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Місячний Економічний Моніторинг України 

• План В. Ющенка по реорганізації Кабінету Міністрів поки що 
реалізувався в зміні Міністра палива та енергетики С. 
Єрмілова. Створення Міністерства промислової політики та 
підпорядкування Фонду державного майна Кабінету 
Міністрів все ще залишається під питанням. 

• Кабінет Міністрів затвердив “Пріоритетні завдання на 2001 
рік” як програму подальших реформ у відповідності до 
нещодавнього послання Президента до Верховної Ради. 
Основою програми є соціальна спрямованість та 
забезпечення подальшого зростання. 

• У березні Верховна Рада затвердила Бюджетний Кодекс, 
який визначає принципи та основи бюджетної системи 
України.   

• “Укртелеком” викупив всі акції “Утел”, що належали AT&T та 
Deutsche Telecom, консолідуючи таким чином 90% акцій 
“Утелу”. 

 
Політика: Перші кроки до політичного консенсусу 

Президент Л. Кучма, Прем’єр-міністр В. Ющенко та Голова 
Верховної Ради І. Плющ виступають за досягнення узгодження 
по взаємній відповідальності Верховної Ради та Кабінету 
Міністрів та збереження більшості Верховної Ради. Це є 
необхідним для забезпечення нормального функціонування 
Ради та прийняття важливих законів у економічній сфері. Уряд, 
у свою чергу, потребує підтримки парламентської більшості для 
прискорення реформ. 

Згідно з ініціативою В. Ющенка щодо реорганізації Кабінету 
Міністрів, на початку березня президент Л. Кучма підписав 
постанову про звільнення С. Єрмілова з посади Міністра палива 
та енергетики та призначив С. Сташевського, який до цього був 
першим заступником мера Києва. Щодо субординації Фонду 
державного майна Кабміну, то наприкінці березня Рада 
прийняла в першому читанні проект закону що ставить ФДМ 
тільки під контроль парламенту. Майбутня доля та кінцева 
ефективність цих перетворень залишаються невизначеними. 

Президент Л. Кучма надіслав Верховній Раді послання, яке в 
загальних рисах описує основні цілі на 2001 рік. Згідно з цим 
документом Кабмін затвердив “Пріоритетні завдання на 2001 
рік” як програму подальших реформ. В цілому, пріоритети 
Уряду залишаються подібними до цілей 2000 року: побудова 
системи соціального захисту та забезпечення стійкого 
економічного зростання. Регіональний розвиток та покращення 
управління в державному секторі також є пріоритетами. 

Проблема реструктуризації боргу Паризькому клубу 
залишається невирішеною і наступні переговори відкладені до 
кінця квітня. Нещодавні політичні події в Україні могли бути 
одним з чинників для такого обачливого відношення іноземних 
інвесторів до пропозиції реструктуризації українського боргу. У 
Вашингтоні на початку березня українська делегація вела 
переговори з представниками МВФ, Світового Банку та 
Казначейства США. Терміни нового фінансування від МВФ та 
Світового Банку не були погоджені.                  
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Реальна економіка: Перший квартал продовжує 
добру тенденцію 2000 року 

Темп зростання промислового виробництва в березні може 
прискоритись, порівнюючи з лютим, та досягнути зростання у 
16,0% дпр. Тоді результатом першого кварталу буде 
кумулятивне зростання на рівні 16,4% дпр. Крім лідерів 
зростання на протязі минулого року (харчова, легка та 
деревообробна галузі) машинобудування продовжує 
нарощувати темпи виробництва. Позитивна тенденція 
поступового збільшення частки обробних галузей з великою 
часткою доданої вартості викликає оптимізм щодо результатів 
першого кварталу. Крім того, сільське господарство продовжує 
зростати – хоча й відносно малими темпами (1,6% дпр в 
лютому) – в першу чергу завдяки власному виробництву 
домогосподарств. ВВП може досягти 7,0% зростання в березні 
(7,4% дпр кумулятивно з початку 2001 року). Перші кроки до 
досягнення політичного консенсусу між Кабінетом Міністрів та 
Верховною Радою є позитивними ознаками підтримки 
макроекономічної стабільності та високого реального зростання 
в 2001 році.     

Галузеві тенденції: Досягнення другого кращого 
рішення  

Сільське господарство. Цього року Уряд збільшив верхню 
межу бюджетних компенсацій за відсотки по комерційним 
кредитам сільськогосподарським виробникам до 70%. В 2001 
році в бюджеті передбачено 150 млн. грн. як часткову 
компенсацію відсотків по кредитам. На початок квітня по такій 
схемі комерційні банки вже надали кредитів на 900 млн. грн., 
порівняно з 818 млн. грн. за весь 2000 рік. В даній ситуації такі 
компенсації можуть бути другим кращим рішенням, але в 
довгостроковому періоді прибутковість сільськогосподарських 
виробників повинна стати головною вимогою для ефективного 
кредитування українського сільськогосподарського сектору.    

Приватизація. Спостерігається тенденція до концентрації 
власності в галузі телекомунікацій. Так, “Укртелеком” викупив 
всі акції “Утел”, що належали AT&T та Deutsche Telecom, та 
зосередив у своїх руках 90% акцій “Утелу”. Решта 10% є 
власністю українського “Брокбізнесбанку”.   

Зовнішньоекономічна діяльність: Поки що все 
добре 
На перший погляд, 2000 рік здається найбільш сприятливим 
для розвитку української зовнішньої торгівлі. Згідно з 
попередніми оцінками НБУ, Україна досягнула позитивного 
сальдо торгівлі товарами (вперше з 1994 року) в розмірі 752 
млн. дол. США. В 2000 році сальдо поточного рахунку мало 
вражаюче зростання з 2,7% ВВП до 5.8% ВВП. В січні обсяги 
зовнішньої торгівлі далі збільшувалися із зростанням експорту 
на 32,1% дпр і падінням імпорту до 10,9% дпр, що призвело до 
позитивного торгового балансу у розмірі 90 млн. дол. США - 
досить рідкісне явище в першому кварталі. 
На жаль, Україна навряд чи збереже цю тенденцію в 2001 році. 
Різке зростання торгівлі зазвичай пов’язується із значним 
економічним розвитком в Росії, а темпи її зростання в 2001 році, 
скоріш за все, сповільняться. Український недиверсифікований 
експорт вже стикнувся з антидемпінговими розслідуваннями в 
США та ЄС і має замало потенціалу для подальшого росту, крім 
ринків СНД та Близького Сходу.  
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Фіскальна політика: Бюджетна система стане більш 
стабільною? 

22 березня 2001 року Верховна Рада затвердила Бюджетний 
Кодекс. Він визначає принципи та основи бюджетної системи 
України. Значна частина присвячена засадам міжбюджетних 
відносин. Однак, одна з найбільших проблем: значний розрив 
між призначеними повноваженнями місцевих урядів та 
фактичною можливістю їх профінансувати - не була вирішена. 
Тенденція до звуження доходної бази для місцевих бюджетів та 
більшої залежності від трансфертів з центрального бюджету є 
очевидною. Незважаючи на існуючі недоліки, прийняття 
Кодексу може розцінюватись як позитивний крок до 
реформування бюджетної політики України. Кодекс передбачає, 
що всі закони, на базі яких формуватимуться доходи бюджету 
на 2002 рік, повинні бути прийняті до 15 серпня 2001 року. 
Ухвалення Податкового Кодексу до того часу в цілому є 
проблематичним, враховуючи існуючі недоліки. Податкова 
політика в Україні продовжує бути непослідовною. Замість того, 
щоб сконцентрувати всі зусилля на податковій реформі в 
країні, приймаються нові юридичні документи про списання 
боргів та про надання податкових пільг окремим 
підприємствам, галузям та регіонам. Водночас, навантаження 
на справних платників податків навіть зростає. Новий закон 
про обов’язкове страхування, підписаний Президентом в 
березні, сприятиме цьому.          

Монетарна політика: НБУ звертається до інших 
інструментів 

У березні 2001 року інфляція споживчих цін становила 0,6% у 
порівнянні з лютим, або 17,3% дпр. Інфляція перебуває під 
контролем в першому кварталі і становить 2,7% кум. Індекс 
виробничих цін у березні навіть знизився на 0,5% у порівнянні 
з лютим. Беручи до уваги низьку інфляцію та зменшення 
відсотків по міжбанківським кредитах, 10 березня НБУ знизив 
свою ставку рефінансування на два процентних пункти до 25% 
річних. Таким чином, НБУ намагається активізувати кредитну 
діяльність банків, особливо щодо кредитування 
сільськогосподарського сектору. Для того щоб підтримати 
ліквідність комерційних банків та допомогти виконати резервні 
зобов’язання, НБУ планує проводити щотижневі тендери по 
рефінансуванню комерційних банків. Вже були проведені два 
тендери.   

Фінансові ринки: Банки мають прибуток, але все 
ще на межі  

Валютний ринок. З початку 2001 року гривня зміцнилася на 
0,3% з 5,435 грн/дол. США до 5,419 грн/дол. США. Процес 
незначного подорожчання гривні розпочався ще всередині 
грудня 2000 року, але в березні стало ясно що НБУ дозволить 
трохи більші коливання номінального валютного курсу в 
порівнянні з червнем – листопадом 2000 року. 

Всередині березня Національний банк запропонував поправку 
до закону про приватизацію, яка дозволить не конвертувати в 
гривню валютні надходження від приватизації. Ці кошти будуть 
зараховуватись безпосередньо в валюті на рахунки Фонду 
державного майна та бюджету і не створюватимуть додаткового 
тиску на внутрішній валютний ринок.  

Ринок цінних паперів. Перша Фондова Торгова Система 
(ПФТС) виключила акції “Укррічфлоту” зі свого торгівельного 
списку, пояснюючи це тим, що “Укррічфлот” змінив деякі 
параметри акцій не інформуючи торгівельну систему. Державна 
комісія по цінним паперам та фондовому ринку зареєструвала 
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перший випуск акцій Національної Акціонерної Компанії 
“Нафтогаз України” номінальною вартістю 5,564 млрд. грн.. 
НАК “Нафтогаз України” випустила ці акції в процесі 
корпоратизації.         

Банківський сектор. В січні та лютому 2001 року фінансовий 
результат комерційних банків, що звітують Асоціації 
Українських Банків, становив 103 млн. грн.. Середні доходи на 
активи (ROA) були 0,4%. Загальний обсяг кредитів в січні 
знизився на 0,5% порівнюючи з попереднім місяцем, а 
депозити населення зросли на 1,8%. В 2000 році кредити та 
депозити зросли на 62% та 54% дпр. відповідно. Зменшення 
кредитів сталося вперше з часу президентських виборів 1999 
року. Банківська система все ще є слабкою і неефективною і не 
в змозі надати достатню кількість кредитів економіці. Велику 
частину надмірних витрат банки переносить на клієнтів, що 
можна побачити на великій розбіжності між ставками по 
кредитах і депозитах.        
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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 00III кв 00 IV кв 00 Лис. Грд. Січ. Лют. Бер.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 5.5 4.5 5.1 … 8.0 … 9.1 6.2 7.0 *
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5.5 5.0 5.0 6.0 5.4 6.0 9.1 7.6 7.4 *
Промислове виробництво (реальне) % дпр 6.7 7.5 13.0 … 12.6 16.5 19.5 16.7 16.0 *
С/госп. виробництво (реальне, кум) % дпр -4.9 -4.9 1.3 9.2 … … … … …
ІСЦ % дпр 25.1 27.4 31.1 28.9 28.9 25.8 22.1 18.9 17.3
ІВЦ % дпр 19.9 22.5 20.6 20.4 20.1 20.8 17.8 16.4 12.8
Експорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 24.8 16.4 20.1 … 25.9" 25.8" 32.1" … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 19.4 19.8 16.0 … 19.3" 17.8" -10.9 … …
Торгівельний баланс товарами млрд. дол. США -0.43 0.24 0.29 0.22 0.07 -0.01 0.09 … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США -0.21 0.49 1.30 0.30 … … … … …
Поточний рахунок % ВВП -3.5 6.8 13.9 3.0 … … … … …
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 36.1 33.2 32.0
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 5.42
Обмінний курс, середній євро 5.28 5.15 4.76 4.72 4.65 4.88 5.10 5.01 4.94

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

" 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 19.6 †

Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр -4.0 24.2 2.0 -14.0 -19.1 15.0 †

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 1.9
Поточний рахунок % ВВП -3.1 -2.7 -2.7 -3.1 2.7 5.8
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 39.9

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 14.3

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

* Прогнозні дані;   † Попередні розрахунки НБУ

** Дефлятор ІСЦ, дол. США


