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Макроекономічні наслідки війни
 Падіння ВВП 33-40%
 Загальна сума прямих задокументованих збитків становить $

95,5 млрд
 Мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів — $165,1

млрд
 Загальна потреба у фінансуванні відновлення

України - $ 750 млрд
 Скорочення золотовалютних резервів НБУ до $ 22,8 млрд,

чистих ЗВР - до $ 12,95 млрд
 Блокування всіх морських портів України



Соціально-економічні наслідки війни
 Інфляція 21,5% (січень - червень), прогноз – вище 30% за 2022 рік
 Емісія гривні за рахунок викупу НБУ ОВДП – 246 млрд. з початку

війни
 40% девальвація гривні,

обмеження на валютному
ринку та у банківській системі

 Станом на 11 липня 2022 в
материковій Європі перебуває
5,7 млн українських біженців,
83% з яких - жінки



Соціально-економічні наслідки війни для 
Одеського регіону – ринок праці

 Кількість офіційно зареєстрованих безробітних збільшилась з
січня 2022 до липня 2022 на 88%, загалом по Україні – 83%

 Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних
робочих місць зменшилась у двічі

 Навантаження на одну вакантну
посаду збільшилось у 2,1 рази
та становить 13 осіб на 1 вакантну
посаду



Соціально-економічні наслідки війни для 
Одеського регіону – ціни

 Овочі + 85%
 Паливо та мастила + 57%
 Фрукти + 52%
 Каналізація + 27%
 Транспорт + 26%
 Риба + 25%
 Макаронні вироби + 22%
 Яйця – 43%



Дії органів влади під час підготовки до війни та на 
початку війни

 Злагоджені дії Збройних сил України, сил Територіальної
оборони, Поліції та їх ефективна координація з розвідками
країн-партнерів України – США та Великої Британії

 Ефективна політика НБУ щодо валютних обмежень та
регулювання міжбанківських розрахунків

 Дії уряду щодо зменшення імпортних тарифів та організацію
поставок критичного

імпорту в Україну
 Мобілізація, запровадження 

обмежень на виїзд 
військовозобов'язаних 



Дії органів влади Украйни під час війни
 Повернення з 1 липня більшості тарифів на імпорт
 Обмеження на торгівельну та рекреаційну діяльність
 Непрозорий перерозподіл через уряд всієї фінансової допомоги

та зовнішніх кредитів
 Обмеженість інформації, закриття багатьох інформагенцій
 Несприятливі умови вступу до ВНЗ (особливо для біженців поза

України)
 Відсутність прозорої системи

регулювання перетину кордону для
військовозобов'язаних,що з одного
боку зменшую трудову мобільність,
з іншого -стимулює шалену корупцію



Реакція бізнесу та суспільства на війну в Україні
 Вперше в історії України об'єднання всіх політичних партій,
громадських організацій, усіх бізнес-структур з керівництвом
країни для протидії російській агресії

 Велика фінансова підтримка бізнесом та населенням ЗСУ та
формувань Територіальної оборони

 Швидке насичення ринка дефіцитними товарами:
нафтопродуктами, продуктами

харчування, ліками
 Активні ефективні дії щодо

запровадження «Зернового
коридору»



Пропозиції щодо подальших дій бізнесу та суспільства 
Одещини в умовах війни

 Підготовка інвестиційних проєктів для Одеського регіону та
звернення до міжнародних економічних організацій щодо їх
прямої підтримки

 Підготовка та відстоювання пропозицій щодо врегулювання виїзду
військовозобов'язаних за кордон, зокрема моряків

 Підготовка та відстоювання пропозицій щодо розширення
діяльності рекреаційного бізнесу на
узбережжі Одещини

 Продовження співпраці з європейськими і
американськими партнерами та
налагодження нових зв'язків з компаніями
Туреччини і Ізраїлю
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