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Ключові процентні ставки в окремих країнах, %

Джерело: НБУ

Реальний ВВП окремих країн та середньозважений показник
економічного зростання в країнах – ОТП України (UAwGDP), % р/р

Джерело: НБУ

Очікується спад у глобальному економічному зростанні через погіршення логістичних звʼязків, погіршення виробничих потужностей в Китаї через чергову хвилю
пандемії та війну росії проти України. Експерти прогнозують уповільнення економічного розвитку як країн ЕМ, так і розвинутих країн через менше зростання
світової торгівлі, проблеми з постачанням товарів та погіршення інших фінансових умов. Уповільнення економічного розвитку в США прослідковується у
зменшенні темпів зростання інвестицій, зниженні активності у житловому секторі. Економічна діяльність ЄС послабилась через геополітичну невизначеність,
здорожчання енергоносіїв, погіршення логістики. Очікується відновлення глобального економічного зростання після зниження цін на енергоносії, покращення
світової торгівлі та зниження інфляції. За статистичними даними через війну в Україні прогнозовані показники ВВП найбільше погіршились в таких країнах як
Словаччина (-2,72%), Німеччина (-2,19%), Італія (-2,09%), Греція (-2,02%), Франція (-1,83%), водночас спостерігається покращення у таких країнах як Саудівська Аравія
(+2,82%), Аргентина (+1,08%).   
Для стримання зростання інфляції, національні банки країн впроваджують жорстку монетарну політику, підвищуючи ключову ставку. Процентна  ставка зросла в
США з 0,25% до 3,25%, в ЄС – з -0,5% до 0%, а в Україні з 9% на початку року до 25% у червні. Через підвищення рівня ключових ставок спостерігається зростання у
дохідності суверенних облігацій. Очікується подальше зростання ставок у країнах ЕМ з метою стримання інфляційного тиску та підтримання
конкурентоспроможності з розвинутими країнами.

Ризик глобальної стагфляції та відповідь Центральних банків 
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UAwCPI та споживча інфляція в окремих країнах
на кінець періоду, % р/р   

Джерело: НБУ

Простежується глобальне зростання інфляції, що зумовлено післяковідним
відновленням у світі, порушенням ланцюгів постачання, а також новою хвилею
пандемії в Китаї, зменшенням виробничих можливостей та російським
вторгненням в Україну. Очікується збереження високого рівня інфляції до кінця
2022 року та подальше її зниження за умови проведення центральними банками
країн жорсткішої монетарної політики.

Рівень інфляції в Євросоюзі сягнув рекордних значень у 8,6% за всю свою історію 
 існування (або за останні декілька десятиліть) через зростання цін на енергоносії
та продукти харчування, а також через погрози ядерної війни з боку росії. Рівень
інфляції в США сягнув максимального рівня за останні 40 років - 9,1%.
Центробанки підвищують процентні ставки з метою фіксування довгострокових
інфляційних очікувань та підтримання рівня конкурентоспроможності у
порівнянні з іншими розвиненими країнами. Не збільшують ключові ставки
центробанки Китаю та Туреччини.

Згідно з дослідженнями МВФ, прогноз глобальної інфляції передбачає зростання
з 4,7 % в 2021 року до 8,8% у 2022 році — перегляд у бік збільшення на 0,5 п.п.
порівняно з липневим прогнозом — та її зниження до 6,5%  у 2023 році та 4,1% у
2024 році. Також, очікується швидша дезінфляція у розвинутих економіках, ніж в
EM, проте раніше зазначені критерії впливатимуть  довше на збереження
високого рівня росту цін. 

Глобальна інфляція продовжує зростати, більшість ЦБ
вдаються до жорсткішої монетарної політики 

Наслідки для України: зважаючи на значну залежність нашої держави від імпорту продукції та цін на енергносії з країн ЄС, інфляція в Україні буде суттєво залежати від
значного росту цін в основних-країнах партнерів. Відповідно, імпортована інфляція відіграватиме одну з провідних ролей в посиленні інфляційних процесів у країні. 



Ціни на нафту марки Brent, дол./бар. та 
природний газ, дол./тис. м3

Джерело: www.investing.com, НБУ
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Ціни на енергоносії сягають рекордних рівнів, ціна на природний газ в IV кварталі
2021 року вже перетнула межу у 1000 дол./тис. м3 (зростання на 855% від початку
2020 року), нафта марки Brent в червні 2022 р. досягла показника 114 дол./бар.
(зростання на 86%);
За перше півріччя 2022 року ціни на нафту марки Brent зросли на 43%, найбільше
зростання ціни на природний газ очікується у ІІІ кварталі 2022 року (на 33% в
порівнянні з попереднім).
Причинами різкого зростання цін на енергоносії стали відновлення ринку та
виробництва після карантинних обмежень, недостатність пропозиції енергоносіїв,
зменшення обсягів видобутку газу в Європі, шантажування газом з боку рф та
російське вторгнення в Україну на початку 2022 року. Збільшення ціни в Європі
викликано скороченням до найменшого історичного рівня надходження
російського газу та припинення доставки до окремих країн. Збільшення світових
цін на нафту у більшій мірі повʼязано з впровадженням ембарго на нафту
російського виробництва з боку Європи, а також зниженням світових запасів.
Експерти прогнозують, що ціни у короткостроковій перспективі залишатимуться
високими і надалі через обмежені поставки та водночас зростання споживання на
тлі відновлення після пандемії. 
МЕА очікує, що глобальний попит на вугілля зросте на 0,7% з 2021 року до 8
мільярдів тонн у 2022 році через уповільнення економічного зростання в Китаї, яке
значно послабилося у другому кварталі через відновлення обмежень, пов’язаних із
Covid-19. Споживання вугілля в Китаї, на який припадає більше половини світового
споживання вугілля, за оцінками, впало на 3% у першому півріччі. З огляду на
повільне економічне зростання в перші шість місяців цього року, МЕА прогнозує,
що попит на вугілля в Китаї залишиться стабільним на рівні 4,2 млрд тонн.

Наслідки для України: зростання індексу споживчих цін через збільшення вартості
енергоносіїв; підвищення ризику девальвації через зростання цін на імпортовану
продукцію; зростання рівня імпортованої інфляції.

Криза енергоносіїв в Європі посилюється 

Ціни на вугілля, дол./тон

Джерело: https://tradingeconomics.com,  KPMG Australia survey



Джерело: Fred Economic Data, НБУ

Ціни на пшеницю, дол./бушель та кукурудзу, дол./бушель Ціни на чорні метали та залізну руду, дол./тон.

Джерело: Fred Economic Data, НБУ

Експорт зернових, чорних металів та руди мають найбільший вплив на платіжний баланс України. У 2021 році обсяги експорту української кукурудзи, пшениці та
залізної руди займали 4, 5 та 4 позиції у світовому рейтингу відповідно та становили 5,9 млрд дол., 4,7 млрд дол. та 4,2 млрд дол.  
Російське вторгнення, військові дії на українській території та анексія регіонів суттєво вплинули на світовий рівень цін зернових. Ціни на кукурудзу зросли на 25%
станом на кінець II кварталу 2022 року відносно початку року. Очікується зниження рівня цін на зернові культури за умови розблокування українських портів та
повного повернення України на ринок.
У 2022 році посівна площа основних ярих культур становила 14,2 млн га — на 16,3% менше порівняно з 2021 роком. У 2022 році врожай основних зернових та
олійних культур в Україні прогнозується на рівні близько 65 млн тонн, що на 40% менше, ніж у 2021 році. Цього року очікується, що обсяги збору будуть відповідати
внутрішньому попиту, тому передбачається скорочення виробництва зернових культур, що призведе до скорочення експорту.
Експорт чорних металів за перші 7 місяців 2022 року скоротився на 62% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Прогнозується зменшення обсягу експорту
на 54% порівняно з минулим роком, експортна вартість чорних металів очікується на рівні 3,5 млрд доларів.

Наслідки для України: Незважаючи на зростання цін на групу експортних товарів, зменшення обсягів експорту за І півріччя призвело до недоотримання валютної
виручки у розмірі майже 140 млн доларів лише за чорні метали та зернові, що негативно впливає на стан національної валюти.

Очікується зниження цін на головні категорії
українського експорту
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Зміна ВВП, % до відповідного кварталу попереднього року, у
постійних цінах 2016 року 

Джерело: ДССУ та НБУ 
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Розрив ВВП, розрахований за допомогою двох статистичних
методів 

Джерело: ДССУ та НБУ 

Внаслідок повномасштабної війни відбулося драматичне
падіння економічної активності

З початку 2022 року економіка перебувала під тиском геополітичної напруженості, а вторгнення росії в кінці лютого призвело до різкого зниження економічної
активності. Падіння ВВП у I кварталі досягло 15,1%, а в II кварталі - 39,3% згідно з розрахунками ДССУ та НБУ. Глибоке падіння було спровоковане окупацією та
активними бойовими діями на території України. Навіть у спокійніших регіонах економічна активність суттєво зменшилася через високий рівень невизначеності
та ризиків ведення бізнесу, порушення логістичних та виробничих зв'язків, вимушену міграцію населення.
Усі вищезазначені критерії зумовили значне зниження потенційного ВВП. До того ж, від'ємний розрив випуску спричинений зниженням внутрішнього попиту і
втратою експортних можливостей у зв'язку з блокадою морських портів протягом лютого-липня поточного року. 
Із послабленням безпекових ризиків очікується відновлення економіки України. ВВП зростатиме завдяки пожвавленню споживчого попиту, налагодженню
виробничих та логістичних процесів, активізації інвестиційної діяльності, у тому числі на тлі перспектив євроінтеграції. Водночас, він залишатиметься нижче
свого потенційного рівня через потребу в зниженні рівня інфляції засобами монетарної політики.        
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Динаміка інфляційних очікувань економічних
агентів в Україні на настуступні 12 місяців, %

Джерело: Fred Economic Data, НБУ

Споживча інфляція в Україні, % р/р   

Інфляція в Україні продовжує стрімко зростати внаслідок повномасштабної війни. За прогнозами НБУ, річна інфляція за 2022 рік в Україні перевищить показник у 30%
внаслідок порушення ланцюгів постачання, зруйнування інфраструктури та виробничих потужностей, збільшення витрат бізнесу, окупації регіонів, зниження
пропозиції товарів та послуг. 

У вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі сягла показника у 24,6% (у серпні - 23,8%) за даними ДССУ. У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. На додачу до
вищезазначених критеріїв прискорення росту цін відносяться також погіршення очікувань населення та бізнесу, а також коригування офіційного курсу гривні по
відношенню до долара США у липні поточного року. Проте, фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги, часткове налагодження ланцюгів постачання (угода про
"зерновий коридор"), розширення пропозиції вітчизняних круп та палива стримують інфляцію.  

Незважаючи на те, що інфляційна динаміка залишається контрольованою, зберігаються доволі високі ризики розгортання інфляційних процесів, подальшого
погрішення інфляційних очікувань, що посилюватиме фундаментальний інфляційний тиск.

Споживча інфляція продовжує зростати разом з
інфляційними очікуваннями 

Динаміка споживчої інфляції, % р/р

Джерело: НБУ

https://borgexpert.com/news/u-veresni-2022-roku-spozhyvcha-infliatsiia-v-richnomu-vymiri-pryshvydshylasia-do-24-6-iz-23-8-u-serpni
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Індекс експортних цін товарів знаходиться на рівні до повномасштабного вторгнення, проте імпортні ціни стрімко зросли і продовжуватимуть зростати під дією
проінфляційних чинників в країнах основних торгівельних партнерах. Відповідно, індекс умов торгівлі значно знизився на початок II півріччя 2022 року (на 48%
порівняно з 2021). 
Індекс імпортних цін зростає у зв'язку із загрозою глобальної продовольчої кризи та збільшенням світових цін на зернові. Значна частка паливно-енергетичних
товарів у товарній структурі імпорту України і високі світові ціни на енергоносії відображатимуться у подальшому зростанні тиску на умови торгівлі. 
Протистояння між США та Китаєм, війна в Україні, політика монетарного стимулювання під час пандемії викликали коливання в цінах на товари, що створює
несприятливі шоки пропозиції як для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються. Пост-ковідний бум на споживчі товари, політика кількісного пом'якшення
2020-2021 рр., зростання цін на енергоносії та зернові в контексті низьких відсоткових ставок, призвело до глобального інфляційного тренду на товари.
Заходи з лібералізації торгівлі, а саме тимчасове призупинення тарифів, зокрема мита на промислову продукцію, тарифних квот для с/г продукції, сприяли
посиленню позиції експортерів і запобігли значному падінню індексу експортних цін.

Умови торгівлі для України погіршуються
Динаміка експортних та імпортних цін товарами 

Джерело: МВФ Джерело: МВФ, розрахунки команди

Динаміка умов торгівлі



Динаміка міжнародних резервів, млрд дол.

Джерело: НБУ, ДССУ, розрахунки команди 

Динаміка платіжного балансу, млн дол.

Джерело: НБУ

Станом на 01.10.2022 обсяги міжнародних резервів складають 23,93  млрд дол., що відповідає за скорочення на 17,7% за період лютий-жовтень 2022 року. 
Окрім воєнного стану в Україні, який потребує видатків на ведення війни, до основних причин скорочення міжнародних резервів можна віднести операції НБУ на
міжбанківському валютному ринку, операції з управління державним боргом та переоцінку фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют.
64% міжнародних резервів перебувають в цінних паперах, 76% яких мають кредитний рейтинг ААА, а отже є надійними та безпечними.
Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту, що свідчить про фінансову безпеку та можливість виконання зовнішніх зобов’язань
України.
У серпні 2022 року профіцит зведеного платіжного балансу становив 3.2 млрд дол. США, в той час як у серпні 2021 року – 126 млн дол. США. Причиною цього стало
надходження інвестицій в розмірі 1,553 млн дол. США в сектор державного управління. 
Експорт товарів в серпні 2022 року зменшиться на 47,4% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, при цьому імпорт  скоротився на 22,1%. Дефіцит
статті балансу товарів скоротився на 18% в серпні в порівнянні з липнем 2022 року завдяки частковому розблокуванню морськихпортів та відновленню експорту
зернових та олійних, але досі залишається на нижчому рівні, аніж в довоєнний період. 

Міжнародні резерви
продовжують зменшуватися
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Прогнозовані виплати за держ. боргом за
діючими угодами станом на 01.10.2022, мдрд грн.

Джерело: Міністерство фінансів України

Джерело: Міністерство фінансів України

Відношення боргу до ВВП, млрд грн. 

Обсяги міжнародної фінансової допомоги з
початку повномасштабної війни, млрд дол.

Джерело: НБУ
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Сума боргу в національній валюті 
продовжує зростати

Починаючи з лютого 2022 року, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в
національній валюті зросла на 31,3%, що в доларовому еквіваленті становить 5%.  Більш сильне
зростання держборгу у національній валюті пов'язане з девальвацією гривні.
Станом на 01.10.2022 року було виплачено 410,7 млрд грн і сума в розмірі майже 195 млрд грн буде
сплачена протягом жовтня-грудня поточного року (значну частку серед виплат складає погашення
внутрішнього боргу). 
В розрізі валют погашення, частки в національний валюті та доларі США є відносно однаковими,
що пов'язано з ростом заборгованості за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку. 
Станом на 31.09.2022 року Україна отримала 12,7 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги, також
продовжується взаємодія з МВФ. 
Незважаючи на міжнародну допомогу, борг продовжує зростати  через збільшення видатків на
ведення війни, тому продовження співпраці та підтримки з боку МВФ є критично важливим для
України.
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Зміна обсягів ОВДП у нерезидентів, млрд грн.

Джерело: НБУ

Показники основних ставок на фінансовому ринку України

Джерело: НБУ

Зовнішні інвестори частково покинули ринок, а підвищення
облікової ставки на принесло бажаного результату 

Починаючи з січня поточного року портфель ОВДП іноземців зменшився більше, ніж на 24 млрд грн. Причинами цьому є підвищення суверенного ризику внаслідок
війни, зменшення ефективної дохідності з розрахунком на інфляцію 10,7% у лютому та фактично відсутність дохідності в результаті подальшого зростання інфляції до
24.6% у вересні.
Міністерство Фінансів заявили, що ОВДП, випущені під час війни не є інструментом інвестування, а скоріше інструментом підтримки держави.
Станом на жовтень, основним тримачем ОВДП є Національний банк (49%) та комерційні банки (38%). Частка фізичних осіб серед власників ОВДП зросла вдвічі за
останні два роки - з 1.2% на початку 2020 р. до 2.5% у жовтні 2022 р.
Політика інфляційного таргетування підвищила рівень довіри економічних агентів до Національного банку. Як наслідок - середньозважені ставки кредитів, депозитів
та дохідність ОВДП відповідали із лаговою затримкою зміні облікової ставкою протягом останніх років.
Проте стрімке підвищення облікової ставки у червні 2022 року не призвело до такого ж стрімкого підвищення інших ставок.
Міністерство Фінансів не підвищує ставки ОВДП, бо вбачає ризики в обслуговуванні такого дорогого боргу.
Комерційні банки існують в умовах надлишкової ліквідності, тому при знижених обсягах кредитування та відносно низькій ставці за державними облігаціями, не
мають стимулів піднімати свої ставки.



Офіційний курс гривні до дол. США та індекси РЕОК, НЕОК

Джерело: НБУ

РЕОК

НЕОК

Сальдо валютних інтервенцій НБУ

Джерело: НБУ
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Валютний канал наразі є найбільш ефективним
механізмом стримування інфляції

На початку повномасштабного вторгнення Національний банк зафіксував обмінний курс на рівні 29,25 грн/дол. США.

Фіксований валютний курс був і залишається важливим і по суті основним механізмом стримування інфляції.

Для підтримки фіксованого рівня валютного курсу НБУ активно здійснював валютні інтервенції, переважно з негативним сальдо - в результаті міжнародні 
резерви значно знизились.

У серпні 2022 року НБУ зафіксував курс на вищому рівні - 36.57 грн/дол. США.



Приватні грошові перекази в Україну, млн дол.

Джерело: НБУ 

Кількість мігрантів, які залишаються за кордоном, млн осіб (на
кінець кварталу) 

Джерело: НБУ, UNCHR 

На безперебійний потік грошових переказів в Україну вплинуло анулювання комісій
міжнародними системами переказу. За період січень-серпень 2022 року було переказано
лише на 4% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
При цьому з січня 2022 року на 20% збільшилися обсяги переказів неформальними
каналами.
Іноземні перекази продовжують підтримувати економіку країни, особливо, зважаючи на
високий рівень міграції. Станом на 30 вересня поточного року, згідно з даними ООН, з
України виїхало 13.4 млн осіб, а повернулося - 6.3 млн осіб. За даними МОМ, кількість
внутрішньопереміщених осіб складає 7 млн осіб (кількість зареєстрованих є більш, ніж у 2
рази меншою). Серед головних труднощів для пересенців як за кордоном, так і в середині
України є брак коштів, труднощі з пошуком роботи та житла. 
Серед біженців за кордоном переважають жінки з дітьми, здебільшого з вищою освітою.
Лише 13% пересленців з-за кордону планують повертатися до України зважаючи на
збереження безпекових ризиків. 
Масова міграція матиме значний негативний вплив на українську демографію та розвиток
економіки. Відповідно, це сприятиме скороченню внутрішнього споживання та зменшення
пропозиції робочої сили, що у свою чергу тиснутиме на ринок праці, потенційний ВВП, а
також пенсійну систему України.
Додатковий тиск на ринок праці чинить внутрішня міграція, оскільки у східних регіонах
структура зайнятості була суттєво зміщеною в бік промисловості, порівняно із західними
областями. З великою ймовірністю дані диспропорції між попитом та пропозицією робочої
сили посилюватимуться, навіть із врахуванням релокації підприємств. 

Незважаючи на воєнний стан та
міграцію, тренд грошових
переказів залишається незмінним
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Зміни в доході, % відповідей

Джерело: Gradus 

Працевлаштованість, % відповідей

Джерело: Gradus 

Поточна ситуація на ринку праці характеризується сповільненням росту кількості
резюме, тоді як збільшується кількість вакансій, що може пояснюватися сезонністю.
Згідно з даними work.ua, до п'ятірки регіонів з найвищою кількістю вакансій відносяться
Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. До
найбільш затребуваних спеціалістів належать менеджери з продажу, продавці-
консультанти, бухгалтери, водії та кухарі.
Згідно з опитуваннями Gradus, у вересні поточного року не було зафіксовано значущих
змін щодо робочого статусу (частка працевлаштованих знаходиться на рівні 60%). Також,
більшість українців декларували зменшення доходу від початку повномасштабного
вторгнення (77%) і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився. 

Поступова активізація попиту на робочу силу  
Динаміка кількості вакансій за період січень-вересень 2022 

в порівнянні з 2021 роком

Джерело: work.ua 
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Поточний стан роботи бізнесу порівняно до "до війни", % відповідей 

Джерело: ІЕД 

Очікується пожвавлення економічної активності  

Відповідно до проведеного дослідження Інститутом Економічних Досліджень, станом на вересень поточного року зросла частка підприємств, які працюють
на 75-99% від довоєнних масштабів завантаження виробничих потужностей. Також, позитивним моментом є скорочення частки опитаних підприємств, які
взагалі не працюють, і тих, що є менш, ніж на 25% завантаженими. Проте залишається низькою частка підприємств, які працюють на повну потужність. Серед
основних перешкод для ведення бізнесу виокремлюють зростання цін, логістичні проблеми, брак обігових коштів та розрив ланцюгів постачання. 

Згідно з опитуванням підприємств, проведеним НБУ у вересні, тривало пом'якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на
тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації. Проте, руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою,
здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення
активності підприємств усіх секторів економіки. У вересні 2022 року ІОДА зріс до 46.1, тоді як у серпні показник дорівнював 44.1.     

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), п.

Джерело: НБУ 



Прогнозування 
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Аналіз чинників зовнішнього  
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Прогнозування облікової ставки,
інфляції та інших макропоказників.
Коригування прогнозу
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Внутрішнє
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Аналіз чинників внутрішнього
середовища
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Для оцінки поточної ситуації та прогнозу було побудовано систему симультативних
рівнянь, яка складається з 5 основних рівнянь макроекономічних показників.  Кожне
з рівнянь протестовано окремо на дотримання класичних припущень.

де CPI - рівняння Індексу споживчих цін, ER - обмінного курсу гривні до долара,
INR_RESERV - валютних резервів, GDP_GAP - розриву ВВП, KEY_R - облікової ставки.

Для аналізу обрано вибірку з 34 квартальних спостережень з 2014 по 2022 рік.
Прогнозні значення екзогенних змінних розраховано за допомогою ARIMA-моделей
та оцінок команди, деталі моделювання наведено у Додатках.

Для даної системи характерною є велика наявність взаємозв'язків, що пояснюється
дією каналів монетарної трансмісії. Зокрема, на діаграмі причинно-наслідкових
зв'язків основними петлями зворотного зв'язку є підсилювальні петлі R1 (ІСЦ -
облікова ставка - обмінний курс), R2 (ІСЦ - розрив ВВП - міжнародні резерви -
обмінний курс - облікова ставка), R3 (облікова ставка - міжнародні резерви -
обмінний курс), і балансувальні петлі B1 (ІСЦ - облікова ставка), B2 (облікова ставка -
обмінний курс), B3 (міжнародні резерви - обмінний курс), та інші.

Моделювання макроекономічних 
показників

Джерело: побудовано командою



Врахування факторів впливу в базовий та
альтернативні сценарії прогнозу

Продовження дії  "Зернової угоди"

Baseline PCPI Debt TradeФактори

+ ++ -
Внутрішні тарифи на газ й
опалення

незмінні незмінні незмінні 

Залучення макрофінансової
допомоги від МВФ, ЄС, США + + +-

Погіршення інфляційних  та
девальваційних очікувань + +

+ +

вищі

Підвищення цін на енергоресурси
за кордоном, високі світові ціни - + - -

Продовження військових дій та
їхній вплив на інвестиційну
привабливість та логістику

Розширення монетарних стимулів
країн Європи та США +

+ +

+ +

- + +

*З деталями моделювання можна ознайомитися у Додатку А
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Аналіз прогнозу (1/2)

За базовим сценарієм в 2 півріччі 2022 року міжнародні резерви
залишатимуться на рівні близько 22.5 млрд дол США і стабілізуються на
рівні 24.5 млрд дол. вже у першому півріччі 2023 року. При виникненні
ризику зростання боргового навантаження, резерви стабілізуються на
нижчому рівні - 22.8 млрд дол. Найгірший вплив на міжнародні резерви
матиме погіршення зовнішньо-торгівельної ситуації - зниження
експорту, переважання імпортних цін над експортними, послаблення
РЕОК.

В прогнозовані періоди гривня продовжуватиме девальвувати і
прямуватиме до позначки в 41 грн/дол. впродовж 1 півріччя 2023 року.
Дана оцінка є наближеною до закладеного курсу в державний
бюджет України на 2023 рік. Найсильніший вплив на курс матиме
ризик зростання державного боргу до ВВП, спричинений як
сповільненням економіки, так і потенційних нових боргових
зобов'язань.

Джерело: розрахунки команди на основі даних НБУ та ДССУ

Прогноз міжнародних резервів 

Джерело: розрахунки команди на основі даних НБУ та ДССУ

Прогноз обмінного курсу
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Джерело: розрахунки команди на основі даних НБУ та ДССУ

Прогноз ВВП розриву

ВВП-розрив було розраховано із застосуванням фільтру Кальмана. Згідно базового
прогнозу ВВП-розрив збільшиться майже вдвічі наприкінці року і залишатиметься
порівняно великим впродовж наступного півріччя. Зростання ставки за кредитами та
стрімке зростання інфляції в попередні періоди гальмуватиме повернення ВВП до свого
потенційного рівня. 
Розгортання девальваційно-інфляційної спіралі та стрімке зростання цін у країнах
основних торгівельних партнерах є найголовнішими чинниками у зростанні ІСЦ.
Найгірший сценарій викликаний зростанням світових цін на енергоносії, а також вжитих
попередньо стимуляційних заходів для боротьби з рецесією під час пандемії у багатьох
країнах. У II кв. 2023 року рівень інфляції знижуватиметься внаслідок підвищення
облікової ставки у II кв. 2022 року. 
Облікова ставка до кінця року залишатиметься на встановленому рівні і потребуватиме
підвищення до близько 30%, залежно від обраного сценарію, аби сповільнити зростання
цін.

Аналіз прогнозу (2/2)

Джерело: розрахунки команди на основі даних НБУ, ДССУ та інших стат. баз даних

Прогноз інфляції

Джерело: розрахунки команди на основі даних НБУ та ДССУ

Прогноз облікової ставки
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Прогнозування 

Ризики

Рекомендації

Аналіз чинників зовнішнього  
середовища

Прогнозування облікової ставки,
інфляції та інших макропоказників.
Коригування прогнозу

Аналіз ризиків, пов'язаних з
прогнозом

Рекомендації команди щодо облікової
ставки, обмінного курсу, валютних
обмежень та комунікаційної політики

Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Аналіз чинників внутрішнього
середовища
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Низька <15%        Середня 15%-25%        Висока 25%-50%

Ризики, не враховані в базовому прогнозі

8

1 2 7

3

4

5 6

Дезінфляційні чинники
8. Поступова стабілізація та покращення умов для ведення бізнесу, зниження
інфляційних очікувань.  

Стимулювання пропозиції призведе до зниження інфляції, але  цей ефект  є
незначним, порівняно з ефектами від проінфляційних чинників, і не матиме
суттєвого впливу на економіку країни.

 Припинення співпраці з МВФ
 Збільшення кількості хворих на COVID-19
 Посилення еміграції
 Низький рівень врожайності в 2023 році
 Відтік іноземних інвестицій
 Збільшення тривалості війни
 Поглиблення рецесії світової економіки

Проінфляційні ризики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жорстка політика НБУ (збільшення ставки) призведе до підтримки інтересу
інвесторів до їхніх активів, що призведе до повернення інфляції до цільового
рівня. Також використання трансмісії ставки через обмінний курс для
зміцнення гривні, щоб збільшити імпорт.
Продовження стратегії дій, описаних в "Основних засадах грошово-кредитної
політики на період воєнного стану", а саме забезпечення надійного та
стабільного функціонування банківської і фінансової системи країни.



Прогнозування 

Ризики

Рекомендації

Аналіз чинників зовнішнього  
середовища

Прогнозування облікової ставки,
інфляції та інших макропоказників.
Коригування прогнозу

Аналіз ризиків, пов'язаних з
прогнозом

Рекомендації команди щодо облікової
ставки, обмінного курсу, валютних
обмежень та комунікаційної політики

Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Аналіз чинників внутрішнього
середовища
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25%
залишити рівень
облікової ставки на
поточному рівні

Рекомендації: облікова ставка

Згідно з поточним прогнозом зміни рівня інфляції, розриву ВВП, ми  вважаємо доцільним залишати рівень облікової ставки на рівні 25% до кінця 2022 року зважаючи на
те, що темпи росту цін в наступному півріччі почнуть знижуватися, тоді як розрив ВВП посилюватиметься. Враховуючи перспективи продовження війни та
терористичних дій з боку росії, невизначеності термінів та обсягів офіційного фінансування наступного року, а також зважаючи на  ризики подальшого розбалансування
очікувань економічних агентів, підстав для зниження облікової ставки немає!

Підвищення облікової ставки до 25% у червні поточного року продовжує впливати на ринкові ставки (як було вже розглянуто: ставки за депозитами підвищуються, також
після відновлення функціонування вторинного ринку посилився й відгук дохідності гривневих ОВДП) і дана тенденція триватиме й надалі. Проте, повномасштабна
військова агресія росії посилює невизначеність та суттєві ризики для економічного розвитку. Експортний потенціал тимчасово обмежений через ускладнену логістику,
попри запуск "зернового коридору", а також поступове падіння цін на основні експортні товари, що знижує рівень валютних надходжень до України. Також, зберігається
тиск на гривню та міжнародні резерви за рахунок недостатнього підвищення дохідності депозитів та військових ОВДП, а також фінансування бюджетного дефіциту. 
 Зважаючи на баланс ризиків та наш прогноз, облікова ставка має бути збережена на рівні 25%!

У разі розгортання альтернативних сценаріїв та погіршення макроекономічної ситуації в першому півріччі 2023 року, що може включати значне підвищення інфляції у
країнах-партерів черед продовження росту цін на енергоресурси та недостатньо жорстку політику з боку центробанків (особливо, це стосується Китаю та Туреччини, які
в останні роки є одними з головних торгівельних партнерів України), а також у разі погіршення умов торгівлі (падіння цін на сировинних ринках, а також можливе 
 припинення дії "зернової угоди", що загрожує зниженням експортних надходжень) й значного зростання зовнішнього боргу, доречним буде підняти рівень облікової
ставки до 30% на початку 2023 року.   



продовжувати фіксацію
обмінного курсу протягом
наступних 3 кварталів та
здійснити його переоцінку

Рекомендації: обмінний курс

У ході реалізації базового та альтернативних сценаріїв обмінний курс має бути зафіксованим на рівні близькому до того, що формується на готівковому
валютному ринку (в даному випадку це 38 грн за 1 долар США до кінця року). 

В першому півріччі 2023 за усіх розглянутих нами сценаріїв, гривня продовжуватиме девальвувати. Відповідно, НБУ варто буде повторно здійснити
корекцію офіційного курсу гривні до долара (на рівні 40 грн або вище у разі погіршення умов торгівлі або ж збільшення зовнішнього боргу). 

Корекція офіційного обмінного курсу у наступному кварталі дозволить збільшити приплив і відповідно продаж валютної виручки експортерами, мінімізує
спекулятивну поведінку учасників ринку та стабілізує курсові очікування. Зважаючи на те, що обмінний курс на готівковому ринку є вищим у порівнянні з
офіційним курсом НБУ, то корекція курсу матиме обмежений вплив на інфляцію та не призведе до її стрімкішого росту. До того ж, фіксація офіційного
курсу на новому, більш стійкому рівні дасть змогу НБУ зберегти контроль над ціновою динамікою в Україні.
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Платежі за імпорт (критичний
імпорт)

Термін розрахунків
за експ.-імпорт. операціями 

Погашення боргів за кордоном

Відкрита валютна позиція

Погашення кредитів
нерезидентами

Online купівля валюти 

Курс валют за картк. рах.

SWIFT платежі за кордон

Розрахунки за кордоном
гривневими картками

P2P перекази за кордон 

Продаж готівкової валюти
банками

Зняття з гривневих карток за
кордоном

Зняття валюти з валютних
карток

Baseline PCPI Debt Trade

XПовна заборона 

Дострокове погашення
заборонено

5% 5% 5% 5%

180 днів 180 днів 180 днів 90 днів 

товари: 100%  
послуги: 50%

товари: 100%  
послуги: 50%

товари: 90%  
послуги: 40%

товари: ~65%  
послуги: 0%

Без обмежень Без обмежень Official + 10% Official + 1%

UAH 50K/місяць + депозит мін.
на 3 місяці 

UAH 100K/місяць + депозит
мін. на 3 місяці 

UAH 100K/місяць + депозит
мін. на 3 місяці 

UAH 100K/місяць UAH 100K/місяць UAH 100K/місяць UAH 100K/місяць

UAH 10K/тижденьUAH 12.5K/тижденьUAH 12.5K/тижденьUAH 12.5K/тиждень

UAH 100K/день UAH 100K/день UAH 70K/день

готівк. вал. придб. банками +
100% безготівк.валют., придб. у
ФО
ER - без обмежень 

готівк. вал. придб. банками +
100% безготівк. валют., придб.
у ФО 
ER - без обмежень 

готівк. вал. придб. банками +
50% безготівк. валют., придб.
у ФО 
ER - official + 10% 

XПовна заборона 

XПовна заборона XПовна заборона XПовна заборона 

XПовна заборона XПовна заборона XПовна заборона 

XПовна заборона XПовна заборона XПовна заборона XПовна заборона 

Дострокове погашення
заборонено

Дострокове погашення
заборонено

Дострокове погашення
заборонено

XПовна заборона 

XПовна заборона 

XПовна заборона 
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Рекомендації: валютні обмеження IV кв. 2022 - II кв. 2023 
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Операції з продажу ОВДП із портфеля НБУ, що сприяло би подальшому
збільшенню дохідності гривневих інструментів і зменшенню впливу монетизації
бюджету на валютний ринок та ціни. 

АБО

Запровадження операцій з емісії довгострокових депозитних сертифікатів, за
рахунок чого можна буде більш тонко налаштувати стерилізацію гривневої
ліквідності на відносно довгий термін.

В ПОЄДНАННІ З

Підвищенням норми обов'язкових резервів для абсорбування надлишкової
ліквідності банків, оскільки вона виступає одним із ключових факторів неактивної
реакції банків на підвищення облікової ставки ще на початку червня. Перевагами
такого інструменту є швидкість, простота імплементації та дієвість. 

Рекомендації: наступні дії НБУ 
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Джерело: побудовано командою



Рекомендації: комунікація

Акцент не тільки на традиційних засобах подання
інформації, а й на альтернативних, а саме соціальні мережі:
TikTok, Telegram, Instagram, Viber, Twitter. 

Популяризація подкасту за допомогою блогерів та його
поширення не лише на  платформі SoundCloud, а й в
додатках Podcasts від Apple, YouTube та Spotify. 

Приєднання представників НБУ до Телемарафону "Єдині
новини", де у формі діалогу з ведучими розповідати про
поточну макроекономічну ситуацію з метою покращення
рівня фінансової грамотності населення.

Посилення співпраці з українськими та міжнародними
друкованими та електронними ЗМІ, публікація статей від
представників НБУ. 

Продовження співраці НБУ зі студентами, а також посилення
їх комунікації з випускниками шкіл (проведення
інтерактивних лекцій, конкурсів, онлайн-курсів). 

Проведення обширної комунікаційної кампанії щодо
призначення нового Голови НБУ, що включала б у себе
активне застосування соціальних мереж, ЗМІ тощо.
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Дякуємо за увагу!

команда № 2

Q&A session



Додаток А
Опис змінних моделі і прогнозні значення
екзогенних змінних



Додаток Б
Специфікація системи симультативних
рівнянь



Додаток В
Значення екзогенних змінних за базовим та
альтернативним сценарієм



Додаток Г
Прогнозні значення ендогенних
змінних



Додаток Д 
Монетарна політика у воєнні часи

Країни, які пройшли шлях воєнних дій на своїй території, мають унікальний досвід монетарних та фіскальних рішень щодо подолання кризових явищ та
повоєнного відновлення. Багато що залежить від тривалості війни, її масштабності, а також довоєнного стану і структури економіки, монетарної політики.

Війна не завжди спричиняє зростання цін та жорстку монетарну політику, адже присутній також вплив глобальних факторів. Наприклад, у Грузії військові дії
відбувалися під час глобальної фінансової кризи та зниження цін, а в Іраку - під час зростання світових цін на нафту, що позитивно вплинуло на економіку країни-
експортера нафти.

Війна в Україні відбувається у період (та певним чином є причиною) зростання світової інфляції, зниженням схильності інвесторів до ризиків та погіршенням
світових фінансових умов, а отже жорстка монетарна політика є неминучою.

Джерело: розрахунки НБУ, IFRS, Trading Economics, офіційні сторінки ЦБ  

Тривалість війни та пікові значення зростання ІСЦ (% р/р) в
окремих країнах 

Тимчасова фіксація обмінного курсу з метою стабілізації макрофінансової ситуації є
одним із найбільш поширених та дієвих монетарних заходів під час війни (Грузія,
Ізраїль, Ірак, Сербія). Проте тривалість, форма фіксації, а також підхід до відновлення
ринкового курсоутворення суттєво відрізняється (наприклад, ЦБ Грузії вдалося
стабілізувати ситуацію на валютному ринку протягом 6-ти місяців, тоді як Ізраїлю на
це знадобилося 20 років). Надмірно тривала фіксація обмінного курсу може
виявитися нестійкою та призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів
(про це свідчить негативний досвід Лівії у 2016-2020 роках та Лівану в 2020 році).

Значні ризики для фінансової стійкості та цінової стабільності спричиняє
монетизація дефіциту бюджету (з цим стикалися Німеччина, Австрія, Південна Корея,
Сербія, Ізраїль).

Важливою є міжнародна військова, політична та фінансова підтримка, де особливу
роль відіграють кредити та гранти, надані країнами-партнерами та міжнародними
організаціями, оскільки це допомагає швидко стабілізувати обмінний курс, відновити
міжнародні резерви, сприяти післявоєнному відновленню економіки країни.

Наслідки для України: досвід інших країн підтверджує поточну необхідність жорсткої монетарної політики, тимчасової фіксації обмінного курсу та монетизації дефіциту
бюджету, проте застерігає від надмірності використання цих інструментів. Важливо також залучати міжнародне фінансування для утримання стійкої фінансової системи та
подальшого відновлення. Обґрунтування рекомендацій потребує детального дослідження.


