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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Формування нового Кабінету Міністрів України фактично 
завершено після декількох призначень, здійсненних у 
червні.  

• Протягом січня-травня 2001 року ріст реального ВВП досяг 
9,0% кум. дпр., зумовлений вражаючим зростанням 
промислового виробництва – 18,8% дпр. Вирішальну роль у 
триваючому зростанні відіграють внутрішні чинники, 
передусім зростання внутрішнього споживання. 

• За перші чотири місяці 2001 року зовнішня торгівля 
товарами зросла на 8,7% дпр. В той же час, запровадження 
нових торгівельних обмежень може змінити існуючи 
тенденції.  

• Парламент прийняв резолюцію “Про основні напрямки 
бюджетної політики України на 2002 рік”, а також нове 
видання Бюджетного кодексу iз врахуванням зауважень  
Президента. Однак, питання втілення податкових реформ 
залишається відкритим.  

• Подальше зменшення  дисконтної ставки НБУ (від 21% до 
19%) викликало занепокоєння серед комерційних банків. 
Як стверджується, новий механізм резервування призвів до 
раптового збільшення ставок за кредитами на 
міжбанківському ринку. 

Політика: Кабінет А.Кінаха майже повністю 
сформовано 

Формування нового Кабінету майже завершено після того, як 
Президент Л.Кучма зробив декілька нових призначень. На 
посаду Віце-прем’єр-міністра з сільськогосподарської політики 
було призначено Л.Козаченка, колишнього голову Української 
аграрної конфедерації. Колишній Міністр економіки В.Роговий 
обійняв посаду Віце-прем‘єр-міністра з питань економічної 
політики. Крім розробки загальної економічної політики, 
В.Роговий буде займатися моніторингом процесу приватизації. 
Все ще не прийнято рішень щодо нового Міністра економіки і 
створення Міністерства з питань європейської інтеграції. 
Президент призначив Ю.Єханурова (який був Першим Віце-
прем’єр-міністром у Кабінеті В.Ющенка) на посаду Першого 
заступника Глави Адміністрації Президента України. 
Ю.Єхануров буде відповідати за організацію роботи персоналу 
та співробітництво з регіонами.  

21 червня Верховна Рада затвердила перші три з восьми книг 
Цивільного кодексу, включаючи його базові положення та 
частини, що стосуються індивідуальних майнових прав 
фізичних осіб, прав власності та інших прав. Також було 
прийнято у другому читанні проект Господарчого 
(Комерційного) кодексу. Кодекс регулює економічну діяльність 
господарських суб’єктів України. Ця подія – важливий крок у 
напрямку реформування українського законодавства, що став 
наслідком тиску Парламентської асамблеї Ради Європи на 
Україну у квітні 2001 року. 

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону, що 
вводить мораторій на продаж власності підприємств за борги, 
де частка державної власності перевищує 25%. Ця подія є 
наслідком скандалу навколо продажу “Донбасенерго” за його 
борги.  
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Реальна економіка: Показник зростання ВВП 2000 
року знижено до 5,8% 

Офіційні дані щодо зростання ВВП у 2000 році були знижені з 
6,0% до 5,8% дпр у зв’язку з віднесенням доходів від продажу 
бомбардувальників Російській Федерації з 2000 на 1999 
розрахунковий рік.  

У травні–червні ВВП виріс на 9,0% кум. дпр (10,9% дпр у 
травні), сільськогосподарське виробництво – на 6,1%, 
промислове виробництво – на 18,8%. Триваюче економічне 
зростання у всіх секторах економіки підтверджує існування 
важливої переорієнтації із зовнішніх на внутрішні чинники 
росту, якими є внутрішнє споживання та інвестиції. 
Макроекономічна стабільність, низька інфляція та стабільний 
обмінний курс гривні у першій половині 2001 року мали 
позитивний вплив на інвестиційний клімат і сприяли 
продовженню прискореного зростання у промисловості та 
сільському господарстві. Внутрішня стабільність економічного 
росту, що розпочався у 2000 році, та невідкладні реформи, 
спрямовані на покращення добробуту населення, повинні стати 
головним пріоритетом для українських урядовців. Швидка та 
послідовна податкова реформа також є надзвичайно важливою.  

Галузеві тенденції: Скасовано пільговий імпорт 
палива для сільського господарства  

Енергетика. Наприкінці червня Верховна Рада скасувала 
пільги щодо імпорту дизельного пального для 
сільськогосподарських виробників, введені на початку року. Ці 
пільги передбачали звільнення імпорту дизельного палива від 
сплати ПДВ, акцизу у розмірі 30 євро за тонну, а також мита у 
розмірі 1,5 євро за тонну протягом лютого-вересня 2001 року. 
Використання пільг унеможливлювало конкуренцію українських 
нафтопереробних підприємств з дешевим імпортним пальним і 
викликало лобіювання щодо їх скасування. В той же час, Уряд 
звільнив імпорт газу та нафти з Росії від ПДВ. 

Приватизація. Близько 1,25 млрд. грн. було отримано від 
приватизації державної власності протягом січня-травня 2001 
року, що на 687 млн. грн. менше запланованого рівня. Нестача 
приватизаційних надходжень, що досягла 800 млн. грн. у 
червні, збільшує ризик невиконання дохідної частини бюджету 
у 2001 році, якщо ця нестача не компенсується збільшенням 
надходжень з інших джерел. Після оцінки економічної ситуації в 
країні у червні цього року, представники МВФ вимагають 
зменшення бюджетних витрат на 2 млрд. грн. у зв’язку зі 
скороченням приватизаційних надходжень.  

Зовнішній сектор: Торгівля товарами зростає, як і  
дискусії щодо нових торгівельних обмежень  

Зовнішня торгівля товарами зросла на 8,7% дпр, демонструючи 
позитивний баланс у розмірі 393 млн. дол. США за перші 
чотири місяці 2001 року на відміну від негативного балансу у 
розмірі 611 млн. дол. США за відповідний період минулого 
року. Позитивний баланс пояснюється, в першу чергу, 
зростанням експорту на  21,1% дпр та одночасним зменшенням 
імпорту на 2,1%. Ці показники відрізняються від офіційного 
прогнозу на 2001 рік, що передбачав зростання як експорту, 
так і імпорту на 5,0% та 5,6% дпр відповідно. На розвиток 
зовнішньої торгівлі позитивно вплинуло значне зменшення 
бартерних операцій до 0,6% від загального експорту та 0,3% 
від імпорту (у 2000 році ці показники становили 2,4% та 1,5% 
відповідно).  

Україна зменшила мито на експорт насіння соняшника від 23% 
до 17% та зробила його сезонним. Однак, МВФ вимагав, щоб ця 
ставка не перевищувала 10%. Одночасно, Україна встановила 
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нові торгівельні обмеження по деяких імпортних позиціях. Існує 
ймовірність вжиття заходів у відповідь на торгівельні 
обмеження, введені Росією з першого липня. За офіційними 
підрахунками, останні можуть призвести до скорочення 
українського експорту до Росії на 20%, що відповідає 
скороченню загального обсягу експорту на 5,1%.  

Фіскальна політика: Створюється основа Бюджету 
2002 

У червні Верховна Рада прийняла декілька законодавчих актів, 
необхідних для прийняття Бюджету 2002. Так, 21 червня було 
затверджено нову редакцію Бюджетного кодексу, що включає 
всі запропоновані Президентом поправки. Наприклад, було 
відмінено положення, відповідно до якого всі податки та збори 
зібрані на території Автономної Республіки Крим, за 
виключенням місцевих податкових доходів, спрямовувалися до 
бюджету регіону. Парламентська резолюція “Про основні 
напрямки бюджетної політики України на 2002 рік” передбачає 
нульовий дефіцит бюджету, його соціальну спрямованість, 
заборону негрошових розрахунків, а також включає перелік 
витрат, що не підлягають змінам.  

Залишається невирішеним питання затримки податкової 
реформи та її впливу як на бюджет, так і на економіку в цілому. 
Податковий кодекс як цілісний документ, ймовірно, не буде 
прийнято до кінця року. Натомість, розроблено альтернативний 
“Малий податковий кодекс”. Ним передбачається зменшення 
прибуткового податку підприємств з 30% до 20%, ПДВ – з 20% 
до 17%, а також введення двох ставок податку на прибуток 
фізичних осіб – 10% та 13%. Головною проблемою 
залишається компенсація можливих бюджетних втрат. Іншою 
загрозою для бюджетних надходжень виступають зростаючі 
податкові пільги, що, за словами ДПА, збільшилися у першій 
половині року. Найсвіжіший приклад – списання 92% штрафів 
та пені на суму 11 млрд. грн. та податкової заборгованості на 
суму 7 млрд. грн. 

Монетарна політика: Подальше зниження облікової 
ставки може негативно вплинути на банківський 
сектор  

11 червня НБУ знизив облікову ставку з 21% до 19% річних. 
Це третє зниження протягом 2001 року. Банкіри зустріли цей 
крок із застереженням. Зниження ставок по кредитах та 
депозитах може загальмувати позитивні тенденції зростання 
депозитів фізичних осіб та зашкодити прибутковості 
банківського сектору. Темпи зростання обсягів банківського 
кредитування зменшилися від 7,4% дпм. в березні до 5,4% 
дпм. у червні. Зараз ще не зрозуміло, чи нижчі ставки по 
кредитах призведуть до збільшення загального обсягу 
кредитування економіки. Часті зміни основних ставок також 
ускладнюють фінансове планування комерційних банків.  

Відповідно до попередніх оцінок НБУ, монетарна база зросла до 
13,2% кум. (35,4% дпр), а грошова маса М3 до 15,0% кум. 
(36,4% дпр) станом на 1 липня 2001 року. Інфляція у червні 
склала 0,6% дпм. (11,6% дпр), 5,3% кум. з початку року. 
Побоювання щодо стабільності та тривалості швидкого 
економічного зростання на рівні близько 10% дпр знайшли 
своє відображення і у монетарній сфері. Монетарна політика 
НБУ, спрямована на зниження інфляції, все ще критикується за 
використання політики оперативного реагування та 
непередбачуваність.   
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Фінансові ринки: Непередбачуване зростання 
ставок на міжбанківському ринку пов’язують з 
новим механізмом резервування 

Банківський сектор. Протягом червня на міжбанківському 
ринку спостерігалося майже десятиразове зростання 
відсоткових ставок. Ставки міжбанківського кредиту 
“овернайт”, що знаходилися на рівні 10% річних, постійно 
зростали, а в останній тиждень сягнули рівня 100% річних. Такі 
зміни пов’язують з високим попитом на гроші з боку 
комерційних банків, що мають виконувати резервні вимоги, 
контрольовані НБУ щомісяця. Національний банк відмовився 
змінити новий механізм, незважаючи на певний дефіцит фондів 
на міжбанківському ринку наприкінці місяця. Натомість, НБУ 
порадив банкам узгоджувати свої активні операції з наявною 
процедурою резервування.  

За умови виконання вимог Світового банку, Україна може 
отримати перший транш програмного системного кредиту до 
вересня. Фінансове оздоровлення Банку “Україна” – перша з 
цих вимог. Наприкінці червня Уряд України прийняв постанову, 
що передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики 
(ОВДП) в обмін на банківські активи. Ця постанова повинна ще 
бути розглянута Верховною Радою у липні. Світовий банк 
запропонував надати 15-20 млн. дол. США на перепідготовку 
персоналу Банку “Україна”.  

ЄБРР відкрив кредитну лінію в обсязі 4 млн. дол. США на 
чотири роки під ставку LIBOR+4% річних для Банку з 
мікрофінансування. Це повинно збільшити можливості 
фінансування для малих підприємств, сприяючи розвиткові 
цього сектору економіки.  

Валютний ринок. Обмінний курс гривні поступово, але 
впевнено ревальвував від 5,41 грн./дол. США до 5,37 грн./дол. 
США, починаючи з початку року. Уряд зобов’язався 
відслідковувати вплив обмінного курсу на експорт та на 
загальний економічний розвиток України.  
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

 Економічні Тенденції II кв III кв IV кв I кв 01II кв Лют. Бер. Квіт. Трв. Чер.

Зростання ВВП % дпр 4,5 5,1 8,9 7,7 … 6,2 7,8 10,8 10,9 …
Зростання ВВП (реальне, % дпр 5,0 5,0 5,8 7,7 … 7,6 7,7 8,5 9,0 …
Промислове виробництво % дпр 7,5 13,0 … 17,4 … 16,7 17,4 18,4 18,8 …
С/госп. виробництво (реальне, % дпр -4,9 1,3 9,2 5,1 … 1,0 6,1 6,0 6,1 …
ІСЦ % дпр 30,3 31,7 25,8 17,3 11,6 18,9 17,3 17,0 15,1 11,6
ІВЦ % дпр 22,6 19,9 20,8 12,8 9,4 * 16,4 12,8 10,8 10,1 …
Експорт тов./посл. (дол. США, % дпр 16,4 20,1 … 15,8 … 26.3" 25.8" 27.2" … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, % дпр 19,8 16,0 … -5,4 … -6.8" -3.7" -0.0" … …
Торгівельний баланс млрд. дол. 0,24 0,29 0,22 0,24 … 0,06 0,19 0,20 … …
Поточний рахунок, на кінець млрд. дол. 0,49 1,30 0,29 0,28 … … … … … …
Поточний % 6,8 13,9 3,0 3,5 … … … … … …
Офіційні резерви, на кінець млрд. дол. 0,81 0,83 1,63 … 2,00 1,78 … 1,81 1,86 2,00
Грошова база, на кінець % дпр 35,7 34,5 39,9 32,0 35,4 33,6 33,1 32,9 29,5 33,3
Сер.відс.ставка по кредиту % 31,7 32,5 31,2 30,3 … 30,7 28,8 27,8 … …
Обмінний курс, дол. 5,44 5,44 5,44 5,43 5,41 5,43 5,42 5,42 5,41 5,40
Обмінний курс, євро 5,15 4,76 4,72 5,01 4,73 5,01 4,94 4,82 4,76 4,61

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

" Місячні дані наведені тільки для товарного 
* Прогнозні 
** Середньозважена процентна ставка кредиту у гривнях, 30 

 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 5,8 
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. року 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 39,9 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 Держказначейства (надходження від приватизації включаються;

Пенсійний фонд виключений)

* Прогнозні дані;   † Попередні розрахунки НБУ

** Дефлятор ІСЦ, дол. США 


