
Том 7. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин 
у контексті глобальної нестабільності. Стратегічне управління компаніями… 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА СТАБІЛЬНІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ 

 
Минулий рік відзначився явними змінами курсу валют протягом року. 
Пригадуючи світові події рік тому: відкриті кордони, обличчя без захисних 

масок і шведський стіл в закладах – все це стало дивно чужим. У грудні 2019 року 
мало хто з нас міг передбачити, наскільки нестабільним буде майбутній рік. 

Вплив пандемії Covid-19 був настільки всеохоплюючим і широким, що було б 
важко знайти що-небудь, де б то не було, що не змінилося. Коливання обмінних 
курсів – один з основних зовнішніх індикаторів економічних наслідків глобальних 
потрясінь минулого року. 

Валютні ринки значно постраждали від пандемії Covid-19, зокрема, з початку 
2020 року британський стерлінг впав на 15% по відношенню до долара США [1]. 
Нестабільність валютних ринків, що виникла, створила складну середу оцінки, 
небачену протягом багатьох років. У такі часи для кінцевих користувачів валютних 
продуктів, включаючи корпорації та комерційні банки, стає критично важливим 
розуміння впливу на їхні баланси і ризиків для оцінок і фінансової звітності, 
пов'язаних із збільшеною нестабільністю валютного ринку. При цьому ці кінцеві 
користувачі будуть знаходитися в набагато кращому становищі для підтримки 
вартості своїх портфелів. 

У 2020 році в 21 країнах спостерігалася девальвація понад 10%, а в дев'яти 
країнах – більше 25%. Це значна зміна в порівнянні з 2019 роком, коли тільки в 
дванадцяти країнах знецінення перевищувало 10%, і тільки в трьох країнах 
знецінення перевищувало 25% [2]. Розберемо реальні приклади країн світу. 

За останні кілька років в Венесуелі спостерігалася найвища інфляція в світі, і 
2020 рік продовжив цю смугу. В цьому році спостерігалася прискорена доларизація, 
так як венесуельський болівар (VES) впав майже на 96% по відношенню до долара 
США. Якби рік тому в болівар був конвертований еквівалент 1000 доларів США, то 
сьогодні він коштував би всього лише близько 42 доларів США. Такий показник є 
надзвичайно низьким. 

Тісний взаємозв'язок обмінних курсів в Венесуелі контрастує з Зімбабве, де 
офіційні і паралельні обмінні курси проводили більшу частину року несинхронно, 
оскільки протягом всього року політика обмінних курсів зазнавала радикальних 
змін. За останні 12 місяців валюта знецінилася на майже 80% по відношенню до 
долара США. У той час як зімбабвійський долар почав рік в сильно керованому 
плаванні, в березні уряд прив'язав валюту на 25 ZWL до 1 USD [2]. Однак уряд не 



« Е К О Н О М І К А  І  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  2 0 2 1 :   
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

 

 60 

мав коштів через золотовалютні резерви або політику, щоб провести курс прив'язки 
через період підвищених потрясінь. Паралельна ринкова вартість валюти ослабла 
протягом наступних декількох місяців, і в червні уряд відмовився від прив'язки під 
тиском. Надалі офіційний курс був визначений на щотижневих аукціонах. Спочатку 
ставки на аукціонах кілька місяців сильно знижувалися, але в останньому кварталі 
року спостерігалася деяка стабілізація і невідповідність між банківською і вуличної 
вартістю зімбабвійський долара звузилася. 

Що стосується Туреччини, то турецька ліра знецінилася на близько 26% по 
відношенню до долара США в 2020 році, в основному навесні і восени [2]. 
Ослаблення валюти було викликано багатьма факторами, включаючи нетрадиційну 
грошово-кредитну політику і відсутність довіри, який перешкоджає інвестиціям, 
побоювання з приводу виснаження золотовалютних резервів, побоювання з приводу 
того, що центральний банк знаходиться під політичним компромісом, а також 
спекуляції, що Туреччина може зіткнутися з міжнародними санкціями. 

У той час як найбільш сильно порушених валют, можливо, буде потрібно 
більше всього часу для відновлення, світова економіка бачить позитивні ознаки, які 
дивляться в майбутнє. У зв'язку з тим, що вакцини від вірусу Covid-19 затверджуються 
в усьому світі і їх поширення триває, надія на повернення до нормального життя в 
2021 році зростає. 

У січні 2021 року в США відбувся перехід влади, і багато хто чекає більш 
стабільною зовнішньополітичної обстановки в світі вже в поточному році. Апетит 
до глобальних ризиків зростає, і ми, ймовірно, побачимо значне відновлення. Це 
допоможе валютам зміцнитися протягом першого півріччя 2021 року в міру того, як 
інвестори будуть шукати можливості для зростання. 
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Після вступу на шлях незалежності України у 1991 році та перехід на ринкові 
рейки, гостро постало питання щодо залучення іноземних інвестицій. Задля 
досягнення цих цілей було прийнято низку законів, у тому числі і Закон України 
«Про режим іноземного інвестування». Вони регламентують рівність із нашими 
підприємствами, надають певні пільги тощо. 


