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Mісячний Економічний Моніторинг України 
 
• У січні зростання промислового виробництва досягло 19,5%, 
порівнюючи із січнем 2000 року. В результаті зростання ВВП 
у січні сягнуло 9,1%, але політична нестабільність та 
несприятлива зовнішня кон’юнктура залишаються 
найбільшими ризиками для подальшого зростання. 

• Фонд державного майна оприлюднив список підприємств із 
державною часткою не менше, ніж 25%, що будуть 
приватизовані у 2001 році. Фонд також оголосив тендер на 
вибір радника для приватизації ще дванадцяти Обленерго. 

• В Україні було засновано Банк Мікрокредитування, який має 
стати важливим джерелом фінансування малого та 
середнього бізнесу. Серед засновників – ЄБРР та Німецько-
український Фонд. 

• Прямі іноземні інвестиції в економіку України у 2000 році 
виросли на 20%, склавши 583 млн. дол. США. Сальдо торгівлі 
товарами є позитивним – 616 млн. дол. США. 

• Щоб боротися з інфляцією, НБУ запроваджуватиме жорстку 
монетарну політику у 2001 році. Першим успіхом була 
стерилізація 948 млн. грн. у січні – більше, ніж протягом 
усього 2000 року.  

 

Політика: на підтримку зростання у 2001 році? 
Співпраця між МВФ та Україною за Програмою розширеного 
фінансування, яка розпочалась два місяці тому після річної 
паузи, може знов припинитися. МВФ заявив, що він навряд чи 
надасть Україні березневий транш. Головними перешкодами для 
цього МВФ називає низький рівень оплати за електроенергію у 
грошовій формі та мито на експорт соняшника. 

Президент Л. Кучма підписав 19 січня наказ про звільнення Юлії 
Тимошенко з посади Віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК та 
ліквідував цю посаду. Натомість, Президент Кучма призначив 
Олега Дубину, колишнього директора “Криворіжсталі”, на посаду 
Віце-прем’єр-міністра з питань промислової політики. Доля 
програми реформування вугільного сектора, розробленої Юлією 
Тимошенко та схваленої Кабінетом Міністрів, залишається 
невизначеною. 

Економіка: 2001 рік - час структурних реформ 
Вражаюче 9,1% зростання ВВП, досягнуте у січні, видається 
логічним продовженням економічного піднесення української 
економіки у 2000 році. Протягом цього місяця промислове 
виробництво значно збільшило свої обсяги на 19,5%, у 
порівнянні з січнем 2000 року. Обсяг продукції сільського 
господарства також зріс, але лише на 0,5%. Як і у 2000 році, 
найкращі результати були досягнуті у легкій, харчовій та 
деревообробній промисловості, металургія теж продовжувала 
зростати (27,4%), незважаючи на погіршення зовнішньої 
кон’юнктури. Також збільшувало свої обсяги й машинобудування 
(24,4%). Аналіз ВВП за категоріями кінцевого використання теж 
свідчить про посилення позитивних економічних тенденцій. У 
порівнянні з 1999 роком інвестиції в основний капітал зросли на 
11,2% і склали у 2000 році 19,48 млрд. грн. – реальне 
підтвердження позитивних очікувань в економіці. Проте 
нерозподілений прибуток підприємств ще залишається основним 
джерелом фінансування капітальних вкладень. Його частка сягає 
67,7% загальних обсягів капітальних вкладень, тоді як 
іноземними інвестиціями було профінансовано лише 4,1%. Це є 
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турбуюча тенденція, яка може свідчити про недовіру іноземних 
інвесторів до перспектив подальшого економічного зростання 
України. 

Галузеві тенденції: Нова динаміка зростання  
Енергетика. На вимогу інвесторів та радника по приватизації 
обленерго “Креді Свіс Ферст Бостон” Кабінет Міністрів відклав на 
два місяці тендери по їх приватизації, які мали відбутися 22 
лютого та 1 березня. Теж, на вимогу інвесторів Кабмін вже 
ухвалив постанову про реструктуризацію боргів обленерго, а 
також суттєво зменшив перелік підприємств та організацій, які не 
можна відключати від електромережі. Проте нові тарифи ще не 
були затверджені. У 2000 році Уряду вдалося досягти певних 
успіхів у реформуванні енергетичного сектора. Був підвищений 
рівень оплати у грошовій формі на оптовому ринку електроенергії 
та рівень розрахунків у грошовій формі за спожитий газ.  

Приватизація. Згідно з планом приватизації, “Укртелеком” 
збільшив свою частку у статутному фонді дочірньої компанії 
“УТЕЛ” майже до 80%, викупивши акції у іноземних власників 
(АТ&Т та “Дойчетелеком”). “Укртелеком” має намір викупити 
решту акцій у іноземних власників на початку другого кварталу 
2001 року. Проте, все ще існує ризик того, що “Укртелеком” не 
вдасться продати до кінця цього року, якщо не буде значно 
покрашено роботу Комісії з його приватизації. 

Сільське господарство. У січні було прийнято низку законів, 
які у майбутньому будуть у значній мірі визначати розвиток 
сільського господарства в Україні. Ці закони передбачають 
введення системи залогових цін на сільськогосподарську 
продукцію, регулюють механізми компенсування державою 
процентних витрат по сільськогосподарським кредитам, наданих 
комерційними банками. Також, як продовження реформ у 
сільському господарстві, закони забезпечують подальший 
розподіл активів колишніх колгоспів. Уряд теж списав частину 
боргів сільгосппідприємств по урядових кредитах, наданих 
раніше, і реструктуризував решту. Проте, оскільки більшість 
сільськогосподарських підприємств не є кредитоспроможні і 
основні передумови для їх кредитування ще не виконані (поки 
що не існує ані процедури банкрутства, ані нового Земельного 
Кодексу), багато сільгосппідприємств у цьому році залишаться 
без зовнішнього фінансування. До того ж, залогові ціни на 
сільськогосподарську продукцію навряд чи спрацюють, адже 
держава не має достатньо коштів для їх підтримки. 

Зовнішній сектор: небезпека попереду? 
У 2000 році Україна досягнула вражаючого розширення 
зовнішньої торгівлі – експорт товарами зріс на 25,8% а імпорт на 
17,8%, в результаті чого сальдо торгівлі товарами було 
позитивним та сягнуло 616,5 млн. дол. США, для порівняння у 
1999 році – -264 млн. Проте, цілком можливо, що у першій 
половині 2001 року на українських експортерів чекають 
проблеми, а саме – низькі ціни та стагнуючий попит на 
міжнародних ринках по основних позиціях українського 
експорту, спричинені сповільненням зростання світової 
економіки. В особливості це стосується металургії, яка 
забезпечує 44% надходжень від українського експорту товарів. 
Також зміцнення реального обмінного курсу гривні поставило 
українських експортерів у скрутне становище, адже витрати 
українських виробників зростають швидше, аніж у їх конкурентів. 
Та, незважаючи на всі ці труднощі, Уряд налаштований 
оптимістично і сподівається на зростання експорту на 4,2% і 
імпорту на 3,9% у 2001 році, а також на утримання значного 
позитивного сальдо рахунку поточних операцій, якого було 
досягнуто у 2000 році. Чистий приплив прямих іноземних 
інвестицій в українську економіку склав у 2000 році 583 млн. 
дол. США, для порівняння у 1999 році – лише 437 млн. дол. США. 
Проте, приплив ПІІ у минулому році є менший, аніж у 1998 році, і 
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це може свідчити про побоювання іноземних інвесторів щодо 
перспектив подальшого економічного зростання в Україні.  

Фіскальна політика: ринок внутрішніх запозичень  
31 січня Уряд схвалив Постанову, що визначає механізми його 
запозичень на внутрішньому ринку. Будуть використовуватися 
два типи інструментів: короткострокові державні облігації (КДО) 
із терміном обігу до одного року, а також середньострокові 
державні облігації (СДО) із терміном обігу від одного до п’яти 
років. Якщо КДО є подібним до ОВДП, СДО є новим інструментом 
на українському ринку. Цього року Уряд планує запозичити 2,1 
млрд. грн. на внутрішньому ринку, та виплатити 2,03 млрд. грн. у 
вигляді процентних платежів. З метою кращого контролю 
державним боргом створюються спеціальний фонд з його 
управління. У січні спостерігалося продовження зростання 
бюджетних доходів, які зросли на 33% у порівнянні із січнем 
1999 року. Це було досягнуто завдяки зростанню податкових 
надходжень, тоді як неподаткові надходження можуть стати 
найбільшою загрозою для виконання бюджету – у січні 
надходження від приватизації були вдвічі нижчі, ніж заплановані.  

Монетарна політика: Перші успіхи стерилізації 
У січні інфляція споживчих цін була високою та досягла 1,5% у 
порівнянні з груднем 2000 року (або 22,1% у порівнянні із січнем 
2000 року), переважно через зростання продовольчих цін. Тому 
урядовий прогноз інфляції у 13,6% видається доволі амбіційним. 
НБУ, розкритикований за проведення інфляційної політики у 
2000 році, планує зменшити темп зростання пропозиції грошей, 
як частину його анти-інфляційної стратегії. Стикнувшись із 45% 
зростанням агрегату M3 та 40% зростанням грошової бази у 2000 
році, НБУ вилучив надлишок гривні у січні, продаючи свої 
депозитні сертифікати та державні цінні папери комерційним 
банкам за умови їх викупу у майбутньому (зворотні РЕПО). 
Очевидною є зміна у монетарній політиці. У січні цього року НБУ 
стерилізував біля 948 млн. грн. – більше ніж протягом всього 
2000 року (922 млн. грн.). У січні НБУ не зміг продати процентні 
ПОВДП номінальною вартістю 9,56 млрд. грн. із свого портфеля 
через відсутність попиту на них. НБУ буде докладати всіх зусиль 
для розвитку ринку ПОВДП для того, щоб вилучити надлишкову 
ліквідність комерційних банків, та шукати інші інструменти 
управління грошовим ринком. Через ці проблеми зі 
стерилізацією, сезонні фактори, а також цінову інертність, 
інфляція може залишитися високою у першому кварталі 2001 
року.  

Фінансові ринки: Поки що гривня буде стабільна 
Валютний ринок. В січні курс гривні був стабільним. 
Керівництво НБУ стверджує, що не відбудеться суттєвих змін у 
його політиці на міжбанківському валютному ринку. Скоріш за 
все НБУ буде і надалі притримуватися своєї тактики 
викуповування значних обсягів іноземної валюти, і не планує 
лібералізувати валютний ринок.  

Ринок цінних паперів. У січні обсяг торгів на ПФТС залишився 
на середньомісячному рівні 2000 року, і склав 120 млн. грн. Та в 
той же час, це на 48% менше ніж у грудні 2000 року, коли були 
зафіксовані найбільші для 2000 року обсяги торгів. Індекс ПФТС 
зріс на 1,67% з 55,53 до 56,46. 

Банківський сектор. У 2000 році загальні збитки комерційних 
банків склали 29,5 млн. грн. – найгірший  результат з часів 
проголошення незалежності. Незважаючи на те, що більшість 
банків (142 з 154) була прибутковими, і їх об’єднані прибутки 
склали 478,5 млн. грн., дванадцяти збиткових банків виявилося 
достатньо, щоб перекрити прибутки решти. Найбільші збитки 
зазнали банки “Слов’янський” (325 млн. грн.) та “Україна” (96 
млн. грн.). 
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Скорочення 
 

дпп  до попереднього періоду 

кум.  кумулятивно 
дпр до попереднього року 

дпм до попереднього місяця 

Основні Економічні Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Номінальний ВВП млрд. дол. США 37,0 44,6 50,2 41,9 30,8 32,2
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 6,9 *
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 19,0 *
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 7,0 *
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 0,7
Загальний державний борг % ВВП 41,7 25,0 30,4 51,5 62,8 45,4
Зовн. борг (загальний) % ВВП 27,0 20,5 19,4 38,4 51,0 44,1
Грошова база, на кінець періоду % до попер. року 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 32,2

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

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

* прогнозні дані

** дефлятор ІСЦ, дол. США

Економічні Тенденції I кв 00 II кв 00 III кв 00 IV кв 00 Лис. Грд. Січ.

Зростання ВВП (реальне) % до попер. року 5,5 4,5 5,1 … 8,0 … 9,1
Зростання ВВП (реальне, кум.) % до попер. року 5,5 5,0 5,0 6,0 5,4 6,0 9,1
Промислове виробництво (реальне) % до попер. року 6,7 7,5 13,0 … 12,6 16,5 19,5
С/госп. виробництво (реальне, кум) % до попер. року -4,9 -4,9 1,3 9,2 2,2 7,6 0,5
ІСЦ % до попер. року 25,1 27,4 31,1 28,9 28,9 25,8 22,1
ІВЦ % до попер. року 19,9 22,5 20,6 20,4 20,1 20,8 17,8
Експорт тов./посл. (дол. США, кум) % до попер. року 24,8 16,4 20,1 … 25.9* 25.8* …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум) % до попер. року 19,4 19,8 16,0 … 19.3* 17.8* …
Торгівельний баланс товарами млрд. дол. США -0,43 0,24 0,29 0,22 0,07 -0,01 …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США -0,21 0,49 1,30 … … … …
Поточний рахунок % ВВП -3,5 6,8 13,9 … … … …
Офіційні резерви, на кінець періоду млрд. дол. США 0,94 0,81 0,83 1,63 1,22 1,63 1,72
Грошова база, на кінець періоду % до попер. року 47,9 35,7 34,5 39,9 34,2 39,9 …
Сер.відс.ставка по кредиту ** % річних 35,7 31,7 32,5 31,2 32,0 31,2 …
Обмінний курс, середній дол. США 5,47 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,43
Обмінний курс, середній євро 5,28 5,15 4,76 4,72 4,65 4,88 5,10

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

*Місячні дані наведені тільки для товарного експорту/імпорту
** Середньовзважена процентна ставка кредиту у гривнях, 30 днів, (НБУ)


