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Заява персоналу МВФ щодо економічних наслідків
війни в Україні
ДЛЯ НЕГАЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Вашингтон (округ Колумбія) – 5 березня 2022 року: 4 березня відбулося засідання
Виконавчої ради Міжнародного валютного фонду (МВФ) під головуванням Директорарозпорядника Крісталіни Георгієвої. Персонал МВФ проінформував Виконавчу раду про
економічні наслідки війни в Україні та можливу прискорену фінансову допомогу
постраждалим країнам.
Війна в Україні призводить до трагічної загибелі людей та людських страждань, а також
завдає величезної шкоди матеріальній інфраструктурі України. Спричинений нею потік
біженців, кількість яких вже перевищує 1 мільйон, захлеснув сусідні країни. Оголошено
про запровадження безпрецедентних санкцій проти Росії.
Хоча ситуація залишається дуже мінливою, а перспективи надзвичайно невизначеними,
економічні наслідки вже зараз є дуже серйозними. Ціни на енергоносії та сировинні
товари, включаючи пшеницю та інші зернові, зросли, що посилило інфляційний тиск,
спричинений перебоями в ланцюжку поставок та відновленням економіки після пандемії
Covid-19. Шоки зростання цін відчуватимуться в усьому світі, особливо бідними
домогосподарствами, для яких продукти харчування та паливо становлять більшу частку
витрат. Якщо конфлікт загостриться, економічна шкода буде ще більш руйнівною.
Санкції проти Росії також матимуть значні наслідки для світової економіки та фінансових
ринків та істотно впливатимуть на інші країни.
У багатьох країнах ця криза призводить до утворення несприятливого шоку як для
інфляції, так і для економічної активності на тлі вже підвищеного цінового тиску.
Грошово-кредитним органам буде необхідно уважно стежити за впливом зростання
міжнародних цін на внутрішню інфляцію, щоб визначити потрібні дії у відповідь. У сфері
фіскальної політики буде необхідно забезпечити підтримку найуразливіших
домогосподарств, щоб допомогти компенсувати зростання вартості життя. Ця криза
потребуватиме складних стратегічних компромісів, які додатково ускладнюватимуть
політичний ландшафт в умовах відновлення світової економіки після викликаної
пандемією кризи.
Україна, поряд з людськими жертвами, вже зазнала суттєвих економічних збитків.
Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, багато доріг і мостів пошкоджено або
зруйновано. Хоча на цьому етапі дуже важко точно оцінити потреби у фінансуванні, вже

2
зараз очевидно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та
реконструкцію.
Україна вже запросила екстрене фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів США в рамках
Інструменту прискореного фінансування МВФ. Персонал Фонду очікує передання цього
запиту на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня.
Оголошені санкції проти Центрального банку Російської Федерації різко обмежать його
доступ до міжнародних резервів для підтримки валюти та фінансової системи.
Міжнародні санкції проти банківської системи Росії та відключення низки банків від
системи SWIFT істотно послабили спроможність Росії отримувати платежі за експорт,
оплачувати імпорт та здійснювати транскордонні фінансові операції. Хоча ще зарано
передбачати, яким буде повний вплив цих санкцій, ми вже спостерігаємо різке зниження
цін активів і курсу рубля.
Країни, які мають дуже тісні економічні зв’язки з Україною та Росією, зазнають
найбільшого ризику у зв’язку з дефіцитом та перебоями у постачанні та найбільше
страждають від збільшення припливу біженців. Молдова попросила розширити і
переглянути графік надання допомоги за існуючою програмою, що здійснюється за
підтримки МВФ, щоб допомогти покрити витрати, викликані нинішньою кризою, і
персонал МВФ активно обговорює можливі варіанти з органами влади Молдови.
Персонал продовжить відслідковувати побічні ефекти для інших країн регіону, зокрема
країн з існуючими програмами, що здійснюються за підтримки МВФ, і країн з підвищеною
вразливістю чи ризиками поширення наслідків кризи. Триваюча війна та пов’язані з нею
санкції також матимуть серйозний вплив на світову економіку. Фонд надаватиме
консультації нашим країнам-членам щодо визначення заходів макроекономічної
політики, які допоможуть впоратися з різними побічними ефектами, зокрема пов’язаними
з перебоями у торгівлі, цінами на продукти харчування та інші сировинні товари, а також
фінансовими ринками.
МВФ продовжить оцінювати ситуацію, що розвивається, і у разі необхідності надаватиме
вчасні поради з питань політики, фінансову підтримку та технічну допомогу нашим
членам у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами.

