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СВІТОВІ ВАЛЮТИ: ЇХ СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ 

Валюта - це певний тип грошей, який існує в країні і використовується 

для проведення ділових операцій. Більшість країн використовують валюту, яка 

унікальна для них (наприклад юань в Китаї, і так далі), тоді як інші країни 

прийняли єдину валюту, щоб полегшити комерційну діяльність (наприклад, 16 

з 27 країн-членів Європейського союзу використовують євро як грошову 

одиницю). 

Долар США є основною резервною валютою світу. Впродовж 

останнього десятиліття більше 50 %% від загального об'єму золото - валютних 

резервів країн світу були в доларах США. У 2003-2008 г.г., у міру посилення 

євро і накопичення негативних тенденцій в економіці США, курс долара по 

відношенню до інших валют і роль його в якості резервної валюти 

знижувалися. Сьогодні в резервах Центральних банків він займає від 50 до 61 

%%, що в сумі приблизно 1 трильйон доларів. Долар бере участь в якості однієї 

із сторін в 87%% усіх транзакцій на ринку FOREX. 

Близько 50 відсотків світових активів номіновані в доларах: 47 

відсотків облігацій, 35 відсотків об'ємів кредитів міжнародних банків, 87 

відсотків трансакцій на валютному ринку, 48 відсотків платежів за 

міжнародними торговими операціями. 

 Євро був задуманий як провідна валюта для утворення обмінних курсів 

за типом американської. Подібно до долара США, євро має сильну міжнародну 

підтримку, що забезпечується країнами-членами Європейського валютного 

союзу. Ця валюта схильна проте негативному впливу нерівномірного розвитку 

цих країн, крім того європейські фінансисти переглянули свої портфелі у бік 

зменшення впливу євро-складової у зв'язку зі зменшенням бажання 

мінімізувати ризик при валютних угодах на основі європейської валюти. 



Процес інтернаціоналізації єдиної європейської валюти, що набирає 

силу, надав потужний імпульс тенденції до створення біполярної міжнародної 

валютно-фінансової системи з відповідним розподілом ролей і зон 

відповідальності між євро і доларом. Швидше за все зміниться баланс сил між 

двома ключовими валютами в міжнародній валютній системі. Євро 

виконуватиме роль резервної валюти у функціях приватного і офіційного 

міжнародного валютного інструменту переважно в країнах Центральної і 

Східної Європи, а долар продовжуватиме домінувати на ринках країн 

Латинської Америки і Південно-східної Азії, що розвиваються.  

Японська йена стоїть на третьому місці серед найбільш поширених на 

світовому ринку валют, хоча за об'ємом присутністю на ринку вона істотно 

поступається долару США і євро. Иену відрізняє висока, практично 

цілодобова ліквідність у всьому світі.  

Головною особливістю в Японії є надзвичайно низькі короткострокові 

процентні ставки; практично вони підтримуються Банком Японії на 

нульовому рівні. Істотно поступаючись долару в якості резервної валюти і 

інструменту міжнародних розрахунків, йена проте є однією з головних валют 

на міжнародних фінансових ринках. 

Фунт стерлінгів був основною резервною валютою у більшості країн 

світу в XVIII і XIX повіках. Ця валюта торгується у великих об'ємах за долари 

і ієну. На сьогодні на ринку Лондона беруть участь до 50%% транзакцій з 

англійським фунтом. З появою євро англійський банк прагне зрівняти верхній 

рівень курсу фунта з нижньою межею курсів єврозони. На початку 2000 р. 

фунт мав шанс приєднатися до євро, якби результати референдуму з цього 

питання у Великобританії виявилися позитивними. 

Швейцарський франк традиційно відноситься до валют податкових 

гаваней або офшорних зон, з нульовим рівнем інфляції і законодавчо 

закріпленими золотовалютними резервами на рівні мінімум 40 %. 

 


