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І. Сталий та прозорий порядок
ухвалення рішень з питань монетарної
політики в Національному банку

Сталий та прозорий порядок ухвалення монетарних рішень в
Національному банку після запровадження ІТ
Було

Стало

Незрозумілість механізму ухвалення
рішень з монетарної політики

Чіткий, відомий всім порядок ухвалення
рішень з монетарної політики: чітко відомо
хто, коли, як ухвалює рішення, на підставі
якої інформації

Рішення ухвалюються де-факто
індивідуально

Рішення ухвалюються колегіально –
простою більшістю голосів

Закритість центрального банку,
незрозумілість очікуваних результатів

Пояснення причин ухвалених рішень,
очікуваних результатів, подальших дій

Відсутній аналітичний супровід

Ґрунтована аналітична підтримка
ухвалених рішень (Інфляційний звіт,
розширення спектру моделей)

Зрозуміла та передбачувана монетарна політика
формує довіру до дій Національного банку та
сприяє досягненню ним інфляційної цілі

Хто: Органи прийняття рішень з монетарної політики
Рада НБУ (7 осіб)
 Розробляє основні засади грошовокредитної політики та здійснює контроль за
її проведенням

Правління НБУ (6 осіб)
 Ухвалює рішення щодо
застосування інструментів
монетарної політики
Комітет з монетарної політики (10 осіб)

не ухвалює рішень

 Майданчик для обговорення рішень з монетарної політики, у тому числі
щодо рівня облікової ставки, перед їх ухваленням Правлінням НБУ
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Як: Рутинний цикл ухвалення рішень з монетарної політики та
їх комунікації
Попередні обговорення,
визначення додаткових питань,
що доцільно розглянути

Презентації та висловлювання
членами КМП своєї думки

Прийняття рішення

Роз’яснення мотивів
прийнятих рішень
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Засідання Комітету з монетарної політики – що там відбувається?
Як правило, кожного року проводиться 8 засідань КМП:
4 проміжні
аналіз ризиків

4 щокварталу (січень,
квітень, липень, жовтень)
перегляд прогнозу

Макроекономічний огляд
Стан грошово-кредитного ринку
Макроекономічний прогноз

Склад комітету:
 Члени Правління НБУ
 Директори Департаментів:
 монетарної політики та
економічного аналізу;
 відкритих ринків;
 фінансової стабільності;
 статистики та звітності

Інші питання
Закрита частина, але:
Рекомендації персоналу по ключовій
ставці та інших параметрах політики
Прогноз облікової ставки

опис дискусії між
членами КМП
оприлюднюється в
«Підсумки дискусії
членів КМП щодо рівня
облікової ставки»
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Ухвалення та оприлюднення рішень з монетарної політики НБУ
Четвер
(10.00-12.00)

Засідання Правління з питань
монетарної політики

Ухвалення рішень щодо облікової
ставки та інших інструментів МП

Оприлюднення рішень з МП,
комунікації

1. Пресреліз та пресбрифінг щодо
монетарного рішення: Четвер, 14.00
 короткий аналіз поточної ситуації
 мотивація ухваленого рішення
 очікувана політика в подальшому

2. Підсумки дискусії членів КМП щодо
рівня облікової ставки Понеділок, на 11-й день
Знеособлена позиція всіх членів КМП щодо
монетарного рішення та відповідна
аргументація не лише більшості членів КМП,
а й альтернативні думки

3. Інфляційний звіт

Четвер, на 7-й день, раз на квартал

Бачення НБУ поточного та майбутнього стану
економіки України з акцентом на інфляційному
розвитку
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Коли: Засідання КМП та Правління НБУ відбуваються за
заздалегідь оприлюдненим графіком

2
0
2
2

Засідання Комітету з
монетарної політики

Засідання Правління з
питань монетарної політики

Рішення Правління щодо
рівня облікової ставки

18-19 січня

20 січня

Підвищити до 10% річних

2 березня

3 березня

Зберегти на рівні 10% річних

12-13 квітня

14 квітня

Зберегти на рівні 10% річних

1 червня

2 червня

Підвищити до 25% річних

19-20 липня

21 липня

Зберегти на рівні 25% річних

7 вересня

8 вересня

Зберегти на рівні 25% річних

18-19 жовтня

20 жовтня

7 грудня

8 грудня

 Це важливий елемент передбачуваності монетарної політики НБУ
 Чіткий розклад важливий для іноземних інвесторів та аналітиків
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У липні 2019 року Національний банк розпочав регулярну
публікацію прогнозу облікової ставки
Прогноз облікової ставки – це частина
макроекономічного прогнозу, він узгоджується
з іншими прогнозними показниками
Облікова ставка (%) та невизначеність
20
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Довірчі
інтервали
30%
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90%

IV.17

впливу
облікової
ставки банків та

 Посилення
впливу
облікової
ставки на довгий відрізок кривої
дохідності

12

4

 Краще розуміння економічними
агентами майбутньої монетарної
політики
 Посилення
ставки на
інфляцію

16

8

Переваги публікації:

IV.18

IV.19

IV.20

IV.21

Прогноз облікової ставки оновлюється
щокварталу разом з іншими показниками та
публікується в Інфляційному звіті

Прогноз
облікової
ставки

зобов'язання

Прогноз ключової ставки також публікують: ЦБ Чехії, Грузії, Нової Зеландії, Ісландії,
Ізраїлю, Норвегії, Швеції, росії.
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ІІ. Монетарна політика
Національного банку у період
воєнного стану

Монетарна політика НБУ у мирний час та у період воєнного
стану
Забезпечення цінової та фінансової стабільності
У мирний час

У період воєнного стану

Ключова (облікова) ставка - основний
інструмент монетарної політики

Відтермінування рішень по обліковій ставці

Перспективний характер прийняття
рішень з МП

Реакція на середовище, що стрімко
змінюється

Дотримання режиму плаваючого
обмінного курсу

Фіксація обмінного курсу – номінальний якір
для очікувань та антиінфляційний інструмент

Згладжування коливань обмінного курсу
за допомогою валютних інтервенції

Валютні інтервенції – основний інструмент
монетарної політики, облікова ставка –
допоміжний інструмент

Курс на скасування валютних обмежень
та лібералізацію руху капіталу

Обмеження на валютні операції та рух
капіталу для підтримки фіксації курсу

Заборона на монетарне фінансування
бюджету

Монетарне фінансування бюджету
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Фіксація обмінного курсу – основний якір стабілізації очікувань
і головний інструмент стримування інфляційного тиску
Курси гривні до долара США
42

Офіційний курс
Купівля на готівкому ринку
Продаж на готівковому ринку
Купівля на "сірому" ринку
Продаж на "сірому" ринку

40
38
36
34
32
30
28
26
01.22

01.22

02.22

03.22

03.22

04.22

05.22

05.22

06.22

07.22

08.22

08.22

09.22

Останні дані – за 14.09.2022
Джерела: НБУ, відкриті джерела.





24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс на рівні 29.25 грн за дол. США з метою утримання
макрофінансової стабільності у воєнний час
21 липня НБУ скоригував курс на 25% до 36.6 грн за дол. США з огляду на зміну
фундаментальних характеристик економіки під час війни та зміцнення долара до інших валют
Фіксація валютного курсу забезпечується інтервенціями НБУ з продажу валюти та низкою
адміністративних обмежень на валютні операції і рух капіталу
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Валютні інтервенції
політики НБУ

–

основний

Щоденні операції з купівлі/продажу валюти
НБУ на валютному ринку, млн дол. США

інструмент

монетарної

Міжнародні резерви, млрд дол. США
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02.22 03.22
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06.22 07.22

Купівля

08.22

09.22

01.20

07.20

01.21

07.21

01.22

07.22

Сальдо

* 22.07, 25.07.2022 – продаж валюти ДКСУ

 З початку війни попит на валюту значно перевищує її пропозицію через скорочення
експортного потенціалу, значні потреби в забезпеченні обороноздатності, швидке
відновлення імпорту та значні обсяги розрахунків мігрантів за кордоном
 Щоденна участь Національного банку на валютному ринку забезпечує його
безперебійну роботу та підтримує фіксацію обмінного курсу
 Міжнародна фінансова допомога суттєво підтримує міжнародні резерви
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Валютні обмеження – необхідний засіб захисту стабільності
обмінного курсу та міжнародних резервів під час війни

Лют-24

UAH 30K / день
→ UAH 100K / день
cap → UAH 100K / місяць

v

Без
обмежень

 Розрахунки за кордоном
гривневими картками

v
v

Без
обмежень
Без
обмежень

 P2P перекази за кордон
 Продаж готівкової валюти
банками
 Online купівля валюти

Квіт

Повна
заборона

 Зняття з гривневих карток за
кордоном

Повна
заборона
Повна
заборона

 SWIFT платежі за кордон

Повна
заборона

Компанії

 Відкрита валютна позиція
 Погашення кредитів
нерезидентам

365 днів

→ UAH 50K / місяць

Лип

Вер

→ UAH 30K / місяць

→ official +10%

Дозволен.

+ 50% безготівк. валюти,
придбаної у фіз. осіб

cap → UAH 50K / місяць
+ депозит на 3 місяці

→ без обмежень

→ 100% (без обмежень)
→ ~50%

~90%
~30%
→120 днів

→ 90 днів

→180 днів

Повна
заборона

Повна заборона

Серп

→ UAH 12.5K / тиждень

cap → готівк. вал.
придбана банками
ER – official + 10% ER - без обмежень

Критичний імпорт: товари ~65%
послуги 0%

 Термін розрахунків за експ.імпортними операціями
 Погашення боргів за кордоном

Черв

cap → UAH 100K / місяць

cap → official +1%

 Платежі за імпорт

Трав

cap → UAH 100K / місяць

 Курс валют за картковими
рахунками

Банки

Фізичні особи

 Зняття валюти з валютних
рахунків

Берез

15% → 5%
дострокове погашення
заборонено

Пом'якшення та Калібрування

+ 100% безготівк.
валюти, придбаної у
ФО

Після паузи в перші місяці війни НБУ повернувся до активної
процентної політики
Облікова ставка, %
01.22

02.22

03.22

04.22

05.22

06.22

07.22

08.22

09.22

Облікова ставка без змін:
27

22

17

12

7

2

 Поточний рівень облікової ставки є достатнім
для збереження курсової стабільності та
керованості інфляційними процесами
 Трансмісія підвищення облікової ставки у
ставки банків триває
 Актуальними є заходи з посилення монетарної
трансмісії (додаток)

25.0

З огляду на обмежений вплив облікової ставки на
функціонування грошово-кредитного та валютного ринків
в умовах війни, НБУ відклав ухвалення рішення щодо
облікової ставки
10.0

10.0

10.0

Ужорсточення МП:
 Інфляція знижувалася повільніше, ніж
очікувалося
 Зберігався вплив стійкого споживчого попиту
 Висока інфляція в країнах – ОТП
 Геополітичне напруження наприкінці 2021
року спричинило девальваційний тиск на
гривню

25.0

25.0

Повернення НБУ до активної
процентної політики, суттєве
ужорсточення МП:
 Прискорення інфляції через зруйновані
виробництва, порушення логістики
 Рекордна інфляція у світі
 Загроза подальшого погіршення
інфляційних очікувань
 Необхідність суттєвого підвищення
дохідності гривневих активів для захисту
гривневих доходів і заощаджень,
зниження тиску на валютному ринку та
захисту міжнародних резервів
 Посилення спроможності НБУ
забезпечувати курсову стабільність і
стримувати інфляційні процеси під час
війни
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НБУ модифікував операційний дизайн монетарної політики
Операційний дизайн монетарної політики НБУ до війни






Основна операція (за обліковою ставкою):
розміщення депозитних сертифікатів строком до
14 днів
Інструменти постійного доступу (облікова
ставка +/- 1 в.п. – коридор процентних ставок):
депозитні сертифікати овернайт та кредити
овернайт
Тендери з підтримання ліквідності до 30 днів
(облікова ставка +1 в.п.)

Поточний операційний дизайн монетарної політики НБУ




Інструменти постійного доступу (облікова
ставка +/- 2 в.п. – коридор процентних ставок):
депозитні сертифікати овернайт та кредити
овернайт
Тендери з підтримання ліквідності до 1 року,
включаючи бланкові кредити (облікова ставка
+2 в.п.)
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Для безперебійного функціонування системи державних
фінансів під час війни НБУ тимчасово фінансує бюджет

19
млрд
грн

24 лютого Національний
банк перерахував до
держбюджету частину
прибутку до розподілу

315
млрд
грн

НБУ викупив
військових
ОВДП з початку
війни (на 20.09)

 В умовах воєнного стану Національний банк тимчасово надає підтримку
держбюджету шляхом купівлі цінних паперів Уряду на первинному ринку
 Національний банк фінансує лише критичні видатки Уряду в обмежених
обсягах
 Національний банк зберігає повну прозорість та інформує суспільство про
проведення таких операцій
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Національний банк залишається відданим своїм принципам
 НБУ зобов’язується повернутися до режиму інфляційного таргетування з
плаваючим курсоутворенням у міру нормалізації функціонування економіки та
фінансової системи
 НБУ прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту
державного бюджету
Основні засади грошово-кредитної політики на період воєнного стану
НБУ поступово скасує адміністративні обмеження на валютні операції у міру
поліпшення стану платіжного балансу
НБУ повернеться до здійснення валютних інтервенцій з урахуванням завдань
та принципів, закріплених у Стратегії валютних інтервенцій НБУ
НБУ відновить прогнозний цикл і повернеться до публікації Інфляційного звіту з
макроекономічним прогнозом

ВИКОНАНО

НБУ повернеться до традиційного формату застосування ключової ставки як
основного інструменту грошово-кредитної політики

ЧАСТКОВО
ВИКОНАНО

НБУ здійснюватиме гнучку адаптацію операційного дизайну МП з урахуванням
структурної позиції ліквідності банківської системи
НБУ згорне екстрені заходи підтримки банків
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ІІІ. Підготовка командами рекомендацій
щодо монетарної політики для
Правління НБУ

Рекомендації команд щодо процентних ставок, офіційного
курсу гривні та валютних обмежень
 Аргументація
запропонованого рішення
щодо рівня облікової ставки
 Пропозиції щодо рівня
ставок за інструментами
постійного доступу (ширини
коридору)

!

 Пропозиції щодо рівня
офіційного курсу гривні,
курсової політики НБУ
 Пропозиції щодо валютних
обмежень
 Ключові меседжі
комунікаційного
супроводження
монетарного рішення
20

Додатки

Рекордний рівень ліквідності банківської системи послаблює
монетарну трансмісію
Динаміка ліквідності банківської системи, млрд грн
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Залишки за кореспондентськими рахунками банків в НБУ
Залишки за депозитними сертифікатами НБУ

 У вересні обсяг ліквідності банківської системи сягнув нового історичного рекорду
 Очікується, що ліквідність банківської системи зростатиме і надалі
 Це має наслідком повільніше підвищення ставок банків за депозитами після рішучого
підвищення облікової ставки НБУ у червні з 10% до 25%
 У даний час Національний банк опрацьовує заходи з посилення монетарної трансмісії
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