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Місячний Економічний Моніторинг України 

• Реорганізація Кабінету Міністрів, запропонована Прем‘єр-
міністром  В.Ющенко, залишається предметом політичних 
суперечок серед найвищих державних посадових осіб. 

• Енергетичні системи України та Росії можуть бути об‘єднані 
у випадку затвердження Кабміном нещодавно підписаного 
меморандуму. Це підвищить стабільність української 
енергосистеми, але може призвести до більшої залежності 
від поставок електроенергії з Росії.  

• У лютому темпи зростання промислового виробництва 
вповільнилися до 12,6% дпр завдяки вищій статистичній 
базі, що призведе до нижчих темпів зростання ВВП. Однак, 
непогані показники діяльності основних галузей будуть 
зберігатися у першому кварталі.  

• В лютому інфляція споживчих цін уповільнилася до 0,6% 
дпм порівняно з 1,5% за січень, що є першою ознакою 
утримання інфляції під контролем. 

• Міністерство фінансів та НБУ разом намагаються відродити 
внутрішній ринок державних цінних паперів, пропонуючи 
власні інструменти. Зацікавленість ними з боку приватного 
сектора до цього часу залишається низькою. 

 
Політика: Реорганізація Кабміну для проведення 
ефективних економічних реформ 

Прем‘єр-міністр В.Ющенко ініціював реорганізацію Кабінету 
Міністрів, націлену на підвищення впливу Уряду на проведення 
економічних реформ та подолання поточної політичної кризи. 
Він запропонував запровадити нову посаду міністра з питань 
реформ, підпорядкувати Урядові Пенсійний фонд, Державну 
податкову адміністрацію та Державну митну службу та 
звільнити деяких вищих керівників ПЕК (міністра С.Єрмілова та 
голову НКРЕ О.Гридасова). Перспективи ініціатив В. Ющенка по 
вирішенню суперечок в Кабміні і, відповідно, реформаторські 
можливості Уряду залишаються неясними до остаточного 
рішення Президента Л.Кучми. 

Міністр палива та енергетики С.Єрмілов та президент російської 
енергетичної монополії “ЄЕС” А.Чубайс підписали меморандум 
щодо об’єднання енергетичних систем двох країн. Меморандум 
ще підлягає затвердженню Кабміном. Об‘єднання двох систем 
підвищить стабільність української енергосистеми, але 
збільшить залежність від російських джерел електроенергії. 

Реальна економіка: Подальші успіхи економічного 
розвитку вимагають політичного консенсусу 

Темпи зростання ВВП можуть уповільнитися до близько 6,0% 
дпр в лютому у порівнянні із 9,1% у січні через нижчі темпи 
зростання промислового виробництва (12,6% дпр). Високі 
темпи зростання промисловості в лютому 2000 року пояснюють 
це уповільнення. Успіхи економічних реформ Уряду мали 
позитивний вплив на очікування населення та підприємств; 
показники діяльності промисловості навряд чи погіршаться у 
першому кварталі. Споживання зростатиме в 2001 році, але 
повільніше, ніж у 2000 році. Підприємства схильні інвестувати у 
виробничі потужності більше, що сприятиме розвитку 
машинобудування та будівництва. Негативні очікування з 
приводу погіршення умов на світових ринках поки що не 
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виправдалися, тому експортери металургійної продукції 
залишаються досить оптимістичними щодо перспектив галузі в 
2001 році. Пріоритетом Уряду тепер повинні стати структурні 
реформи із збереженням фінансової та цінової стабільності. Але 
можливість запроваджувати ці реформи обмежена суперечками 
між політичними силами – це породжує невпевненість стосовно 
стійкості тенденції зростання. Для подальшого просування 
реформ та зміцнення довіри інвесторів повинен бути 
збережений політичний консенсус. 

Галузеві тенденції: Застережливі ознаки в 
структурних реформах 

Енергетика. Минулого року Уряд досягнув деякого успіху у 
боротьбі з неплатежами та немонетарними розрахунками в 
енергетичному секторі, особливо починаючи з липня 2000 
року, коли були введені більш контрольовані розподільчі 
рахунки. Як результат, у другій половині 2000 року оптовий 
ринок отримав 100,7% належних платежів від регіональних 
розподільчих компаній, в тому числі 55,1% готівкою. В січні 
2001 року платіжна дисципліна в енергетичному секторі значно 
погіршилась. Зниження частки платежів на розподільчі рахунки 
у грошовій формі до 37,7% разом із значним зменшенням 
загального рівня платежів, призвело до підвищення боргів 
обленерго за спожиту енергію.   

Сільське господарство. Уряд продовжив термін надання пільг 
сільськогосподарським підприємствам щодо сплати ПДВ до 
2004 року. Сума нарахованого ПДВ повинна використовуватись 
виробниками на закупівлю товарно-матеріальних запасів. Таке 
неявне субсидіювання сільськогосподарського сектору обмежує 
можливості для більш ефективного використання коштів. 
Президент підписав закон, що тимчасово забороняє будь-яку 
продаж та купівлю сертифікатів на земельну власність. 
Дозволяється тільки успадкування землі або її купівля для 
державних або громадських потреб.  

Інфраструктура. Міністерство транспорту оголосило конкурс 
на концесію з будівництва та експлуатації 146 кілометрового 
шосе Київ - Вінниця, що з‘єднує західний кордон України з 
Києвом. Проект планується завершити через 6 років, кошторис 
– 466 млн. євро, концесія надається на 49 років. Поки що був 
підписаний тільки один договір на концесію доріг та оголошено 
ще два конкурси. 

Зовнішньоекономічна діяльність: Торгівля 
послугами в 2001 році 
За підсумками 2000 року експорт та імпорт послуг можуть 
показати зростання відповідно на 3% та 4% дпр, і баланс 
залишиться незмінним, з позитивним сальдо у 1,4 млрд. дол. 
США. Таким чином, в 2000 році баланс торгівлі товарами та 
послугами досягне позитивного сальдо в обсязі 2,2 млрд. дол. 
США, а рахунок поточних операцій – в обсязі 2,0 млрд. дол. 
США. В січні 2001 року експорт товарів, найімовірніше, 
зростатиме такими ж високими темпами (на 10% дпр), в той час 
як імпорт зростатиме ще швидше (приблизно на 15% дпр) з 
сезонних причин. Якщо в першому кварталі економіки країн 
СНД та світова економіка далі зростатимуть теперішніми 
темпами, український експорт та імпорт товарів в січні-березні 
2001 року можуть збільшитись відповідно на 5% та 4% дпр.  

Фіскальна політика: Борговий тягар в 2001 році 
залишається значним 

Тиск боргових зобов‘язань на бюджетні видатки залишиться 
значним в 2001 році: Мінфін та НБУ повинні виплатити 
відповідно 10,6 млрд. грн. та 558 млн. дол. США по державному 
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боргу. В лютому для власників єврооблігацій, виплати по яких 
не були реструктиризовані в 2000 році, був запропонований 
борговий своп на умовах обміну 2000 року. В той же час Мінфін 
планує запозичити 3,6 млрд. грн. на ринку державного боргу, а 
НБУ очікує отримати 750 млн. дол. США згідно Програми 
розширеного фінансування EFF. Виплата наступного траншу 
фінансування була однак відкладена щонайменше до березня. 

Цього місяця Світовий Банк надав 60 млн. дол. США, або 60% 
третього траншу Кредиту реструктуризації фінансового сектору. 
Україна може отримати протягом 2001-2003 років 1,8 млрд. 
дол. США або 456 млн. дол. США, в залежності від виконання 
умов Банку. Для отримання першого траншу Україна повинна 
розв’язати проблеми з банками “Україна” та “Ощадбанк” та 
вирішити деякі питання в енергетичному секторі. 

Монетарна політика: Оптимізм стосовно темпів 
інфляції в першому кварталі 

В лютому темпи інфляції споживчих цін уповільнилися до 0,6% 
(або 18.9% дпр) у порівнянні з січнем, коли інфляція сягнула 
1,5% дпм. Таке значне зменшення є першою ознакою 
утримання інфляції під контролем. Початок 2001 року, без 
сумніву, є більш вдалим порівняно з 2000 роком, коли ціни 
злетіли на 10,2% в першому кварталі. Лібералізація тарифів на 
комунальні послуги та зростання цін на продовольчі товари 
були основною причиною інфляції минулого року, але ці 
ефекти вже втратили свій вплив. 

Завдяки такій позитивній тенденції Уряд дотримується свого 
прогнозу інфляції на 2001 рік (13,6%). Однак керівництво НБУ 
допускає, що за підсумком першого кварталу інфляція може 
сягнути 3-3,5% кум.. Загальні зусилля НБУ та Мінфіну з 
регулювання грошового ринку, а також значні обсяги 
повернення кредитів комерційним банкам обумовили зниження 
грошових агрегатів в січні. Проте, ризик збільшення інфляції 
залишається через непередбачувані ціни на енергоресурси, 
останнє підвищення пенсій та зростання тарифів на залізничні 
перевезення вантажів. 

Фінансові ринки: Попит на державні облігації 
залишається слабким  

Ринок державного боргу. Як Міністерство фінансів, так і НБУ 
намагаються здійснювати операції на своїх сегментах ринку 
державного боргу. Міністерство фінансів, оперуючи на 
первинному ринку, позичило близько 218 млн. грн. через 
продаж КДО (короткострокові державні облігації) зі строком 
погашення 3 та 6 місяців. Первинні аукціони з СДО 
(середньострокові державні облігації) були відкладені до 
березня. Наприкінці лютого НБУ знову запропонував на продаж 
свої депозитні сертифікати. 

Відродження внутрішнього боргового ринку все ще 
залишається проблематичним, переважно через невизначеність 
державної політики, що призводить до обмеженої кількості 
учасників первинних аукціонів. Тому одним з головних 
покупців державних облігацій був Пенсійний фонд, який 
інвестував у ці інструменти близько 50 млн. грн. Спроби НБУ 
продати процентні державні облігації (ПОВДП) практично не 
увінчались успіхом через низький попит (з початку 2001 року 
було продано ПОВДП на суму лише 0,2 млн. грн.). 

Валютний ринок. Станом на кінець лютого, офіційні резерви 
НБУ становили 1,78 млрд. дол. США, порівняно з 1,63 млрд. 
дол. США на початку року. Згідно з оцінками НБУ, на кінець 
2001 року офіційні резерви складуть 1,7 млрд. дол. США у 
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випадку оптимістичного сценарію або 1,5 млрд. дол. США за 
песимістичним сценарієм. 

Під час свого останнього візиту до України Джон Одлінг-Смі, 
голова другого Європейського департаменту МВФ, заявив, що 
політика плаваючого валютного курсу є найкращою для 
України. Минулого року МВФ визнав, що фіксований валютний 
режим є менш привабливим для перехідних країн, ніж 
плаваючий.  

Банківський сектор. На початку року у банківському секторі 
спостерігалися деякі позитивні тенденції: кількість банківських 
депозитів зросла на 357 млн. грн., в той час як середні 
відсоткові ставки по кредитах зменшились з 37,2% до 34,9%. 
Однак, рішення головного офісу Societe Generale ліквідувати 
банк Societe Generale Ukraine стало неприємною новиною для 
цього сектору. Ця установа була однією з найбільш успішних 
серед іноземних банків на Україні, і її закриття погіршує 
загальні очікування щодо розвитку економіки та фінансової 
системи зокрема.        
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

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

Зростання ВВП (реальне) % дпр 5.5 4.5 5.1 … 8.0 … 9.1 6.0 *
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5.5 5.0 5.0 6.0 5.4 6.0 9.1 7.6 *
Промислове виробництво (реальне) % дпр 6.7 7.5 13.0 … 12.6 16.5 19.5 12.6
С/госп. виробництво (реальне, кум) % дпр -4.9 -4.9 1.3 9.2 2.2 7.6 0.5 0.5 *
ІСЦ % дпр 25.1 27.4 31.1 28.9 28.9 25.8 22.1 18.9 *
ІВЦ % дпр 19.9 22.5 20.6 20.4 20.1 20.8 17.8 16.6 *
Експорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 24.8 16.4 20.1 … 25.9" 25.8" … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 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 1.78
Грошова база, на кінець періоду % дпр 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 5.43
Обмінний курс, середній євро 5.28 5.15 4.76 4.72 4.65 4.88 5.10 5.01

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

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

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) % дпр -12.2 -10.0 -3.0 -1.9 -0.4 6.0
Промислове виробництво (реальне) % дпр -24.5 -0.6 -1.2 -1.7 2.2 12.9
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -4.6 -9.5 -1.9 -9.8 -6.9 7.6
Приватне споживання % дпр -1.6 -9.2 0.5 2.0 1.5 5.0 *
ІСЦ, в середньому за період % дпр 28.2 23.6 15.9 10.6 22.7 28.2
ІСЦ, на кінець періоду % дпр 181.4 39.7 10.1 20.0 19.2 25.8
ІВЦ, в середньому за період % дпр 488.9 52.1 7.7 13.2 31.5 20.9
Експорт товарів та послуг (дол. США) % дпр -0.9 23.4 0.0 -13.4 -7.9 19.0 *
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр -4.0 24.2 2.0 -14.0 -19.1 16.0 *
Умови торгівлі % дпр -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 2.0 *
Поточний рахунок % ВВП -3.1 -2.7 -2.7 -3.1 2.7 6.2 *
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 0.7
Загальний державний борг % ВВП 41.7 25.0 30.4 51.5 62.8 44.1
Зовн. борг (загальний) % ВВП 27.0 20.5 19.4 38.4 51.0 32.2
Грошова база, на кінець періоду % до попер. рок 132.3 38.0 44.6 21.9 39.3 39.3

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 ** % дпр 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


