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Директору-розпоряднику
Міжнародного валютного фонду
Округ Колумбія 20431,Вашингтон
США
Шановна пані Георгієва!
1.
Органи влади України вдячні за підтримку, надану МВФ з початку вторгнення росії до
нашої країни 24 лютого. Кошти у сумі 1 005,9 млн СПЗ (приблизно 1,4 млрд дол. США),
виділені в рамках Інструменту швидкого фінансування 9 березня, на самому початку війни
забезпечили критично необхідну підтримку у момент гострого фінансового стресу.
Створений пізніше Адміністрований рахунок МВФ успішно допоміг мобілізувати додаткові
кошти для України у сумі більше 2 млрд дол. США. Тісна співпраця, що відбувалась
паралельно, з питань оцінки фінансових потреб була визначальним каталізатором
безпрецедентної фінансової допомоги донорів.
2.
Україна продовжує страждати від жахливих наслідків російського вторгнення.
Втрачено багато людських життів, крім того більше третини від загальної кількості українців
або залишили батьківщину цього року, або є внутрішньо переміщеними особами,
руйнування об'єктів інфраструктури, за оцінками, сягає близько 60 відсотків від ВВП 2021
року. З урахуванням цього, прогнозується, що ВВП впаде більше ніж на третину цього року, а
прогноз на наступний рік значною мірою залежатиме від тривалості та інтенсивності воєнних
дій.
3.
Нам довелося стрімко адаптувати нашу макроекономічну політику до цих
безпрецедентних шоків. Крім надзвичайних заходів, вжитих негайно після початку війни, ми
вдалися до коригування фіксованого валютного курсу у липні, після збільшення облікової
ставки Національного банку України з 10 до 25 відсотків у червні, а також запровадження
більш жорстких обмежень руху капіталу, які були успішними з точки зору підтримки рівня
міжнародних резервів. У бюджетно-податковій сфері нам вдалося скоротити непріоритетні
витрати та спрямувати кошти на задоволення критичних потреб, а також на підтримку наших
оборонних заходів та на допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни.
Придбання Національним банком державних військових облігацій на первинному ринку
було переважно стерилізовано, зростання грошової маси було стримано. Загалом,
незважаючи на дуже складні умови, нам вдалось забезпечити макроекономічну стабільність,
а фінансовий сектор продемонстрував стійкість.
4.
Попри усі ці заходи та широкомасштабну підтримку на багато- та двосторонній
основі, за яку ми дуже вдячні, наші балансові та бюджетні потреби залишаються значними, в
тому числі через значне скорочення надходжень від експорту зернових. На жаль, наші
фінансові потреби також пов'язані зі значними ризиками. Тривала війна означатиме ще
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більш значне руйнування інфраструктури, переміщення населення, економічні труднощі та
зростання бідності. Якщо ми знову втратимо доступ до портів - це поставить під ризик
майбутні сільськогосподарські сезони, позначиться на експорті та загальній продовольчій
безпеці. Подальший тиск на запаси газу та умовні зобов’язання державних підприємств у
енергетичному секторі, а також з боку банківського сектора можуть збільшити і без того
великі фінансові потреби.
5.
На цьому тлі ми просимо фінансової допомоги від МВФ у рамках Інструменту
швидкого фінансування для подолання продовольчих шоків на суму, еквівалентну 1 005,9
млн СПЗ, що відповідає придбанню 50 відсотків квоти України. Крім того, ми просимо
здійснити виплату на рахунок СПЗ України. У разі якщо ми зрештою використаємо кошти,
отримані у рамках Інструменту швидкого фінансування для подолання продовольчих шоків,
для підтримки бюджету, ми зобов’язуємось укласти Меморандум про взаєморозуміння між
Національним банком України та Міністерством фінансів, що роз’яснюватиме
відповідальність за своєчасне обслуговування наших фінансових зобов’язань перед МВФ. Ця
допомога МВФ допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають
у зв'язку з війною, які, якщо їх не вирішити, призведуть до негайного та серйозного
економічного зриву. Ми очікуємо, що підтримка в рамках Інструменту швидкого
фінансування матиме значний каталітичний ефект та допоможе забезпечити додаткове
офіційне фінансування для закриття решти розривів у фінансуванні на 2022 рік.
6.
Ми надаватимемо належні та своєчасні дані та продовжимо тісну співпрацю з МВФ
при розробці та впровадженні заходів політики. Ми залишаємося відданими економічним,
податковим та управлінським реформам, спрямованим на підтримку макрофінансової
стабільності. Для цих цілей ми також просимо про Моніторинг програми із залученням Ради,
який, згідно із нашими очікуваннями, допоможе проторувати шлях до програми з
підвищеною сумою траншів (Upper Credit Tranche) у найближчому майбутньому. Підтримка
від МВФ у формі Моніторингу програми із залученням Ради стане міцним якорем для оцінки
фінансових потреб, координації та впровадження політики, спрямованої на підтримку
макроекономічної стабільності, та забезпечення постійної підтримки з боку донорів.
7.
Ми не маємо наміру вводити чи посилювати валютні та торгівельні обмеження та
інші заходи чи політику, які могли б поглибити труднощі з платіжним балансом України. Із
нормалізацією ситуації ми, консультуючись із фахівцями МВФ, поступово зніматимемо
обмеження.
8.
Відповідно до політики захисних механізмів МВФ, ми зобов’язуємося пройти нову
Оцінку захисних механізмів Національного банку України та продовжимо надавати
співробітникам МВФ звіти про аудит НБУ і уповноважувати його зовнішніх аудиторів
проводити обговорення зі співробітниками МВФ.
9.
Ми уповноважуємо МВФ опублікувати цей лист і супровідні документи Ради
виконавчих директорів МВФ одразу після розгляду Радою виконавчих директорів МВФ
нашого запиту про надання допомоги у рамках Інструменту швидкого фінансування для
подолання продовольчих шоків.
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З повагою

______________________________________
Сергій Марченко
Міністр фінансів України

______________________________________
Кирило Шевченко
Голова
Національного банку України

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД 3

