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ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тема дослідження є особливо важливою та торкається не лише нашу
державу, а й кожного громадянина. Фінансово-економічна криза в Україні
загрожує не тільки напрямкам життєдіяльності держави, але і основним
параметрам нацбезпеки і в цілому конкурентноздатності економіки держави.
Підґрунтя для кризових явищ, було створено ще дуже задовго до того, як ми відчули наслідки світової фінансової кризи. В основному це
прийняття бюджету на 2008 рік, який зруйнував напрямки стратегії розвитку та різні цільові програми енергозбереження, інноваційної політики,
підтримки з боку держави основних галузей економіки, малого та середнього бізнесу. Бюджет 2008 року потягнув за собою ряд проблем , включаючи саму високу в Європі інфляцію споживчих цін, штучну ревальвацію
гривні. Рівень інфляції в Україні за прогнозами становить 21%, що несе за
собою тяжкі наслідки. Для стабілізації ситуації НБУ почав займатися так
званою стерилізацією гривні, як методом боротьби з інфляцією, і по суті
згорнув можливості доступу до кредитних ресурсів, підняв облікову ставку, зросла вартість кредитних ресурсів.
За складених умов спостерігається негативна ситуація від якої страждають як українські експортери так і український народ. Суттєво
підвищується споживання імпортної продукції. Відповідно збільшенню
імпорту в країні на початок 2009 року спостерігається призупинення та
скорочення виробництва в галузі металургії, хімії, АПК і машинобудування, що тягне за собою суттєве скорочення тисячі робочих місць.
Спостерігається різке падіння ВВП в Україні на кінець 2008 р. Реальний
ВВП у 2008 р. порівняно з 2007 р. становив 102,1%. Рівень безробіття (за
методологією МОП) в середньому за 9 місяців 2008 р. складав 6,5%
економічно
активного
населення
працездатного
віку.
Рівень
зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення
працездатного віку, на 1 березня 2009р. становив 3,2% [1]. Якщо ж
порівняти дані високорозвинених країн то ситуація яка склалася має надто
негативний вплив як на Україну так і всю світову економіку.
Виробники вантажних автомобілів (Volvo, MAN AG) оголосили про
скорочення тисяч працівників та зниження рівня виробництва. Найбільші
зниження продажів вантажівок спостерігається в Іспанії, Португалії та
Німеччині
(на 58%, 40% та 34%, відповідно). Відповідно, в
Великобританії під впливом кризи спостерігається банкрутство роздрібних
торгівельних мереж, 27 тис. працівників залишились без роботи.
Зберігаються негативні очікування на 2009 рік до падіння реального ВВП

Сполучених Штатів Америки, що може скласти від 2% до 5%.
Передбачається зниження інвестицій на 5,3%. Кількість звільнених
працівників в США досягла 533 тис. чол. Федеральний Резерв США готовий знизити облікову ставку (нині 0,5%) до 0,25% річних з метою стимулювання економічного зростання та відновленню, не зупиненню виробництва в наступному році [2].
Для вирішення та подолання кризових явищ в нашій державі
необхідно: переглянути бюджет і зменшити видатки; змінити та скоротити
державні бюджетні програми; знизити та вдосконалити податкове навантаження; застосовувати відповідно до норм СОТ підвищення ставок мита
по найбільш чутливих товарних позиціях; встановити правила торгівлі
імпортними товарами на внутрішньому ринку; сформувати дію НБУ стосовно курсової політики на готівковому валютному ринку; досягнути
цінову стабілізацію, яка передбачала б погоджений рівень показників
інфляції.
Отже, вирішенню кризових явищ повинні стати структурні реформи
в українській економіці.
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