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РЕАЛЬНИЙ ВВП УКРАЇНИ
За підсумками 2020 року реальний ВВП лише 90,8% від рівня 2011 року. При 
цьому за підсумками 2021 року економіка, ймовірно, не відновиться навіть до 
рівня 2019 року. 

Реальний ВВП України

Після обвального падіння 
реального ВВП у другому 
кварталі 2020 року через 
пандемію COVID-19, обмежу-
вальні карантинні заходи та 
загальносвітової економічної 
кризи у VI кварталі падіння 
сповільнилося до 0,5%. Проте 
у І кварталі 2021 року падіння 
реального ВВП знову приско-
рилося до 2,2%. І тільки у дру-
гому кварталі поточного року 
на тлі низькою бази минулого

року, а також сприятливої 
світової кон’юнктури ринків 
для товарів українського екс-
порту (залізної руди, олії, куку-
рудзи). За підсумками першого 
півріччя реальний ВВП зріс 
лише на 1,7% та не відновився 
навіть до рівня першого 
півріччя 2019 року. До того ж 
нинішнє зростання ВВП є не-
стійким. У порівнянні з попе-
реднім кварталом реальний 
ВВП зменшувався у І та ІІ квар-

талах. Тобто фактично укра-
їнська економіка знову увій-
шла у рецесію. До того ж 
світові ціни на залізну руду у 
другому півріччі стали досить 
стрімко знижуватись. У той 
же час ціни на енергоносії 
навпаки продовжили зрос-
тати, що несе ризики для 
торговельного балансу, а 
через нього і сумнівні пер-
спективи для зростання 
реального ВВП. 
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ІНФЛЯЦІЯ
Політика НБУ щодо таргетування інфляції фактично вбиває реальний сектор 
економіки України та усуває банківську систему від його кредитування.  
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Індекс споживчих цін за підсум-
ками першого півріччя 2021 р. 
прискорився до +8,3 відсотків. 

підвищилась, як іпроцентні 
ставки за ОВДП. Інакше і не 
мало бути, адже сьогодні 
інфляція має немонетарний 
характер, а значною мірою 
«імпортується» в Україну через 
емісію ФРС США та ЄЦБ. Які 
підвищувати власні ключові 
ставки не поспішають. Індекс 
цін виробників промислової 
продукції за підсумками пер-
шого півріччя прискорився 
взагалі до +28,4%.
Національний банк замість 
того, щоб стимулювати зро-
стання економіки та експорту, 
формує надприбуткові про-
центні умови для фінансових 

Та продовжив зростати, не-
зважаючи на вже четверте у 
цьому році підвищення Націо-
нальним банком України 
облікової ставки – тепер до 
8,5%. Начебто для стриму-
вання інфляції НБУ почав 
підвищувати облікову ставку 
ще з березня поточного року. 
З 5.03.2021 її було підвищено 
до 6,5%, а з 16.04.2021 ще на 
на 1,0 в.п. до 7,5%, 22.07.2021 
– до 8%.
Однак результатів такі дії НБУ 
не мали. Навпаки, інфляція

спекулянтів, у той час як бізнес 
потребує доступу до дешевого 
фінансового ресурсу. Наразі 
найбільшим власником ОВДП є 
банки – майже 500 млрд грн. 
Нерезидентам (іноземним гро-
мадянам та компаніям) нале-
жать ОВДП на суму близько 
100 млрд грн, українським 
юридичним компаніям (крім 
банків) — 50 млрд грн. В струк-
турі чистих активів банків-
ського сектору вкладення бан-
ків в ОВДП та депозитні 
сертифікати НБУ сягають 38%, 
натомість кредити суб’єктам 
господарювання лише 25%. 

Інфляція Індекс споживчих цін до відповідного періоду попереднього року, %
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Середньооблікова кількість 
штатних працівників, млн осіб  

Середньомісячна заробітна плата, 
дол. США

РИНОК ПРАЦІ
На ринку праці як у минулому році, так і у першому півріччі поточного 
продовжувала спостерігатися негативна динаміка щодо кількості робочих місць. 
Середньооблікова кількість штатних працівників в економіці, які є найбільш 
сталою групою зайнятих осіб, впродовж 2020 року зменшилася більш ніж на 100 
тисяч осіб, а впродовж першого півріччя 2021 року ще на 200 тисяч осіб. З 
2011-2012 років кількість штатних працівників скоротилася більше ніж в 1,4 рази 
і ситуація продовжує погіршуватися.

Це зумовлено в першу чергу 
масовим виїздом громадян 
України у пошуках роботи за 
кордон. Крім того, залиша-
ється суттєвою проблемою не-
формальна зайнятість. 
Розмір офіційної середньо-
місячної заробітної плати про-
довжив зростати у 2020 році 

та у першому півріччі 2021 
року. У доларовому еквіваленті 
впродовж 2020 року він зріс 
майже на 6%, у першому 
півріччі 2021 року зростання 
прискорилося до 11,4% - 
передусім через ревальвацію 
гривні та підвищення Урядом 
мінімальної заробітної плати. 

Середня зарплата досягла 479 
доларів. Проте варто мати на 
увазі, що при розрахунку 
середньої заробітної плати 
Державна статистична служба 
України не враховує зарплати 
працівників, що працюють на 
малих підприємствах та  у 
фізичних осіб – підприємців.
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Індекс промислової 
продукції у 2020 р. 
склав 77,3

Зміна індексу промислової продукції України, %

Капітальні інвестиції, 
млрд дол.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Індекс промислової продукції, який демонстрував слабкий ріст у 2016-2018 
роках, вже у 2019 році знов став від’ємним – -0,5%. Після чого у 
пандемічному 2020 році падіння у промисловості прискорилося до 4,5%. 
При цьому за підсумками 2020 року він склав лише 77,3% від рівня 2011 
року.

У першому півріччі 2021 року 
індекс промислової продукції 
перейшов до зростання. Але з 
врахуванням над сприятливої 
зовнішньої кон’юнктури на 
головні товари українського 
промислового експорту (зо-
крема, залізну руду, олію, 
чорні метали) це зростання 
виявилося надто слабким – 
лише +2,1%. 
При цьому у дру-гому півріччі, 
на тлі погіршення світової 
кон’юнктури, є ризики уповіль-
нення зростання у промисло-

вості або навіть пере-ходу до 
падіння.
Обсяги капітальних інвестицій 
у доларовому виразі збіль-
шувалися 4 роки поспіль у 
2016-2019 роках. Проте навіть 
за підсумками 2019 року вони 
не досягли обсягів капітальних 
інвестицій 2011-2013 років. 
Рівень капітальних інвестицій 
відносно ВВП досяг найбіль-
шого значення з 2014 року у 
2018 році – 16,3%. Та навіть це 
було наднизьким рівнем. З 
2019 року рівень капітальних 

інвестицій відносно ВВП почав 
падіння. 
Обсяг капітальних інвестицій  у 
2020 році на тлі пандемії 
COVID-19 зменшився до 18,9 
млрд дол у грошовому виразі 
та до мізерних 12,1% відносно 
ВВП.
На жаль у першому півріччі 
2021 року ситуація не 
поліпшилася. Обсяг капі-
тальних інвестицій склав лише 
6,9 млрд дол., що дорівнює 
9,1% від ВВП.
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ПЛАТІЖНИЙ ТА ТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
Україна через сировинну структуру експорту традиційно має від’ємне сальдо 
торгівельного балансу, яке досягло максимуму у 2013 році (-15,63 млрд. 
дол.), після чого різко зменшилося на фоні кратного падіння курсу 
національного валюти та купівельної спроможності населення. Крім того, у 
2015 році урядом приймалися заходи щодо стабілізації платіжного балансу у 
вигляді запровадження тимчасового додаткового збору на імпортні товари. 

Однак після скасування цього 
збору і відносної стабілізації 
курсу гривні у 2016 році 
від’ємне сальдо торгівельного 
балансу знов стало зростати. 
На тлі штучного укріплення 
курсу гривні у 2019 році  обсяг 
від’ємного сальдо платіжного 
балансу наблизився до 
рекордних рівнів 2012-2013 
років, склавши -12,51 млрд. 
дол.
Натомість сальдо платіжного 
балансу з 2015 року зали-
шалося позитивним. Зокрема, 
за підсумками 2019 року воно 
склало 5,98 млрд. дол., на 
формування чого рішучий 
вплив вчинили фактори, що не 
мають відношення до процесів 
матеріального виробництва в 
Україні: трансферти від заро-
бітчан склали за різними оцін-
ками 12-16 млрд. дол., залу-
чення коштів до спекулятивного 
ринку державних цінних папе-
рів – 4,4 млрд дол., ще 2,9 млрд. 
дол. Надійшло в Україну від 
«Газпрому» в межах виконання 
рішення Стокгольмського арбі-
тражу.
На тлі пандемії у 2020 році 
від’ємне сальдо торгівельного 
балансу суттєво зменшилося – 
до -2,44 млрд дол. Це відбулося 
насамперед через падіння купі-
вельної спроможності насе-
лення та його відмови від 
купівлі імпортних товарів три-
валого користування.
У першому півріччі 2021 році 
через сприятливу кон’юнктуру 
світових ринків для товарів 
українського експорту, а також 
через відмову від закупівель 

енергетичних товарів - в очі-
кування падіння цін на них, 
дефіцит торговельного балан-
су зменшився до лише -50 
млн дол. Проте вже у другому 
півріччі, на тлі необхідності 
масштабних закупівель 
енергоносіїв та їх подорож-
чання всупереч очікуванням 
очікується погіршення торго-
вельного балансу. Платіжний 

2020 2021
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-6,45 -8,74 -11,38 -12,51

-2,44
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баланс за перше півріччя 
2021 року  вийшов, проте 
залишається на досить 
високому рівні – -4,81 млрд 
дол. Сальдо платіжного 
балансу за той же період 
було зведено з невеликим 
профіцитом в 310 млн дол. – 
зокрема, через деяке 
зменшення зовнішніх запози-
чень.
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Державний та гарантований державою борг, млрд дол.

Державний та гарантований державою борг, % ВВП

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Незважаючи на часткову реструктуризацію комерційної частини державного 
боргу у 2015 році після цього у абсолютному вимірі він продовжив зростати рік 
від року. 

Загалом з початку 2011 року 
при обрахунку у доларах США 
державний та гарантований 
борг зріс більш ніж у 1,7 разів.
У 2020 році державний борг 
збільшився відразу на 6 млрд 
дол., а у першому півріччі 2021 
року ще на 2,3 млрд дол., та

досяг  92,52  млрд  дол.
При цьому відношення дер-
жавного боргу до ВВП, яке до-
сягнуло рекордного рівня в 
76,09% наприкінці 2016 року, у 
2017 – 2019 роках зменшува-
лося на тлі зростання ВВП та 
наприкінці 2019 року склало

54,86% від ВВП. Проте у 2020 
році на тлі падіння ВВП 
зростання відношення держав-
ного боргу до ВВП понови-
лося. За станом на 31.12.20 р. 
воно досягло 60,88%.  

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД  
ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ
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2021

65,51 70,97 76,31 78,32

2018

84,37 90,25 92,52

станом на 31 грудня відповідного періоду

2011 
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ЗА ПІДТРИМКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ДАНІЇ

DI - DANSK INDUSTRI

АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ




