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ВСТУП 

Неспровокована агресія РФ проти України завдала українському суспільству 
та економіці величезної шкоди: тисячі загиблих і поранених, мільйони 
мігрантів, зруйновані міста і критична інфраструктура, падіння доходів 
населення і зростання безробіття. 

Потужного удару зазнали державні фінанси: різке падіння доходів і значне 
зростання витрат (передусім на оборону і соціальну допомогу) призвели до 
безпрецедентного збільшення дефіциту бюджету. 

Під значним тиском опинилися національна валюта і банківська система. 
Національний банк зреагував практично миттєво: у перший день 
повномасштабного вторгнення було зафіксовано обмінний курс, тимчасово 
призупинено роботу валютного ринку, запроваджено мораторій на 
здійснення транскордонних платежів (з окремими винятками) та деякі інші 
валютні обмеження. 

Водночас, Національному банку вдалося забезпечити безперебійну роботу 
банків та системи електронних платежів, банки отримали необхідне 
рефінансування, а банкомати поповнювались готівкою. При цьому, не було 
застосовано жодних обмежень на безготівкові розрахунки. За 
допомогою  зазначених заходів панічні настрої були швидко приборкані. 

З метою фінансування критичних видатків уряду Національний банк вдався 
до купівлі військових облігацій на первинному ринку. Тобто, протягом 
перших місяців повномасштабної війни дії НБУ цілком відповідали потребам 
країни у війні.  

Проте, на початку червня Національний банк несподівано заявив, що «зміна 
споживчої та економічної поведінки бізнесу та населення потребує 
повернення до ринкових засад управління фінансовою системою», і 
підвищив облікову ставку з 10% до 25%. 

Зазначений крок не справив бажаного впливу на інфляцію та девальвацію, 
проте фактично заблокував можливість уряду залучати кошти на 
внутрішньому ринку і в такий спосіб стимулював емісійне фінансування 
бюджету. У підсумку, посилення жорсткості процентної політики НБУ 
призвело до істотного зростання ставок за військовими облігаціями, а отже 
ускладнило фінансування воєнних видатків. 

Аналітичний огляд допоможе в деталях оцінити ефективність монетарної 
політики НБУ та сформувати комплексне уявлення про стан грошової сфери 
у 2022 році. 
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ  

Війна РФ проти України стала одним з ключових факторів впливу на світову 
економіку, гальмуючи її зростання та стимулюючи інфляцію через 
подорожчання енергоносіїв, продовольства, добрив тощо. 

На початку 2022 р. МВФ (прогнозуючи зростання світового ВВП на 4,4%) 
передбачав, що глобальну кон’юнктуру 2022 р. формуватимуть такі фактори 
як продовження пандемії, розриви в ланцюгах постачання, високий рівень 
боргу, розширення цінового тиску та посилення жорсткості фінансових 
умов1.  

Проте, вже у квітневому World Economic Outlook (WEO) з промовистою 
назвою «War Sets Back the Global Recovery»2 МВФ заявив, що економічні 
втрати від конфлікту призведуть до значного уповільнення зростання 
світової економіки у 2022 р. (до 3,6%) та прискорення інфляції.  

У червні МВФ знову погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 р. до 
3,2%, внаслідок нових спалахів Соvid-19 в Китаї, розширення впливу війни РФ 
проти України, а також (!) посилення жорсткості монетарної політики 
центральних банків3. У доволі песимістичному жовтневому випуску WEO4 
МВФ підтвердив прогноз зростання ВВП на 3,2%, зробивши особливий 
акцент на необхідності протидії «кризі вартості життя», що обумовлена 
стрімким зростанням цін.  

Врешті, у січні 2023 р. МВФ оприлюднив поліпшену до 3,4% оцінку зростання 
світової економіки за 2022 р. і констатував проходження піку глобальної 
інфляції у ІІІ кварталі минулого року5.  

Зокрема, річні темпи інфляції в США знизились з максимальних 9,1% у червні 
до 6,5% в грудні, в єврозоні – з 10,6% у жовтні до 9,2% в грудні, у Великій 
Британії – відповідно з 11,1% до 10,5%, у Польщі – з 17,9% до 16,6%, в Литві – 
з 24,1% у вересні до 21,7% у грудні тощо.  

На 2023 р. МВФ прогнозує уповільнення зростання світової економіки до 
2,9%, що обумовлено війною РФ проти України і підвищенням ставок 
центральних банків для боротьби з інфляцією.   

Тобто, з одного боку, МВФ визнає6, що синхронне посилення жорсткості 
монетарної політики в різних країнах не має прецедентів в історії, а його 
наслідком стане сповільнення глобального зростання.  

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022  
2 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022  
3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022  
4 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022  
5 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023  
6 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/07/26/blog-weo-update-july-2022  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/07/26/blog-weo-update-july-2022
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Крім того, персонал Фонду протягом минулого року неодноразово 
попереджав, що підвищення ставок провідними центральними банками 
призвело до погіршення умов фінансування для країн, що розвиваються, та 
посилення ризику настання боргової кризи. Однак, на початку 2023 р. МВФ 
констатував істотне пом’якшення глобальних фінансових умов (зокрема, 
зниження довгострокових процентних ставок) впродовж останніх місяців, що 
відбулося внаслідок зниження фактичних темпів інфляції та поліпшення 
інфляційних очікувань,  

Водночас, попри усвідомлення всіх вищезазначених обставин, МВФ 
наполегливо рекомендує центральним банкам підтримувати високі ставки 
для зниження інфляції до цільових рівнів7. Іншими словами, МВФ підносить 
боротьбу з інфляцією над усіма іншими цілями (економічне зростання, 
зайнятість, боргова стійкість), а також фактично пропагує підпорядкування 
фіскальної політики монетарній. 

Починаючи з березня 2022 р. ФРС США підвищила основну кредитну ставку 
з 0,25% (історичний мінімум) до 4,75%8 (п’ятнадцятирічний максимум). 
Європейський центральний банк, розпочавши цикл посилення жорсткості 
монетарної політики в липні 2022 р., підвищив ставку за основними 
операціями рефінансування з 0% до 3%, за депозитами – з «мінус» 0,5% до 
2,5%9. Національний банк Польщі з початку 2022 р. підвищив ключову ставку 
з 1,75% до 6,75%10; подібною була й політика інших центральних банків ЦСЄ, 
які почали підвищувати ставки ще у 2021 р. 

На окрему увагу заслуговують дії центрального банку РФ, який після 
вторгнення різко підвищив ставку з 9,5% до 20%, однак протягом 
наступних місяців знизив її до 7,5%, що не завадило уповільненню темпів 
інфляції з 17,8% у квітні до 11,9% на кінець року. Крім того, не виключено, 
що зниження ставки стало однією з причин зменшення економічних 
втрат РФ, порівняно з попередніми очікуванням: у квітні МВФ прогнозував 
падіння ВВП РФ у 2022 р. на 8,5%, проте за підсумками року поліпшив оцінку 
втрат російської економіки до 2,2%. 

Згідно з прогнозом МВФ, найбільше уповільнення економічної активності у 
2023 р. відбудеться в країнах з розвиненою економікою, особливо в ЄС та 
Великій Британії. Фактично, йдеться про високий ризик входження економік 
розвинених країн в рецесію, визначальним фактором чого є підвищення 
ставок центральними банками та енергетична криза, пов’язана, зокрема, з 
війною РФ проти України.  

 
7 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/02/02/looser-financial-conditions-pose-conundrum-for-central-

banks   
8 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm  
9 https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html  
10 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm  

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/02/02/looser-financial-conditions-pose-conundrum-for-central-banks
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/02/02/looser-financial-conditions-pose-conundrum-for-central-banks
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm
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Про перспективу настання рецесії восени минулого року попереджав 
Bloomberg (на основі опитування сорока економістів)11, ОЕСР12, Morgan 
Stanley13 та інші.  

Проте, така перспектива була зрозумілою ще до початку підвищення ставки 
ФРС. Оскільки поточний інфляційний сплеск зумовлений не перегрівом 
економіки, а переважно негативними шоками пропозиції (з чим 
погоджувався навіть МВФ14), намагання його подолати за допомогою 
пригнічення попиту через підвищення ставок є контрпродуктивним.  

На початку 2022 р. Філіп Гільдебранд у знаковій статті «The old inflation 
playbook no longer applies»15 застерігав центральні банки від надмірного 
підвищення ставок. На його думку, в поточній ситуації, коли інфляція 
спричинена обмеженням пропозиції, центральні банки повинні або 
змиритися з вищою інфляцією, або бути готовими знищити попит у всій 
економіці, щоб послабити обмеження пропозиції в одній її частині.   

У лютому подібну позицію висловлював також Джозеф Стіґліц в статті 
«A Balanced Response to Inflation»16, зазначивши, що значне підвищення 
процентних ставок — це ліки, гірші за хворобу. На його думку, центральним 
банкам не слід атакувати проблему пропозиції, знижуючи попит і 
збільшуючи безробіття: це може послабити інфляцію, але також зіпсує життя 
людей. Боротись з інфляцією, натомість, потрібно за допомогою структурної 
та фіскальної політик, спрямованих на розблокування вузьких місць у 
постачанні та надання допомоги малозабезпеченим за рахунок вищого 
оподаткування надприбутків корпорацій. 

На початку осені, на тлі зниження інфляції та поліпшення інфляційних 
очікувань, Джозеф Стіґліц і Дін Бейкер публічно закликали ФРС взяти паузу в 
підвищенні ставок17, однак ФРС не дослухалась і продовжила агресивне (за 
мірками США) посилення жорсткості монетарної політики. Наприкінці року 
нобелівський лавреат з прикрістю констатував18, що центральні банки з 
метою приборкання інфляції свідомо пішли шляхом провокування рецесії, 
тоді як після понад десятиліття наднизьких ставок достатньо було лише 
«нормалізувати» їх. 

 
11 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-28/fed-seen-aggressively-hiking-to-5-triggering-global-

recession   
12 https://www.reuters.com/markets/europe/europe-be-hit-hardest-global-slowdown-oecd-2022-11-22/  
13 https://www.reuters.com/markets/us-may-skirt-recession-2023-europe-not-so-lucky-morgan-stanley-2022-11-

14/  
14 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/01/28/global-inflation-pressures-broadened-on-food-and-energy-

price-gains  
15 https://www.ft.com/content/1e59e952-c5cf-4c8e-983a-560170c87cda  
16 https://www8.gsb.columbia.edu/articles/chazen-global-insights/balanced-response-inflation  
17 https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-should-pause-rate-hikes-inflation-dampening-by-joseph-e-

stiglitz-and-dean-baker-2022-09  
18 https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-interest-rate-increases-counterproductive-all-pain-no-gain-

by-joseph-e-stiglitz-2022-12  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-28/fed-seen-aggressively-hiking-to-5-triggering-global-recession
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-28/fed-seen-aggressively-hiking-to-5-triggering-global-recession
https://www.reuters.com/markets/europe/europe-be-hit-hardest-global-slowdown-oecd-2022-11-22/
https://www.reuters.com/markets/us-may-skirt-recession-2023-europe-not-so-lucky-morgan-stanley-2022-11-14/
https://www.reuters.com/markets/us-may-skirt-recession-2023-europe-not-so-lucky-morgan-stanley-2022-11-14/
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/01/28/global-inflation-pressures-broadened-on-food-and-energy-price-gains
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/01/28/global-inflation-pressures-broadened-on-food-and-energy-price-gains
https://www.ft.com/content/1e59e952-c5cf-4c8e-983a-560170c87cda
https://www8.gsb.columbia.edu/articles/chazen-global-insights/balanced-response-inflation
https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-should-pause-rate-hikes-inflation-dampening-by-joseph-e-stiglitz-and-dean-baker-2022-09
https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-should-pause-rate-hikes-inflation-dampening-by-joseph-e-stiglitz-and-dean-baker-2022-09
https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-interest-rate-increases-counterproductive-all-pain-no-gain-by-joseph-e-stiglitz-2022-12
https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-interest-rate-increases-counterproductive-all-pain-no-gain-by-joseph-e-stiglitz-2022-12
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Усвідомлюючи деструктивність «ортодоксального» підходу до боротьби з 
інфляцією за допомогою високих ставок (і режиму інфляційного 
таргетування зокрема), все більше економістів схиляються до доцільності 
відродження системної цінової політики. 

Джеймс Гелбрейт у статті «The Case for Strategic Price Policies»19 звернув увагу 
на ефективність застосування цінової політики (в різних формах) у США 
протягом 1940-1970 рр., а також на значні втрати для суспільства й економіки 
від реформ Рональда Рейгана і Пола Волкера у 1980-х рр. (безробіття, 
деіндустріалізація, боргова криза). Враховуючи природу поточного 
інфляційного сплеску, на думку автора, необхідно відмовитись від хибної 
практики боротьби з інфляцією шляхом підвищення ставок, натомість, у разі 
збереження високої інфляції, уряду слід втрутитись в управління стратегічно 
важливими цінами.  

Певні елементи цінової політики (безпосередній контроль цін, зниження 
деяких податків) широко застосовувались різними країнами ще у 2021 р. для 
боротьби з наслідками енергетичної кризи. Ба більше, такий підхід набуває 
особливої актуальності в контексті переходу до кліматично нейтральної 
економіки, який за своєю суттю є неринковим. 

Війна РФ проти України надала додаткові аргументи на користь застосування 
стратегічної цінової політики. У жовтні 2022 р. Джозеф Стіґліц в статті «Wars 
Aren’t Won with Peacetime Economies»20 переконував, що для перемоги над 
РФ країнам Заходу слід не лише надавати додаткову допомогу Україні, але й 
переглянути власну економічну політику, включно із запровадженням 
контролю за цінами на енергоносії і продовольство. 

Опосередкованим доказом того, що ідея регулювання цін набуває 
поширення є увага до неї з боку МВФ, який відкидає її як таку, що «рідко 
працює»21, натомість обстоює «ортодоксальний» підхід до боротьби з 
інфляцією шляхом пригнічення попиту. 

Наразі світ перебуває в критичній точці. Кризу, спричинену війною РФ проти 
України, Нуріель Рубіні влучно назвав «геополітичним квантовим стрибком», 
одним з наслідків якого може стати глобальна стагфляційна рецесія22. МВФ 
акцентує увагу на загостренні «геоекономічної фрагментації»23 та (марно) 
наполягає на необхідності протидії їй.  

 
19 https://www.project-syndicate.org/commentary/strategic-price-controls-warranted-to-fight-inflation-by-james-

k-galbraith-2022-01  
20 https://www.project-syndicate.org/commentary/west-needs-war-economics-energy-food-supply-shortages-by-

joseph-e-stiglitz-2022-10  
21 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/11/policymakers-need-steady-hand-as-storm-clouds-gather-

over-global-economy  
22 https://www.project-syndicate.org/onpoint/russias-war-and-the-global-economy-by-nouriel-roubini-2022-02  
23 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-

debt-and-climate-action  

https://www.project-syndicate.org/commentary/strategic-price-controls-warranted-to-fight-inflation-by-james-k-galbraith-2022-01?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/strategic-price-controls-warranted-to-fight-inflation-by-james-k-galbraith-2022-01?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/west-needs-war-economics-energy-food-supply-shortages-by-joseph-e-stiglitz-2022-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/west-needs-war-economics-energy-food-supply-shortages-by-joseph-e-stiglitz-2022-10
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/11/policymakers-need-steady-hand-as-storm-clouds-gather-over-global-economy
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/11/policymakers-need-steady-hand-as-storm-clouds-gather-over-global-economy
https://www.project-syndicate.org/onpoint/russias-war-and-the-global-economy-by-nouriel-roubini-2022-02
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-debt-and-climate-action
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/16/Confronting-fragmentation-where-it-matters-most-trade-debt-and-climate-action
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Періоди масштабних трансформацій часто вимагають вищого оптимального 
рівня інфляції, порівняно з цілями центральних банків, які не мають 
економічного обґрунтування24.  

Незважаючи на це, центральні банки (за підтримки МВФ) залишаються 
відданими реакційній доктрині боротьби з інфляцією за всяку ціну. В 
авангарді цієї «корпорації» центральних банків перебуває Національний 
банк України, який перевершив інших у жорсткості своєї монетарної 
політики, фактично, проігнорувавши потреби економіки та держави в стані 
війни.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.project-syndicate.org/commentary/us-inflation-fed-interest-rates-high-costs-dubious-benefits-by-

joseph-e-stiglitz-2023-01  

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-inflation-fed-interest-rates-high-costs-dubious-benefits-by-joseph-e-stiglitz-2023-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/us-inflation-fed-interest-rates-high-costs-dubious-benefits-by-joseph-e-stiglitz-2023-01
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ІНФЛЯЦІЯ 
Протягом 2022 р. загальний рівень цін споживчого ринку зріс на 26,6%, що 
кратно перевищує відповідні значення 2016-2021 рр., але є значно нижчим 
показника 2015 р. (граф. 1). Крім того, фактичний рівень інфляції за 2022 р. 
виявився нижчим, ніж передбачав жовтневий прогноз НБУ (30%).  
У місячному розрізі найвищий рівень інфляції (4,5%) був зафіксований у 
березні, найнижчий (0,7%) – у липні, листопаді та грудні. 

 

Річні темпи споживчої інфляції (місяць до відповідного місяця попереднього 
року) різко прискорились після вторгнення РФ, досягнули локального 
максимуму у жовтні 26,6% і залишались на цьому рівні до кінця року (граф. 
2). На відміну від загального ІСЦ, темпи базової інфляції продовжили 
зростати і в IV кварталі, досягнувши на кінець року рівня 22,6%. 
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Найбільший внесок до загального рівня інфляції (15,4 відс. пункту) 
забезпечило зростання споживчих цін на продукти харчування та 
безалкогольні напої за рік на 34,4% (граф. 3).  

 

Найбільшого зростання за підсумками року зазнали ціни на яйця (76,6%), 
фрукти (73,8%), овочі (51,8%), рибу (45,8%), цукор (31%), хліб і хлібопродукти 
(30,3%).   

Основні причини стрімкого подорожчання продуктів харчування пов’язані з 
безпосередніми та опосередкованими втратами від війни: знищення 
виробничих потужностей, руйнування інфраструктури, порушення і 
логістики, збільшення виробничих витрат, девальвація гривні тощо. 
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Внаслідок війни РФ проти України, зокрема через блокування експорту 
зернових та олії, відбувся сплеск світових цін на продовольство до 
найвищого рівня в історії (граф. 4). Після досягнення домовленості щодо 
«зернового коридору» відбулася корекція цін, проте вони й надалі 
залишалися на високому рівні, що мало відповідний вплив на ціни 
внутрішнього ринку.  

На другому місці за безпосереднім впливом на загальний рівень інфляції у 
2022 р. – подорожчання палива на 69,4% і транспортних послуг на 28,1% 
(сумарний внесок становив 4 відс. пункти).  

Вагомим чинником подорожчання пального було стрімке зростання світових 
цін на нафту (Brent) з 77 дол./барель на початок року до понад 100 дол./бр. 
після вторгнення РФ в Україну (на локальних піках у березні і червні ціна 
перевищувала 120 дол./бр.). Посилив ефект дефіцит пального в Україні, що 
виник внаслідок припинення імпорту з РФ і Білорусі, руйнування нафтобаз та 
зупинки Кременчуцького НПЗ, пов'язаний з ним ажіотажний попит, а також 
ймовірні зловживання трейдерів, що в сукупності призвело до скасування 
державного регулювання цін25.  

Натомість, зниження світових цін на нафту у ІІ півріччі та наповнення 
внутрішнього ринку фактично компенсували інфляційний ефект від 
девальвації гривні і часткового повернення акцизу26 та забезпечили деяке 
здешевлення палива в Україні. 

Істотний вплив на загальний рівень інфляції за 2022 р. мало подорожчання 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на 22,7% (внесок – 1,9 в. п.), охорони 
здоров’я – на 19,9% (1,4 в. п.), побутової техніки – на 29,9% (0,5 в. п.), послуг 
готелів і ресторанів на 22,5% (0,5 в. п.) тощо. 

Безпрецедентне подорожчання газу на європейському ринку (наприкінці 
літа ціна на нідерландському хабі TTF перевищила 3 500 євро/тис м3, однак 
на кінець року знизилась до 800 євро/тис м3) не вплинуло на його вартість 
для побутових споживачів в Україні (а також на вартість опалення і гарячої 
води) через мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та 
6-ти місяців після його завершення27. 

Подорожчання водопостачання (на 12%) та каналізації (на 14,9%) відбулося 
на початку року і після того тарифи також залишалися незмінними. 
Натомість, значно підвищилась вартість ремонту житла (24,6%), а також, за 
рахунок порівняно спокійних регіонів, вартість оренди житла (на 17,6%).

 

 
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2022-%D0%BF#Text  
26 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2618-IX#Text  
27 https://www.rada.gov.ua/news/razom/227032.html  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2618-IX#Text
https://www.rada.gov.ua/news/razom/227032.html
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Підсумовуючи, слід зазначити, що прискорення темпів інфляції у 2022 р. до 
26,6% не є критичним ні з точки зору ретроспективи (2015 р. темпи були 
значно вищими), ні, особливо, з точки зору масштабу проблем, з якими 
зіткнулася Україна, внаслідок повномасштабної агресії РФ. 

Основними чинниками зростання цін стали шоки пропозиції, безпосередньо 
пов’язані з війною: фізичне знищення виробничих потужностей, 
інфраструктури, порушення логістики тощо. Істотний вплив на інфляцію мала 
девальвація гривні, що закономірно призвела до подорожчання імпорту. 
Несприятливим тлом для вищезазначених процесів стало рекордне 
зростання світових цін на продовольство та енергоносії (обумовлене, 
зокрема, агресією РФ проти України), що, поряд з іншими факторами, 
призвело до стрімкого прискорення глобальної інфляції.  

Водночас, низка факторів мали стримуючий і навіть дезінфляційний 
характер. До них належить зниження податків, мораторій на підвищення 
тарифів на житлово-комунальні послуги на час дії воєнного стану та різке 
зниження споживчого попиту, внаслідок виїзду значної кількості громадян за 
кордон, зростання безробіття і падіння доходів. 

Важливим свідченням пригніченості попиту є той факт, що інфляційні 
очікування домогосподарств з початку повномасштабної війні є значно 
нижчими очікувань інших суб’єктів ринку (банків, підприємств та аналітиків), 
що є аномальним явищем (зазвичай перевищують), та практично вдвічі 
нижчими, ніж поточний рівень інфляції. Зокрема, у грудні 2022 р. очікування 
домогосподарств на наступні 12 місяців становили 14,3%28.  

Усі перелічені обставини практично унеможливлюють боротьбу з інфляцією 
засобами монетарної політики. Понад те, високі ставки не матимуть 
бажаного впливу на ціни (які формуються під тиском витрат), натомість, ще 
більше скорочуватимуть пропозицію через підвищення вартості ресурсів для 
виробників.  

За таких умов, інфляції доцільно протидіяти за допомогою комплексної 
цінової (антиінфляційної) політики, орієнтованої, зокрема, на збільшення 
пропозиції. Національному банку в межах такої політики доцільно 
сконцентрувати зусилля на процесах, на які він має безпосередній вплив (на 
відміну від інфляції): забезпечення стабільності обмінного курсу та 
доступних фінансових ресурсів для бізнесу. 

Прогноз Уряду, закладений в розрахунки бюджету29, передбачає на 2023 р. 
зростання споживчих цін на 28%, Меморандум з МВФ30 – 22,5%, прогноз НБУ 
– 18,7%. 

 
28 https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbusurvey  
29 https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_ukraini_ukhvalila_derzhbiudzhet_na_2023_rik-3700  
30 https://www.mof.gov.ua/storage/files/Loi_PMB.pdf  

https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbusurvey
https://mof.gov.ua/uk/news/verkhovna_rada_ukraini_ukhvalila_derzhbiudzhet_na_2023_rik-3700
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Loi_PMB.pdf
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС 
На початку 2022 р., на тлі численних повідомлень про посилення ризику 
вторгнення РФ в Україну, валютний ринок зазнав значного девальваційного 
тиску. Тригером став активний продаж українських єврооблігацій на 
зовнішньому ринку та різке скорочення вкладень нерезидентів в ОВДП. 
До моменту повномасштабного вторгнення НБУ продав з резервів 2,1 млрд 
дол., що однак не завадило знеціненню гривні, яка за неповних два місяці 
девальвувала на 7,2% з 27,28 грн/дол. до 29,25 грн/дол. (граф.5). 

 

Напередодні вторгнення НБУ оприлюднив офіційний коментар31, в якому, 
зокрема, запевнив, що ситуація на валютному ринку залишається 
контрольованою і НБУ підтримуватиме режим гнучкого обмінного курсу. 

Проте, вранці наступного дня Правління Національного банку, реагуючи на 
збройну агресію РФ, прийняло постанову від 24.02.2022 р. № 18 «Про роботу 
банківської системи в період запровадження воєнного стану»32, якою було 
запроваджено низку екстраординарних заходів, зокрема: 

➢ зафіксовано офіційний курс на 24.02.2022 р. (29,25 грн/дол.); 

➢ призупинено роботу валютного ринку (крім операцій з продажу 
іноземної валюти клієнтами банків); 

➢ запроваджено мораторій на здійснення транскордонних валютних 
платежів (крім низки випадків); 

➢ заборонено видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній 
валюті (крім низки випадків). 

 
31 https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-schodo-situatsiyi-na-finansovomu-rinku-ukrayini-13538  
32 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-schodo-situatsiyi-na-finansovomu-rinku-ukrayini-13538
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18
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Але вже з першого дня НБУ почав послаблювати валютні обмеження33, 
зокрема, було частково відновлено роботу валютного ринку. Невдовзі, НБУ 
частково відновив видачу готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті (з 1 
березня до 30 тис грн в еквіваленті, з 21 березня до 100 тис грн), а з 14 квітня 
дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню (в межах 
різниці між загальним обсягом купленої банком готівкової іноземної валюти 
та проданої) з обмеженням курсу продажу на рівні 10% від офіційного курсу. 

Натомість, у березні було встановлено ліміт на зняття валюти за кордоном з 
гривневих рахунків в еквіваленті 100 тис грн на місяць. Внаслідок посилення 
тиску на міжнародні резерви у травні ліміт було зменшено до 50 тис грн на 
місяць, а в липні місячний ліміт було замінено на тижневий (12,5 тис грн).  

З метою запобігання виведенню капіталу за кордон, на початку квітня НБУ 
скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями 
з 365 до 90 календарних днів. У червні строки було подовжено до 120 днів, 
а в липні – до 180 днів. 

Врешті, з 4 травня НБУ скоротив ліміти відкритої довгої та короткої валютної 
позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу. 

Завдяки вжитим заходам Національному банку на початковому етапі 
повномасштабної війни вдалося запобігти паніці і забезпечити відносну 
стабільність гривні. 

Однак, починаючи з середини травня ситуація почала погіршуватись. 
Необережна заява34 Голови НБУ про можливість повернення до плаваючого 
курсоутворення спровокувала стрибок курсу чорного ринку за лічені дні на 
9% до 37-38 грн/дол. 

Скасування Національним банком з 21 травня обмежень на встановлення 
готівкового курсу банками (10% від офіційного курсу) закономірно 
спровокувало його наближення до курсу чорного ринку.  

Незважаючи на запевнення керівництва НБУ стосовно незмінності 
офіційного курсу на рівні 29,25 грн/дол. до кінця війни35 та підвищення 
облікової ставки до 25%, яке було позиціоноване як засіб забезпечення 
курсової стабільності, 21 липня Національний банк скорегував офіційний 
курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол. Таке рішення було обґрунтоване зміною 
фундаментальних характеристик економіки України під час війни та 
зміцненням долара США до інших валют.  

Фактично, НБУ «підтягнув» офіційний курс до рівня курсу готівкового ринку 
попереднього дня, спровокувавши черговий девальваційний стрибок 
готівкового курсу (граф. 6). Попри усю контроверсійність такого кроку, 

 
33 https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/Resolution_24022022_18_kp.pdf  
34 https://www.asahi.com/ajw/articles/14619106  
35 https://t.me/verkhovnaradaukrainy/16034  

https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/Resolution_24022022_18_kp.pdf
https://www.asahi.com/ajw/articles/14619106
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/16034
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Національному банку вдалося пом’якшити проблему множинності курсів, 
стимулювати експортерів до продажу валюти і таким чином загальмувати 
витрачання міжнародних резервів.  

 

Одночасно з корекцією офіційного курсу НБУ дозволив банкам продавати 
безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит на 
строк від трьох місяців (без права дострокового розірвання) в межах 
щомісячного ліміту 50 тис грн (з 1 жовтня ліміт збільшено до 100 тис грн). 

Згодом Національний банк запровадив ще один інструмент для захисту 
гривневих заощаджень від ризику курсових коливань: купівля безготівкових 
доларів за офіційним курсом Національного банку з подальшим 
розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним 
продажем валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на 
день проведення зворотної операції. 

Якщо перший тип строкових валютних депозитів набув популярності як 
серед банків, так і серед їхніх клієнтів, то другий тип депозитів користувався 
значно меншим попитом. Але у підсумку зазначені інструменти мали 
позитивний (стабілізуючий) вплив на кон’юнктуру готівкового валютного 
ринку.  

За підсумками 2022 р. чистий продаж банками та небанківськими 
фінансовими установами готівкової валюти населенню становив в 
еквіваленті 1 млрд дол. (продаж – 12,2 млрд дол., купівля – 11,2 млрд дол.), 
що є порівняно невеликим обсягом з огляду на масштаб стресу від війни 
(граф. 7). Зазначений факт може одночасно свідчити як про результативність 
протидії Національного банку панічним настроям, так і про відсутність у 
населення надлишку вільних коштів у національній валюті.   
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Інтервенції Національного банку з купівлі іноземної валюти за 2022 р. 
становили 3 387 млн дол., що лише на 8% менше відповідного показника 
2021 р. (3 691 млн дол.). Натомість, обсяги продажу валюти зросли у 22 рази 
з 1 276 млн дол. до 28 346 млн дол. Як наслідок, від’ємне сальдо інтервенцій 
НБУ на валютному ринку сягнуло 24 959 млн дол., що є найвищим значенням 
за всю історію (граф. 8). 

 

Стрімке зростання обсягів продажу Національним банком валюти було 
обумовлене значним погіршенням торгового балансу: експорт товарів і 
послуг порівняно з попереднім роком впав на 29,9% до 57,1 млрд дол., 
водночас, імпорт зменшився лише на 3,9% до 80,9 млрд дол. (зокрема, за 
рахунок витрат біженців за кордоном, що обліковуються як імпорт послуг). 
У підсумку, дефіцит торгового балансу зріс з 2,7 до 23,8 млрд дол. 
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Можливість здійснення таких значних інтервенцій з продажу валюти 
Національний банк отримав за рахунок зовнішніх надходжень, які за 
підсумками 2022 р. перевищили в еквіваленті 32 млрд дол., у т. ч. понад 
14 млрд дол. надійшло у формі грантів. 

За рахунок цього обсяг міжнародних резервів за підсумками 2022 р. 
зменшився лише на 8% з 30,9 до 28,5 млрд дол. (граф. 9), що, за даними НБУ, 
забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту. Чисті міжнародні 
резерви за 2022 р. знизились майже на 12% з 20,8 до 18,3 млрд дол. 

 

Підсумовуючи, слід наголосити, що перехід Національного банку до режиму 
фіксованого курсу в перший день повномасштабної війни був виправданим і 
безальтернативним. Проте, підтримання такого режиму було б неможливим 
без масштабної фінансової підтримки з боку іноземних партнерів. 

Водночас, НБУ припустився кількох провалів у комунікаційній політиці, 
зокрема стосовно перспектив повернення до плаваючого курсу, що, 
ймовірно, призвело до необхідності більшої «корекції» фіксованого 
обмінного курсу влітку. Сама «корекція» також була здійснена у досить 
суперечливій формі, що знайшло відображення в додатковій девальвації 
гривні на готівковому ринку.  

Тобто, девальвація гривні у 2022 р. на 34,1% за офіційним курсом і на 49% на 
готівковому ринку, з одного боку, є наслідком масштабних втрат від війни, а 
з іншого – результатом конкретних дій НБУ. 

Намір Національного банку надалі підтримувати режим фіксованого курсу 
вбачається цілком обґрунтованим, проте його спроможність реалізувати цей 
намір є похідною від обсягів та регулярності зовнішніх надходжень.  
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ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ 

Черговий цикл підвищення облікової ставки Національний банк розпочав у 
березні 2021 р., продемонструвавши беззастережну відданість режиму 
інфляційного таргетування в його найпростішій формі. Протягом 2021 р. 
облікову ставку було підвищено з 6% до 9%. 

У січні 2022 р., коли річні темпи інфляції становили 10%, НБУ підвищив ставку 
до 10% і дав сигнал щодо її подальшого зростання протягом наступних 
місяців.  

Проте, після повномасштабного вторгнення РФ Національний банк дійшов 
слушного висновку, що через запровадження адміністративних обмежень 
ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють 
відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків36. 
З огляду на це, НБУ відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової 
ставки (залишивши її на рівні 10%) і повідомив, що відновить регулярні 
засідання Правління з монетарних питань з ухваленням рішень щодо 
облікової ставки за умови нормалізації економічної ситуації. 

На такій позиції Національний банк залишався протягом двох місяців, однак 
вона почала змінюватись на тлі збільшення обсягів монетизації дефіциту 
бюджету.  

З кінця квітня НБУ почав наполягати на необхідності активізації «ринкових 
боргових залучень» через розміщення Міністерством фінансів ОВДП, 
зокрема за рахунок коштів банківської системи37. З точки зору НБУ, це мало 
б відбутися за рахунок підвищення ставок за ОВДП «до привабливіших для їх 
покупців рівнів»38. 

Остаточний відхід Національного банку від логіки воєнного часу було 
зафіксовано наприкінці травня в «програмній» статті Голови НБУ Кирила 
Шевченка «Фінансово-економічна політика за воєнного часу. Необхідність 
переходу до нового етапу з фокусом на відновлення економіки»39. У статті 
відстоювалась позиція, що економічна логіка починає заміщувати 
психологічний шок початку війни і переважання благодійних мотивів: бізнес 
намагається максимізувати прибуток, а громадяни – збільшити доходи та 
захистити заощадження. 

 
36 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-vidkladaye-uhvalennya-rishennya-schodo-

oblikovoyi-stavki  
37 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-kvitni-zbilshiv-obsyagi-vikupu-viyskovih-ovdp-prote-

zvertaye-uvagu-na-neobhidnist-aktivizatsiyi-rinkovih-borgovih-zaluchen  
38 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zdiysniv-pyatiy-vikup-viyskovih-obligatsiy-na-sumu-30-mlrd-

grn  
39 https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo-ekonomichna-politika-za-vojennoho-chasu.html  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-vidkladaye-uhvalennya-rishennya-schodo-oblikovoyi-stavki
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-vidkladaye-uhvalennya-rishennya-schodo-oblikovoyi-stavki
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-kvitni-zbilshiv-obsyagi-vikupu-viyskovih-ovdp-prote-zvertaye-uvagu-na-neobhidnist-aktivizatsiyi-rinkovih-borgovih-zaluchen
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-kvitni-zbilshiv-obsyagi-vikupu-viyskovih-ovdp-prote-zvertaye-uvagu-na-neobhidnist-aktivizatsiyi-rinkovih-borgovih-zaluchen
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zdiysniv-pyatiy-vikup-viyskovih-obligatsiy-na-sumu-30-mlrd-grn
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zdiysniv-pyatiy-vikup-viyskovih-obligatsiy-na-sumu-30-mlrd-grn
https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo-ekonomichna-politika-za-vojennoho-chasu.html
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2 червня Національний банк оголосив про підвищення облікової ставки з 
10% до 25%. Комплексною метою такого контроверсійного кроку було 
задекларовано «захист гривневих доходів та заощаджень громадян, 
збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на 
валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного 
банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні 
процеси під час війни»40.  

Одночасно з підвищенням облікової ставки НБУ розширив коридор ставок 
овернайт з +/- 1 в. п. до +/- 2 в. п. (граф. 10). У підсумку, депозитні сертифікати 
перетворилися на надприбутковий актив. Наразі, ставка за депозитними 
сертифікатами овернайт перебуває на безпрецедентно високому рівні, 
навіть у 2015 р., коли інфляція сягала 60%, вона не піднімалась вище 20%. 

 

Попри те, що метою розширення коридору ставок овернайт було названо 
створення додаткового простору для пожвавлення міжбанківського ринку,  
Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) лише кілька 
разів незначно відхилявся від ставки за депозитними сертифікатами 
овернайт (23%), що свідчить про фактичну відсутність активності на 
міжбанківському кредитному ринку. 

Закономірним наслідком підвищення облікової ставки стало зростання 
дохідності ОВДП на первинному ринку. Отримавши високодохідну 
альтернативу у вигляді депозитних сертифікатів, банки практично втратили 
інтерес до військових облігацій: якщо у травні обсяг розміщення гривневих 
ОВДП на первинному ринку становив 27,2 млрд грн, то у червні впав до 8,8 
млрд грн, а у вересні – до 0,9 млрд грн. 

 
40 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-25  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-25
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За таких умов, Міністерство фінансів, попри очевидне небажання 
збільшувати витрати на обслуговування боргу під час війни, було змушене 
вдатися до підвищення ставок за державними облігаціями (граф. 11). 
Як наслідок, середньозважена ставка за гривневими ОВДП, розміщеними на 
аукціоні, зросла з 10,3% у травні до 17,3% у грудні (у січні 2023 р. – до 18,6%).  

 

Ба більше, через кілька днів після підвищення облікової ставки Уряд 
«прив’язав» дохідність військових облігацій, які придбавав НБУ, до 
середнього значення облікової ставки за річний період, що передує 
купонним виплатам (плаваюча ставка), тоді як у березні-травні ставка була 
фіксованою на рівні 11%41. Як наслідок, ставка за ОВДП, які придбавав НБУ, у 
червні сягнула 23,6%, у липні – 24,9%, у серпні-грудні – 25%. 

У підсумку, середньозважена вартість державних запозичень в національній 
валюті у 2022 р. (включно з ОВДП, придбаними НБУ, а також випущеними 
для докапіталізації ПрАТ «Укрфінжитло») зросла до 18,3%, порівняно з 11,3% 
у 2021 р. 

Значний профіцит ліквідності банківської системи, що різко збільшився під 
час війни за рахунок активного витрачання коштів державою, знижував 
мотивацію банків (особливо найбільших) до залучення коштів на депозити. 
Попри прискорення темпів інфляції, до травня динаміка ставок за 
депозитами була низхідною і лише після різкого зростання облікової ставки 
тренд розвернувся (граф. 12).  

Середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних осіб у гривні, 
після зниження протягом  весни до 6,4%, протягом червня-грудня зросла до 

 
41 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF/ed20220609#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF/ed20220609#Text
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12,1%. Ставка за гривневими депозитами корпорацій мала подібну 
динаміку42 і за підсумками року зросла з 4,7% до 10,7%.   

 

Невеликі банки зреагували на підвищення облікової ставки значно 
чутливіше, проте середній рівень ставок за депозитами по системі визначали 
переважно великі банки зі значним профіцитом ліквідності. Таким чином, 
навіть після істотного зростання ставок за депозитами, їхній середній рівень 
на кінець року залишався вдвічі нижчим облікової ставки. 

Додатковий стимул для підвищення банками ставок за строковими 
депозитами з’явився вже у січні 2023 р., після підвищення Національним 
банком нормативів обов’язкового резервування за коштами на поточних 
рахунках та депозитами до запитання. 

На тлі зростання усіх видів ризику, ставка за гривневими кредитами банків 
корпораціям зросла з 10,4% у січні до 13,8% у квітні і фактично 
стабілізувалася на цьому рівні у травні (13,9%). Проте, після підвищення 
облікової ставки, у червні ставка за корпоративними кредитами сягнула 
18,4% і продовжила зростання до 20,1% на кінець року (граф. 13). 

Значна волатильність ставок за кредитами домогосподарствам протягом 
2022 р. була зумовлена дією так званих кредитних канікул, в межах яких 
банки знижували ставку (переважно до кінця літа), але з вересня відновили 
«стандартні» умови. Як наслідок, за підсумками 2022 р. середньозважена 
ставка за кредитами домогосподарствам у гривні зросла з 32% до 35,1%.  

 
42 Кон’юнктурне зростання ставки за депозитами корпорацій у березні до 6,1% було обумовлене 

відпливом коштів з рахунків суб’єктів господарювання на тлі панічних настроїв, але попит банків на 
ліквідність був швидко задоволений НБУ.   
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Аналіз дій Національного банку у сфері процентної політики та реакції на них 
з боку держави і банків дає підстави стверджувати, що рішення про 
підвищення облікової ставки з 10% до 25% було глибоко помилковим.  

Підвищивши облікову ставку, Національний банк не зміг запобігти ні 
девальвації гривні, ні інфляції, яка спричинена шоками пропозиції, натомість, 
спровокував значне збільшення витрат на обслуговування державного боргу 
і ускладнив залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету, а також 
збільшив вартість стерилізаційних операцій з депозитними сертифікатами. 

Безпосереднім наслідком зростання облікової ставки є зобов’язання 
держави перед МВФ в межах Моніторингової програми щодо підвищення 
дохідності ОВДП на первинному ринку. 

Крім того, підвищення ставок за депозитами, спровоковане зростанням 
облікової ставки, призведе до збільшення державних витрат на реалізацію 
програм підтримки кредитування (зокрема, програми «5-7-9»).  

Попри пригніченість попиту, а також уповільнення інфляції (починаючи з 
листопада), Національний банк прогнозує збереження облікової ставки на 
рівні 25% до ІІ кварталу 2024 р., що фактично унеможливлює кредитування 
корпоративного сектору поза державними програмами. 

Проблема полягає в тому, що персонал НБУ сприймає гривню передусім як 
актив, за утримання якого власник повинен отримати винагороду. Зазначена 
логіка цілком відповідає інтересам представників фінансового сектору, 
проте повністю ігнорує потреби реального сектору і держави в доступних 
ресурсах, відтак прирікає економіку на стагнацію та значно ускладнює 
фінансування воєнних видатків. 
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Після повномасштабного вторгнення РФ Національний банк для 
підтримання ліквідності банків запровадив інструмент екстреного 
бланкового рефінансування43 (на додачу до стандартних інструментів), 
припинив проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів 
строком на 14 днів44 та скасував попереднє рішення щодо збільшення 
нормативів обов’язкового резервування45. 

На початковому етапі війни тендери з надання рефінансування на строк 
до одного року відбувалися щоденно, але в середині квітня НБУ знизив 
частоту проведення тендерів до одного разу на тиждень46. 

З огляду на швидке насичення банківської системи ліквідністю, на початку 
травня НБУ обмежив доступ до бланкового (незабезпеченого) 
рефінансування, залишивши його лише для банків, які вичерпали 
можливості отримання забезпеченого рефінансування та мають відплив 
коштів фізичних осіб з 23 лютого у розмірі 5% і більше47. 

На початку листопада, в умовах стрімкого зростання ліквідності та 
зниження попиту на рефінансування, НБУ припинив проведення операцій 
бланкового рефінансування банків48 (залишивши стандартні 
інструменти). 

Загальний обсяг операцій з рефінансування банків (потік) за підсумками 
2022 р. становив 376,6 млрд грн (табл. 1), що є найбільшим значенням за всю 
історію (у кризовому 2014 р. обсяг становив 222,3 млрд грн). Понад 60% від 
загального обсягу рефінансування було надано на термін овернайт 
(229 млрд грн). 

Найбільшим попитом з боку банків рефінансування користувалося на 
початковому етапі війни, зокрема, 25 лютого банкам було надано за всіма 
інструментами 51,5 млрд грн. Проте, досить швидко попит перестав бути 
масовим і банки почали повертати кошти Національному банку. Після 
підвищення облікової ставки рефінансування продовжили залучати лише 
кілька банків, а починаючи з листопада активність каналу знизилась до 
мінімуму.  

 
43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-22#Text  
44 https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-

bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu  
45 https://bank.gov.ua/ua/news/all/skasovano-rishennya-pro-pidvischennya-normativiv-obovyazkovogo-

rezervuvannya  
46 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-iz-nastupnogo-tijnya-znizit-do-odnogo-razu-na-tijden-

chastotu-provedennya-tenderiv-iz-nadannya-refinansuvannya-na-strok-do-odnogo-roku  
47 https://bank.gov.ua/ua/news/all/utochneno-poryadok-nadannya-kreditiv-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-

likvidnosti-bankiv  
48 https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaksheno-nizku-valyutnih-obmejen-ta-z-oglyadu-na-rekordnu-likvidnist-

bankivskoyi-sistemi-zmineno-umovi-nadannya-refinansuvannya-bankam  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0022500-22#Text
https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/skasovano-rishennya-pro-pidvischennya-normativiv-obovyazkovogo-rezervuvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/skasovano-rishennya-pro-pidvischennya-normativiv-obovyazkovogo-rezervuvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-iz-nastupnogo-tijnya-znizit-do-odnogo-razu-na-tijden-chastotu-provedennya-tenderiv-iz-nadannya-refinansuvannya-na-strok-do-odnogo-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-iz-nastupnogo-tijnya-znizit-do-odnogo-razu-na-tijden-chastotu-provedennya-tenderiv-iz-nadannya-refinansuvannya-na-strok-do-odnogo-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/utochneno-poryadok-nadannya-kreditiv-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-likvidnosti-bankiv
https://bank.gov.ua/ua/news/all/utochneno-poryadok-nadannya-kreditiv-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-likvidnosti-bankiv
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaksheno-nizku-valyutnih-obmejen-ta-z-oglyadu-na-rekordnu-likvidnist-bankivskoyi-sistemi-zmineno-umovi-nadannya-refinansuvannya-bankam
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaksheno-nizku-valyutnih-obmejen-ta-z-oglyadu-na-rekordnu-likvidnist-bankivskoyi-sistemi-zmineno-umovi-nadannya-refinansuvannya-bankam
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Залишки за кредитами рефінансуванням (без неплатоспроможних банків) 
сягнули максимального значення 160,6 млрд грн на початку березня, після 
чого почали стрімко скорочуватись і на кінець 2022 р. становили лише 
38,2 млрд грн, що на 57,4 млрд менше рівня початку року (95,6 млрд грн). 
Таким чином, за підсумками 2022 р. канал рефінансування мав від’ємний 
вплив на ліквідність банківської системи. 

 

Натомість, найбільший додатний вплив на ліквідність банків мало 
витрачання коштів Держказначейством в умовах безпрецедентного 
дефіциту бюджету. За підсумками 2022 р. чистий приплив ліквідності за цим 
каналом становив 1,2 трлн грн, тоді як у 2021 р. – лише 9,6 млрд грн. 
Джерелами цих коштів (у пропорції 2:1) були зовнішні надходження, 
конвертовані в гривню, та вкладення НБУ у військові облігації. 

Для створення можливості купівлі Національним банком військових 
облігацій на первинному ринку Верховна Рада на період дії воєнного стану 
зупинила дію статті 54 закону про НБУ, яка забороняє йому надавати 
кредити державі49. Президент України, зі свого боку, рекомендував НБУ 
здійснити купівлю на первинному ринку військових облігацій в обсягах та 
на умовах, погоджених з КМУ50. 

На виконання зазначеної рекомендації Національний банк з 8 березня 
розпочав купівлю військових облігацій51 і за підсумками 2022 р. обсяг таких 
операцій сягнув 400 млрд грн (як і було передбачено відповідною 
постановою КМУ52), тобто 67,3% від загального обсягу випуску ОВДП за 
2022 р. (594,4 млрд грн). 

Водночас, найбільший стерилізаційний ефект мав чистий продаж 
Національним банком іноземної валюти (в еквіваленті 25 млрд дол.), що 
зменшило ліквідність банків за підсумками 2022 р. на понад 800 млрд грн. 

 
49 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20/ed20221125#Text  
50 https://www.president.gov.ua/documents/1042022-41549  
51 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vikupiv-viyskovi-obligatsiyi-na-20-mlrd-grn-i-za-

neobhidnosti-prodovjit-finansuvati-kritichni-vidatki-uryadu-v-umovah-voyennogo-stanu  
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF/ed20220609#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20/ed20221125#Text
https://www.president.gov.ua/documents/1042022-41549
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vikupiv-viyskovi-obligatsiyi-na-20-mlrd-grn-i-za-neobhidnosti-prodovjit-finansuvati-kritichni-vidatki-uryadu-v-umovah-voyennogo-stanu
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vikupiv-viyskovi-obligatsiyi-na-20-mlrd-grn-i-za-neobhidnosti-prodovjit-finansuvati-kritichni-vidatki-uryadu-v-umovah-voyennogo-stanu
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-2022-%D0%BF/ed20220609#Text
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Істотний від’ємний плив на ліквідність банків мало також збільшення обсягу 
готівки (в касах та поза банками) протягом 2022 р. майже на 90 млрд грн. 

Усю вільну ліквідність (понад нормативи обов’язкового резервування) 
Національний банк абсорбував за допомогою депозитних сертифікатів (ДС). 
Після початку повномасштабної війни залишки коштів на ДС лише на кілька 
днів знизились нижче 100 млрд грн (мінімальне значення – 58 млрд грн 
станом на 28 лютого), після чого почали стрімко зростати і на кінець року 
сягнули 457,5 млрд грн, перевищивши рівень початку року на 244,5 млрд грн. 

 

Середньоденні залишки коштів на коррахунках банків у 2022 р. становили 
62,5 млрд грн, що на 7 млрд грн перевищує відповідний показник 2021 р. 
(55,5 млрд грн). З огляду на незмінність нормативів обов’язкового 
резервування, зростання відбулося виключно внаслідок курсової переоцінки 
депозитів в іноземній валюті (після корекції фіксованого курсу). 

 

Під впливом усій вищеописаних операцій загальний обсяг ліквідності банків 
(сума коштів на коррахунках і в ДС) у 2022 р. зазнав стрімкого зростання і 
наприкінці 2022 р. перевищив 500 млрд грн (граф. 14), ставши однією з 
найгостріших проблем монетарної політики на наступні роки.  
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Для зменшення навісу вільної ліквідності (кошти в ДС), який становить 
загрозу для валютного ринку та послаблює монетарну трансмісію, 
Національний банк наприкінці 2022 р. підвищив нормативи обов’язкового 
резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках 
юридичних і фізичних осіб у національній валюті з 0% до 5%, в іноземній – з 
10% до 15%53. Водночас, НБУ дозволив банкам покривати до 50% від обсягу 
обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Відтак з 11 січня 2023 р. 
нормативний обсяг обов’язкових резервів зріс з 69,8 до 144,1 млрд грн, а 
попит банків на ОВДП визначених серій значно перевищив пропозицію. 

На початку 2023 р. Національний банк знову підвищив нормативи 
обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних 
рахунках юридичних і фізичних осіб у національній валюті з 5% до 10%, в 
іноземній – з 15% до 20% (діють з 11 лютого)54. Крім того, було анонсовано 
додаткове підвищення з 11 березня нормативів за коштами на вимогу та 
коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 10 в. п., тобто в національній 
валюті – до 20%, в іноземній – до 30%.  

Зазначені заходи дещо знизили обсяг вільної ліквідності (в ДС) і матимуть 
позитивний вплив на строкову структуру депозитів, проте вони є дуже 
«болючими» для банків і не вирішують проблему надліквідності стратегічно. 
Ситуацію міг би змінити продаж Національним банком ОВДП зі свого 
портфеля, проте досі регулятор уникав цієї опції. 

Підводячи підсумок слід зазначити, що різке збільшення обсягу ліквідності 
банків у 2022 р. мало екзогенний характер і було обумовлене особливостями 
фінансування дефіциту бюджету. Водночас, значний профіцит ліквідності 
значно посилив і оприявнив негативні аспекти процентної політики НБУ, 
тобто проблему надвисоких процентних ставок. 

Внаслідок різкого збільшення облікової ставки (та інших ставок НБУ) 
процентні витрати Національного банку за ДС у 2022 р. сягнули 40,2 млрд 
грн., що майже вчетверо перевищує відповідний показник 2021 р. З 2015 р. 
обсяг процентних витрат НБУ за ДС перевищив 102 млрд грн, ставши 
автономним чинником формування профіциту ліквідності і джерелом 
доходів для банків. Принципово важливо, що зазначені процентні витрати 
НБУ, фактично, є недоотриманими доходами державного бюджету.  

Під впливом хибної процентної політики Національного банку суспільство у 
стані війни зіткнулася з абсурдною ситуацією, коли ліквідність банків зростає 
за рахунок державних витрат, але держава не в змозі позичити кошти у 
банків на прийнятних умовах.    

 
53 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-rozpochav-implementatsiyu-anonsovanih-zahodiv-dlya-posilennya-

monetarnoyi-transmisiyi  
54 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-25-15809  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-rozpochav-implementatsiyu-anonsovanih-zahodiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-rozpochav-implementatsiyu-anonsovanih-zahodiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-25-15809
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ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 
За підсумками 2022 р. грошова маса (М3) збільшилась на 430,3 млрд грн до 
2 501,6 млрд грн, що було зумовлено зростанням обсягу: 

 депозитів на 345,8 млрд грн до 1 834,4 млрд грн; 

 готівки поза банками (М0) на 85,1 млрд грн до 666,1 млрд грн55. 

Протягом року річні темпи приросту грошової маси прискорились з 12% до 
20,8%, що є прийнятною динамікою як з точки зору ретроспективи (граф. 15), 
так і з огляду на екстраординарні обставини. 

Короткостроковий сплеск темпів зростання готівки (М0) у березні до 24% був 
зумовлений панічними настроями, у т. ч. через відмову деяких суб’єктів 
господарювання у прийнятті безготівкової оплати56. Проте вже з квітня темпи 
почали знижуватись і на кінець року становили 14,6%, що було б цілком 
прийнятно навіть у мирний час. Загалом, динаміка готівки в обігу протягом 
2022 р. відображає успішність дій НБУ в забезпеченні безперебійної роботи 
банків та системи електронних платежів. 

 

Темпи приросту депозитів мали, фактично, протилежну динаміку, порівняно 
з готівкою: різке уповільнення у лютому до 5,6% (внаслідок відпливу коштів 
з рахунків) з подальшим зростанням до 23,2% на кінець року. У комплексі, це 
згладило динаміку грошової маси в цілому. 

 
55 Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків, обсяг 

яких за 2022 р. зменшився на 633 млн грн до 1 119 млн грн. 
56 https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvernennya-golovi-natsionalnogo-banku-ukrayini-kirila-shevchenka  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvernennya-golovi-natsionalnogo-banku-ukrayini-kirila-shevchenka
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Загальний обсяг депозитів домогосподарств (включно з ФОП) протягом 
2022 р. збільшився на 251,6 млрд грн (31,7%) до 1 045,7 млрд грн. Зростання 
гривневих депозитів 146,4 млрд грн до 653,3 млрд грн відбулося виключно 
за рахунок приросту коштів на вимогу (граф. 16), внаслідок чого їхня частка 
протягом року збільшилась з 61% до 72%. Стрімке зростання залишків на 
рахунках домогосподарств було пов’язане передусім з виплатами соціальної 
допомоги та заробітної плати військовим. Водночас, збереженню строкових 
депозитів (у ІІ півріччі відновилось зростання депозитів до 1 року) сприяло 
запровадження стовідсоткової гарантії вкладів на час дії воєнного стану57.  

Відновлення позитивної динаміки депозитів в іноземній валюті у ІІ півріччі 
стало наслідком запровадження Національним банком можливості купівлі 
безготівкової іноземної валюти з обов’язковим розміщенням на депозит на 
строк від трьох місяців. Як наслідок, обсяг депозитів в іноземній валюті за 
підсумками 2022 р. зріс на 0,2 млрд дол. до 10,7 млрд дол. 

 

Депозити нефінансових корпорацій демонстрували більшу волатильність, 
проте за підсумками 2022 р. відбулося зростання їх загального обсягу на 
69,7 млрд грн до 703,5 млрд грн., зокрема в національній валюті – на 30,3 
млрд грн до 486,8 млрд грн. Приріст депозитів корпорацій в іноземній валюті 
відбувся виключно за рахунок курсової переоцінки, тоді як доларовий 
еквівалент скоротився на 0,6 млрд дол. до 5,9 млрд дол. (граф. 17). 

На наступні 12 місяців банки очікують зростання строковості депозитів58 
(вперше з середини 2021 р.), що є наслідком підвищення Національним 
банком нормативів обов’язкового резервування за коштами на вимогу. 

 
57 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-IX#Text  
58 https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-prognozuyut-zrostannya-obsyagiv-fonduvannya-ta-strokovosti-depozitiv-

-rezultati-opituvannya-pro-bankivske-fonduvannya  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-IX#Text
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-prognozuyut-zrostannya-obsyagiv-fonduvannya-ta-strokovosti-depozitiv--rezultati-opituvannya-pro-bankivske-fonduvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-prognozuyut-zrostannya-obsyagiv-fonduvannya-ta-strokovosti-depozitiv--rezultati-opituvannya-pro-bankivske-fonduvannya
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Внаслідок зростання обсягу грошей з одночасним скороченням ВВП59 рівень 
монетизації економіки (М3 до ВВП) зріс з 35,9% у 2021 р. до 47,4% у 2022 р., 
фактично, повернувшись до рівня перед запровадженням інфляційного 
таргетування (граф. 18). 

 

Прогноз Національного банку щодо розміру номінального ВВП та темпів 
зростання грошової маси60 передбачає зниження рівня монетизації у 2023 р. 
до 45,5%. 

 
59 За оцінкою НБУ (січень 2023 р.), номінальний ВВП у 2022 р. становив 4 825 млрд грн. 
60 Січневий прогноз НБУ передбачає, що у 2023 р. номінальний ВВП становитиме 5 985 млрд грн, 

а грошова маса збільшиться на 17,8%.  
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Після пожвавлення кредитування у 2021 р., на початку 2022 р. банки 
відзначали рекордне зростання попиту на бізнес-кредити та прогнозували 
збільшення обсягів та поліпшення якості кредитних портфелів61.  

Проте, з початком повномасштабної війни ситуація різко змінилася: 
відбулося різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення, 
рекордне посилення стандартів кредитування та рівень схвалення заявок 
впав до найнижчого рівня62. За таких умов, абсолютна більшість нових 
кредитів надавалися в межах державних програм.  

Загальний обсяг банківських кредитів в економіку протягом 2022 р. 
зменшився на 36,4 млрд грн (3,5%) до 1 007,6 млрд грн, у т. ч. в національній 
валюті – на 14,2 млрд грн (1,9%) до 728,2 млрд грн. Кредити в іноземній 
валюті (у доларовому еквіваленті) скоротилися на 3,4 млрд дол. (30,9%) до 
7,6 млрд дол. 

Залишки за кредитами банків нефінансовим корпораціям за підсумками 
року зросли на 2 млрд грн (0,3%) до 754,4 млрд грн, що відбулося виключно 
за рахунок збільшення обсягу кредитів у національній валюті на 20,2 млрд 
грн (4,2%) до 504,3 млрд грн. (граф. 19). Натомість, залишки за кредитами в 
іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) скоротились на 3,0  млрд дол. 
(30,5%) до 6,8 млрд дол. 

 

 
61 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q1-2022.pdf?v=4  
62 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q2-2022.pdf?v=4  

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q1-2022.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q2-2022.pdf?v=4
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Після початку повномасштабної війни фактично усі нові кредити 
корпоративному сектору надавалися в межах державної програми 
«Доступні кредити 5-7-9%». У березні до програми було внесено низку 
важливих змін63, які забезпечили доступ до неї для значно більшої кількості 
суб’єктів господарювання та розширення можливостей кредитування. 
Зокрема, дію програми було поширено на великі підприємства з річним 
доходом більше 50 млн євро, збільшено максимальну суму кредиту з 50 до 
60 млн грн, на період дії воєнного стану (+1 місяць) встановлено нульову 
процентну ставку тощо. Однак, після підвищення облікової ставки банки 
почали втрачати інтерес до програми, що змусило Уряд внести чергові 
зміни64, дозволивши банкам на період дії воєнного стану встановлювати 
ставку за кредитами на рівні 20%. Різницю між цією ставкою і базовою, 
розрахованою в прив’язці до UIRD, має сплачувати позичальник. 

Загалом за 2022 р. за програмою було надано кредитів на 86 млрд грн (у т. ч. 
під час дії воєнного стану – на 76 млрд грн), тоді як у 2021 р. – на 62 млрд грн.  
За даними НБУ65, частка кредитів, наданих за програмою, у загальному 
обсязі чистих корпоративних кредитів у 2022 р. зросла з 18% до 26%.  

Залишки за кредитами домогосподарств у 2022 р. зазнали стрімкого 
скорочення (граф. 20): загальний обсяг кредитів протягом року зменшився 
на 33,3 млрд грн (13,1%) до 221,1 млрд грн, у т. ч. в національній валюті – на 
25,3 млрд грн (10,9%) до 207,6 млрд грн, в іноземній валюті (в доларовому 
еквіваленті) – на 419 млн дол. (53,2%) до 368 млн дол. (переважно внаслідок 
списання непрацюючих кредитів). 

 
 

63 https://www.kmu.gov.ua/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoyi-kampaniyi-ta-

aktivaciya-pidpriyemnictva28032022  
64 https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-28-7-22  
65 https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku  

https://www.kmu.gov.ua/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoyi-kampaniyi-ta-aktivaciya-pidpriyemnictva28032022
https://www.kmu.gov.ua/news/zmini-do-programi-dostupni-krediti-5-7-9-pidtrimka-posivnoyi-kampaniyi-ta-aktivaciya-pidpriyemnictva28032022
https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-28-7-22
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2022-roku
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Після трьох років динамічного скорочення портфеля непрацюючих кредитів 
(NPL), у 2022 р. їхній обсяг під впливом екстраординарних обставин зріс на 
87 млрд грн до 432,1 млрд грн. (граф. 21). NPL корпоративного сектору 
збільшились на 61,7 млрд грн, фізичних осіб – на 25,1 млрд грн.  Частка NPL 
у загальному обсязі кредитів протягом року зросла з 30% до 38%. На думку 
персоналу НБУ66, визнання справжньої якості активів триватиме, тож NPL 
надалі зростатимуть. 

 

Згортання банками кредитної активності у 2022 р. було закономірним 
наслідком посилення усіх видів ризику в умовах повномасштабної війни. 
За  таких обставин, підтримка кредитування за допомогою державних 
програм стала, фактично, єдиною життєздатною альтернативою.  

Національний банк міг би сприяти реалізації зазначених програм шляхом 
утримання процентних ставок на прийнятному рівні. Натомість, НБУ 
підвищив облікову ставку до необґрунтовано високого рівня, чим значно 
підвищив вартість державної підтримки кредитування. Витрати бюджету на 
фінансування програми «Доступні кредити 5-7-9%» у 2022 р. сягнули 9 млрд 
грн, замість запланованих 3 млрд грн. У бюджеті 2023 р. на зазначену мету 
передбачено 16 млрд грн., проте очікуване зростання ставок за депозитами 
(через підвищення нормативів обов’язкового резервування) може 
призвести до необхідності збільшення цієї суми. 

Отже, без зміни процентної політики НБУ, кредитування економіки 
залишатиметься обмеженим та потребуватиме значних витрат коштів з 
бюджету, що, в комплексі, значно ускладнюватиме відновлення економіки. 

 
66 https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-

unaslidok-viyni  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-unaslidok-viyni
https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-unaslidok-viyni
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ВИСНОВКИ 

Широкомасштабна війна РФ проти України, поряд зі значними втратами для 
української економіки і суспільства, призвела до революційних 
геополітичних трансформацій, уповільнила зростання світової економіки та 
стимулювала інфляцію в глобальному вимірі. 

Зазначені події практично збіглися в часі зі стартом (раніше анонсованого) 
циклу підвищення ставок провідними центральними банками світу у 
відповідь на стрімке прискорення «постковідної» інфляції. Ба більше, війна з 
високою ймовірністю посилила інтенсивність підвищення ставок 
центральними банками, зокрема ФРС США67. 

І центральні банки, і МВФ відверто визнають, що підвищення ставок має 
негативний вплив на економічну активність та зайнятість, проте 
продовжують посилювати жорсткість монетарної політики, попри те, що у 
ІІ півріччі 2022 р. інфляція почала знижуватись. 

Усе це надало особливої гостроти дискусії щодо природи поточного 
інфляційного сплеску, а також стосовно засобів і методів боротьби з ним. 
Багато економістів схиляються до думки про недоцільність (навіть 
шкідливість) боротьби зі зростанням цін шляхом підвищення ставки 
центрального банку, справедливо вважаючи, що визначальним чинником 
поточної інфляції є численні шоки пропозиції, а не перегрів економіки. 

Зокрема, Джеймс Гелбрейт акцентує увагу на тому, що Рональд Рейган і Пол 
Волкер досягли успіху в боротьбі з інфляцією в США тільки тому, що були 
готові заплатити величезну ціну: безробіття понад 10%, глобальна боргова 
криза та деіндустріалізація. 

Водночас, на думку багатьох економістів позірна успішність боротьби 
центральних банків з інфляцією за допомогою процентних ставок упродовж 
останніх сорока років була «забезпечена» численними позитивними шоками 
пропозиції на тлі стрімкого розвитку технологій та глобалізації.   

Проте, центральні банки продовжують відстоювати власну спроможність в 
боротьбі з інфляцією, намагаючись наблизити її до власноруч встановленої 
цілі, яка, на думку Джозефа Стіґліца, не має економічного обґрунтування.  

Відтак все більшої популярності серед «позасистемних» економістів набуває 
ідея про доцільність боротьби з інфляцією за допомогою інструментів 
фіскальної та структурної політики, а також відродження системної цінової 
політики (включно з регулюванням стратегічно важливих цін).  

 
67 https://forbes.ua/money/shcho-robiti-zi-svitovoyu-inflyatsieyu-visnovki-pislya-zustrichi-topiv-frs-02092022-8078  

https://forbes.ua/money/shcho-robiti-zi-svitovoyu-inflyatsieyu-visnovki-pislya-zustrichi-topiv-frs-02092022-8078
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Слід зазначити, що у випадку США подібні дискусії розпочались у той час, 
коли ФРС лише анонсувала підвищення ставки, і набули особливої гостроти, 
коли ставка підвищилась на кілька відсоткових пунктів (наразі становить 
4,75%). Крім того, все частіше піднімається питання стосовно доцільності 
(правомірності) сплати центральними банками відсотків за банківськими 
резервами (у випадку України, за депозитними сертифікатами). 

Натомість, Національний банк України, без жодних дискусій і анонсів, 
одномоментно підвищив облікову ставку з 10% до 25%, а ставку за 
депозитними сертифікатами з 9% до 23%, відверто заявивши, що його метою 
є підвищення вартості гривневих активів. 

Зазначений крок має дуже віддалений стосунок до боротьби з інфляцією, яка 
спричинена численними шоками пропозиції, переважно, внаслідок війни. 
Водночас, попит залишається (і ще довго залишатиметься) пригніченим 
через виїзд мільйонів українців за кордон, зниження доходів та зростання 
безробіття. 

Збільшивши привабливість депозитних сертифікатів як активу для банків, 
Національний банк спровокував значне зростання витрат на обслуговування 
державного боргу і ускладнив залучення внутрішніх ресурсів для 
фінансування дефіциту бюджету. Відтак створилась абсолютно неприйнятна 
ситуація, коли ліквідність банків стрімко зростає за рахунок витрат бюджету, 
але держава (в стані війни) не в змозі позичити кошти у банків на прийнятних 
умовах. 

У цьому контексті особливо контроверсійно сприймається зобов’язання 
держави перед МВФ в межах Моніторингової програми щодо розвитку 
внутрішнього ринку запозичень для уникнення емісійного фінансування 
дефіциту бюджету. Ба більше, Меморандум про економічну та фінансову 
політику містить чіткі приписи, що збільшення запозичень має відбутися за 
рахунок підвищення дохідності ОВДП на первинному ринку. 

У підсумку, проблема недосконалості монетарної політики в Україні має 
кілька вимірів: 

1) сумнівність «ортодоксального» підходу боротьби з інфляцією шляхом 
підвищення ключової ставки центрального банку, особливо в умовах 
інфляції витрат (пропозиції); 

2) втрата Національним банком України відчуття міри в межах 
вищезазначеного «ортодоксального» підходу (підвищення облікової ставки 
до 25%); 

3) неспроможність НБУ солідаризуватися з Урядом у визначенні пріоритетів 
воєнної економіки (здешевлення ресурсів для фінансування воєнних 
видатків). 
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Для згладжування негативних наслідків попередніх прорахунків та сприяння 
економіці України в стані війни Національному банку доцільно: 

✓ дотримуватись режиму фіксованого обмінного курсу, уникаючи 
необґрунтованих «корекцій» та необдуманих заяв, які провокують 
ажіотажний попит та спекулятивні атаки на готівковому валютному 
ринку. За потреби, розглянути можливість запровадження обов’язкового 
продажу частини валютної виручки експортерами; 

✓ сприяти здешевленню вартості державних запозичень та стимулювати 
банки до купівлі військових облігацій шляхом зниження ставки за 
депозитними сертифікатами. 

Для розширення можливостей залучення коштів на внутрішньому ринку 
Уряду разом з НБУ слід забезпечити фактичний доступ фізичних осіб до 
первинного ринку військових облігацій (без залучення приватних 
посередників).  

Крім того, Уряду доцільно розглянути можливість виплати військовими 
облігаціями частини заробітної плати високооплачуваним працівникам 
державного сектору (за аналогією з «відстроченою виплатою» Дж. М. Кейнса 
часів Другої світової війни). 

З метою утримання контролю за інфляційними процесами Уряду разом з НБУ 
слід розробити і впровадити комплексний план антиінфляційних заходів на 
час війни.  
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