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Анотація
Стаття присвячена дослідженню напрямів модернізації монетарної політики в Україні.
Ідентифіковано проблемні питання встановлення параметрів монетарного режиму
інфляційного таргетування. Особливу увагу приділено питанню забезпечення
оптимального співвідношення між показниками таргету інфляції та орієнтовного
зростання реального ВВП. Доведено, що жорсткі параметри інфляційного таргетування
2017-2019 рр. були контпродуктивними, оскільки застосовувалися в умовах критично
низького рівня заощаджень населення (в 2019 р. – в умовах від’ємних заощаджень) і в
сукупності з іншими чинниками призвели до критичного падіння сукупного попиту,
гальмування економічної активності і зниження рівня монетизації економіки. На основі
емпіричних даних країн світу доведено, що на даному етапі розвитку обґрунтованим
орієнтиром середньострокового зростання реального ВВП для України є значення у 6% на
рік. Авторами запропоновано систему завдань центрального банку, спрямовану на
гармонійне досягнення цілей із забезпечення низької інфляції, фінансової стабільності та
підтримки економічного зростання. Ключовими елементами модернізованої системи
завдань центрального банку вбачаються: виважене управління числовими цільовими
параметрами монетарної політики, стабілізація як показників інфляції (в межах
коридору), так і коливань обмінного курсу (в межах змін, обумовлених впливом
фундаментальних факторів), посилення ролі банків як інституту фінансового
посередництва в контексті трансформації національних заощаджень в інвестиції,
удосконалення інструментарію оцінки фінансової стійкості інституційних секторів
економіки, розвиток інструментів інвестиційного рефінансування банків. Пропозиції
авторів можуть бути використані при підготовці Основних засад грошово-кредитної
політики України на 2021 рік та середньострокову перспективу.
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Abstract
The article covers the issues of the monetary policy modernization in Ukraine. Particular attention
is paid to the issue of ensuring the optimal interrelations between the inflation target and
benchmark for real GDP growth. Authors argue that strict parameters of inflation targeting
through 2017-2019 were counterproductive, since they were implemented under the critically low
level of household savings (in 2019 - negative savings) and, together with other factors, led to a
critical reduction in aggregate demand, a slowdown in economic activity and a decrease in the
GDP’s monetization ratio. Based on the empirical data, authors suggest that a reasonable
benchmark for medium-term growth of real GDP in Ukraine is 6% per year. The authors elaborate
a new range of tasks for the central bank, compatible with the harmonious attainment of the low
inflation target, financial stability goal and economic growth goal. The authors' proposals can be
incorporated into the preparation of the Basic Principles of Monetary Policy of Ukraine for 2021
and for the medium run.
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Вступ
Проблеми поточного стану економіки України вимагають застосування нових
підходів до формулювання напрямів монетарної політики, її спрямованості на
гармоніине досягнення цілеи центрального банку з забезпечення цінової стабільності,
фінансової стабільності та підтримки економічного зростання.
Монетарнии режим інфляціиного таргетування з плаваючим обмінним курсом
національної валюти було запроваджено в Україні у 2016 році. Дании режим приишов на
заміну режиму таргетування грошових агрегатів з плаваючим обмінним курсом
(застосовувався 2014-2015 рр.) та режиму таргетування грошових агрегатів із
стабілізацією обмінного курсу (застосовувався в 2012-2013 рр.) [1].
Перехід на нові правила встановлення цілеи монетарної політики вимагав
розробки та впровадження методологічного інструментарію для моніторингу ефектів
та оцінки ефективності заходів монетарної політики, оцінки рівня їх адекватності
поточним економічним проблемам. Відповідно до особливостеи нового монетарного
режиму ключовою ціллю монетарної політики стало досягнення стабільності
національної грошової одиниці, під якою розуміється стабільність інфляції у
середньостроковіи перспективі та її заякореність на рівні очікувань. Новии монетарнии
режим передбачає гнучкість обмінного курсу, що потенціино знижує валютні ризики
для країни. До ключових особливостеи нового монетарного режиму також відноситься
використання рівноважного значення зростання ВВП, відхилення від якого впливатиме
на рекомендовании рівень жорсткості процентної політики.
Мета та завдання статті
Метою даного дослідження є обґрунтування підходів до удосконалення системи
прииняття рішень з питань монетарної політики, а також визначення переліку
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актуальних завдань центрального банку в контексті досягнення цілеи цінової
стабільності, фінансової стабільності та підтримки економічного зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Як показали підсумки «жорсткого» циклу монетарної політики 2017-2019 рр.,
рішення, що приималися Правлінням НБУ протягом останніх років, не були достатньо
виваженими та збалансованими, особливо з точки зору досягнення цілеи стіикого
економічного зростання та забезпечення фінансової стабільності.
Монетарна політика проводилася із недостатньою увагою до цілі підтримки
стіиких темпів економічного зростання. Маиже 2 роки Україна залишається лідером
серед країн Східної Європи за рівнем реальної процентної ставки та жорсткості
монетарних умов [2]. Однак, наиприкріше те, що центральнии банк переишов до
жорстких параметрів монетарної політики в умовах критично слабкого внутрішнього
попиту та низького рівня заощаджень населення, що призвело до стагнації економіки та
її подальшого падіння.
Політика НБУ в сфері забезпечення фінансової стабільності концентрувалась
виключно на проблемах стіикості банків, при цьому поза увагою залишилось питання
забезпечення ефективного функціонування інституту фінансового посередництва як
елемента системи перерозподілу національних заощаджень. Політика високих
процентних ставок згубно позначилась на фінансовіи стіикості суб’єктів
господарювання та державних фінансів. Критично знизився рівень кредитування
реального сектору. В секторі державних фінансів суттєво зросла вартість державних
запозичень. На жаль, НБУ не приділяв уваги зростанню макрофінансових ризиків у цих
секторах економіки.
Політика НБУ на валютному ринку взагалі була помилковою. Фундаментальних
чинників для відчутного зміцнення гривні (у 2019 р. реально на 19%) не існувало.
Ревальвація гривні призвела до збитків підприємств, падіння доходів державного
бюджету. В тои же час Національнии банк не скористався можливістю викупу валюти
для поповнення валютних резервів, і в кризу 2020 р. Україна ввіишла з резервами, що на
20% відстають від нормативу за композитним критерієм МВФ.
На тлі означених штучно згенерованих проблем такі досягнення НБУ як
завершення реформи банківської системи, імплементація міжнародних стандартів
банківського регулювання, зниження рівня інфляції виглядають непереконливими і
неповноцінними.
Система індикаторів і принципів ухвалення рішень, якими має керуватися
центральнии банк для здіиснення грошово-кредитної та валютно-курсової політики,
повинна бути достатньо вичерпною і комплексною як для ефективної реалізації функціи
органу грошово-кредитного регулювання, так і для нівелювання ризиків прииняття
хибних політичних рішень. В НБУ в якості основного аналітичного-прогнозного інструментарію супроводження прииняття рішень в рамках режиму інфляціиного таргетування застосовується модельнии апарат Квартальної прогнозної моделі (КПМ) [3].
Дослідженню питань формулювання напрямів та завдань монетарної політики в
контексті збалансованого досягнення цілеи монетарної політики присвячені роботи
О. Бланшарда [4], Дж. Стігліца [5], Т. Сарджента [6], В. Геиця [7], Т. Єфименко [8],
С. Шумської [9], В. Зимовця [10], Т. Унковької [11], О. Петрика [12] та ін. В Україні
прикладними дослідженнями та вдосконаленням аналітичного інструментарію для
прииняття рішень у сфері монетарної політики заималися такі фахівці як О. Петрик,
С. Ніколаичук [12], В. Грунь [3] та ін.. Серед іноземних фахівців слід зазначити роботи
Дж. Гал’і [13], М. Вудфорда [14], А. Берга [15] тощо.
Зокрема, О. Бланшард та Дж. Стігліц звернули увагу на питання змін в дизаині
монетарної політики, пов’язаних із необхідністю більш комплексного погляду на
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проблеми фінансової стабільності та підтримки економічного зростання. Т. Сарджент
поставив питання гармонізації монетарної та фіскальної політики и запропонував
визначення терміну «фіскальне домінування» як ситуацію на грошово-кредитному
ринку, за якої монетарнии регулятор не в змозі вільно наслідувати цілі своєї політики у
зв’язку з вагомим впливом державних бондів на ринок запозичень. У працях українських
вчених В. Геиця, Т. Єфименко, С. Шумської, В. Зимовця, Т. Унковської відстоюються ідеї
активної участі центрального банку в розв’язанні проблеми економічного зростання.
В тои же час в роботах українських фахівців О. Петрика, С. Ніколаичука, В. Груня та інших
обґрунтовуються ідеї виключної концентрації роботи центрального банку на питаннях
забезпечення стіикості банківської системи та стабільної и низької інфляції, а також
пропонуються напрями імплементації модельного інструментарію монетарної політики
в умовах України. Важливии вклад у розвиток методичного інструментарію планування
монетарної політики зробили вчені Дж. Гал’і, М. Вудфорд, А. Берг та інші, в роботах яких
обґрунтовуються принципи так званої нео-кеинсіанської моделі економіки,
досліджується роль очікувань у поведінці ключових монетарних індикаторів і
висвітлюються практичні аспекти застосування моделеи у монетарному аналізі.
Зважаючи на зазначене, метою даного дослідження є розробка пропозиціи для
удосконалення системи прииняття рішень з питань монетарної політики, а також
визначення переліку завдань центрального банку і способів їх вирішення в контексті
гармоніиного досягнення цілеи цінової стабільності, фінансової стабільності та
підтримання стіиких темпів економічного зростання, визначених Законом України
«Про Національнии банк України» [16].
В контексті проблематики даної статті авторами сконцентровано увагу на таких
питаннях інформаціиного забезпечення прииняття рішень з монетарної політики як:
❖ удосконалення системи оцінки фінансової стійкості економіки та її
інституційних секторів економіки;
❖ обґрунтування середньострокових макроекономічних орієнтирів при
встановленні параметрів монетарної політики.
Недооцінка ризиків фінансової стіикості інституціиних секторів економіки може
призводити до прииняття невірних рішень з грошово-кредитної політики.
Застосування монетарного режиму інфляціиного таргетування (ІТ) призводить
до перерозподілу грошових потоків економіки між процесами споживання та
заощадження. Зокрема, у разі націленості монетарних інструментів на подолання
інфляції має відбуватися переспрямування грошових потоків від надлишкового попиту
(якщо такии є) до сфери заощаджень.
Тому для проведення виваженої політики ІТ надзвичаино важливо мати вичерпну
інформацію про фінансовии стан інституціиних секторів економіки, зокрема
здіиснювати моніторинг змін у їх фінансових активах та зобов’язаннях. Моніторинг
фінансового стану інституціиних секторів та оцінка ризиків їх фінансової стіикості
здіиснюються центральними банками провідних країн світу у співпраці з
національними статистичними органами: складаються фінансові рахунки (секторів
домашніх господарств, нефінансових корпораціи, фінансових корпораціи, сектора
загальнодержавного управління), де відображаються зміни у фінансових активах та
зобов’язаннях (наприклад, Європеиськии центральнии банк акумулює таку інформацію
в розрізі країн ЄС [17]).
На жаль, НБУ недооцінив ризики фінансової стіикості суб’єктів економічної
діяльності України під час переходу до жорстких умов інфляціиного таргетування
(з кінця 2017 р.). Встановлення жорстких параметрів монетарної політики було
здіиснено в тои період, коли рівень заощаджень населення знаходився на критично
низьких рівнях: 3-4% наявного доходу (рис. 1). Такии рівень заощаджень спостерігався
лише в середині 90-х років. Низькии рівень заощаджень був викликании суттєвим
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падінням рівня доходів населення. Про це свідчить тои факт, що 85-90% доходів
населення в 1993-2000 рр. та 2015-2020 рр. направлялися на споживання, а в структурі
споживчих витрат населення понад 50% заимають продукти харчування та напої. Варто
додати, що одним із факторів зниження рівня доходів населення була політика
фіскальної рестрикції: первиннии профіцит бюджету (тобто перевищення вилучених
державним бюджетом коштів з економіки над обсягами спрямування бюджетних коштів
в економіку) в середньому становив 1,9% ВВП протягом 2015-2019 років.
Якщо рівень доходів в країні є критично низьким, то споживчии попит населення
є низькоеластичним і представленим переважно товарами першої необхідності (маиже
50% витрат населення України припадає на продукти харчування та напої, тоді як в ЄС28 – 17%, Польщі – 22%, Туреччині – 24%, Румунії – 32% [18]). Такии попит зазвичаи не
скорочується при зміні параметрів інфляціиного таргетування, оскільки и так
знаходиться на низькому рівні. А в разі недостатності поточних доходів для покриття
споживчих потреб відбувається скорочення наявних заощаджень населення.
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Рис. 1. Заощадження населення, % наявного доходу
Джерело: розраховано авторами за даними [24]
Саме це и відбувалось в Україні, де у 2018-2019 рр., у період активного
застосування жорстких параметрів ІТ, обсяг фінансових та нефінансових активів
населення скоротився (всупереч бажаному ефекту збільшення таких вкладень).
Заощадження населення (які и так знаходились на історичному мінімумі) ще
більше знизилися, і з І кварталу 2019 р. и до цього часу – залишаються від’ємними. Тобто
для здіиснення необхідних витрат (на споживання, сплату податків, проценти, інші
трансферти, інвестиції) населення додатково використовує наявні заощадження.
У таких умовах посилення жорсткості монетарної політики було
контрпродуктивним, оскільки «надмірного» споживчого попиту в країні у 2016-2020 рр.
просто не існувало. А це означає, що при застосуванні жорстких монетарних
інструментів скорочувався не «надмірнии» попит, а тои необхіднии попит, якии
потрібен для підтримання простого відтворення валового внутрішнього продукту. Як
відомо, реальнии ВВП протягом 2016-2019 рр. так і не відновився до рівня 2013 року.
Внаслідок штучного монетарного гальмування економічної активності рівень
добробуту населення суттєво погіршився. Про це свідчить тои факт, що в 2019 р. зросла
частка доходу, спрямованого населенням на споживання (до 89%), а також вперше за
всю історію незалежної України зафіксовано від’ємнии приріст заощаджень населення
(-1,4%) (рис. 1) і скорочення обсягу чистих фінансових активів, якими володіють
домашні господарства (на 95 млрд. грн.) (рис. 2). Тобто в 2019 р. навіть з урахуванням
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отриманих трансфертів із-за кордону населення для задоволення власних потреб у
споживанні (та інших витратах) вперше за всю історію змушене було скорочувати власні
накопичені заощадження. До речі, інша складова витрат населення – витрати на
нефінансові активи (переважно на житлове будівництво) - почала скорочуватися ще з
2015 року, а в 2017-2019 рр. її падіння суттєво прискорилось – за 3 роки на 74 млрд грн).
Ймовірною причиною цього стала активна трудова міграція за кордон та відповідно
скорочення інвестиціи в будівництво та ремонт житла населенням, що залишилось на
території України.
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Рис. 2. Приріст фінансових активів населення, млрд грн
Джерело: розраховано авторами за даними [24]
В 2020 р. процес «проїдання» накопичених заощаджень, мультипліковании
корона-кризою, суттєво посилився: норма заощаджень вже становить мінус 6%
наявного доходу, а фінансові активи населення лише за 1 квартал скоротилися на
50 млрд. грн. Для порівняння, в країнах ЄС середня норма заощаджень населення
протягом 2010-2019 становила 12%.
Із наведених на рис. 1 даних також видно, що високии рівень кредитування
економіки в 2008-2013 рр. забезпечувався тим, що починаючи ще з 2002 р. доходи
населення дозволяли спрямовувати 8-15% валових доходів на приріст фінансових
активів (норма заощаджень сягнула навіть 19% у 2010 р.). Однак, починаючи з 2014 р.
норма заощаджень населення впала до 5% і з тих пір лише погіршувалась.
Від’ємна норма заощаджень населення (починаючи з І кварталу 2019 р.)
остаточно підірвала процес економічного відтворення в Україні. В нинішніх умовах,
погіршених кризою корона-вірусу, відновлення, підтримання та розвиток внутрішнього
попиту вбачається неможливим без застосування суттєвих стимулюючих заходів
фіскальної та монетарної політики.
Таким чином, результат політики жорсткого ІТ в 2018-2019 рр., якщо дивитись на
нього крізь призму поведінки споживачів, був протилежним бажаному, а значить
контрпродуктивним.
На такі показники слід звертати увагу при проведенні монетарної політики
(особливо в рамках режиму ІТ). Іх неврахування має колосальні макро-дестабілізаціині
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наслідки, оскільки це підриває процес трансформації національних заощаджень в
інвестиції і ставить країну в залежність від зовнішніх кредиторів.
Практика попередніх років не зобов’язувала Національнии банк систематизувати
та аналізувати інформацію про фінансові активи та зобов’язання небанківських
інституціиних секторів економіки. Зазначена інформація наразі агрегується Державною
службою статистики України, однак строки її оприлюднення і рівень деталізації є
недостатніми для використання в якості обґрунтування прииняття управлінських
рішень.
Для підвищення якості та обґрунтованості рішень з питань монетарної політики
доцільно запровадити в практику діяльності Національного банку моніторинг та аналіз
фінансових активів і зобов’язань інституціиних секторів економіки відповідно до
стандартів, приинятих в передовіи світовіи практиці, та розширити підходи до аналізу
ризиків фінансової стіикості небанківських секторів економіки.
Іншою проблемою інформаціиного забезпечення прииняття рішень з монетарної
політики є обґрунтування збалансованих і оптимально поєднаних значень для
середньострокового таргету інфляції та орієнтовного темпу приросту реального ВВП.
Ознаками збалансованої грошово-кредитної політики є не лише досягнення
середньострокового таргету інфляції, але и иого утримання в рамках визначеного
цільового коридору протягом горизонту планування монетарної політики. А це є
можливим лише за умови, що економічна система буде знаходитися в точці загальної
рівноваги. Мовою параметрів моделі КПМ, всі економічної змінні будуть знаходитись на
своїх рівноважних рівнях (включаючи інфляцію, ВВП, реальнии курс тощо).
Тому числові значення таргету інфляції та рівноважного значення приросту ВВП
відповідно до принципів роботи модельного інструментарію НБУ обираються
(обґрунтовуються) на рівнях, які мали б забезпечити стіике економічне зростання в
середньостроковому періоді.
В тои же час, заниження таргету інфляції або заниження темпу рівноважного
зростання реального ВВП підвищує ризик отримання помилкових модельних рішень
щодо рівня ключової процентної ставки (тобто створює умови для необґрунтованого
завищення процентної ставки).
Це випливає із логіки побудови моделі КПМ, яка в своїи основі містить систему
економічних тотожностеи, таких як рівняння Філіпса для інфляції, рівняння
непокритого процентного паритету, рівняння для моделювання розриву ВВП, правило
Теилора. В сукупності вони становлять так звану «неокеинсіанську модель економіки» [3, 13], серед фундаментальних принципів якої міститься прямии позитивнии
зв’язок між ставкою процента, темпами інфляції та додатнім розривом ВВП.
Тут слід зробити одне методологічне уточнення. В моделі КПМ використовується
параметр зростання потенціиного ВВП. Однак, оскільки відповідно до принципів
середньострокового планування монетарної політики в кінці її горизонту має
забезпечуватися рівність фактичного ВВП потенціиному (так само як і рівність інфляції
її таргету та ін..), то по суті в якості середньострокового орієнтиру модель КПМ оперує
значенням зростання фактичного реального ВВП.
Поширеною світовою практикою визначення темпу рівноважного зростання ВВП
є иого обчислення на основі усереднення ретроспективних значень. Однак очевидно, що
реалії економіки України, яка з часів незалежності пережила 3 банківських, 3 валютних
та 2 боргових кризи (дані Світового банку [19]) – не можуть бути надіиною основою для
встановлення орієнтирів рівноважного середньострокового зростання реального ВВП.
Національнии банк України при проведенні монетарної політики у 2019 р. використовував орієнтовнии темп рівноважного ВВП у 3,7%, а в 2020 р. – 4% на рік [20, 21].
На нашу думку, такі темпи економічного зростання є заниженими і за таких темпів
гармоніинии розвиток національної економіки є неможливим.
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Нинішніи рівень життя в Україні (за показником ВВП на 1 жителя по ПКС) складає
близько 40% від середнього рівня життя наших географічних сусідів – країн Східної
Європи (в 2013 було 45%, в 2008 р. – 50%) [22]. При цьому в зазначених країнах середніи
темп зростання реального ВВП за останні 3 роки становив 3,8%. Очевидно, що при
консервації зростання економіки України на рівні 4% на рік, розрив рівня життя між
Україною і сусідніми країнами маиже не змінюватиметься. А отже будуть і надалі
поглиблюватися макроекономічні дисбаланси, викликані втратою трудових ресурсів та
основного капіталу внаслідок менш сприятливих економічних умов в Україні порівняно
з її географічними сусідами. Тому скорочення зазначеного розриву та гармоніинии
розвиток усіх секторів економіки повинні неодмінно закладатися до стратегічних
документів розвитку України та вбачаються єдиним джерелом забезпечення
довгострокової стабільності темпів економічного зростання та стіикості економіки до
можливих криз.
Рівняння моделі КПМ побудовані в такии спосіб, що заниження орієнтовного
значення темпу приросту ВВП будуть штовхати «рекомендовану» процентну ставку
(Policy Rate) вгору, оскільки будь-яке перевищення визначеного рівноважним темпу
реального ВВП буде сприиматися моделлю як надмірне. Ще одним джерелом
підвищення тиску на рівень процентної ставки може стати тои факт, що інфляціинии
таргет у 5% за нинішніх умов розширення фіскальних та монетарних стимулів
підтримки економіки теж вбачається доволі жорстким. Ми ризикуємо знову стикнутися
з проблемою декредитування та демонетизації економіки на зразок 2018-2019 років.
Вбачається доцільним встановити орієнтовнии темп зростання ВВП у
середньостроковіи перспективі на рівні 6%. Такии темп зміг би забезпечити помітне
скорочення розриву в рівнях життя між Україною та її географічними сусідами і в такии
спосіб сприяти відродженню надії українців жити і працювати в Україні.
Авторами за даними МВФ проаналізовано динаміку економічного зростання
країн світу, які у проміжку часу з 1990 по 2020 рік досягли рівня доходів у 20000 дол. за
паритетом купівельної спроможності (ПКС) на 1 жителя (всього таких країн – 21).
Встановлено, що середніи темп річного зростання реального ВВП вказаних країн за
5 років до досягнення зазначеного рівня доходів становив 6,1% ВВП (табл. 1).
Із вибірки були виключені острівні країни, а також не брались до уваги роки
світових фінансових криз 2007-2008 рр. і 1997 року. Лише в 3 країнах з 21 середні темпи
зростання ВВП були нижче 4% - Уругваи, Болгарія, Румунія.
Примітним є тои факт, що інфляція в тих самих країнах та за ті ж роки становила
в середньому 5,8% на рік. Тобто з певних міркувань інфляціинии таргет для України в
5% теж можна вважати дещо заниженим.
Іншими аргументами для підвищення рівноважного значення зростання ВВП
України є низька база порівняння та потенціал внутрішнього ринку, якии був штучно
стиснении протягом останніх 5-ти років.
Однією з головних вад монетарної політики 2017-2019 рр. була невиваженість
пріоритетів при досягненні цілеи політики центрального банку. Виключна
пріоритизація інфляціиної цілі над іншими цілями призвела до виникнення таких
макроекономічних дисбалансів як зниження норми заощаджень та їх скорочення,
зниження рівня кредитування та монетизації економіки, надмірна волатильність
обмінного курсу, зниження цінової конкурентоспроможності національних виробників
та падіння обсягів промислового виробництва, загострення боргових проблем
державних фінансів.
Для нівелюванння вказаних вад авторами пропонується сформулювати завдання
монетарної політики, пов’язані з досягненням цілеи фінансової стабільності та
підтримки економічного зростання в такии спосіб, щоб вони гармоніино поєднувалися
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з інфляціиною ціллю та убезпечували економіку від дестабілізуючих ефектів при
надмірніи пріоретизації однієї з цілеи.
Таблиця 1. Темпи зростання реального ВВП в країнах, що досягли рівня доходів
у 20000 дол. за ПКС у постійних цінах 2011 р.
(за винятком років світових фінансових криз 2007-2008 рр. та 1997 року)
Країна
Болгарія
Чилі
Хорватія
Чехія
Естонія
Угорщина
Казахстан
Південна Корея
Латвія
Литва
Малаизія
Панама
Польща
Португалія
Румунія
Росія
Словаччина
Словенія
Таивань
Туреччина
Уругваи
В СЕРЕДНЬОМУ
Довідково: Україна

Рік досягнення
рівня доходів у
20000 дол. на 1
жителя
2018
2011
2006
1996
2004
2003
2011
2000
2007
2006
2007
2015
2008
1991
2016
2006
2006
1997
1993
2013
2017
-

Середніи темп
ВВП за 5 років до
досягнення рівня
доходів у 20000
дол.
3.26
5.35
4.85
4.38
7.44
4.09
8.80
8.84
9.88
7.80
5.89
7.76
5.22
6.17
3.54
6.76
6.08
4.17
7.55
7.58
2.51
6.09
-

ВВП за ПКС на 1
жителя в 2019 р.
(в постіиних
цінах 2011 р.)
21389
22976
24182
33904
31599
29771
25358
39060
27245
32155
28706
23416
29607
29391
24618
25943
31890
33430
48085
24805
20586
28958
8561

Середня інфляція
протягом 5 років
до досягнення
рівня доходів у
20000 дол.
0.2
5.0
2.4
8.9
3.6
7.7
10.0
4.1
7.8
1.6
2.4
3.2
2.8
11.1
1.2
11.7
5.0
13.8
3.9
7.8
8.2
5.8

Джерело: розраховано авторами за даними [25]
Досягнення цілі Національного банку щодо забезпечення фінансової стабільності
має здіиснюватися через комплекс заходів спрямованих на:
❖ підтримку здорового функціонування інституту фінансового посередництва;
❖ підвищення надійності ключових елементів інфраструктури грошовокредитного і валютного ринку;
❖ підвищення стійкості фінансової системи до системних ризиків та адекватну
оцінку і сприйняття ризиків учасниками ринку;
❖ посилення захисту прав кредиторів і вкладників;
❖ підвищення рівня корпоративного управління та чесної конкуренції у
фінансовому секторі.
Середовище стабільної інфляції та стіиких темпів економічного зростання
сприятиме досягненню фінансової стабільності. Це відбуватиметься завдяки стабілізації
інфляціиних очікувань разом з забезпеченням ефективного перерозподілу фінансових
ресурсів, усуненням ризиків критичного погіршення ліквідності в інституціиних
секторах економіки, а також поверненням довіри населення до гривні та довіри до
банків та інших фінансових структур.
Ефективне функціонування інституту фінансового посередництва та покращення
доступу до кредитного ресурсу сприятиме зниженню потреби реального сектора у
здіисненні зовнішніх запозичень, що знижуватиме ризики зовнішньої вразливості
економіки.
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Національнии банк повинен здіиснювати постіинии моніторинг стабільності
фінансової системи, застосовуючи інструменти макропруденціиної політики для
згладжування циклічних коливань та коригування негативних зовнішніх ефектів, таких
як надмірне зростання боргового навантаження та концентрація ризиків.
Необхідним є запровадження систематичного моніторингу та аналізу змін у
фінансових активах і зобов’язаннях інституціиних секторів економіки для оцінки
ризиків фінансової стіикості небанківських секторів економіки, посилення виваженості
рішень з грошово-кредитної політики.
Лібералізація руху капіталу також має супроводжуватися вичерпним
моніторингом та аналізом можливих ризиків зовнішньоекономічної вразливості.
Досягнення цілі щодо фінансової стабільності також має забезпечуватися в
рамках співпраці Національного банку з Урядом та іншими регуляторами (зокрема в
межах роботи Ради з фінансової стабільності) з питань регулювання первинного ринку
нерухомості, проблемних кредитів банків, стратегії реформування державних банків,
поширення безготівкових розрахунків.
Досягнення цілі Національного банку щодо підтримки стіиких темпів
економічного зростання має здіиснюватися через комплекс заходів спрямованих на:
❖ дотримання умов стабільної інфляції в рамках допустимого діапазону
відхилень від таргету;
❖ упередження необґрунтованих фундаментальними факторами коливань
обмінного курсу;
❖ ефективне функціонування механізму фінансового посередництва;
❖ зростання рівня монетизації та кредитування економіки.
Індикатором досягнення стіикості економічного зростання є стабілізація темпів
зростання реального ВВП на рівні визначеного середньострокового орієнтиру при
одночасному забезпеченні рівності між иого фактичним та потенціиним значенням.
Середньостроковии орієнтир річного зростання реального ВВП є екзогенним
параметром для політики Національного банку і визначатиметься з врахуванням
прогнозів Уряду, залучення оцінок наукових та експертних кіл України.
Стабільність цін є важливим, але не єдиним фундаментальним фактором
забезпечення стіиких темпів економічного зростання.
Стабільність темпів інфляції буде створювати передумови для передбачуваності
макроекономічного середовища, що у свою чергу позитивно впливатиме на інвестиціині
настрої та знижуватиме цінові ризики для бізнесу.
Функціонування механізму фінансового посередництва спрямовуватиметься на
забезпечення ефективного використання та перерозподілу національних заощаджень в
тіи їх частині, яка пов’язана із заощадженнями у банківськіи системі.
Відновлення та активізація кредитного процесу розширюватиме можливості
підприємств для здіиснення інвестиціиної діяльності, підвищуватиме фінансову
глибину економіки та рівень її монетизації.
Протидія фундаментально необґрунтованим змінам реального ефективного
обмінного
курсу
буде
мінімізувати
можливі
шокові
зміни
цінової
конкурентоспроможності українських виробників.
Заходи Національного банку з підтримки кредитування мають включати:
❖ проведення виваженої процентної політики з врахуванням рівня жорсткості
монетарних умов для реального сектора економіки;
❖ розвиток інструментів інвестиційного рефінансування кредитів банків,
включаючи застосування інструментів з фіксованою та/або пільговою процентною
ставкою;
❖ спрощення та пом’якшення процедур оцінки кредитних ризиків;
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❖ співпрацю з Урядом з питань реалізації програм, направлених на підвищення
доступності кредитів для суб’єктів підприємництва та формування довгострокових
інвестиційних ресурсів економічного зростання;
❖ проведення операцій купівлі/продажу на вторинному ринку державних
цінних паперів з метою регулювання його ліквідності, посилення конкуренції та
вивільнення банківських ресурсів, задіяних у фінансуванні дефіциту державного
бюджету, для потреб кредитування бізнесу.
Доцільно збільшити інвестиціине рефінансування банків щонаименше до рівня
3% ВВП в середньостроковіи перспективі, що відповідає рівню таких країн як Грузія,
Угорщина, Вірменія.
Реалізація зазначених заходів сприятиме економічному розвитку країни шляхом
мінімізації ризиків надмірної волатильності інфляції и обмінного курсу та
стимулювання підвищення рівня монетизації економіки. Підвищення рівня
кредитування та монетизації економіки стане одним із факторів формування потужного
внутрішнього ринку та підвищення стіикості економіки до шокових впливів, що в
середньо- та довгостроковіи перспективі буде забезпечувати надіине підґрунтя для
збереження стабільної та низької інфляції.
Співпраця Національного банку з Урядом має відбуватися в напрямку посилення
координації монетарної та фіскальної політики, сприяння структурним реформам
економіки та фінансової системи, формування доступних кредитних ресурсів для
інвестиціи і економічного зростання.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Підсумовуючи викладене можна зробити наступні висновки.
Як показав досвід монетарного регулювання економіки України, прогалини в
інформаціиніи підтримці прииняття рішень з монетарної політики можуть мати суттєві
дестабілізаціині наслідки для економіки.
Інфляція та дефіцит бюджету є далеко не єдиними індикаторами
макроекономічної стабільності. Наприклад, Єврокомісія для оцінки макроекономічних
дисбалансів використовує 14 показників не рахуючи 5 показників, передбачених
Маастрихським договором [23].
Тому в контексті визначення перспективних параметрів монетарної політики,
особливо в умовах країни, що має несформовані ринки, важливо володіти широким
спектром індикаторів, які прямо чи опосередковано характеризують ефекти від
приинятих політичних рішень.
Моніторинг та аналіз змін в нормі національних заощаджень та в більш широкому
контексті – змін в фінансових активах та зобов’язаннях інституціиних секторів
економіки – може бути важливим джерелом інформації про економічні ефекти
монетарної політики.
При плануванні монетарної політики важливо правильно оцінити
середньостроковии орієнтир щодо темпу зростання реального ВВП, оскільки иого
заниження призводитиме до необґрунтованого встановлення надмірно високої
ключової процентної ставки, як тільки економіка почне динамічно розвиватися.
Слід пам’ятати, що рівноважнии темп зростання ВВП (так само як і таргет
інфляції) - це не прогнознии, а орієнтовнии темп ВВП, за якого буде забезпечуватися
довгострокова стабільність в економіці (в умовах загальної економічної рівноваги).
Автори приишли до висновку, що рівноважним темпом зростання реального ВВП
на нинішньому етапі розвитку економіки України може бути значення на рівні близько
6% на рік, що відповідає емпіричному досвіду країн світу, які перебували в співставних
економічних умовах.
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Задля гармонізації цілеи монетарної політики необхідно модифікувати завдання
НБУ, спрямовані на досягнення фінансової стабільності та підтримки економічного
зростання в частині:
❖ забезпечення оптимального поєднання таргету інфляції та орієнтовного
темпу потенційного ВВП;
❖ забезпечення ефективного функціонування інституту фінансового
посередництва як складової системи перерозподілу національних заощаджень;
❖ підтримання стабільності як у контексті забезпечення умов низької інфляції
(в межах коридору), так і в контексті динаміки змін обмінного курсу (в межах відхилень,
обґрунтованих фундаментальними факторами);
❖ розвитку інструментів інвестиційного рефінансування комерційних банків;
❖ стимулювання підвищення рівня монетизації економіки.
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