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Ключові меседжі 

 НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 6% річних. З одного боку, це

стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з

іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості

кредитів до однознакового рівня.

 Інфляція помірно зростатиме й надалі і цього року повернеться в цільовий

діапазон 5% +/- 1 в.п.

 Українська економіка впаде на 6% у 2020 році, однак у наступні роки

повернеться до зростання на рівні близько 4%.

 Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні

принаймні до кінця цього року.

 Ключовим припущенням нашого макропрогнозу є продовження співпраці з

МВФ відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику.

 Головним ризиком для цього прогнозу є триваліший термін пандемії

коронавірусу та потенційне повернення до жорсткіших карантинних заходів,

необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі.
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Основні макроекономічні показники

* [оцінки за попередньою методологією]

у дужках – попередній прогноз НБУ (Інфляційний звіт, Квітень 2020)

2019 2020

прогноз

2021

прогноз

2022

прогноз

Реальний ВВП, зміна у % 3.2 -6.0 (-5.0) 4.0 (4.3) 4.0 (4.0)

Номінальний ВВП, млрд. грн. 3 975 3 910 

(3 970)

4 300

(4 360)

4 710

(4 760)

ІСЦ, зміна у % (к.п.)** 4.1 4.7 (6.0) 5.5 (5.0) 5.0 (5.0)

Базовий ІСЦ, зміна у % (к.п.) 3.9 4.0 (6.8) 4.2 (3.8) 3.9 (3.8)

Сальдо поточного рахунку, 

млрд. дол. США

-4.2

[-1.3*]

6.5        

[4.0*](-2.5)

-4.5

[-3.7*] (-5.3)

-7.9

[-5.9*] (-7.3)

% ВВП -2.7

[-0.9*]

4.4

[2.7*] (-1.7)

-2.8

[-2.2*] (-3.1)

-4.5

[-3.5*] (-4.0)

Сальдо зведеного платіжного 

балансу, млрд. дол. США

6.0 1.1 (-1.1) 2.4 (0.6) 1.8 (1.3)

Міжнародні резерви,

млрд. дол. США

25.3 29.8 (27.2) 32.7 (28.6) 32.7(28.0)



Прогноз ІСЦ, річна зміна, %

0

2

4

6

8

10

II.19 IV.19 II.20 IV.20 II.21 IV.21 II.22 IV.22

Цільовий діапазон

Ціль

ІСЦ

Прогноз

Горизонт 
монетарної 

політики



Прогноз ключової ставки та інфляції

Облікова ставка, % ІСЦ, річна зміна, %

Прогноз наведено у вигляді віялової діаграми (FanChart). Такий тип графіка призначений для
відображення невизначеності щодо майбутньої динаміки прогнозованої змінної. Наприклад,
імовірність того, що показник перебуватиме в межах найтемнішої області на графіку
(навколо центральної лінії) становить 30%. Відповідна властивість зберігається і для інших
зон графіка. Таким чином, імовірність того, що показник не вийде за межі найсвітлішої зони,
становить 90%
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