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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Верховна Рада затвердила Анатолія Кінаха на посаду 

Прем�єр-міністра України. 

• Протягом січня-квітня ВВП зріс на 8,5% кум. дпр, при цьому 
зростання промислового виробництва досягло рекордного 
рівня. Перспективи зростання у першій половині поточного 
року є достатньо обнадійливими. 

• У першому кварталі позитивне сальдо торгового балансу 
становило 816 млн. Доларів США. Тиск на українських 
експортерів на основних зовнішніх ринках зростає. 

• Скорочення державних видатків у 2001 фіскальному році є 
дуже ймовірним через постійне зменшення надходжень до 
бюджету. 

• У травні темп інфляції знизився до 15,1% дпр, але 
проблеми зі стимулюванням ринку внутрішніх запозичень 
викликають занепокоєння щодо ефективного 
контролювання пропозиції грошей в майбутньому. 

• Перший квартал 2001 року був успішним для банківського 
сектору, прибутки якого склали 155 млн. грн. Розпочалося 
реформування банку �Україна�. 

Політика: Призначено нового Прем�єр-міністра 
України 
Після місячних дебатів Верховна Рада затвердила А.Кінаха, 
голову Українського союзу промисловців та підприємців, на 
посаду нового Прем�єр-міністра. Серед основних пріоритетів 
А.Кінах визначив запровадження податкової та 
адміністративної реформ, подальше реформування аграрного та 
енергетичного секторів, �інноваційний� (замість �фіскального�) 
підхід до процесу приватизації, підтримка внутрішнього 
виробника та подолання бідності. О.Дубина був призначений 
на посаду Першого віце-прем�єр міністра, тоді як більшість 
членів Кабінету В.Ющенка залишилися на своїх посадах у 
новому Уряді. Серед них Міністр фінансів І.Мітюков та Міністр 
економіки В.Роговий. 

Черговим кроком адміністративної реформи стало введення 
нових посад державних секретарів у Кабінеті Міністрів та на 
рівні міністерств. Державні секретарі будуть призначатися на 
п�ятирічний термін президентських повноважень, протягом 
якого вони не зможуть бути усунені з посад, навіть у разі зміни 
Кабінету. Їхні функції та повноваження щодо формування 
політики досі залишаються незрозумілими. Хоча цей крок 
спрямований на підсилення стабільності в економічній політиці, 
централізація влади такого характеру викликає серйозне 
занепокоєння. 

В ході другого читання Верховна Рада відхилила проект 
Земельного кодексу через розбіжності в позиціях 
парламентарів щодо торгівлі сільськогосподарською землею. 
Відхилення нового Кодексу стане, ймовірно, однією з перешкод 
до залучення інвестицій та впровадження сталих механізмів 
кредитування сільськогосподарського сектору в Україні. 

Бюджетний кодекс, прийнятий Верховною Радою в березні, ще 
й досі не був переданий на затвердження Президента через 
деякі суперечності в тексті документу. Така затримка 
зашкоджує підготовці бюджету на 2002 рік. 

Реальна економіка: В першій половині року 
очікуються високі темпи зростання 
В квітні ВВП зріс на 10,8% дпр (за період з початку 2001 року 
на 8,5% кум. дпр). Таке зростання забезпечувалося, в 
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основному, за рахунок високих темпів росту в промисловості 
(18,4%). Проте, у квітні промислове виробництво знизилося на 
1,6% у порівнянні з березнем, а значна частка підприємств 
зменшила обсяги випуску продукції. Незважаючи на такі 
ознаки охолодження, позитивні показники першого кварталу, 
ймовірно, зберігатимуться протягом наступних місяців та 
першої половини року. Проте, зростання майже в усіх секторах 
� за винятком, можливо, аграрного � забезпечується лише 
внутрішніми ресурсами підприємств. Зміни в Уряді призводять 
до невизначеності щодо майбутньої промислової політики та до 
зниження бажання зі сторони комерційних банків надавати 
кредити промисловому сектору. Без диверсифікації 
інвестиційних джерел темпи зростання можуть й надалі 
знижуватись в усіх галузях промисловості. 

Галузеві тенденції: Перші результати реформ у 
сільськогосподарському секторі 
Сільське господарство. Реформи в сільськогосподарському 
секторі дали перші результати. Аграрії вчасно завершили 
весняні посівні роботи. Новий механізм кредитування 
сільськогосподарських підприємств, який базується на 
частковій компенсації державою сплати відсотків (було надано 
біля 1,5 млрд. грн.), був одним із факторів цього успіху. Краща 
підготовка до посівних робіт та сприятливі погодні умови 
покращили сподівання на більший врожай у цьому році. Це 
може перетворити Україну з країни-імпортера деяких зернових 
культур на країну-експортера та, врешті, сприяти зниженню 
внутрішніх цін. 
Енергетика. Нещодавно підписана угода між президентами 
України та Туркменістану передбачає постачання в Україну 250 
млрд. куб. метрів природного газу за ціною 42 Долари США за 
одну тисячу куб. метрів протягом 2002-2006 років. Угодою 
передбачається оплата половини поставок готівкою, а іншої 
половини � через різноманітні послуги. Таким чином, було 
здійснено наступний крок у напрямку диверсифікації джерел 
енергоресурсів для України. 

У березні-квітні 2001 року платежі обленерго готівковими 
коштами за відпущену з оптового ринку електроенергію 
стабілізувалися на рівні 70%. Стовідсоткові готівкові виплати є 
недосяжними, оскільки боржники не можуть бути відключені 
від джерел постачання енергії. 

Інфраструктура. В торговому порту Іллічівська було відкрито 
термінал по транспортуванню контейнерів та автомобілів. 
Також запроваджено регулярні транспортні перевезення між 
Іллічівськом та Поти/Батумі, що стане частиною Євро-
Азійського транспортного коридору. Термінал здатен щорічно 
обслуговувати 22 600 контейнерів європейського стандарту та 
1 500 автомобілів. 

Зовнішній сектор: Умови на зовнішніх ринках 
продовжують погіршуватися 
В першому кварталі 2001 року позитивне сальдо зовнішньої 
торгівлі склало 816 млн. Доларів США, на відміну від дефіциту у 
розмірі 37 млн. Доларів США у січні-березні 2000 року. Разом з 
цим, експорт зріс на 16% дпр, а імпорт знизився більш ніж на 
5,0%. У торгівлі товарами мало місце позитивне сальдо у 
розмірі 239,2 млн. Доларів США, а у торгівлі послугами 
позитивне сальдо становить 576,9 млн. Доларів США. В той 
час, як у в першому кварталі зберігається позитивна динаміка 
зовнішньої торгівлі, ситуація на найважливіших експортних 
ринках залишається несприятливою. Окрім попередніх 
антидемпінгових розслідувань, Сполучені Штати заявили про 
демпінг з боку українських виробників сталевої арматури, а 
Росія ініціювала антидемпінговий процес щодо імпорту солі з 
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України. Крім того, Росія підвищує тариф на експорт газу з 5% 
до 10% та здійснює тиск на Польщу щодо прийняття плану 
побудови газопроводу в обхід України. 

Фіскальна політика: Чи слід в цьому році очікувати 
зменшення витрат державного бюджету? 
Рівень надходжень до державного бюджету в квітні знизився, і 
попередні дані вказують, що цього слід очікувати у травні. 
Нижчі обсяги експорту газу з Росії протягом січня-квітня 2001 
року призвели до втрат у надходженнях від транзиту газу в 
розмірі 600 млн. грн. Призупинення приватизації в 
енергетичному секторі також загрожуватиме доходам бюджету. 
Таким чином, дуже ймовірно, що державні видатки у цьому році 
будуть скорочені. За цих умов дуже важливим є розвиток ринку 
внутрішніх державних запозичень. Проте, учасники ринку не 
виявляють значної зацікавленості до державних цінних паперів. 
З початку року було залучено лише 398 млн. грн. В цьому 
місяці Міністерство фінансів розпочало обслуговування 
короткострокових державних облігацій, випущених у лютому 
(32,4 млн. грн.). 

Монетарна політика: Темпи інфляції - низькі, але 
проблеми із стерилізацією досі існують 
Згідно з попередніми оцінками Національного Банку України 
(НБУ) монетарна база з початку 2001 року зросла на 4,9% кум. 
(на 29,7% дпр), при цьому широкий агрегат М3 зріс на 9,7% 
кум. (на 35,2% дпр). Темпи інфляції в травні склали 0,4% дпм 
(15,1% дпр) та з початку 2001 року 4,7% кум. В той час як 
обсяг готівки в обігу знизився в травні на 1,5% дпм, проблема 
майбутньої стерилізації грошової маси все ще актуальна. 
Зацікавленість зі сторони комерційних банків до купівлі 
процентних облігацій внутрішньої державної позики (ПОВДП) з 
портфелю НБУ є дуже слабкою, незважаючи на зростання 
обсягів продажу в травні порівняно з квітневими показниками. 
З початку року до кінця травня НБУ вилучив з обігу близько 1,8 
млрд. грн., при цьому лише 8% цієї суми - завдяки продажу 
ПОВДП. Депозитні сертифікати НБУ та �зворотне РЕПО� 
залишаються основними інструментами монетарної політики. 
Незважаючи на вчасні процентні виплати по ПОВДП у 2001 
році, комерційні банки залишаються дуже скептичними щодо 
цінних паперів даного виду. Здається, НБУ має деякі труднощі 
зі стимулюванням ринку внутрішніх запозичень. 

Фінансові ринки: Мінфін та НБУ домовились про 
проведення тижневих консультацій щодо ситуації 
на ринку внутрішніх запозичень 
Ринок державних запозичень. НБУ та Міністерство фінансів 
домовилися проводити тижневі консультації для координації 
своїх дій на ринку внутрішніх запозичень. Цей крок є спробою 
розв�язати конфлікт між продажем ПОВДП на відкритому ринку, 
який здійснюється НБУ, та первинним розміщенням нових 
державних облігацій Міністерством. 

Банківський сектор. Перший квартал 2001 року був 
порівняно успішним для українського банківського сектору. 
Згідно з інформації комерційних банків, що звітують Асоціації 
українських банків, прибутки банківського сектору склали 155 
млн. грн., тоді як доходи на активи (ROA) становили 0,5%. 
Минулого року банківський сектор зазнав збитків в розмірі 30 
млн. грн. Хоча обсяг банківських кредитів в першому кварталі 
зріс на 2,4 млрд. грн., близько 40% цієї суми склали 
субсидовані кредити сільськогосподарському сектору. Темпи 
зростання кредитування зменшилися після вичерпання квоти 
державної компенсації на 2001 рік. 

Фінансове оздоровлення банку �Україна�, ймовірно, зрушиться 
з місця завдяки укладеній угоді між урядом України та Світовим 
Банком щодо переведення депозитів банку �Україна� на 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

Т
р
а.

0
0

 

Л
и
п
.0

0
 

В
ер

.0
0

 

Л
и
с.

0
0

 

С
іч

.0
1

 

Б
ер

.0
1

 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

млн. грн. кум. (ліва шкала)

Баланс як % від ВВП кум. (права
шкала) 

Баланс консолідованого
бюджету

Джерело: Державне казначейство України 
(включаючи приватизаційні надходження; 
виключаючи Пенсійний фонд) 

млн. грн. % ВВП

 
Динаміка цін та 
монетарної бази

10

20

30

40

50

60

С
іч

.0
0

 

Б
ер

.0
0

 

Т
р
а.

0
0

 

Л
и
п
.0

0
 

В
ер

.0
0

 

Л
и
с.

0
0

 

С
іч

.0
1

 

Б
ер

.0
1

 

Т
р
а.

0
1

 

Монетарна 
базаІСЦ

% дпр 

Джерело: Держкомстат; НБУ 

 
Продаж державних цінних

паперів

0

50

100

150

200

250

Л
ю
т.

0
1

 

Б
ер

.0
1

 

К
ві

.0
1

 

Т
р
а.

0
1

 

млн.  
грн. 

Джерело: Державне казначейство України 



 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                                Місячний Моніторинг 

 

 4

рахунки інших банків. Реформування банку �Україна� є однією 
з основних вимог для отримання кредитів від міжнародних 
фінансових організацій. 

Валютний ринок. На кінець квітня 2001 року резерви НБУ 
склали більше ніж 1,8 млрд. Доларів США, що є рекордно 
високим рівнем за минулі роки. Постійний притік експортних 
надходжень створює сприятливу ситуацію на валютному ринку 
та дає змогу НБУ підтримувати стабільність курсу гривні в 
цьому році. Представники Уряду прогнозують стабільний курс 
гривні навіть на довший період та використовують обмінний 
курс на рівні 5,75 грн. за Долар США при плануванні бюджету 
на 2002 фіскальний рік. 
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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 00IV кв 00 I кв 01 Січ. Лют. Бер. Квіт. Трв.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 5,5 4,5 5,1 8,9 7,7 9,1 6,2 7,8 10,8 �
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,5 5,0 5,0 6,0 7,7 9,1 7,6 7,7 8,5 �
Промислове виробництво (реальне) % дпр 6,7 7,5 13,0 � 17,4 19,5 16,7 18,1 18,4 �
С/госп. виробництво (реальне, кум) % дпр -4,9 -4,9 1,3 9,2 5,1 � � � � �
ІСЦ % дпр 26,9 30,3 31,7 25,8 17,3 22,1 18,9 17,3 17,0 15,1
ІВЦ % дпр 22,0 22,6 19,9 20,8 12,8 17,8 16,4 12,8 10,8 10,1
Експорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 24,8 16,4 20,1 � 15,8 32,1" 21,7" 20,9" � �
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум) % дпр 19,4 19,8 16,0 � -5,4 -10,9" -9,6" -5,8" � �
Торгівельний баланс товарами млрд. дол. США -0,43 0,24 0,29 0,22 0,24 0,09 0,05 0,10 � �
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США -0,21 0,49 1,30 0,29 � � � � � �
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 � 1,72 1,78 � 1,81 �
Грошова база, на кінець періоду % дпр 47,9 35,7 34,5 39,9 32,0 36,1 33,2 33,1 32,6 29,7
Сер.відс.ставка по кредиту ** % річних 35,7 31,7 32,5 31,2 30,3 � � 28,8 � �
Обмінний курс, середній дол. США 5,47 5,44 5,44 5,44 5,43 5,43 5,43 5,42 5,42 5,41
Обмінний курс, середній євро 5,28 5,15 4,76 4,72 5,01 5,10 5,01 4,94 4,82 4,76

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 9,2
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 20,8
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


