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Виконавча рада МВФ ухвалила екстрену фінансову
допомогу Україні у розмірі 1,4 мільярда доларів США
ДЛЯ НЕГАЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Вашингтон (округ Колумбія) – 9 березня 2022 року: Виконавча рада Міжнародного
валютного фонду (МВФ) сьогодні схвалила надання Україні 1,4 мільярда доларів США
(1005,9 мільйона СПЗ) через Інструмент прискореного фінансування (Rapid Financing
Instrument (RFI)), щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та
пом’якшити економічні наслідки війни.
Виконавча рада висловила рішучу підтримку українському народу.
Війна в Україні призводить до трагічної загибелі людей і людських страждань. Хоча
перспективи відзначаються надзвичайною невизначеністю, економічні наслідки вже
зараз є дуже серйозними: лише за 13 днів Україну залишили понад 2 мільйони біженців,
а ключова інфраструктура зазнала масштабних руйнувань. Надання зазначених коштів
через RFI у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам квоти України в МВФ, допоможе
задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок війни, що
триває, забезпечить критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі й
водночас буде відігравати роль каталізатора для надання фінансування іншими
партнерами.
Органи влади України скасували угоду Stand-by і висловили намір розробити у співпраці
з МВФ відповідну економічну програму, спрямовану на відновлення та зростання
економіки, коли це дозволять обставини. Органи влади мають намір продовжувати тісні
консультації з персоналом під час подальшої роботи щодо розробки та впровадження
ефективних заходів для послаблення кризи.
Після завершення обговорення Виконавчою радою пані Крісталіна Георгієва, директоррозпорядник МВФ та голова Ради, зробила таку заяву:
«Російське військове вторгнення в Україну призвело до величезної гуманітарної та
економічної кризи. Трагічна загибель людей, величезні потоки біженців та колосальне
руйнування інфраструктури та виробничого потенціалу спричиняють жахливі людські
страждання та призведуть до глибокої рецесії цього року. Потреби у фінансуванні
величезні, нагальні й можуть значно зрости, якщо війна продовжуватиметься.
Заходи політики, негайно вжиті українською владою у відповідь на надзвичайну
ситуацію, були вражаючими. Для збереження доступу до валютних резервів та
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зменшення невизначеності щодо обмінного курсу були запроваджені адміністративний
контроль та контроль за рухом капіталу. Як додатковий захід збереження фінансової
стабільності, Національний банк України створив нову систему підтримки ліквідності та
запровадив заходи регулятивного послаблення. Хоча були встановлені ліміти на зняття
готівки, не було запроваджено обмежень на безготівкові операції. Фіскальну політику
спрямували на забезпечення першочергових платежів. Україна продовжує виконувати
всі свої боргові зобов'язання.
У цих надзвичайних умовах МВФ схвалив критично важливу фінансову підтримку. Вона
має стати каталізатором широкомасштабної мобілізації додаткового пільгового
фінансування, потрібного для покриття дефіциту фінансування та пом’якшення
економічних наслідків війни. Після закінчення війни, коли можна буде належним чином
оцінити втрати, ймовірно, виникне потреба у додатковій значній допомозі для сприяння
зусиллям з відновлення.
Фонд висловлює своє глибоке співчуття українському народу в ці надзвичайно складні
часи і буде продовжувати тісно співпрацювати з українською владою».

