: Наш Формат, 2017. 477 с.  
858 Randall Wray L. Modern Money Theory. A	Primer	on	Macroeconomics for 
Sovereign	Monetary	Systems. New	York,	London:	Palgrave	Macmillan,	2015.	 
859 Tymoigne É., L.	Randall	Wray L. Money:	An	Alternative	Story.	University of 
Missour, Kansas City ,Working Paper. July	2005.	No.	45.  
860 Randall	 Wray L.	 Introduction	 to	 an Alternative	 History	 of	 Money.	 Levy  
Economics Institute of Bard College, Working Paper. May 2012. No. 717.  
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обмінів подарунками, «у міру розвитку суспільства 1) відбувається 
виокремлення економічних відносин із соціальних, 2) наростає відо-
кремлення ресурсів окремих домогосподарств один від одного та від 
ресурсів спільноти, 3) збільшується значення особистої вигоди в мо-
тивації та вчинках людей, 4) особисті узи поступаються місцем де-
персонофікованим контактам, 5) зростають вимоги до еквівалентно-
сті обмінів та їх зустрічного характеру»861. Тобто «[р]инкова еконо-
міка дуже поступово визрівала в надрах економіки дарування. 
Бартер, як видається, ніколи не становив економічну систему, до 
якої було включене все суспільство»862.  

До речі, обмін подарунками,особливо серед князів,забезпечував 
трансфер великої кількості матеріальних багатств також до Києва863. 

Бартерні угоди, звісно ж, існували (як існують і зараз), але вони 
навряд чи коли-небудь відігравали вирішальну роль у забезпечені 
економічних потреб суспільства. Тому Д. Гребер864 припускає, що 
бартер сам по собі є, швидше за все, сучасним і тимчасовим яви-
щем, що спостерігається серед людей, які в принципі, обізнані що-
до використання грошей, але які (з тих чи інших причин) припиня-
ють або не використовують грошові відносини. (Що ми могли по-
бачити, зокрема, у прикладі, який наводив Л.В. Камерон. – див.  
с. 135). Як справедливо – з нашої точки зору – зазначає американ-
ський економіст болгарського походження Павліна Чернєва, «[р]оз-
вінчання міфу про бартер є ключовим, оскільки він викриває уяв-
лення про те, що гроші з‘являються від добровільних ринкових 
операцій, коли агенти здійснюють взаємовигідний обмін, коли жо-
ден агент не має влади над іншим і коли втручання держави приз-
водить до значних недоліків ринку та неефективності. Оскільки 
гроші – це відносини суспільної влади, соціально вбудована історія 
грошей свідчить про те, що вони постають як суспільне благо, в 
межах складності історично конкретних зобов‘язань щодо соціаль-

                                                 
861 Буторина О.В. О происхождении монет. Современная Европа. 2016,.  
№ 3. C. 129.  
862 Там самo. 
863 Noonan Th. S. The Monetary History	 of	 Kiev	 in	 the	 Pre-Mongol	 Period.  
P. 386.  
864 Graeber	D.	Debt:	The	first	5000	years.	London, UK:	Melville	House	Publish-
ing,	2011.	P.	37.	 

ВИСНОВКИ 

605 

ного боргу, внаслідок яких влада виступає арбітром приватних і 
державних боргів, агентом, який визначає одиницю рахунку (якою 
буде виміряно всі борги) та виконавцем цих розрахунків. Цей орган 
є установою, що покладає на населення невідворотні зобов‘язання і 
виконує перерозподільну роль – у деяких випадках в інтересах 
«справедливості» та «законності», а в інших випадках – в інтересах 
колонізації та рабства»865. А отже, зосередження уваги в науковому 
дослідженні власне на функціях та ролі такого «агента» (тобто 
державної влади) сприяє кращому розумінню процесів хриматоге-
незу та глобальної монетаризації. 

 
Слід, однак, підкреслити, що прихильники сучасної теорії гро-

шей (Modern Monetary Theory), вочевидь перебільшують (точніше 
кажучи – абсолютизують) грошовотворчу роль держави внаслідок 
боргових відносин. Як засвідчують висновки археологів, досить 
чітко простежується походження грошей аж до месопотамських 
храмів і палаців (тодішніх органів держави), що розробили доско-
налу систему внутрішнього обліку кредитів та боргів. Ці великі 
державні установи відіграли ключову роль у створенні загальної 
одиниці обліку та зберігання вартості (спочатку для внутрішнього 
обліку, а також для управління цінами). Є дані, що гроші виникли 
також у стародавніх кримінально-виконавчих системах, які вста-
новлювали графіки виплат компенсацій, подібних до виру (wergild 
або blood money – штраф за вбивство). Втім, на етапі премодерну 
досить чітко прослідковується також зв‘язок протогрошових відно-
син із відносинами власності щодо людей – рабством. «Рабство бу-
ло єдиною альтернативою смерті для полонених під час війни, а 
тому викуп рабів, а також торгівля рабами привчили людей до ідеї 
ціни»866. Раби широко використовувалися як протогроші і таким 
чином реалізували пізнішу думку про те, що гроші виявляють ма-
теріалізований у товарах робочий час, який потрібен для їх вироб-
ництва. Усі пізніші теорії щодо «трудових грошей» мають своїм 
підґрунтям саме цей факт. 
                                                 
865 Tcherneva	 P.R.	 Money,	 Power,	 and	 Monetary	 Regimes.	 Levy Economics  
Institute of Bard College, Working Paper. March 2016. No. 861. P.	7.  
866 Grierson	Ph.	The	Origin	of	Money.	Research in Economic Anthropolog / ed. 
by Dalton G. Vol. 1 Stamford:	JAI	Press	Inc.,	1978. P.	1–35.	P.	16. 
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Як не була приречене («предопределено», predestinated) західне 
лідерство щодо глобалізації, так само і грошова глобалізація могла 
розвинутися з будь-якого із трьох цивілізаційних центрів людства – 
дхармічного (індуїстсько-буддійського), даоїстсько-конфуціанського 
або аврамічного,  оскільки гроші – як цивілізаційна інновація – прак-
тично одночасно і незалежно з‘явилися в кожному із цих центрів. 
Але надалі їх розвиток відбувався відповідно до закономірностей 
економічного розвитку відповідних цивілізацій.  

Дхармічна або індуїстсько-буддійська цивілізації, на що ми звер-
тали увагу ще на початку нашого дослідження, вбачають пріоритет у 
духовному житті людини; натомість суспільства даоїстсько-
конфуціанської цивілізації, навпаки, зосереджують увагу на матеріаль-
ному, природному житті людини.  

Даоїстсько-конфуціанська цивілізація – навпаки – зосереджується 
насамперед на природі, вимагаючи, щоб людина пристосовувалася 
до «законів природи» (в тому числі, до «природних» законів держав-
ної влади). «Їхнім ідеалом є не свобода як мета в собі (вони не знали 
цього поняття, допоки не переклали своєю мовою відповідний тер-
мін, що прийшов до них із Заходу в кінці ХІХ сторіччя), а спонтан-
ність, яка узгоджується з їхнім аналізом логіки процесів)»867. 

Обидва підходи, однак, видаютьcя неповноцінними, оскільки іг-
норують кумулятивний ефект поєднання людини та природи, духов-
ного та матеріального. Таке поєднання більш властиве цивілізаціям, 
які базуються на аврамічних релігіях – іудаїзмі, ісламі та християн-
стві. Саме тут зародилися такі протилежні течії людської думки, як 
лібералізм та марксизм. «І там, і там «двійники «природи» заборо-
няють довільне втручання, вимагаючи підкорення власним законам. 
«Невидима рука» ринку перегукується з хитрістю історичного розу-
му. (…) Ці складні ігри суверенної «активності» та управлінської 
«пасивності», які по-різному розгортаються на двох різних рівнях, 
виявляють єдине суверенне «теолого-ойкономічне» джерело»868.  

                                                 
867 Jullien	F.	La	pensée fondatrice de la Chine. Histoire de la philosophie-1-Les 
pensées fondatrices / dir. J.Russ.P.:	Armand	Colin,	 1993.	 P.	 161	 sq.	 [Цит. за: 
Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Київ:	Основи, 1998. С. 249].  
868 Кобылин И. Подробности взрыва: семиотика,синергетика и «ойкономия» 
истории. Неприкосновенный запас. 2020. № 1 (129). С. 103.  
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Результатом розвитку античної ойкономіки і став не просто вина-
хід елліністичної форми грошей, а їх домінування у світі. Тоді як у 
індуїстсько-буддійській традицій гроші залишилися лише сакраль-
ним винаходом, частиною духовної практики і лише елліністичний 
вплив сприяв розвитку грошей на Індостанському субконтиненті 
(практично розпочавши його з «нуля», оскільки попередня буддій-
ська практика виявилася тупиковою і втратила зв‘язок з економіч-
ною практикою.  

У рамках даоїстсько-конфуціанської цивілізації гроші розвивали-
ся досить динамічно –  відповідно до потреб «природних законів 
державної влади». 

«Роль, яку відігравали різні китайські уряди, була набагато ак-
тивнішою, ніж та, яку відігравала держава в Стародавньому Єгипті 
або навіть у Вавилоні. Гроші як засіб обміну, вочевидь, відігравали 
значно активнішу роль у Стародавньому Китаї, ніж у будь-якій із 
цих двох імперій»869. Але китайські гроші не поширювалися далі  
Піднебесної. І згідно з «парадоксом Нідема» ці досягнення (зокрема 
ідея паперових грошей) були широко використані поза межами цієї 
цивілізації, а саме в надрах аврамічної цивілізації – звідки й розпо-
чали свою глобалізацію. 

 
Зрештою, як вважає ізраїльський вчений Д. Шапс, винахід монети 

був не просто технологічним винаходом, а концептуальною револю-
цією. Тільки з винаходом давньогрецької монети поняття «гроші» 
явно матеріалізується в історії. Монета з‘явилася у той момент, коли 
в елліністичному суспільстві відчувалася істотна потреба у такому 
засобі, в результаті чого в певному сенсі вона зумовила раціоналіза-
цію та соціальне вирівнювання, одночасно створюючи нові ілюзії, 
парадокси та еліти870. Саме стародавнім грекам належить ідея моне-
тизації людських відносин, що знайшло своє відображення у вислові 
«Гроші – це людина» (τρήματ 'ἀνήρ). Проникнення монет у грецьке 
суспільство відбувається за кількома напрямами: спочатку на ринку 
роздрібної торгівлі (навіть найдавніші згадки про яку не передбача-
                                                 
869 Einzig	 P.	 Primitive	 Money	 in	 its	 Ethnological,	 Historical,	 and	 Economic	 
Aspects.	London:	Eyre	and	Spottiswood,	1951. Р. 254–255,	257. 
870 Schaps	 D.M.	 The	 Invention	 of	 Coinage	 and	 the	 Monetization	 of	 Ancient	
Greece. Chicago:University	of	Michigan	Press, 2004.  
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ють ніякої іншої форми, крім продажу товарів за монету); потім – у 
політиці, завдяки поширенню практики прямого або опосередкова-
ного підкупу прихильників; у війні – для якої, згідно із пізнішим  
висловлюванням, потрібно лише три речі: «гроші, гроші та гроші», 
що і було продемонстровано Персією під час Пелопоннеської війни 
між Спартою та Афінами;  у сфері праці, де відносини персональної 
залежності були замінені грошовими відносинами і  появою перших 
випадків регулярної заробітної плати; у сільському господарстві, де 
розширені можливості (у неврожайні роки) заробляти засоби для 
існування далеко від  аграрних господарств урятували багатьох се-
лян від потрапляння у рабську залежність; і, нарешті, у сфері фінан-
сів, де цілий сектор, який греки називали «грошова справа» 
(chrēmatistikē), використовував гроші для того, щоб заробити іще 
більше грошей. 

Хоча, звісно, це був тільки початок монетизації людських відно-
син (апофеоз якої у формі «грошового фетишизму» багато пізніше 
відзначив К. Маркс), а в античні часи праця іще не була повністю 
товаром, а регулярна оплата використовувалася лише подеколи для 
воїнів та фаворитів можновладців871. 

До речі, згаданий вище вираз про те, що для успішного ведення 
війни потрібні три речі – гроші, гроші та іще раз гроші, – часто по-
вторювали Наполеон І та Фрідріх ІІ Прусський, його згадував  
Ф. Клаузевіц (Frederick Clausewitz), його наводить у своїх «Спога-
дах» генераліссімус Р. Монтекукколі (1608–1680), але належить він 
французькому маршалу Дж.-Я. Тривульціо (Gian-Jacopo Trivulzio),	
який саме так відповів на запитання короля Людовика ХІІ про те, що 
потрібно для успішної війни проти герцогства Міланського872. Втім, 
як ми бачимо, розуміння цього зв‘язку сягає не просто античних ча-
сів, а й моменту самої появи грошей. 

                                                 
871 Schaps	 D.M.	War	 and	 Peace,	 Imitation	 and	 Innovation,	 Backwardness	 and	
Development:	the	Beginnings	of	Coinage	in	Ancient	Greece	and	Lydia. Explain-
ing Monetary and Financial Innovation. A Historical Analysis / Ed. by  
Bernholz	P.,	Vaubel	R. Springer,	2014. Р. 31–52. Р. 38–39. 
872 Rothenberg G.E.	 Maurice	 of	 Nassau,	 Gustav	 Adolphus,	 Raimondo	 Mon-
tecuccoli,	and	 the	"Military	Revolution" of	 the	Seventeenth	Century. Makers of 
Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age / Ed.	by	Paret	P.,	Craig	
G.A.,	Gilbert	F. Princeton, New	Jersey:	Princeton	University	Press,	1986. Р. 61. 
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Отже, глобалізація грошових відносин суттєво впливала не 
тільки на економічну, а й на політичну систему – як у премодер-
ний, так і в наступні періоди. Напрями грошових потоків – якщо не 
визначали, то помітно сприяли  – появі не тільки античних та заоке-
анських колоній Нового часу, а й цілих імперій: як-от поширення 
імперії Олександра Македонського або Чингісхана (що з різних сто-
рін розповсюджували свою владу впродовж Великого шовкового 
шляху (шляху золота та срібла)). Один із яскравих прикладів такого 
впливу можна було спостерігати також на території сучасної Украї-
ни: як ми могли бачити, потоки арабського срібла прямували на пів-
ніч Європи, оминаючи середнє Придніпров‘я, аж доки «перша срібна 
криза» 875–880 рр. не примусила русів шукати нового шляху – 
«шляху з варягів у греки», освоєння якого вимагало розбудови тор-
гового центру в Києві, а надалі – й цілої держави. 

Період модерну розпочався не тільки завершенням Середньовіччя 
(поширенням вогнепальної зброї, що поклала кінець часам лицар-
ського війська та буржуазної революції в Нідерландах), сплеском 
наукових знань (ідеї Коперніка, Галілея тощо) або геополітичними 
змінами (падіння Константинополя, відкриття Америки та інші  
Великі географічні відкриття), а й  знаменувався першою Великою 
інфляцією в Європі, що стала наслідком поєднання нереалізованого 
монетарного потенціалу «Нового світу» з розвиненою системою 
грошових відносин «Старого світу». 

У період модерну грошові відносини – як інструмент соціальної 
технології  – відіграли важливу роль не тільки у поглибленні еконо-
мічних відносин усередині суспільств, що активно їх використовува-
ли (європейського, арабського, індуїстського та далекосхідного), а й 
у поширені (глобалізації) економічних відносин на інші країни та 
регіони. Тобто успішна колонізація була обумовлена технологічними 
перевагами не тільки в технічному, а й у соціально-економічному 
сенсі. І гроші відігравали при цьому не меншу роль, ніж порох, мор-
ські кораблі або паровий двигун.  

Після поширення грошових відносин на всі населені континенти 
(глобальної монетаризації) на порядок денний постало питання уні-
                                                 
 Насправді таке поширення не завжди означало повну перемогу грошових 
відносин. Ми вже згадували збереження бартерного обміну в Сибіру та на 
Крайній Півночі. Досить довго вони зберігалися і в регіонах континенталь-
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фікації грошових систем. І знову на лідерство в цьому процесі пре-
тендувала Європа. 

Зокрема, чеському королю – єретику Їржи із Падебрад (Jiřì Boczko 
z Kunštátta a Poděbrad) належала ідея загальноєвропейського хрис-
тиянського союзу, названого «Християнською лігою». Перебуваючи 
під загрозою хрестового походу (за свою підтримку гуситської єресі) 
та з метою уникнути ізоляції, король Їржи, запалений ідеєю свого 
близького радника, італійського юриста Антоніо Маріні, висунув 
план, який було названо «Договір про затвердження миру між христи-
янами», де пропонувалося об‘єднати зусилля християнської Європи 
у боротьбі з турками — «віковими ворогами самого імені християн». 
План пропонував створити союз європейських суверенів, котрі мали 
взяти на себе зобов‘язання вирішувати усі спірні питання мирним 
шляхом. Також пропонувалося створити «загальну косісторію», 
тобто європейський суд та певний зародок європейського парламен-
ту. Все це доповнювалося єдиною європейською валютою задля фі-
нансування війни з турками. 

Щоправда, ця ідея не була абсолютно новаторською. Адже ще ла-
тинський дистих часів Римської імперії стверджував: «Єдина віра, 
вага, міра та гроші єдині роблять світ незмінним» («Una fides, 
pondus, mensura, moneta sit una Et status illaesus totius orbis erit»). Са-
ме ці рядки використав як епіграф до своєї праці «De Monetis, Et re 
Numaria» (що була надрукована у 1591 р. і стала класичною працею 
стосовно карбування монет на наступні два сторіччя) Р. Буделіус 
(Renerus Budelius). Утім, римляни мали на увазі монетарну уніфіка-
цію лише на теренах власної імперії, а Р. Буделіус закликав до уніфі-
кації монет на німецьких землях (які на той час були поділені між 
багаточисельними королівствами, герцогствами, курфюршествами, 
вільними містами та єпископствами (одне з яких і розташовувалося 
навколо міста Рурмонду, монетний двір якого і очолював Р. Буделі-
ус). Загальна теза Буделіуса полягала в тому, що торговельні партне-

                                                                                                               
ної Африки та Америки. Що ж до Океанії, то достатньо згадати, що у  
1998 р. австралійський бізнесмен Г. Куан (Henry F. Quan) з нагоди нагоро-
дження його Орденом Імперії подарував британській королеві tafuliae – 
намисто з мушлей каурі, які й зараз використовуються на островах Тихого 
океану як гроші при сплаті посагу нареченої та в деяких інших церемо-
ніальних подіях. 
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ри повинні прагнути використовувати лише одну валюту. У часи  
Кельнської війни (1583–1588) у Німеччині було кілька різних валют і 
законів щодо карбування монети, і це не тільки стримувало внут-
рішню торгівлю в Німеччині, а й призвело до збройного конфлікту, 
що призвело до ще більшої фрагментації економіки. Тому роботу 
Буделіуса можна сприймати як спробу об‘єднати Німеччину (та  
решту Європи) шляхом однієї валюти. У цьому сенсі Р. Буделіус ви-
різняється не тільки серед середньовічних дослідників у сфері гро-
шового обігу (для яких був характерний монетарний націоналізм), а 
й серед своїх сучасників-меркантилістів: по суті йдеться про синтез 
двох традицій, коли, з одного боку, стверджується можливість фіду-
ціарних грошей (Р. Буделіус говорить про право суверена карбувати 
гроші – «хоч зі шкіри, хоч із солі або будь-якого матеріалу, аби тіль-
ки він чесно відшкодував витрати підданих»), а з іншого –  розкри-
вається практична корисність універсалізації грошового обігу як за-
собу збільшення доходів у надзвичайних ситуаціях.  

Але якщо Р. Буделіус переймався ідеєю єдиної валюти для німе-
цьких земель, то італійський економіст та банкір-міняйло Г. Скару-
ффі (Gasparo Scaruffi,	1519–1584 рр.) у своєму трактаті, що побачив 
світ майже десятиріччям раніше (у 1582 р.) запропонував універса-
льну загальноєвропейську валюту для створення відкритої, об‘єктив-
ної та справедливої економічної системи, що, на його думку, стано-
вила основу справедливого суспільства. Спираючись на свій досвід 
фінансиста та керівника монетного двору, а також знання практики 
різних італійських держав, він переконався, що кількість та варіанти 
монет в обігу, а також довільні практики, такі як девальвація, лише 
перешкоджали торгівлі.   

 

 
 
Щоб вирішити ці проблеми, він запропонував валюту, цінність 

якої була би універсальною через те, що вона базується на внутріш-
ній вартості його вмісту дорогоцінних металів. Г. Скаруффі опублі-

Hatten wir alle einen Glauben              Якщо ми усі матимемо одну віру, 
Gott und Gerechtigkeit von Augen        Бога та справедливість перед очима, 
Ein Gewicht, Mass, Munz und Geld      Одну вагу,	міру,	карбування та монету, 
Dann stund'es wohl in dieser Welt.       Світ менше потерпатиме від лиха. 
 

                                                                           Вірші часів Реформації 
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кував свої ідеї у книзі під назвою «Алітінонфо» (давньогрецькою – 
«Істинне світло»)873. Саме так він запропонував назвати й універ-
сальну валюту, що становитиме основу суспільства, заснованого на 
об‘єктивних діях крізь призму  природного права. У «Алітінонфо» 
аргумент про універсальну систему карбування грошей на підставі 
власної цінності, що не підлягає примхам князів або домовленостям 
купців, стає метафорою економіки та суспільства, яка спирається на 
універсальні стандарти об‘єктивності та справедливості. Не зовсім 
ясно, наскільки його ідеї вплинули на інших економістів, але самі по 
собі його погляди були помітним кроком уперед – від меркантилізму 
до більш сучасної економічної концепції. Щодо практичних нас-
лідків, то їх довелося трохи почекати. Після Г. Скаруффі ідея між-
народної валюти зберігалася, по суті, лише у Франції: зокрема, про 
неї йшлося в роботі Е. Крюсе874 (Émeric Crucé;	1590–1648)	– більш 
відомого своїми пропозиціями щодо миротворчих установ та між-
народного арбітражу). Певні натяки щодо неї можна знайти також 
у маркіза Себаст‘єна ле Претр де Вобана (Sébastien Le Prestre de 
Vauban) – французького військового стратега, який не залишився 
байдужим і до фінансових проблем королівства, написавши відо-
мий твір «Королівська десятина» («La dîme royale»), а також у фі-
зіократів та неомеркантилістів875. На цьому етапі глобалізації уні-
фікація грошового обігу відбувалася шляхом встановлення мо-
нометалічного стандарту. 

Класичний період золотого стандарту тривав із 1880 р. по 1914 р. 
Перша частина цього періоду характеризувалася тим, що товарні ці-
ни м‘яко знижувалися, оскільки дедалі більше країн приєднувалося 
                                                 
 Пізніше вона була перевидана під назвою «Роздуми про монету та про 
справжню пропорційність між золотом та сріблом» (Discorso sopra le 
monete e della vera proporzione tra l'oro e l'argento), що деколи призводить 
до плутанини.  
873 Scaruffi G. L‘Alitinonfo – Bari:	 Gius,	Laterza & Figli,	 1913.	 400	 p. URL:	
https://archive.org/stream/economistidelcin00grazuoft#page/378/mode/2up 
874 Crucé É. Le Novveau	 Cynee. Paris:	 Jacques	 Villery,	 M.DC.XXIII	 (1623). 
226+15	p.	URL : https://archive.org/details/lenovveavcyneeov00cruc 
875 Harsin	 P.	 Mlle	 Dresel. Die Weltgeldidee bis zur französischen Revolution 
[compte-rendu]. Annales – Année. 1932. № 13. Р. 83. URL: 
https://www.persee.fr/doc/ahess_0003-441x_1932_num_4_13_	
1499_t1_0083_0000_5 
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до золотого стандарту і, як наслідок, прагнули накопичити золоті 
резерви. Це збільшило попит на золото майже в усьому світі. Зви-
чайно, невід‘ємною частиною золотого стандарту було також подо-
рожчання золота порівняно з іншими товарами на тлі падіння за-
гального рівня цін, що – у свою чергу – стимулювало пошук нового 
золота. Відкриття нових золотих родовищ у 1890-х роках в Австралії 
та Америці допомогло розвернути тенденцію у зворотному напрямі, 
і ціни почали трохи зростати.  

Експерти вирізняють декілька причин перемоги золотого стандар-
ту. Перша версія пояснює це «структурними» зрушеннями в грошо-
вій пропозиції. Друге пояснення ґрунтується на монетарних наслід-
ках зростання рівня життя,	технічного прогресу та міжнародної тор-
гівлі. Третє пояснення ґрунтується на політичних причинах, а 
четверте відображає т.зв. «мережевий ефект», унаслідок якого роз-
виток міжнародної торгівлі та інвестицій перетворювало викорис-
тання однакового грошового стандарту на дедалі вигідніший. Але 
оскільки боротьба між біметалізмом та золотим стандартом тісно 
пов‘язана з різними міжнародними аспектами, то справжні «гарячі» 
баталії розгорнулися саме на міжнародному рівні – тобто у формі 
валютних воєн.  

Механізм золотого стандарту не був підвладний управлінню з бо-
ку якогось центрального банку, але й не був повністю автоматичним, 
щонайменше з трьох причин876: 

– політичної, оскільки саме політики визначали, до якої межі 
економіка може протидіяти дефляційному тиску і не погоджуватися 
на зміну фіксованого обмінного курсу (паритету); 

– фіскальної, оскільки за допомогою фіскальних інструментів 
здійснювався вплив на залучення капіталу з міжнародного ринку або 
забезпечувалася протидія його відпливу (хоча це і порушувало «пра-
вила гри»); 

– нарешті банківської, оскільки центральні банки мали можли-
вість консолідувати свою позицію, створюючи золоті резерви і за-
безпечуючи для себе «поле для маневру», тобто стерилізувати рух 
капіталу. 

                                                 
876 Ögren A., Øksendal, Lars Fredrik L.F. The	 Gold	 Standard	 Peripheries.	
Monetary	Policy,	Adjustment	and	Flexibility	in	a	Global Setting. Р. 4. 
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Головне, однак, полягало в тому, що впроваджувана система зо-
лотого стандарту вже з самого початку була «інфікована» системою 
кредитної емісії. Або –  інакше кажучи – золотий стандарт, завдяки 
його включенню в механізм такої інституції, як центральний банк, 
ніс у собі зародок нової системи – системи кредитних грошей. 

Отже, можна зробити висновок, що і на цьому етапі глобалізації 
модернізація грошової системи відбувалася не без участі держави. 
Втім, якщо в часи премодерної глобалізації держава лише «підштов-
хувала» ці процеси, надаючи їм відповідної форми, то тепер держа-
ва безпосередньо займалася впровадженням більш інноваційних 
форм грошового обігу, «підганяючи» їх (tailor-made) під вимоги 
ринку. 

Однією з таких спроб було створення золотодевізної системи, 
цінність якої полягала не в тому, що вона намагалася в нових умовах 
повернути старий – перевірений – принцип емісії золотих грошей, а 
в тому, що, по суті, на Генуезькій конференції було запроваджено 
один із основоположних принципів сучасної кредитної грошової 
системи – принцип «деполітизації грошей», згідно з яким емісія 
грошей повинна здійснюватися відповідно до потреб економіки, 
а не політичної доцільності.  

Інший важливий досвід полягав у тому, що грошові реформи мо-
жуть бути успішними лише за умови співробітництва між централь-
ними банками різних країн, а також наявності єдиного стандарту для 
всіх (принаймні європейських) валютних систем, яким на той мо-
мент могло бути лише золото. А тому негнучкість такої основи при-
мушувала шукати нові принципи розбудови глобальної грошової 
системи. І такі принципи, віднайдені у Бреттон-Вудсі, суттєво зміни-
ли порядок діяльності центральних банків у монетарній сфері: тепер 
емісійні банки створюють національні гроші на базі доларів, які над-
ходять до них у порядку сплати дефіциту платіжного балансу США, 
і спрямовують ці гроші утримувачам зобов‘язань з боку американ-
ських контрагентів, одночасно реінвестуючи більшість отриманих 
доларів на американському фінансовому ринку. У такий спосіб,  
як свого часу зауважив відомий французький науковець проф.  
Ж. Рюеф, «Сполученні Штати не повинні були більше здійснювати 
розрахунки щодо тієї частки свого платіжного дефіциту з іншими 
країнами. Все відбувалося в площині чисто фінансовій, немовби де-
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фіциту не існувало зовсім. Золотовалютний стандарт здійснив у та-
кий спосіб революційну зміну у світових фінансах та народив таєм-
ницю дефіциту без сліз. Цей механізм дозволив країнам, які емітува-
ли валюту з міжнародним престижем, давати без забирання, креди-
тувати без позичання, набувати без сплати»877. 

Як зауважує А. Марфунін: «Це був пік прагнення США володіти 
золотом, гіперконцентрація золота в одній країні. Саме тоді народи-
вся божевільний проект з‘єднати все золото світу, зібрати його у 
США і на його основі запустити в міжнародний обіг паперові гро-
ші»878. (Нагадаємо принагідно, що погоню за «всім золотом світу» 
розпочав іще Олександр Македонський.) 

Перехід до золотовалютного (а зрештою – до золотодоларового) 
стандарту зумовив три принципові наслідки:  

– по-перше, дефіцит платіжного балансу перестав впливати на су-
купну купівельну спроможність (що автоматично відбувалося в умо-
вах золотого стандарту внаслідок фізичного переведення за кордон 
грошового товару – золота); 

– по-друге, в рамках такої системи кожний платіжний дефіцит 
країни, що емітує «розрахункову валюту», призводить до подвоєн-
ня світової бази кредитування; а таким чином, коли капітал повер-
тається до країн, звідки надійшов (у порядку розрахунків за сальдо 
платіжного балансу) існує ймовірність виникнення кредитного бу-
му в «дефіцитних» країнах без виникнення рецесії у «профіцитних» 
країнах; 

 – по-третє, нова система призводить до помилкової природи кре-
дитної структури, що відбувається внаслідок «подвоєння заставних 
вимог» (double mortgage) на більшість золотих запасів країни – емі-
тента резервної валюти879.  

Водночас – у відповідь на вимоги зростаючого виробництва това-
рів та обсягів торгівлі – починає змінюватися принцип грошової емі-
сії: карбування навіть дорогих золотих монет уже не може задоволь-
нити економічні потреби  і промислово розвинені країни переходять 
до друкування паперових грошових знаків центральних банків. 
                                                 
877 Rueff	J.	The	Monetary	Sin	of	the	West. New	York,	N.Y:	Macmillan	Compa-
ny,	1972.	P. 23. 
878 Марфунин А.С. История золота. С. 188. 
879 Там само. С. 24–28. 
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Важливим, – а певною мірою і визначальним – чинником по-
дальшої еволюції грошових відносин стала поява принципово нового 
емісійного інституту – центральних банків. Причому перші централь-
ні банки були створені скоріше як спеціальні комерційні банки, а 
не публічні фінансові інститути, що не орієнтовані у своїй діяльно-
сті на максимізацію прибутку, – в які вони трансформувалися знач-
но пізніше. Але в будь-якому випадку це були доволі специфічні 
установи, що функціонували не просто як головні банки уряду, а й 
отримували від нього привілейовані ліцензії, особливо щодо банк-
нотної емісії. В багатьох випадках, зокрема в скандинавських краї-
нах, Нідерландах або в Австро-Угорщині, право банкнотної емісії 
надавалося їм у вигляді монополії880. 

Зрештою, в рамках нового монетарного механізму утворилися 
два основні емісійні інститути: 1) характерні для метрополій 
центральні банки – з їх дискреційним правом емісії на основі моне-
тарного суверенітету та 2) властиві для колоній валютні бюро – 
чиє емісійне право базувалося на резервних вимогах та, по суті,  
залежало від зовнішнього управління (навіть, якщо бюро не було 
підпорядковано іноземним центробанкам або іншим органам моне-
тарної влади).  

Головною характеристикою класичного золотого стандарту бу-
ло те, що гроші в обігу включали як золоті монети,  так і паперову 
валюту. Німеччина також прийняла цю валютну систему, але те, 
що відрізняло її приклад від інших країн класичного золотого 
стандарту, полягало в тому, що лише новостворений Райхсбанк 
міг випускати паперові гроші (таким чином, він отримав монопо-
лію у випуску банкнот), тоді як в інших країнах, за прикладом 
США, навіть комерційні банки були уповноважені випускати 
банкноти881. 

                                                 
880 Capie F., Fischer	S.,	Goodhart	Ch.,	Schnadt	N.	The	development	of	 central	
banking. The future of central banking: the tercentenary symposium of the Bank 
of England / Ed.	by	Capie F.,Fischer	S.,	Goodhart	Ch.,	Schnadt	N.	Cambridge: 
Cambridge	University	Press,	1994. Р. 4. 
881 Selva	S.	A	short	note on Germany‘s main economic	developments	and mone-
tary history since the mid 19th Century. Report Gold Money Foundation Statistics 
on Gold, January 2012 / Selva	S.,	Castañeda J., Kabiri A. P.	27–35.	P.	28.	URL:	
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З іншого боку, держава претендувала на право грошової емісії 
також із боку своїх фіскальних органів – або у вигляді безпосе-
редньої емісії казначейських білетів, або шляхом прямого зо-
бов‘язання центральних банків до викупу короткострокових уря-
дових боргових зобов‘язань (облігацій, бондів тощо), що не тільки 
покладало на центробанк функції «банку уряду», а й фактично 
створювало два центри прийняття рішень щодо емісії грошей. Та-
кий стан справ почав змінюватися лише у післявоєнні роки 
(U.S.Treasury-Fed Accord of 1951), але потрібно було ще два деся-
тиріччя, перш ніж відмова (і навіть законодавчо закріплена забо-
рона) від  прямого кредитування урядів центральними банками 
стала загальноприйнятим правилом. 

Отже, подальший розвиток світової грошової системи пішов 
власне за німецьким прикладом – тобто це була монополія 
центрального банку на емісію паперових грошових знаків, що, 
зрештою, лише відновило емісійний status quo ante – право монет-
ної регалії в нових умовах трансформувалося в монопольне право 
емісії кредитних грошей. Право, що лежить в основі монетарного 
суверенітету. Втім, у пізньомодерний період, коли атакам і сумні-
ву почав піддаватися сам принцип державного суверенітету, не-
минуче виникла загроза і монетарному суверенітету,  і державній 
монополії на емісію грошей.  

Поступово Кінгстонська  валютна система почала збагачувати-
ся новими характерними відмінностями. Крім зміни природи кур-
соутворення, суттєвою відміною від Бреттон-Вудської системи 
стає лібералізація руху капіталів. Торгівля як двигун розвитку вже 
давно поступилася таким галузям економіки, як послуги, «еконо-
міка знання», інвестиції. І після того, як валютні курси відірвали-
ся від «золотого якоря», вони відірвалися і від «якоря товарного»: 
обмінний курс валют більше не формується у зовнішній торгівлі. 
Відхилення курсу від паритету купівельної спроможності (ПКС) 
стали настільки значними та довгостроковими, що вже не можна 
говорити про ПКС як про підвалини валютнокурсових співвідно-
шень. Збільшення в останній чверті минулого сторіччя обсягів 

                                                                                                               
https://www.academia.edu/27582466/ Report_Gold_Money_Foundation_ 
Statistics_on_Gold_January_2012?auto=download 
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світового валютного ринку на 1–2 порядки (до майже 3,5 трлн 
дол. на день) звело частку трансакцій, які спрямовані на обслуго-
вування товарних угод, усього до 2%. В умовах глобалізації  
фінансових ринків формування валютних курсів та валютних по-
токів починає підпорядковуватися іншим правилам, обумовленим 
завданням оптимізації збереження та зростання розміру накопи-
ченого капіталу. Саме тому спостерігається синтез ринків грошей, 
кредитів та інвестицій, які досить тісно переплітаються. Причому 
не тільки функціонально, а й  інституціонально.  

Звісно, що згадані зміни не могли і не залишилися непоміченими 
ані монетарними владами окремих країн, ані центром світової ва-
лютної системи – Міжнародним валютним фондом, який на сьогодні 
є однією з найбільших (188 країн-членів) та найвідоміших міжнарод-
них організацій. Створений для управління системою фіксованих 
валютних курсів, де всі валюти були фактично прив‘язані до амери-
канського долара, Фонд у нових умовах був змушений шукати  
raison d'etre свого подальшого існування.  

І такий сенс було знайдено у необхідності координації дій щодо 
забезпечення фінансової стабільності світу. Випустивши з пляшки 
джина вільного руху капіталу, фінансовий світ породив найбільшу 
загрозу своїй стабільності. Макроекономічні показники вже не мо-
жуть виконувати функції попереджувальних знаків наближення 
криз: останні виникають як цунамі і так само несподівано (з точки 
зору старих економічних поглядів) переносяться під поверхнею фі-
нансового ринку у віддалені частини світу.  

Таким чином, об‘єктивно виникла потреба у створені «станцій 
постійного нагляду» та «центру оперативного реагування». Тому в 
історичній перспективі повзуча демонетизація золота є однією з від-
мінностей між глобалізацією у період 1870–1914 рр. та нашими ча-
сами. Золотий стандарт базувався на принципі фіксованих валютних 
паритетів, і тому був  «обов‘язковою умовою» (sine qua non) механіз-
му великомасштабних міжнародних інвестицій. А сучасна фінансова 
глобалізація має місце в часи значної курсової волатильності й тому 
вимагає лише незначних золотих резервів882. 

 
                                                 
882 Ferguson	N.	The	Cash	Nexus.	P.	321. 
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До секторальних, функціональних та інституціональних додалися 
ще і технологічні зміни у світовій валютній системі.  

Ідея «комп‘ютеризації» грошового обігу базується на попередніх 
розробках в цій галузі, які зважали на бажання подолати недоліки 
готівкового обігу. І якщо в корпоративному, «оптовому» обігу це 
можна було давно вже здійснити шляхом простих банківських запи-
сів на рахунках клієнтів, то в «роздрібному обігу» це довгий час за-
лишалося проблемою, адже заміна «дзвінкої монети» паперовими 
грошовими знаками, включаючи банкноти, векселі або чеки, лише 
спрощувало проблеми, але не вирішувало їх, аж доки не з‘явилися 
кредитні картки.  

Втім, ідея кредитних карток аж ніяк не нова. Ще в 1888 р. бостон-
ський журналіст Е. Белламі у своїй футурологічної повісті «Погляд 
назад» («Looking Backward»), описуючи світ 2000 р. писав про кре-
дитні картки, якими можна буде користуватися і вдома, і за кордо-
ном: «…просто американець  в Берліні пред‘являтиме свою кредит-
ну картку в місцевий офіс міжнародного союзу і отримуватиме в об-
мін на всю або її частину німецьку кредитну картку, а відповідна 
сума буде записуватися як борг Сполучених Штатів Америки Німеч-
чині в міжнародних розрахунках883. 

Технічного втілення ідеї довелося чекати недовго. Перші кредит-
ні картки – хоча тоді ще не банківські – з‘явилися на початку мину-
лого сторіччя: у 1914 р. деякі магазини та ресторани почали видати 
багатим клієнтам такі карти для використання як документ при  
оформленні замовлень. У 1920-х роках почали використовуватися 
т.зв. «бензинові картки» – для розрахунків за паливо. У 1928 р. бос-
тонська компанія Farrington Manufacturing випустила перші металеві 
карти, на яких видавлювали (ембосували) ідентифікаційні дані, що 
деякою мірою дало змогу автоматизувати процедуру приймання кар-
ти. При оформленні покупки продавцем на спеціальному пресі (ім-
принтері) робився відбиток цих даних на торговому чеку-квитанції 
(«сліпі»). Власне ця технологія збереглася і до наших часів.  

Історія банківських карток розпочалася з 1946 р., коли Flatbush 
National Bank of Brooklyn організував роботу за кредитною схемою 
«Charg-It» («Оплата»), що передбачала звіти, які приймалися місце-
вими магазинами від клієнтів за невеликими покупками. Після здійс-

                                                 
883 Bellamy E. Looking backward from 2000 to 1887. P.	29,	49.	 
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нення покупки магазин передавав ці звіти в банк, який оплачував їх 
із рахунків покупців884. Перша масова платіжна картка («Diner’s 
Club») була створена 1949 р. Далі – разом із розвитком ринку Спо-
лучених Штатів Америки – операції з картами стали активно розпо-
всюджуватися і невдовзі ( на кінець 1950–1960 рр.) з‘явилися такі 
відомі платіжні системи, як Visa, MasterCard та American Express. 
Спочатку при використанні банківських карток використовувалася 
анахронічна технологія з пересиланням звітів поштою. Але у кінці 
1960-х років у Сполучених Штатах було створено спеціальну комі-
сію щодо розробки системи «безпаперового обліку», мета якої поля-
гала у розробленні принципів організації автоматизованих розрахун-
кових палат. А у 1978 р. у США з‘явилася своя система електронно-
го переказу коштів.  

Приблизно тоді ж французький журналіст Р. Морено висунув 
ідею банківської «смарт-картки», що завдяки вмонтованій мікросхе-
мі («чипу») мала вже свою автономну пам‘ять і стала би, по суті, 
електронною чековою книжкою. Вперше така картка була апробова-
на у Ліоні та деяких інших містах Франції. Але потрібно було ще 
кілька років (та співпраця американської «Мастеркард» із японською 
фірмою «Касіо»), перш ніж знайома всім нам картка з електронним 
чипом почала входити у повсякденне життя. Поступово обсяги елект-
ронних розрахунків стали збільшуватися.  

Паралельно розвивалися первісні форми банківських розрахунків 
за посередництва персональних комп‘ютерів – системи «home 
banking» (для приватних клієнтів) та  «firm banking» (для корпора-
тивних клієнтів). У 1984 р. у США було лише дві «великі» (як на той 
час) системи «home banking», створені Bank of America (8 тис. клієн-
тів) та Chemical Bank (5 тис.). За рік чисельність клієнтів помітно 
зросла і з‘явилися нові конкуренти. І це зрозуміло, адже як зауважив 
згадуваний вище проф. Д. Чорафас: «Технологія – вибагливий парт-
нер. Подібно до Аліси в Країні чудес, нам доводиться бігти з усіх 
ніг, щоб тільки залишатися на тому самому місці»885. А в реальному 
житті кожен банк зацікавлений у тому, щоб покращити своє місце. 
                                                 
884 Frishberg H.The	Origins	of	 the	Credit	Card	Trace	Back	 to	a	Flatbush	Bank.	
Brownstoner. March 24,	 2016. URL: https://www.brownstoner.com/ 
history/bank-credit-card-brooklyn-flatbush-national-bank-history/ 
885 Chorafas D.N. Money: The Banks of the 80‘s. N.Y.,	N.Y.:	Betrocelli	Books.	
1982. Р. 236. 
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Тож доводилося постійно удосконалювати свою технологію. Техніч-
ною основою більш досконалої форми електронного банківського 
обслуговування стала система «videotext», яка представляла собою 
мережу каналів електронного розподілу відеоінформації, що посту-
пала на екрани телевізорів або дисплеї ПК, які встановлювалися у 
клієнтів вдома. Піонерами у використанні цієї системи були бібліо-
течні центри та інформаційні агентства, але досить швидко новинку 
почали використовувати і банки.  

Почалася ера «електронних грошей» або, як ми раніше запропо-
нували  назвати це явище, – «дестафації»886 грошей (від англ. stuff – 
речовина) – тобто зникнення речової форми засобів обігу та пла-
тежу. За майже два десятиріччя це явище набуло таких масштабів, 
що стало можливим констатувати: «під час триваючої еволюції гро-
шей, здається, що долар в кінцевому підсумку стане абстрактною 
одиницею валюти без конкретного втілення в металі або папері. Цей 
зсув у бік абстрактної валюти стане ще більш складним внаслідок 
еволюції регіональних та глобальних ринків»887. 

Водночас взаємозалежність валютних ринків значно підвищилася 
з розвитком засобів комунікації та обробки інформації. Виникнення 
загальнонаціональних платіжних систем, які функціонують в режимі 
реального часу (Real Time Gross Settlement – RTGS), а пізніше – їх 
з‘єднання, по суті, у міжнародні фінансові тенета (такі, як ЄC-івська 
система TARGET) – також серйозно відобразилося на функціону-
ванні світової валютної системи. Адже тепер правила валютного ре-
гулювання та контролю повинні враховувати можливий вплив опе-
рацій не тільки на національну економіку. Відповідно слід врахову-
вати і вплив операцій, які відбуваються на географічно віддалених 
ринках. Власне цю залежність і продемонструвала криза 1997– 
1998 рр., яка зі швидкістю «коронавірусу» розповсюдилася з  
Південно-Східної Європи до Латинської Америки та Росії. 

 
Історичний аналіз засвідчує, що гроші відіграли визначну роль 

у процесі економічної глобалізації, зокрема: 

                                                 
886 Шаров А.Н. Развитие «банковской технологии». США: экономика,  
политика, идеология. 1986. № 9. C. 87.  
887 Khan A. The Evolution	 of	Money:	 A	 Story	 of	 Constitutional	 Nullification.	
University of Cincinnati Law Review.	Winter,	1999.	Vol.	67,	No	2.	P.	419. 
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1) зумовили появу загального сенсу господарської діяльності, 
створивши єдину економічну парадигму, засновану на вартості про-
дуктів виробництва (товарів), мірилом якої вони виступили, а гро-
шовий вимір вартості став тією загальною економічною мовою 
(«економічною lingua franca»), якою різноманітні ринки спілкуються 
між собою; 

2) стали універсальним інструментом розвитку торговельних 
та кредитних відносин в усьому світі, завдяки виконанню функцій 
засобу обігу та платежу; 

3) виступили як універсальний стимул (спонукальний мотив) 
для пошуку нових ринків збуту та постачання, розвитку нових торго-
вельних шляхів, великих географічних відкриттів, економічної інтег-
рації та, врешті, самої економічної глобалізації; 

4) нарешті, останньою у черзі, але не за значенням стала роль 
грошей як державотворчого елементу, що продемонстрував якщо не 
вирішальне, то, принаймні, важливе значення в процесі появи, розвитку 
та зміцнення багатьох державних утворень. Через це, крім згаданих ви-
ще прикладів, можна звернути увагу на ту роль, яку такі фактори, як 
Бреттон-Вудська система золотодоларового стандарту, «доларовий го-
лод», «дилема Трифіна», поява євродоларів та доларизація економік 
окремих країн відіграли у становленні сучасної фінансово-економічної 
могутності США, або ту, яку створення колективної валюти євро має 
для підтримки провідної ролі Європейського Союзу у світі та тенденції 
до його перетворення на «Сполучені Штати Європи».  

 
Усі ці процеси, що відбувалися як на ринках окремих країн або 

невеликих регіонів, так і на міжнародному рівні (на який гроші у 
своїй функції світових грошей вийшли практично одразу після своєї 
появи) і становлять суть грошової глобалізації. 

Оглядаючи ж грошову глобалізацію з позиції сьогодення, можна 
констатувати, що періоду премодерну з його родовим (персональ-
ним) суверенітетом монархів та торговельною (обмінною) економі-
кою цілком іманентними були металеві гроші; модерна епоха – з 
державами-націями та промисловим розвитком потребувала вже 
кредитних грошей (не прив‘язаних до вартості речовини, з якої вони 
були зроблені); натомість пізньомодерн із глобальною мережевою 
систему понадсуверенітету та постіндустріальною економікою вима-
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гає ще більш гнучких монетарних систем, які базуються на елект-
ронних технологіях переказу інформації. 

Якщо дотримуватися поміркованої антиеволюційної версії істо-
ричної динаміки Е. Ґіденса888, слід визнати неможливим перенесення 
на розвиток суспільства біологічної  моделі еволюції, згідно з якою 
нові різновиди просто заміщують старі. В суспільному розвитку (в 
тому числі в її економічній складовій) нове, головним чином, не за-
міняє старе, а надбудовується над ним (за гегельянським  принципом 
«діалектичного заперечення». Власне такий процес ми могли поба-
чити в еволюції грошових відносин у процесі глобалізації, коли різні  
форми грошових знаків  (золото, банкноти комерційних банків, 
банкноти центральних банків, фідуціарні/фіатні гроші, електронні 
гроші) не зникають, замінені новими, а зберігаються, одночасно 
віддаючи пріоритет новим формам, більш адекватним оновле-
ним умовам економічного життя. Таким чином, накопичення дос-
віду супроводжується зміною  співвідношення структурних компо-
нентів та їх значення для функціонування усього механізму. 

 
Враховуючи це, можна стверджувати, що грошова глобалізація,	– 

включаючи такі явища, як поширення грошових відносин, універса-
лізація грошових систем розрахунків і платежів, використання в на-
ціональному обігу іноземної валюти, вільна конвертація валют та 
лібералізація міжнародного руху грошового капіталу, – створила 
необхідні передумови економічної глобалізації, що, у свою чергу, 
стала однією з рушійних сил процесу глобалізації загалом. 

Щоправда, процеси, які відбуваються в період пізньомодерної 
глобалізації у царині грошового обігу, мають не тільки кількісний, а 
й і якісний вимір, прискорюючи вже не грошову глобалізацію, а гло-
балізацію грошей (яка завершиться, мабуть, вже в період постмодер-
ну) – чому і будуть присвячені наші подальші дослідження.  

 

                                                 
888 Giddens	A.	A	Contemporary	Critique	of	Historical	Materialism. Vol. 2:	The	
Nation State and Violence. Cambridge:	Polity	Press,	1984.	402	p. 
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