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ВПЛИВ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Сильна економіка країни є основою для зростання добробуту
людей, що має бути першочерговим завданням будь-якого керівниц-
тва країни. Україна є молодою країною, яка намагається використо-
вувати ринкові методи управління економікою для економічного
зростання, проте вони діють не найкращим чином, оскільки зіштов-
хуються зі старими командно-адміністративними методами. При-
кладом неефективності є використання валютної політики не в цілях
економічного зростання, а заради підтримки валютного курсу. Ми
намагаємося проаналізувати вплив валютної політики на економіч-
ний розвиток країни.

Система регулювання валютного курсу в Україні пройшла скла-
дний шлях розвитку та продовжує своє формування на сучасному
етапі. Валютно-курсова політика здійснює значний вплив на конку-
рентоспроможність національної економіки на світовому ринку. Су-
часні економісти виділяють 6 етапів розвитку валютної політики,
детально їх проаналізувавши ми прийшли до певних висновків.

Здійснивши аналіз валютної політики України протягом шести
етапів, слід відмітити такі особливості:

– активне застосування адміністративних інструментів регулю-
вання валютної політики;

– відсутність стратегії розвитку країни у контексті з грошово-
кредитною політикою;

– зосередженість грошово-кредитної та валютної політики НБУ на
регулюванні курсу валют без урахування потреб реальної економіки;

– постійні значні коливання у валютних котируваннях;
– занижений курс гривні підтримує цінову конкурентоспромож-

ність українських товаровиробників на світових ринках, але дести-
мулює їх до підвищення якості продукції;

– послаблення ефективності стабільного валютного курсу як ос-
новного інструменту підтримання макрофінансової стабільності в
Україні;
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– переважна спрямованість регулювання облікової ставки на під-
тримання курсової стабільності в окремих ситуаціях може супере-
чити необхідності стримування інфляційних тенденцій і стимулю-
вання економічної активності;

– нарощування золотовалютних резервів означає відволікання
значних ресурсів із сфери більш продуктивного інвестиційного ви-
користання;

– система валютного регулювання руху капіталів в Україні спря-
мована на стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій, з
одного боку, та боротьбу з непродуктивним відпливом капіталу, з
іншого;

– недосконалою з погляду сприяння активізації інвестиційно-
інноваційних процесів є система регулювання експортно-імпортної
діяльності (відсутні пільги для стимулювання експорту високотех-
нологічної діяльності);

– відсутність високоліквідного валютного ринку з розвиненим
строковим сегментом тощо;

На нашу думку, валютну політику потрібно здійснювати з точки
зору стимулювання реальної економіки. Виходячи з цієї позиції слід
виконувати такі заходи:

– зміцнити рівень довіри населення до гривні, що зменшить до-
ларизацію національної економіки;

– зменшити можливість використання інфляції як джерела по-
повнення коштів;

– жорстке управління та контроль золото-валютних резервів НБУ;
– розробити програму пільгового кредитування інвестиційних

проектів;
– зменшити використання адміністративних заходів грошово-

валютного регулювання стосовно експортерів вітчизняної продукції;
– ініціювати податкову та валютну підтримку імпортних товарів

інвестиційного призначення;
– посилити боротьбу з умисним виведенням валюти за кордон;
– розробити програму розвитку економіки з урахуванням грошо-

во-кредитної політики (видача інвестиційних кредитів підприємст-
вам під низький відсоток та спеціальне кредитування НБУ комер-
ційних банків, які будуть це здійснювати);

– стимулювання економіки за рахунок збільшення експорту (реалі-
зація програми кредитування експортерів із урахуванням вимог СОТ);
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– реалізація програми кредитування створення нових підпри-
ємств малого бізнесу, технопарків, технополісів тощо.
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦТВА

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»)

Сьогодні треба визнати і констатувати затребуваність системного
бачення і різноманітних досліджень у сфері соціальної відповідаль-
ності українського підприємництва.

Гострими проблемами сфери залізничних перевезень в Україні стали:
1) відсутність науково обґрунтованої концепції соціальної полі-

тики та місця і ролі в ній соціальної відповідальності як інституту
сучасного демократичного управління великим бізнесом;

2) несформованість чіткого взаємозв’язку і взаємозумовленості
між баченням конкурентних переваг Укрзалізниці і можливостями
соціальної відповідальності як концептуальної тези всієї бізнес-
стратегії;




