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Mісячний Економічний Моніторинг України 
 
• МВФ надав Україні наступний транш згідно програми 
розширеного фінансування EFF у розмірі 264 млн. дол. США 
як знак визнання реформ Уряду. 

• Зростання ВВП на 6% в 2000 році є першим позитивним 
показником зростання з моменту набуття незалежності в 
1991 році. Реальне зростання промислового виробництва 
склало 12,9%, а сільського господарства –7,6%. 

• Був прийнятий Закон України “Про банки та банківську 
діяльність”, що передбачає диференційований підхід до 
вимог щодо розміру банківського капіталу. 

• Завдяки сприятливим зовнішнім умовам баланс поточних 
операцій за три квартали досяг позитивного сальдо у 1,6 
млрд. дол. США. Погіршення ситуації на світових ринках 
може завдати шкоди українським експортерам. 

• За одинадцять місяців 2000 року позитивне сальдо 
консолідованого бюджету досягло 1,5% від ВВП. 
Фінансування соціальних видатків збільшилось, порівняно з 
попередніми роками, витрати на державне управління 
залишаються значними. 

• Протягом 2000 року гривня девальвувала лише на 4,5%. 
Ризик вищих ніж прогнозовані темпів інфляції в 2001 році 
вимагає звернення уваги на ревальвацію реального 
обмінного курсу гривні. 

 

 
 
Політика: Поновлення фінансування МВФ – знак 
визнання успішних реформ та макроекономічної 
стабілізації 
Вчасне ухвалення (7-го грудня 2000 р.) Парламентом Закону 
“Про Державний бюджет України на 2001 рік” та виконання 
Україною інших умов сприяло виплаті МВФ наприкінці грудня 
наступного траншу кредитування згідно програми розширеного 
фінансування EFF у розмірі 264 млн. дол. США. 

21 грудня 2001 року Парламент України прийняв закон, що 
відмінив Картотеку №2 та безакцептне списання коштів з 
банківських рахунків платників податків. Згідно цього закону, 
податкова заборгованість, акумульована на 1 січня 2000 року 
буде списана, а накопичена протягом минулого року – 
реструктурована на 60 календарних місяців. Закон також 
запроваджує норми стосовно визначення економічних санкцій 
до боржників по сплаті податків. Очікується, що новий закон 
буде мати позитивний вплив на економічну діяльність, бо 
надаватиме можливість підприємствам більш вільно 
розпоряджатися своїми фінансами. Для держави закон 
ускладнює стягнення податків, принаймні в короткостроковій 
перспективі. 

Прем‘єр-міністри України та Росії підписали Меморандум по 
газу. Він запроваджує механізм реструктуризації українського 
газового боргу, нових поставок газу в Україну в 2001 році та 
створення спеціальної резервної квоти, що дозволить Україні 
отримувати додаткову кількість російського газу в разі 
необхідності. 
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Останній працюючий енергоблок Чорнобильської АЕС було 
зупинено 15 грудня. Проблема, пов’язана з її закриттям, 
полягає не у втраті генеруючих потужностей, а у продовженні 
безоплатного споживання електроенергії окремими 
споживачами. Зруйнований четвертий енергоблок, що зараз 
вкритий бетонним саркофагом, залишається дуже небезпечним 
об‘єктом. EBRD згоден приймати участь в реконструкції 
існуючого вкриття, а в подальшому – у будівництві нового 
саркофага над ним. 

 

Реальна економіка: Перший позитивний показник 
росту після набуття незалежності 
Стабільне зростання ВВП продовжувалося в листопаді (8% 
порівняно з листопадом 1999 р.) та грудні та матеріалізувалося 
у річний показник реального зростання ВВП на рівні 6%, згідно 
попередніх даних. Цей результат є значним досягненням, бо в 
Україні вперше зафіксований позитивний показник 
економічного зростання з моменту набуття незалежності. До 
цього часу найкращим результатом був спад ВВП в обсязі 0,4% 
у 1999 році. 

За даними Держкомстату, згідно виробничого методу 
підрахунку ВВП, основним джерелом росту було прискорене 
зростання виробництва товарів (16,5% в грудні у порівняні з 
аналогічним періодом минулого року), із загальним зростанням 
промислового виробництва на 12,9% у 2000 році. В сільському 
господарстві також було зафіксоване зростання на 7,6% 
протягом року після спадання у 5,7% в 1999 році. Як і 
очікувалось, найбільші темпи зростання показали галузі, 
зорієнтовані на внутрішній ринок (легка, харчова, 
деревообробна та паперова промисловості). Ці галузі збільшили 
свій внесок до загального зростання промислового 
виробництва з 37% до 43% в 2000 році у порівнянні з 
попереднім роком. Частка важких галузей у зростанні 
виробництва значно впала з 60% до 33,3%. Металургія зросла 
на 20,7% передусім завдяки сприятливій зовнішній 
кон‘юнктурі. Згідно методу кінцевих витрат, приватне 
споживання протягом 9 місяців 2000 року зросло на 7,7% до 
аналогічного періоду 1999 року та залишилося основним 
джерелом росту ВВП. В цей же час валове нагромадження 
основного капіталу зросло на 9,1%, але його внесок до 
зростання ВВП залишається нижче 20% від внеску усіх 
факторів. Експорт товарів та послуг випереджав імпорт 
протягом всього року, позитивно впливаючи на економічне 
зростання. 

Згідно урядових розрахунків, ВВП зросте більше ніж на 4% в 
2001 році. Вже тепер очевидним є погіршення зовнішніх умов 
для українських експортерів: експорт, який містить значну 
частку напівфабрикатів, залишається дуже вразливим до 
падіння світових цін. Приймаючи до уваги незадовільний 
фінансовий стан підприємств, Уряд повинен приділяти більше 
уваги покращенню їх фінансової дисципліни та платежам. 
Сприяння внутрішнім заощадженням та інвестиціям у 
виробництво, структурні реформи (особливо енергетичних 
монополій) та реформи управління державного сектору 
забезпечать стабільне економічне зростання. 

 

Галузеві тенденції розвитку: Подальші успіхи у 
структурних реформах 
Приватизація. Уряд продовжував процес реструктуризації 
“Укрексімбанка” та “Ощадбанка” – двох останніх банків із 
стовідсотковим державним капіталом. Приватизація 
“Укрексімбанка” передбачає збереження 50% плюс 1 акція в 
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руках держави. Російський “Внєшекономбанк”, з яким 
нещодавно був підписаний договір про співпрацю, виявив свою 
зацікавленість у приватизації. “Ощадбанк” має плани по 
реорганізації своєї структури, співпрацюючи з TACIS та ING 
Bank. 

ДП “Енергоринок” та шість енергопостачальних компаній 
(“Обленерго”), що підлягають приватизації на початку  2001 
року, ще не досягли домовленості щодо реструктуризації 
боргів. “Обленерго” не прийняли умов реструктуризації, 
запропонованих “Енергоринком”. Відсутність домовленості по 
цьому питанню негативно впливатиме на привабливість цих 
об‘єктів для потенційних покупців. 

Енергетика. Перший Віце-Прем‘єр Ю.Тимошенко представила 
плани подальших урядових реформ в вугільному секторі. Вони 
передбачають продаж коксівного вугілля через аукціони, 
контроль за розрахунками шахт через уповноважений банк, 
приватизацію прибуткових та потенційно прибуткових шахт та 
призначення нового керівництва для інших. Вибір буде 
організований шляхом проведення тендерів, на яких будуть 
представлені плани розвитку підприємств. Ці перші кроки в 
довгостроковій перспективі можуть сприяти економічному 
пожвавленню у вугільному секторі. 

Банківській сектор. Був прийнятий Закон “Про банки та 
банківську діяльність”. Він передбачає диференційований 
підхід до мінімального статутного капіталу (в залежності від 
напрямків діяльності). Нечіткі формулювання, такі як “сумнівні 
операції клієнтів”, та право широкого кола державних 
службовців отримувати конфіденційну інформацію є недоліками 
закону. Серед інших важливих подій в монетарній політиці було 
прийняття постанови, яка дозволяє фізичним особам 
відкривати рахункі за кордоном. Зміни в регулюванні 
валютного ринку дозволили торгівлю більш ніж однією валютою 
протягом одного дня. Хоча останні зміни і роблять торгівлю 
більш зручною, це все ще не дозволяє займати відкриту 
позицію та в цілому підтримує політику НБУ, що направлена на 
запобігання спекуляцій на валютному ринку. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність: У 2000 році 
очікується значне позитивне сальдо рахунку 
поточних операцій 
Українські експортери у повній мірі скористалися сприятливими 
умовами, що склалися на світових ринках товарів у четвертому 
кварталі 2000 року. У жовтні та листопаді експорт товарів 
стабілізувався на рівні вересня, що призвело до 26% зростання 
(з початку року, до відповідного періоду попереднього) за 
перші десять місяців. Несподівано, товарний імпорт почав 
відставати від експорту, зростаючи лише на 18,3% - нова 
тенденція, що з’явилася у вересні. Торгівля послугами 
коливалася протягом року навколо одного  рівня. На кінець 
2000 року очікується, що загальний експорт та імпорт товарів і 
послуг зростатиме на 20% та 16% відповідно. Завдяки таким 
показникам експорту, рахунок поточних операцій у третьому 
кварталі мав позитивне сальдо у розмірі 1,6 млрд. дол. США, а 
торговий баланс – 1,7 млрд. дол. США. Такі показники 
експорту дозволяють прогнозувати більше позитивне сальдо 
рахунку поточних операцій у 2000 році ніж у 1999 році на рівні 
2,25 млрд. дол. США і торгового балансу –  2,1 млрд. дол. США, 
якщо будуть зберігатись сучасні тенденції експорту та імпорту. 

Тим не менше, ситуація на світовому ринку в першій половині 
2001 року може змінитися. Ціни на вироби металургійної та 
хімічної промисловості ймовірно будуть низькими у першому 
кварталі 2001 та дещо зростуть у другій половині року. 

Динаміка експорту та імпорту
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Експортери також будуть мати справу з антидемпінговими 
розслідуваннями та жорсткою конкуренцією з боку російських 
виробників, які продають свої вироби за низькими цінами. 
Директори металургійних підприємств почали лобіювання 
збереження пільгового податкового режиму для цих 
підприємств до січня 2002 року. Таким чином, ми очікуємо 
зниження українського експорту до кінця першої половини 
наступного року та послідовне пожвавлення у другій. 

Хоча у січні-вересні 2000 року загальна кількість прямих 
іноземних інвестицій зростала значними темпами на 35% (з 
початку року до відповідного періоду минулого) і досягла 410 
млн. дол. США, вона навряд чи досягне рівня 1998 року.              

 

Фіскальна політика: Профіцит консолідованого 
бюджету досягнув 1,5 % від ВВП, соціальні 
видатки не профінансовані 
Протягом 11 місяців 2000 року спостерігався профіцит 
консолідованого бюджету у розмірі 1,5% від ВВП. Не дивлячись 
на гірше виконання державного бюджету порівняно з 
місцевими, доходна частина консолідованого бюджету була 
виконана на 100,6% від запланованого рівня. Такі статті 
бюджету як ПДВ, податок на прибуток, мито на імпорт, плата за 
транзит газу та надходження від приватизації були виконані не 
повністю. У політиці бюджетних видатків очевидною є зміна в 
пріоритетах Уряду: виконання соціальних видатків (хоча i 
нижче 100%) було вищим, ніж у попередні роки, а такі 
видатки, як промисловість, енергетика та сільське господарство 
були недовиконані, хоча видатки на державне управління 
залишаються значними. Обслуговування боргу – одна з 
найгірше виконуваних статей бюджету (67%). 

Виплати по зовнішньому боргу цього року головним чином були 
адресовані МВФ. В результаті, борг України МВФ був 
скорочений на 30%. Загальний державний борг знизився на 
1,44 млрд. дол. США та становив 13,87 млрд. дол. США на 
початок листопаду 2000 року. Незважаючи на ці досягненя, 
кредитний рейтинг країни на 2000 рік, згідно з міжнародним 
рейтинговим агенством Moody’s, є одним з найнижчих – Саа1. 

В грудні стало зрозуміло, що реформи в міжбюджетних 
відносинах у 2000 році провалились, незважаючи на обіцянки 
Уряду розділити доходи між регіонами та центром якомога 
прозоріше.   

 

Динаміка цін: Інфляція в 2000 році перевищила 
прогноз Уряду, потрібні заходи по зменшенню 
темпів інфляції 
Місячна інфляція ІСЦ зросла до 1,6% у грудні після падіння до 
0,4% у листопаді. Це сезонне зростання відбувалось і у 
попередні роки. В результаті, споживчі ціни зросли на 25,8% в 
2000 році. Показник інфляції цього року перевищив прогноз 
Уряду – передусім через лібералізацію сільськогосподарського 
ринку, збільшення комунальних тарифів та значну емісію 
грошей, яка була стерилізована лише частково. Збільшення цін 
виробників на 20,8% з початку року відбувалось за рахунок 
вищих цін у паливній, хімічній та харчовий промисловості (25,3 
– 35,5% у середньому). Уряд сподівається, що інфляція у 2001 
році не сягне вище 14%. Ми очікуємо, що темпи інфляції будуть 
високим у першому кварталі через цінову інерцію та сезонні 
ефекти. Однією з проблем Уряду в 2001 році може залишитися 
стерилізація пропозиції грошей, викликана купівлею НБУ 
доларів на валютному ринку.   
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Фінансові ринки: Гривня стабільна, девальвація в 
2000 році становила лише 4,5% 
Валютний ринок. В грудні гривня залишалась стабільною на 
рівні 5,43 грн/дол. США, із невеликою ревальвацією. Як і 
протягом всього року, пропозиція доларів в цілому визначалась 
позитивним торговим балансом та валютними надходженнями 
від приватизації. НБУ був у змозі викуповувати надлишок, 
направляючи емісію гривні на валютний ринок. Така ситуація 
дозволила виконувати зобов’язання по зовнішньому боргу в 
цьому році та збільшити загальні валютні резерви НБУ на 34% 
з початку року до 1,6 млрд. дол. Як було зазначено НБУ, 
головними цілями на наступний період буде підтримання 
стабільного обмінного курсу, підвищення валютних резервів та 
зменшення зовнішнього боргу. Якщо проблеми 2000 року з 
надлишком пропозиції гривні та, як наслідок, інфляції будуть 
мати місце в 2001 році, НБУ повинен буде забезпечити плавні 
зміни валютного курсу та звернути увагу на реальний обмінний 
курс гривні. 

Ринок цінних паперів. У грудні обсяг торгів на ПФТС 
(найбільший в Україні ринок цінних паперів) збільшився в 2 
рази у порівнянні з листопадом, та досягнув 60 млн. дол. США; 
з початку року торги виросли в 1,5 рази. Незважаючи на це 
зростання та деякі інші позитивні зміни, низька капіталізація та 
ринкова активність не приваблює на ринок серйозних гравців. 

Зважений індекс реального 
обмінного курсу
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Економічні Тенденції 4кв 99 1кв 00 2кв 00 3кв 00 Сер. Вер. Жов. Лис. Грд.

Зростання ВВП (реальне) % до попер. року na 5,5 4,5 5,1 7,5 3,2 6,1 8,0 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % до попер. року -0,4 5,5 5,0 5,0 5,3 5,0 5,1 5,4 6,0
Промислове виробництво (реальне) % до попер. року 7,9 6,7 7,5 13,0 13,7 8,2 13,5 12,6 16,5
С/госп. виробництво (реальне, кум) % до попер. року -6,9 -4,9 -4,9 1,3 0,2 1,3 2,1 2,2 7,6
ІСЦ % до попер. року 18,7 25,1 27,4 31,1 30,2 31,7 32,1 28,9 25,8
ІВЦ % до попер. року 17,7 19,9 22,5 20,6 19,4 19,9 20,6 20,1 20,8
Експорт тов./посл. (дол. США, кум) % до попер. року -7,9 24,8 16,4 20,1 24.5* 24.8* 25.7* 25.8* …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум) % до попер. року -19,1 19,4 19,8 16,0 24.4* 17.4* 20.7* 19.3* …
Торгівельний баланс товарами млрд. дол. США -0,46 -0,43 0,24 0,29 0,35 0,25 0,13 0,1 …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США -0,02 -0,21 0,49 1,30 … … … … …
Поточний рахунок % ВВП -0,3 -3,5 6,8 13,9 … … … … …
Офіційні резерви, на кінець періоду млрд. дол. США 1,05 0,94 0,81 1,02 1,09 1,02 … 1,22 1,63
Грошова база, на кінець періоду % до попер. року 39,3 47,9 35,7 34,5 41,8 34,5 27,9 … …
Сер.відс.ставка по кредиту (грн.30 дн.% річних 52,5 35,7 31,7 32,5 30,0 32,5 … 32,0 …
Обмінний курс, середній дол. США 5,07 5,47 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44
Обмінний курс, середній євро 5,12 5,28 5,15 4,76 4,92 4,76 4,63 4,65 4,88
Спред за Євробондами (03/07) bp … … 1083 1053 983 1053 1227 … …

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Deutschebank Research, European Central Bank, власні обрахунки

*Місячні дані наведені тільки для товарного експорту/імпорту

Основні Економічні Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000 *

Номінальний ВВП млрд. дол. США 37,0 44,6 50,2 41,9 30,8 31,2
Зростання ВВП (реальне) % до попер. року -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,4 6,0
Промислове виробництво (реальне) % до попер. року -24,5 -0,6 -1,2 -1,7 2,2 12,9
Сільськогосп. виробництво (реальне) % до попер. року -4,6 -9,5 -1,9 -9,8 -6,9 7,6
Приватне споживання % до попер. року -1,6 -9,2 0,5 2,0 1,5 7,5 *
ІСЦ, в середньому за період % до попер. року 28,2 23,6 15,9 10,6 22,7 28,2
ІСЦ, на кінець періоду % до попер. року 181,4 39,7 10,1 20,0 19,2 25,8
ІВЦ, в середньому за період % до попер. року 488,9 52,1 7,7 13,2 31,5 20,9
Експорт товарів та послуг (дол. США) % до попер. року -0,9 23,4 0,0 -13,4 -7,9 20,0 *
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % до попер. року -4,0 24,2 2,0 -14,0 -19,1 16,0 *
Умови торгівлі % до попер. року -6,5 2,6 6,3 1,5 -10,6 2,2 *
Поточний рахунок млрд. дол. США -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 0,8 2,25 *
Поточний рахунок % ВВП -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 2,7 7,2 *
Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 *
Офіційні резерви млрд. дол. США 0,9 1,9 2,3 0,6 1,0 1,6

Бюджетний дефіцит % ВВП -7,3 -4,5 -6,6 -1,9 -1,3 1,0 *
Загальний державний борг % ВВП 41,7 25,0 30,4 51,5 62,8 43,8 *
Зовн. борг (загальний)* % ВВП 27,0 20,5 19,4 38,4 51,0 31,5 *

Грошова база, на кінець періоду % до попер. року 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 39,6 *

Обмінний курс, середній дол. США 1,5 1,8 1,9 2,4 4,1 5,4

Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 1,8 1,9 1,9 3,4 5,1 5,4

Обмінний курс, середній євро 1,9 2,3 2,1 2,8 4,4 5,0

Обмінний курс, на кінець періоду євро 2,3 2,4 2,1 4,0 5,1 4,8
Реальний обмінний курс (дефлятор ІСЦ) дол. США, % до 

попер. року
32,5 31,0 9,8 -14,5 -20,1 14,4

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Deutschebank Research, European Central Bank, власні обрахунки
ПРИМІТКА: Бюджетний дефіцит рахується за методологією Держказаначейства (надходження від приватизації включаються;
Пенсійний фонд виключений)
* прогнозні дані


