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Місячний Економічний Моніторинг України
•  Формування Кабінету Міністрів завершено з призначенням
О. Шлапака на посаду Міністра економіки.

•  Протягом першої половини 2001 року реальний ВВП зріс на
9,1% кум. дпр (9,2% дпр у червні) з найбільшим приростом
доданої вартості в обробній промисловості, будівництві, а
також у оптовій та роздрібній торгівлі.

•  Президент наклав вето на закон про функціонування
українського енергоринку, який передбачав перехід від
існуючої моделі “пул” на систему “двосторонніх контрактів”.

•  Всупереч побоювань експортерів, реальна ревальвація гривні
не справила значного впливу на зростання експорту.

•  Україна успішно реструктурувала борг у 580 млн. дол. США
перед кредиторами Паризького клубу.

•  Національний банк України відкликав ліцензію банку
“Україна” та ініціював процес його ліквідації.

Політика: Олександр Шлапак став новим Міністром
економіки

У липні, з призначенням колишнього заступника Міністра
економіки О. Шлапака на посаду Міністра економіки, нарешті
було завершено формування Кабінету Міністрів. У той же час,
Прем’єр-міністр А. Кінах повідомив, що у найближчому
майбутньому Міністерство європейської інтеграції засновано не
буде. Натомість, у структурі Кабінету Міністрів буде створено
новий комітет для координації діяльності державних установ
стосовно інтеграції у ЄС та інші міжнародні організації, такі як
СОТ.

Було призначено тринадцять з 14 державних секретарів (другі за
значенням посади в українських міністерствах, введені
Президентом у травні). Вільною залишилась вакансія у
Міністерстві палива та енергетики. Також Л. Кучма вирішив не
запроваджувати посади державних секретарів у Міністерстві
внутрішніх справ та в Міністерстві оборони.

Український уряд і Світовий банк узгодили всі умови Програмної
системної позики (ПСП), яка передбачена у розмірі 750 млн. дол.
США на 20 років з п’ятирічним пільговим періодом. Виплата
першого траншу ПСП1 (250 млн. дол. США) очікується після того,
як позика буде затверджена Радою директорів Світового банку у
вересні. Однак, попереднє прийняття Міжнародним валютним
фондом (МВФ) рішення про поновлення Програми розширеного
фінансування могло позитивно вплинути на затвердження ПСП.
Згідно з інформацією Міністерства фінансів, Україна виконала
основну частину умов МВФ, окрім питань, пов’язаних з бюджетом.
Виконавча рада МВФ розглядатиме питання України також у
вересні.

Реальна економіка: зростання економіки збережено
протягом першого півріччя 2001 року

Зростання української економіки збережено протягом першого
півріччя 2001 року. Згідно з даними Держкомстату, реальний ВВП
зріс на 9,1% кум. дпр (9,2% дпр у червні) протягом січня –
червня. Найвищий приріст доданої вартості спостерігався в
обробній промисловості (23,2% кум. дпр), будівництві (8,5% кум.
дпр), а також у оптовій та роздрібній торгівлі (13,5% кум. дпр).

Сповільнення промислового росту протягом червня до 18,5% кум.
дпр за перше півріччя було спричинено спадом промислового
виробництва на 1,6% дпм через скорочення виробництва у
металургійній, видобувній, хімічній і нафтохімічній,  коксовій та
нафтопереробній галузях. У той же час, кумулятивні показники
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темпів росту до попереднього року залишаються високими: у
металургії – 15,7% кум дпр, у видобувній промисловості – 5,1%
кум дпр, у виробництві коксу – 54% кум дпр. Виробництво
сільського господарства зросло на 5,8% кум. дпр, хоча зростання
у червні було нижчим, ніж зростання попередніх місяців.

Сповільнення темпів росту економіки може бути сезонним
явищем; однак, подальше зростання вимагає прискорення
структурних реформ, зокрема, впровадження нових податкового
та цивільного кодексів. Незважаючи на загальний ріст економіки,
все ще лише 52% українських підприємств були прибутковими за
результатами першого півріччя.

Зростаючі внутрішні інвестиції та споживання, а також значний
зовнішній попит підтримують теперішній ріст. З січня по травень
поточного року, реальні монетарні доходи населення зросли на
7,8% дпр кум. Зокрема, рівень заробітної плати зріс на 15,3%
дпр кум., що сприятиме подальшому економічному зростанню
країни.

Галузеві тенденції: Президент наклав вето на новий
закон про функціонування енергетичного ринку,
який міг негативно вплинути на економіку в цілому

Енергетика. Президент наклав вето на новий закон про
функціонування оптового ринку електроенергії, який був
прийнятий Верховною Радою. Закон передбачав заміну існуючої
моделі “пул” на модель “двосторонніх контрактів”. Хоча модель
“двосторонніх контрактів” достатньо ліберальна, вона могла
негативно вплинути на українську економіку в найближчому
майбутньому, спричинивши зниження прозорості ринку,
підвищення частки бартерних операцій та послаблення
повноважень наглядового органу. Якщо цей закон було б
підписано, належне його впровадження вимагало б введення
нової комплексної правової системи. Крім того, інвестиції у
функціонування моделі “пул”, які вже було здійснено до цього
часу, могли виявитися даремними.

Якщо Президент підпише новий закон про мораторій на продаж
власності будь-яких підприємств, частка держави в яких
становить більше ніж 25%, зокрема, власності енергетичних
компаній (а на сьогодні усі неприватизовані енергетичні компанії
підпадають під висунуті умови), – це не лише припинить так
звану “холодну приватизацію” (часткову передачу власності
енергетичних компаній кредиторам для покриття боргів), але й
також на певний час повністю зупинить приватизаційний процес.
Зовнішні інвестори можуть сприйняти даний мораторій як
негативний сигнал, який знову знизить довіру до уряду у
питаннях приватизації енергетичних компаній.

Сільське господарство. Верховна Рада затвердила зміни до
бюджету 2001 року, які передбачають додаткове виділення
бюджетних коштів у розмірі 125 млн. грн. для сільськогоспо-
дарських виробників з метою часткової компенсації сплати
відсотків за позики комерційних банків. Це вже третє
“субсидування” аграрного сектору у поточному році після 150
млн. грн., передбачених у державному бюджеті на 2001 рік, та
пізніших змін до бюджету, згідно з якими було виділено ще 125
млн. грн.

Приватизація. За період з січня по червень державний бюджет
отримав 1,77 млрд. грн. від приватизації державного майна
(порівняно із 2,6 млрд. грн., запланованих на цей період).
Отримані кошти становлять 30% передбачених річних
надходжень. Враховуючи високу ймовірність того, що
заплановані на 2001 рік надходження від приватизації навряд чи
будуть виконані – через ймовірне відкладення приватизації
Укртелекому та обленерго – Кабінет Міністрів прийняв рішення
продати блокуючі пакети 12-ти підприємств. Все ж, шанси
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виконання запланованих річних надходжень залишаються досить
малими.

Зовнішній сектор: стійке зростання експорту
супроводжувалося незначним збільшенням обсягів
імпорту

За період з січня по травень 2001 року позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі склало 421 млн. дол. США, порівняно з
дефіцитом у 536 млн. дол. США за цей же період 2000 року.
Позитивне сальдо було спричинено значним зростанням обсягів
експорту на 20,6% та невеликим зростанням імпорту на 2,6%.
Цьогомісячне зростання імпорту змінило тенденцію до зменшення
його обсягів, яка спостерігалася протягом попередніх місяців та
була спричинена, в основному, тимчасовим припиненням
постачання газу з Туркменістану. До кінця року можна очікувати
вищі темпи зростання імпорту завдяки відновленню закупівлі газу
та підсиленню внутрішнього попиту на імпортні товари разом з
реальною ревальвацією гривні. В той же час, реальна
ревальвація гривні ще не справила значного впливу на обсяги
експорту з України, незважаючи на погані очікування
експортерів.

Збільшення експорту готової продукції, виготовленої з
давальницької сировини (на 30,8% дпр), свідчить про позитивні
структурні зміни у зовнішній торгівлі України. Частка цієї
продукції зросла до 11,7% у загальному обсязі експорту.
Поступове зростання доданої вартості в експортованій продукції
може допомогти зміцнити довіру в економічне зростання України.

Фіскальна політика: реструктуровано 580 млн. дол.
США боргу перед кредиторами Паризького клубу

Борг України у 580 млн. дол. США перед кредиторами Паризького
клубу було успішно реструктуровано Міністерством фінансів на 12
років з початком перших виплат через три роки. Ця подія
створила підґрунтя для підготовки до реструктуризації
українського боргу перед Туркменістаном (270 млн. дол. США).

Доходи бюджету за першу половину 2001 фінансового року
склали 97,3% від запланованого рівня, незважаючи на низький
рівень надходжень від приватизації та відсутність міжнародних
кредитів. Проте уряд намагається уникнути секвестру бюджету,
зобов’язавши міністрів забезпечити стягнення майже 1,4 млрд.
грн. податкової заборгованості. У відповідь на критику з боку
МВФ щодо поточної незбалансованості бюджету, уряд має наміри
створити у 2002 році спеціалізований фонд, який дозволить
пом’якшити вплив неочікуваних коливань у бюджеті.

Податкова реформа, очевидно, зайшла в глухий кут. Спроба
прийняти хоча б “малий” податковий кодекс з метою підготовки
бюджету-2002 на новій податковій базі зазнала невдачі.

Монетарна політика: Національний банк відновив
стерилізацію гривні за допомогою ринку ПОВДП

Згідно з повідомленнями Національного банку України (НБУ),
станом на 20 липня поточного року монетарна база збільшилася
на 13,8% кум. (29,3% дпр), а монетарний агрегат М3 – на 13,5%
кум. (29,4% дпр). Купівля Національним банком американських
доларів на міжбанківському валютному ринку була стерилізована
значним продажем ПОВДП на загальну суму майже у 500 млн.
грн. Використання цього інструменту є єдино можливим способом
стерилізації збільшення пропозиції грошей, яке відбувається
через інтервенції на валютному ринку. Активізація діяльності на
ринку ПОВДП – це ще один вірний крок НБУ на шляху до
досягнення проголошеної ним мети щодо досягнення
довготермінової стабільності цін.

Інфляція в липні на рівні –1,7% дпм була зумовлена падінням цін
на продукти харчування на 2,7% дпм. З початку 2001 року
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показник інфляції склав 3,5% кум. (9,9% дпр). Якщо до кінця
2001 року темпи інфляції залишатимуться в середньому нижче
рівня 1,6% дпм, річний рівень інфляції не досягне офіційно
прогнозованого 12,3% дпр.

Фінансові ринки: розпочалася ліквідація банку
“Україна”

Банківський сектор. Національний банк України скасував
ліцензію банку “Україна” та розпочав процедуру його ліквідації,
розраховуючи закінчити її за 2–3 роки. Агентство з питань
банкрутства було призначено ліквідатором і почало приймати
заяви від кредиторів банку. На сьогодні вклади приватних осіб у
банку “Україна” складають 271 млн. грн., фермерів – 80 млн.
грн., а бюджетні кошти – 100 млн. грн. Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб підписав договір з Ощадбанком про
призначення останнього своїм агентом з виплат компенсацій
вкладникам.

Ринок державних боргових цінних паперів. Враховуючи
стрімке економічне зростання в Україні, міжнародна фінансова
установа Меріл Лінч (Merrill Lynch) підвищила оцінку українських
єврооблігацій, прибутковість яких зараз складає приблизно 24%
на рік.

Валютний ринок. Національний банк України продовжував
збільшувати валютні резерви, які на кінець липня досягли 2
млрд. дол. США. Використовуючи значні надходження іноземної
валюти від експорту, з початку року НБУ викупив приблизно 1
млрд. дол. США. Частина цих коштів пішла на обслуговування
зовнішнього боргу, у той час як решта дозволила НБУ значно
збільшити свої валютні запаси у 2001 році. Хоча НБУ зараз стоїть
перед складним вибором між реальною ревальвацією гривні та
потребою продовження обслуговування зовнішнього боргу, МВФ
позитивно оцінив його валютну політику.

Офіційний обмінний курс гривні, 
в середньому за період
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

Економічні Тенденції II кв 00 III кв 00 IV кв 00 I кв 01 II кв 01 Квіт. Трв. Чер. Лип.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 4,5 5,1 8,9 7,7 9,2 10,8 10,9 9,2 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,0 5,0 5,8 7,7 9,1 8,5 9,0 9,1 …
Промислове виробництво (реальне) % дпр 7,5 13,0 12,9 17,4 18,5 18,4 18,8 18,5 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр -4.9 1,3 9,2 6,1 5,8 6,0 6,1 5,8 …
ІСЦ % дпр 30,3 31,7 25,8 17,3 11,6 17,0 15,1 11,6 9,9
ІВЦ % дпр 22,6 19,9 20,8 12,8 9,4 10,8 10,1 9,4 …
Експорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 8,9 13,3 20,3 15,8 … 21,1" 20,6" … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 19,8 16,0 18,9 -5,4 … -2,1" 2,6" … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. СШ 0,39 0,72 0,22 0,24 … 0,39 0,42 … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. СШ 0,49 1,30 0,29 0,28 … … … … …
Поточний рахунок % ВВП 6,8 13,9 3,0 3,5 … … … … …
Офіційні резерви за виключенням золомлрд. дол. СШ 0,81 0,83 1,35 1,40 … 1,49 … … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 35,7 34,5 39,9 33,1 35,4 32,9 29,5 35,4 29,4 †

Сер.відс.ставка по кредиту ** % річних 31,7 32,5 31,2 31,3 … 27,8 26,3 … …
Обмінний курс, середній дол. США 5,44 5,44 5,44 5,43 5,41 5,42 5,41 5,40 5,37
Обмінний курс, середній євро 5,15 4,76 4,72 5,01 4,73 4,82 4,76 4,61 4,62

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)
† Дані станом на 20 липня 2001 року

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 -7,3 20,3
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр -4,0 24,2 2,0 -14,0 -19,1 18,9
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


