
Банкіри про майбутнє ВВП України 

Чергове засідання ГО «Клуб банкірів» відбулося в ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України» 16 грудня 2021 р. на тему «ВВП 

України: перспективи майбутнього». До обговорення ключових питань 

економічного зростання країни долучилися представники державних та 

урядових структур, провідних дослідних інститутів, банківської спільноти, 

приватного бізнесу, аналітичних центрів, громадських організацій. На 

засіданні був присутній представник Посольства Республіки Болгарія в 

Україні Стефан Софронієв – керівник  Служби з торгово-економічних 

питань. 

У вітальному слові голова ради Клубу банкірів Людмила Мостова 

подякувала Інституту економіки та прогнозування НАН України за 

багаторічну плідну співпрацю з Клубом та підкреслила особливу важливість 

проведення його чергового засідання на зазначену тему саме в стінах 

Інституту, відзначивши слушність пропозиції щодо цього заступника голови 

Ради Національного банку України Василя Фурмана.  

У доповіді д.е.н. Василя Фурмана «Роль НБУ у досягненні 1 трлн 

доларів ВВП України» було підкреслено, що цілі усіх центробанків, 

включаючи Національний банк України, передбачають підвищення 

економічного зростання. НБУ під час коронакризи діє в рамках політики усіх 

центробанків країн, що розвиваються. При цьому він не може змусити банки 

кредитувати економіку. Для економічного зростання в Україні потрібно 

завершити структурні реформи. При тому високому рівні інфляції в Україні 

сьогодні, обговорення цільових програм рефінансування не видається 

логічним. Такі дискусії можуть отримати об’єктивне підґрунтя лише при 

поверненні інфляції до цільового таргету. В. Фурман підкреслив, що політика 

центробанків країн, що розвиваються, не може бути тотожною політиці 

центробанків розвинених країн, а економіки таких країн не варто 

порівнювати. Будь-яке рефінансування в розвинених країнах іде в економіку 

або на фінансові ринки, в Україні ж ці кошти можуть іти або на споживчий, 

або на валютний ринки та впливати на валютний курс, тому НБУ в цьому 

питанні має бути обережним та консервативним. У кінцевому підсумку 

доповідач окремо наголосив, що поточну ситуацію можуть зрушити з місця 

лише подальші структурні реформи. 

Заступник директора ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН 

України” член-кореспондент НАН України Сергій Кораблін у своєму 

виступі торкнувся концептуальних питань економічного зростання в Україні, 

зокрема підкреслив проблематичність визначення показника потенціального 

зростання ВВП. Було зазначено, що, попри поширене уявлення, що цей 

параметр для України становить 4% на рік, його кількісне обґрунтування де-

факто є відсутнім. Було наголошено, що це має неабияке значення із кількох 

причин. Саме такі прогнозні параметри закладаються як у стабілізаційні 

програми МВФ, так і у програмні документи уряду та центрального банку 

країни. Проте така динаміка є нижчою за фактичні темпи зростання економік, 

що розвиваються. Внаслідок цього формується «модель динамічного 



відставання», коли нібито зростаюча економіка з кожним роком виявляється 

дедалі більше позаду своїх конкурентів. Для України зазначене є ще більш 

проблематичним, оскільки фактичні темпи зростання її національної 

економіки є меншими за потенційні та часто майже удвічі поступаються 

середнім по країнах з ринками, що формуються. За таких обставин наші 

майбутні горизонти явно позбавлені бажаної привабливості. 

Інша проблема економічної динаміки України пов’язана з відсутністю 

цільових показників зростання ВВП. Адже на практиці застосовуються лише 

його прогнозні параметри. Уявлення же, що за дотримання лімітів по 

бюджетному дефіциту (3% ВВП), державному боргу (60% ВВП) та цільовій 

інфляції (5±1%) можна гарантувати максимальні темпи зростання, не мають 

практичного підтвердження. У цьому сенсі показовим є той факт, що 

напередодні глобальної кризи 2008–2009 рр., коли падіння вітчизняного ВВП 

перевищило «–15%», рівень державного боргу в Україні становив лише 9% 

ВВП. Не менш вражаючим тоді був і досвід прибалтійських економік, спад 

яких перевищив «-14%» за рівнем державного боргу від 4% ВВП (Естонія) до 

11–13% ВВП (Латвія та Литва, відповідно). 

Щодо максимізації економічної динаміки – завдяки утриманню цільової 

інфляції (5±1%) у цьому сенсі показовим був 2020 рік, коли на тлі зниження 

цінової динаміки до зазначеного рівня економічний спад в Україні становив 

«–4%». 

Враховуючи структурні (сировинні) вади вітчизняної економіки, 

можливість її сталого прискорення прямо пов’язана з підвищенням її 

технологічного укладу. Проте розраховувати на це при чинних рівнях 

валового нагромадження капіталу (7,5% ВВП у 2020 р. та 1,4% ВВП у І 

півріччі 2021-го), на жаль, не можна.  

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень 

д.е.н. Ярослав Жаліло підняв питання щодо глобальних та національних 

завдань і перешкод для прискорення економічного зростання. Було 

зазначено, що наразі у світі зараз впроваджуються нові підходи не лише до 

монетарної і бюджетної політики, а й взагалі до організації управління 

економікою. За цих умов стандартні інструменти можуть не спрацьовувати і 

навіть перешкоджати економічному розвитку. Для координації трьох цілей, 

які стоять перед НБУ, потрібне розширення ідеології функціонування 

Національного банку, оскільки природа інфляції дедалі більше відходить від 

суто монетарного складника. Гасити інфляцію монетарними інструментами 

можна, але потрібно зберегти її функціональну складову. У світі щораз 

частіше використовуються інструменти бюджетної підтримки. Постає 

питання, яким чином нейтралізувати деформуючий вплив фіскальної 

підтримки для збалансованості економіки і фінансової стабільності. 

Стосовно цієї ключової проблеми ще потрібно шукати відповідь, але її 

вирішення лежить в площині формування нових інструментів та інститутів, 

які забезпечують ефективну каналізацію ресурсів, а також таких механізмів, 

які здатні мінімізувати спекулятивно-інфляційний вплив фіскальної 

експансії, оптимізуючи її цільовий вплив на економічне зростання.  



Екс-заступник голови НБУ Борис Марков у своєму виступі підкреслив 

різницю між монетарними та фіскальними функціями державного 

регулювання. Монетарна політика може негативно впливати на економічний 

розвиток. При цьому одночасне забезпечення стабільності цін та валютного 

курсу є неможливим. Хоча офіційно тіньовий сектор в Україні становить 

35% ВВП, за оцінками доповідача, він перевищує 70%. Враховуючи це, 

фактичне падіння національної економіки є меншим, ніж вважається. 

Розігнати ж економіку завдяки інфляції неможливо. 

Директор Департаменту координації фінансової політики Міністерства 

економіки України Тетяна Сисоєва зауважила, що сьогодні, в умовах 

пандемії, досить складно спрогнозувати економічну динаміку. Зупинившись 

на необхідності побудови ефективної комунікації між банківським та 

реальним секторами, вона поінформувала про консультації, які відбуваються 

в Міністерстві економіки щодо іпотечного кредитування. Так, програма 

кредитування «Українська мрія» за ставкою 5% у гривні на купівлю власної 

нерухомості, електромобіля або для здобуття освіти чи зміни професії 

вимагає серйозних ресурсів та механізмів впровадження. Було відзначено, що 

в той час, як одні банки активно кредитують клієнтів на вторинному ринку 

нерухомості, лише невелика кількість банків кредитують купівлю 

нерухомості клієнтами на первинному ринку. Банки, що працюють на 

первинному ринку, застосовують механізм фінансового проєктування, що 

сприяє формуванню якісного кредитного портфеля. У свою чергу банки, які 

зосереджені на кредитуванні вторинного ринку нерухомості, застосовують 

механізм розстрочки. 

У продовження думки С. Корабліна про те, що темпи зростання цін на 

сировину нижчі, ніж темпи зростання цін на промислові товари, голова 

наглядової ради АТ «Кристалбанк» Вадим Копилов зазначив, що сьогодні 

глобальна конкуренція сконцентрована на боротьбі за можливість 

регулювати товарні ринки. Говорячи про енергетичну безпеку, він зауважив 

що Україна має у своїх родовищах достатні запаси українського газу для 

власних потреб. Крім того, доповідач наголосив на ризиках іпотечної кризи у 

разі нарощення надмірного іпотечного кредитування. 

З точки зору радника голови Ради НБУ Євгена Степанюка слід 

використовувати існуючі інструменти монетарної політики з метою 

розширення економічного відтворення. На підтвердження цього він зауважив 

про успішний приклад Японії, економіка якої перебувала у тривалій рецесії, 

але уряд «винайшов свій велосипед», і через 15 років їхні ідеї та 

інструментарій були імпортовані у глобальний світ. Варто будувати 

інвестиційну модель економіки з орієнтацією існуючих фіскальних 

можливостей на фінансування державних інвестицій, тобто 

переорієнтовувати ресурси із поточного споживання на інвестиційні цілі, 

особливо для розвитку тих галузей, які мають вищу норму відтворення на 

вкладений капітал. Жваву дискусію викликала теза Є. Степанюка про 

державні гарантії у сфері іпотечного кредитування, які б дозволили розділити 

ризик між державою, банками і центральним банком. В. Копилов наголосив 



на винятковому значенні захисту прав власності усіх учасників ринку та 

однакових для них податкових правилах задля активізації національних 

інвестицій. 

Перейшовши до розгляду економічного розвитку в умовах нової 

реальності, завідувач відділу фінансових ринків ДННУ «Академія 

фінансового управління», к.е.н. Анатолій Дробязко зупинився на наслідках 

політики кількісного пом’якшення для світової економіки та України. Він 

зазначив, що зміни грошової маси провокують перекіс у товарно-грошових 

потоках. Безконтрольне нарощування монетизації економіки призвело до 

зростання фондових індексів, що в свою чергу породжує утворення 

фінансових «бульбашок» та ризики нової фінансової кризи. При цьому 

активізація іпотечного кредитування несе інфляційно-девальваційні ризики 

для держави. 

Голова Правління Агентства із рефінансування житлових кредитів, 

президент Української іпотечної асоціації Сергій Волков наголосив на 

необхідності комплексного рефінансування банків, проєктного фінансування, 

іпотечного кредитування, податкової та грошово-кредитної політики. 

Радник голови Правління АБ «Укргазбанк» Владислав Кравець додав, 

що інвестиції в основний капітал навіть у межах 3–5 млрд дол. США за рік 

могли би забезпечити економічне зростання. При цьому інвестиції в 

основний капітал в обсязі близько 9 млрд дол. США були би здатні 

забезпечити зростання ВВП на рівні 6%. Проте вкладення вільних коштів у 

ОВДП недостатньо стимулює економічне зростання. Обсяги же прямих 

іноземних інвестицій не є задовільними для його прискорення. 

Підсумовуючи результати засідання, С. Кораблін висловив щиру 

вдячність доповідачам та учасникам за конструктивну та фахову дискусію із 

концептуальних питань економічного зростання та висловив сподівання на 

подальше продовження плідної співпраці ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України» та ГО «Клуб банкірів». 

 

 

 

 

 

 

  

 


