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ФІНАНСОВА КРИЗА В УКРАЇНІ  

ТА МОЖЛИВІ МЕТОДИ  
ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

Марек Дабровський 
 
 

Основні причини нещодавньої обвальної девальвації російського 
рубля та української гривні є ідентичними. Вони є наслідком 
довготривалої бюджетної кризи та уповільнення структурних і 
системних реформ в обох країнах. В області політики це означає 
брак достатньої політичної волі як у законодавчої, так і у 
виконавчої гілок влади для прийняття необхідних рішень щодо 
зменшення фінансових зобов’язань держави й посилення 
податкової бази, а також зняття різноманітних бюрократичних 
обмежень на підприємницьку діяльність. Нездатність домогтися 
цих змін не дозволила реальній сфері економіки повернутись на 
шлях економічного зростання. Відсутність економічного 
зростання стала додатковим фактором загострення фінансової 
кризи. 

В умовах відсутності бюджетної збалансованості була 
введена жорстка грошова політика. Вона могла покращити 
ситуацію лише на відносно короткий період. Як Росія на 
початку 1995 р., так і Україна наприкінці 1995 р. перейшли від 
фінансування бюджетного дефіциту шляхом емісійного 
кредитування Центральним банком до одержання позик на 
внутрішньому  
ринку. Росія використовувала державні казначейські облігації 
(ДКО) та облігації федеральної позики (ОФП), а Україна 
використовувала державні казначейські облігації – облігації 
внутрішньої державної позики (ОВДП). Ця політика дала 
можливість уповільнити темпи росту грошової маси, 
стабілізувати курс національних валют, знизити інфляцію (в 
Україні ефективніше, ніж у Росії) та затримати падіння ВВП. 
Але така політика мала один серйозний недолік. Вона не могла 
усунути основні причини економічної незбалансованості, а 
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лише надавала деякий “перепочинок” обом країнам так само, 
як і шанс для проведення необхідних фіскальних та 
структурних реформ у поєднанні з інтенсивною приватизацією. 
На жаль, період “перепочинку” виявився дуже коротким і його 
не використали для проведення необхідних реформ. 

В умовах низького рівня монетизації економік обох країн 
потенціал для мобілізації внутрішніх ресурсів на покриття боргу 
швидко вичерпався. Починаючи з другої половини 1996 р., 
з’явилась нова можливість у вигляді зацікавленості нерезидентів 
у придбанні казначейських зобов’язань (векселів). В умовах  
“ейфорії на виникаючих ринках” Росія та Україна змогли досить 
легко залучити іноземний капітал. Однак ейфорія виявилась 
короткостроковою, а інвестори дуже швидко усвідомили 
крихкість макроекономічних основ в обох країнах. Криза в 
азіатських  
країнах зіграла роль додаткового фактора у падінні загальної 
довіри до “виникаючих ринків”. З листопада 1997 р. в обох  
країнах почався масовий відплив капіталу за кордон, спочатку 
тільки нерезидентів, а потім і резидентів. Це спричинило 
труднощі з фінансуванням бюджетного дефіциту та 
перерозміщенням старого боргу і призвело до скорочення 
валютних резервів. Сумніви щодо здатності країни розплатитись 
зі своїми боргами викликали різке збільшення ставок доходності 
казначейських векселів, що погіршувало стан бюджету ще 
більше.  

Різке зменшення валютних резервів підірвало довіру до 
стабільності національної валюти, що додатково стимулювало 
перехід від рубля/гривні до долара. При цьому необхідно 
відмітити, що ні Центральний банк Росії (ЦБР) ні Національний 
банк України (НБУ) не здійснили стерилізацію грошової бази 
шляхом скорочення чистих внутрішніх активів під час припливу 
капіталу та зростання валютних резервів. Відношення валютних 
резервів до грошової маси залишалось низьким і не 
забезпечувало достатньої підтримки національної валюти у 
випадку спекулятивної атаки. 

В умовах відпливу валютних резервів центральні банки 
почали поповнювати грошову базу додатковим внутрішнім 
кредитом. НБУ відновив великомасштабне фінансування 
державного дефіциту шляхом купівлі облігацій внутрішньої 
державної позики на первинному ринку (графік 18.1). Слід 
підкреслити, що уряд не мав вибору. Відмова перерозподілити 
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ОВДП могла призвести до дефолту уряду. Дуже важко 
звинувачувати уряд у  
жорсткій монетарній політиці з тої простої причини, що політика 
уряду не була такою. Грошова політика залишалась заручницею 
фіскальної незбалансованості. 

Графік 18.1 
Співвідношення чистих зовнішніх активів  
(валютних резервів) НБУ та грошової бази 
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Різниця в українській та російській ситуації 

Незважаючи на схожість основних причин кризи, ситуація в 
Україні виявилась менш драматичною, ніж у Росії. В чому 
полягає її відмінність? На першому етапі кризи Росія виявилася 
вразливішою, ніж Україна, з таких причин: 

1. Обсяг накопиченого державного боргу в Росії був вищий ніж 
в Україні, по-перше, тому, що Росія успадкувала борги 
Радянського Союзу та , по-друге, вона раніше випустила 
казначейські векселі. Високий рівень бюджетного дефіциту 
в Росії прискорив просування Росії до пастки 
заборгованості. 

2. Відносини між федеральною та місцевими владами 
складніші у Росії. 

3. Структура російської зовнішньої торгівлі відрізняється від 
української. Росія зазнала значних збитків через падіння 
світових цін на нафту, природний газ та інші первинні 
ресурси, Україна ж фактично виграла від цього. Сильніша 
залежність російського споживчого ринку від імпорту 
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передбачає, що девальвація в Росії матиме серозніші 
інфляційні наслідки, ніж в Україні. 

4. Україна фактично одержала “премію” за зволікання з ре-
формою фінансового сектора. Українські банки, на відміну 
від російських, не змогли багато запозичити на 
міжнародному ринку та не встигли вдатись до 
широкомасштабних операцій по деривативах. Таким 
чином, Україна виявилась менш вразливою до девальвації. 

5. Недостатня розвиненість фондового ринку так само 
допомогла Україні уникнути додаткового відпливу капіталу. 

6. Фінансова олігархія в Росії набагато сильніша, ніж в Україні, 
і це робить російський уряд та економіку її заручниками. 

Після 15 серпня 1998 р. в процесі управління кризою в обох 
країнах спостерігались значні відмінності: 

1. Україна не оголосила формального дефолту стосовно ОВДП, 
а сумний досвід Росії фактично допоміг “переконати” 
інвесторів у необхідності реструктуризації боргу. 

2. Російський уряд посилив паніку шляхом втручання у 
портфелі банків та вимагаючи, щоб всі депозити були 
переведені до Ощадного Банку. НБУ та уряд України не 
приймали таких рішень. Але НБУ використав грошову 
політику для контролю над інфляцією. 

3. Фінансова криза в Росії дуже швидко перетворилась на 
політичну через звільнення прем’єр-міністра. Це посилило 
паніку на валютному та фінансовому ринках. Україна поки 
що уникала серйозних політичних проблем. 

Отже, завдяки цим розбіжностям Україна рухалась по тій 
самій спіралі кризи, що й Росія, але значно повільніше.  

Можливі варіанти розвитку економічної ситуації 

Прогнозування розвитку макроекономічної ситуації в умовах 
фінансової кризи, яка вже розпочалась, не дуже легке завдання, 
частково через те, що психологічні фактори мають надзвичайно 
велике значення. Ми спробуємо розглянути два можливих 
сценарії (песимістичний та оптимістичний) розвитку 
макроекономічної ситуації, які базуються на різних 
припущеннях стосовно обраних антикризових заходів. Основні 
передумови бюджетної та грошової політики будуть однаковими 
для обох сценаріїв. 
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a. Фінансування дефіциту 
1. Немає доступу до приватних джерел зовнішнього фінансу-

вання. 

2. Немає внутрішнього фінансування у вигляді ОВДП чи 
інших цінних паперів. 

3. Чисте фінансування по кредитах міжнародних фінансових 
організацій (Світовий Банк, Європейський Союз та інші) є 
від’ємним або, у кращому випадку, дорівнює нулю. 

4. Ненульовий дефіцит бюджету фінансується за рахунок 
кредитування НБУ. 

б. Грошова маса та резерви 
1. Фінансування бюджетного дефіциту через кредити НБУ 

призведе до збільшення грошової маси, якщо частина 
валютних активів підприємств та населення не буде 
переведена у гривні. 

2. Валютні резерви НБУ не збільшаться за рахунок зовнішніх 
позичок. У кращому випадку, одержаних кредитів 
вистачить лише на виплату старої (попередньої) 
заборгованості. 

Слід відмітити, що песимістичний варіант може виявитись 
на практиці більш руйнівним, ніж у наших розрахунках. По-
дальше сповзання по спіралі кризи може спровокувати зміни 
політичного та психологічного характеру, які не враховуються в 
нашій моделі. Наприклад, швидкість грошового обігу (відхід від 
гривні) може виявитись вищою, ніж у наших припущеннях; 
бюджетні надходження можуть різко скоротитись, а витрати –  
збільшитись (через індексацію); можливість банківської кризи 
також не можна виключити. 

Варіант 1 (песимістичний) 

Поступове сповзання України у прірву кризи. В цьому сценарії 
заходи, необхідні для подолання кризової ситуації, не 
застосовуються. Це означає насамперед швидке досягнення 
нульового дефіциту і навіть профіциту бюджету. 

Основні характеристики варіанта: 

• дефіцит бюджету 2,5% у 1998 р., 1–2% – у 1999 р. При 
відсутності зовнішнього і внутрішнього фінансування 
дефіцит бюджету покривається за рахунок кредитування 
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уряду з боку НБУ. Це сприятиме збільшенню чистих 
внутрішніх активів. При неможливості стерилізації це 
призведе до збільшення грошової маси, що через монетарні 
механізми потягне зростання інфляції. Недовіра до гривні 
також збільшить інфляційні очікування; 

• триваюча девальвація гривні разом з інфляційними 
очікуваннями спричиняють швидкий відхід від національної 
валюти, збільшують швидкість обігу грошей та посилюють 
інфляцію; 

• подальше звуження реального сектора та падіння ВВП 
обумовлені кризою фінансової системи. Можливості 
нормального функціонування підприємств знизяться в 
умовах адміністративного тиску (зокрема на експортерів та 
імпортерів) та при дуже обмежених інвестиціях. Приватне 
споживання скорочується в результаті падіння реальних 
доходів населення. 

Таблиця 18.1 
Потенційні траєкторії макроекономічних показників  
(Варіант 1) 

Параметр 1998 1999 
Дефіцит бюджету, % ВВП 2,5 1–2 
Обмінний курс грн./$, кінець періоду 4,5–6,0 6,0–9,0 
Індекс споживчих цін, грудень до грудня, % 45 60–100 
Зростання грошової бази, % 10 20 
Рівень монетизації, % 10 8 
Зміна реального ВВП, % -2,5 -3 

Варіант 2 (оптимістичний) 

Цей варіант базується на припущенні, що швидке застосування 
заходів по реформуванню може реально “переломити” ситуацію. 
Такі заходи слід спрямовувати на стримування подальшого 
росту грошової маси та темпів інфляції в умовах повернення до 
рівноважного обмінного курсу (див. нижче). 

Запровадження жорсткого бюджетного регулювання та 
здійснення структурних змін повинні стати ключовою умовою 
досягнення стабілізації. Пенсійна реформа та реформа системи 
соціального захисту фінансуються прискореною приватизацією. 

Основні характеристики варіанта: 

• збалансованість бюджету. Обмеження зростання грошової 
маси та жорстка політика, спрямована на підтримку 
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ліквідності банківської системи, можуть запобігти інфляції 
та стримати швидке зростання обмінного курсу. Водночас 
це стимулюватиме відновлення попиту на національну 
валюту; 

• досягнута стабілізація поверне довіру до гривні, що у 
середньостроковій перспективі забезпечить переведення 
різноманітних валютних активів у гривню. Це підвищить 
рівень пропозиції іноземної валюти та допоможе НБУ 
поповнити свої валютні резерви; 

• таким чином, після оголошення програми реформ та за 
допомогою інших ринкових автостабілізаторів стає можливою 
стабілізація курсу на рівні 3,5–4 грн./1 дол.США на кінець 
1998 р. 

Таблиця 18.2 
Можливі траєкторії макроекономічних показників  
(Варіант 2) 

Параметр 1998 1999 
Бюджетний дефіцит, % ВВП 2,0 0 
Обмінний курс грн./$, кінець періоду 3,5–4,0 4,0–4,5 
Індекс споживчих цін, грудень до грудня, % 30 10–15 
Зростання грошової маси, % 5 10 
Рівень монетизації, % 13 13 
Зміна реального ВВП, % -1,5 -1,0 

1. Короткострокові антикризові заходи 

Серед короткострокових заходів (у перспективі декількох 
тижнів), які могли б призупинити подальше поглиблення 
фінансової кризи, потрібно назвати дії, спрямовані на 
нормалізацію валютного ринку, реструктуризацію 
заборгованості по ОВДП, перехід до бездефіцитного бюджету та 
започаткування великомасштабної грошової приватизації. 

Найперше, потрібно повернутись до вільної поточної кон-
вертації гривні, тобто скасувати адміністративні обмеження на 
валютному ринку, які були запроваджені у вересні. Для 
запобігання змін валютного курсу, коли будуть скасовані 
обмеження, Нацбанкові слід вжити короткострокові заходи, 
спрямовані на “звуження” ліквідності банківської системи. Це 
можливо здійснити шляхом ужорсточення нормативів 
резервування, пильного спостереження за послідовністю їх 
виконання та проведення депозитних аукціонів. 
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Адміністративні обмеження валютного ринку заважають 
його нормальному функціонуванню. Відсутність ринкового 
обмінного курсу позбавляє суб’єктів господарювання 
інформації про існуючі тенденції, а державу – ринкових 
важелів управління цими тенденціями. Отже, необхідно 
вдатися до таких заходів: лібералізації торгових операцій, 
скасування тендерного комітету НБУ, відміни обов’язкової 
конвертації надходжень від експорту та ануляції обмежень по 
репатріації доходів нерезидентів. Ці заходи необхідно 
здійснити для того, щоб заспокоїти валютний ринок та 
повернути валютний курс до ринкової рівноваги. 

Започаткування грошової приватизації сприятиме 
досягненню відразу декількох цілей: просуванню процесу 
структурних реформ, поповненню бюджету та валютних 
резервів НБУ (при умові, якщо іноземні інвестори прийматимуть 
участь у процесі) та відновлення довіри до економічної політики 
України. 

2. Середньострокова програма 

Згідно з нашими розрахунками, бездефіцитний бюджет на 
коротко- та середньострокову перспективу є однією з передумов 
подолання кризи. Чисто технічні заходи, такі як секвестрування 
бюджетних витрат та мобілізація податкових зборів, можуть 
виявитись неадекватними, тому що вони призводять до 
підвищення бюджетної заборгованості та падіння фіскальної 
дисципліни. Ці заходи слід спрямовувати на системне 
скорочення фінансових зобов’язань держави, в тому числі в 
соціальній сфері. А це вимагатиме швидкого проведення 
пенсійної реформи: підвищення пенсійного віку, обмеження 
права дострокового виходу на пенсію, скасування інших 
галузевих та професійних привілеїв, зменшення кількості пенсій 
з інвалідності, зменшення розміру пенсій для працюючих 
пенсіонерів та зменшення розміру й числа персональних пенсій. 
Необхідно звузити коло інших видів соціальної допомоги. 
Реформа бюджетної сфери повинна включати скорочення 
мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури, часткове 
запровадження платних послуг та механізму конкуренції на 
надання цих послуг.  

Для прискорення структурної перебудови української 
економіки необхідно відмінити політичні обмеження на 
проведення приватизації. Великомасштабна дерегуляція та 
податкова реформа повинні підштовхнути розвиток приватного 
бізнесу та допомогти Україні досягти економічного зростання.  
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У пакет реформ потрібно включити заходи по відновленню 
довіри до національної валюти та забезпеченню її стабільності у 
довгостроковій перспективі. Одним з можливих варіантів було б 
запровадження системи currency board1. В режимі currency 
board грошова маса повинна на 100% покриватись валютними 
резервами Центрального банку. Центральному банку заборонено 
надавати кредити як уряду, так і комерційним банкам та 
проводити операції відкритого ринку. Режим currency board 
ліквідує можливість політичного тиску на грошову політику та 
посилює довіру до національної валюти. Досвід Аргентини, 
Естонії, Литви та Болгарії показує, що режим currency board 
сприяє зниженню інфляції, посиленню фіскальної дисципліни, 
збільшенню довіри до національної валюти та створенню умов 
для економічного зростання.  

Примітка 

1Сurrency board – система, яка передбачає прив’язку 
національної валюти країни до іноземної валюти (прим. 
перекладача). 


