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Місячний Економічний Моніторинг України 
• ⋅ У липні темп росту реального ВВП був найвищим з початку 
економічного підйому – 10,5% дпр кум., в основному, завдяки 
значному зростанню доданої вартості у сільському 
господарстві. 

• ⋅ За період з січня по липень 2001 року доходи Державного 
бюджету від приватизації склали лише 58% від запланованого 
на цей період обсягу. 

• ⋅ Вищі за прогнозований рівень податкові та неподаткові 
надходження забезпечили профіцит консолідованого 
бюджету. 

• ⋅ Незважаючи на економічне зростання, чистий притік прямих 
іноземних інвестицій у першій половині року був на 20% 
нижчий порівняно з відповідним періодом 2000 року. 

• ⋅ Зменшення різниці між середніми процентними ставками по 
кредитах і вкладах комерційних банків у національній валюті 
може свідчити про зростання ефективності фінансових 
посередників. 

• ⋅ Зниження премії за ризик по українських єврооблігаціях 
свідчить про підвищення впевненості у спроможності України 
уникнути дефолту державного боргу. 

Політика: Україна відсвяткувала 10-ту річницю своєї 
незалежності 

24 серпня Україна відсвяткувала 10-ту річницю своєї 
незалежності. Створення незалежної адміністративної структури, 
введення національної валюти, а також відновлення економічного 
зростання очолюють перелік основних досягнень держави. 

Протягом технічних консультацій, що передували офіційним 
двостороннім переговорам, Україна не змогла домовитись про 
реструктуризацію власного боргу перед Туркменістаном за 
отриманий природній газ (близько 282 млн. дол. США) на умовах, 
подібних до умов угоди з Паризьким клубом. Прем’єр-міністр 
А.Кінах заявив про готовність України пом’якшити умови 
реструктуризації боргу перед Туркменістаном, який наполягає, 
щоб борг був виплачений протягом 3,5 років, починаючи з 
поточного 2001 року. Однак, відповідно до договору з Паризьким 
клубом, борг перед Туркменістаном не може бути 
реструктуризований за більш сприятливими умовами, ніж перед 
іншими країнами. 

Президент наклав вето на прийнятий Парламентом у липні 
мораторій, що стосується продажу за борги підприємств із 
державною часткою, що перевищує 25%. Він також наклав вето 
на закон про Фонд державного майна України (ФДМУ), згідно з 
яким, ФДМУ мав бути підзвітним Парламенту і контролюватись 
ним, окрім випадків, що стосуються управління державним 
майном, нагляд за яким мав Кабінет Міністрів. Тим часом, 
субординація ФДМУ залишається невизначеною. 

Реальний сектор: Ріст доданої вартості у сільському 
господарстві перевищив показники зростання інших 
секторів економіки 

У липні ріст реального ВВП досягнув найвищого рівня з початку 
економічного підйому – 17,4% дпр (за період з січня по липень –
10,5% дпр кум.) Порівнюючи із стабільним ростом доданої 
вартості у інших секторах, додана вартість у сільському та 
лісовому господарствах різко зросла - на 24,6% дпр кум. 
протягом семи місяців – в основному, завдяки гарному врожаю 
зерна. 
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Населення: 49,4 млн. 
Промислове виробництво до ВВП: 28,6% 

Сільськогосподарське виробництво до ВВП: 11,7% 
Інвестиції / ВВП: 18,6% 

Експорт: Росія 24%, ЄС 16% 
Імпорт: Росія 42%, ЄС 21 % 
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Сповільнення темпів промислового росту продовжується: за 
період з січня по липень обсяги промислового виробництва 
зросли на 17,9% дпр кум., порівняно з 18,5% дпр кум. за першу 
половину року і 18,8% дпр кум. протягом січня-травня. Згідно з 
даними Держкомстату, близько 98% вироблених промислових 
товарів були продані протягом першої половини року 
(відвантажені, за термінологією Держкомстату), що свідчить про 
позитивні тенденції у попиті на промислову продукцію. Також це 
має означати незначну зміну запасів на складах підприємств за 
цей період. 

За перших сім місяців 2001 року рівень реальної заробітної плати 
зріс на 17,7% дпр кум. Проте, обсяги заборгованості по 
заробітній платі досі залишаються високими: 4,2 млрд. грн. 
станом на 10 липня (1,73 млрд. грн. в промисловості та 1,47 
млрд. грн. в сільському господарстві). 

Галузеві тенденції: Доходи від приватизації нижчі від 
запланованих 

Приватизація. Доходи Державного бюджету від приватизації 
залишаються низькими. Згідно з Фондом держмайна, доходи від 
приватизації досягли 58% від запланованих на період з січня по 
липень, та продовжували зменшуватися в серпні. Фонд 
держмайна та Кабінет Міністрів не будуть прискорювати продаж 
Укртелекому у 2001 році; а отже, компанія не буде 
приватизована в поточному році. Щоб компенсувати нестачу 
надходжень від приватизації, Кабінет Міністрів виставив на 
продаж 50%-кові пакети акцій 6-ти підприємств додатково до 
блокуючих пакетів 12-ти підприємств, які були виставлені на 
продаж дещо раніше. 

Енергетика. У липні-серпні 2001 року рівень розрахунків 
обленерго грошовими коштами з ДП “Енергоринок” зріс, 
порівняно з червнем (60,4%), та становив близько 70%, що 
відповідає рівню розрахунків в березні-травні. В червні 2001 року 
76% загального числа боржників були відключені від 
енергопостачання. Однак найбільші боржники (61,4% від 
загальної суми боргу) продовжували отримувати електроенергію, 
потенційно нівелюючи позитивні ефекти підвищення ринкової 
дисципліни. 

У першій половині 2000 року рівень грошових розрахунків з НАК 
Нафтогаз України за спожитий природний газ становив 85%, що є 
значно вищим, ніж у попередні періоди. Зокрема, у 1999 та 2000 
роках рівень грошових розрахунків становив 45% та 15% 
відповідно. Низький рівень розрахунків у попередні періоди 
обмежив спроможність НАК Нафтогаз України профінансувати 
технічну підтримку та оновлення застарілої газотранспортної 
системи в необхідному обсязі, успадкованої ще з радянських 
часів. 

Сільське господарство. Значне зростання врожайності дало 
змогу підвищити рівень виробництва зерна. Цьогорічний врожай 
зернових досяг 38 млн. тон і став найбільшим за період з 1993 
року. З чистого імпортера Україна перетворилась у чистого 
експортера основних сільськогосподарських культур; також 
значно знизився рівень внутрішніх цін (майже на 50%). 
Загальний обсяг експорту може досягнути 5-6 млн. тонн; однак, 
через низьку якість зерна, це, в основному, буде кормове зерно. 
На жаль, таке різке підвищення виробництва зерна не 
супроводжується покращенням стану інфраструктури. Низька 
пропускна спроможність українських портів та існуючі проблеми 
логістики досі спричиняють тиск на внутрішні ціни та підвищують 
витрати на експорт. 
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Зовнішній сектор: Не зважаючи на економічне 
зростання, приплив ПІІ залишається низьким 

В першій половині поточного року обсяги зовнішньої торгівлі 
товарами зросли на 14,4% дпр кум. Позитивний баланс торгівлі 
товарами становив 529,4 млн. дол. США, тоді як у першій 
половині 2000 року спостерігався дефіцит у розмірі 320 млн. дол. 
США. Експорт зростав значно швидше, ніж імпорт (21,7% дпр 
кум. та 7,4% дпр кум. відповідно). Проте, з 24 серпня Сполучені 
Штати призупинили режим преференційної торгівлі для 
українських товарів через толерантне ставлення України до 
нелегального виробництва аудіо/відео та продукції програмного 
забезпечення. США також погрожують ввести додаткові санкції, 
які можуть призвести до щорічних втрат українських експортерів 
у розмірі 200 млн. дол. США. Реальна ревальвація гривні, яка 
продовжувалася і в серпні, а також нещодавно введені менш 
привабливі правила торгівлі з Росією підсилюють песимістичні 
очікування українських експортерів. 

У першій половині поточного року чистий прилив прямих 
іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну склав 269 млн. дол. США, що 
на 20% менше, ніж за першу половину 2000 року. Все ж, 
економічне зростання в Україні дає змогу очікувати значного 
приливу ПІІ в найближчому майбутньому. Кумулятивний обсяг 
ПІІ за часів незалежності досяг 4,06 млрд. грн. 

Фіскальна політика: Податкові та інші доходи 
бюджету покривають недоотримання коштів від 
приватизації 

За перші сім місяців 2001 фінансового року було досягнуто 
профіцит консолідованого бюджету у розмірі 1,7 млрд. грн. 
Отримано 57,1% доходів бюджету, запланованих на цей рік. 
Збільшення податкових та інших доходів бюджету в результаті 
значного росту ВВП, зменшення негрошових розрахунків та 
позитивні тенденції у розвитку експортних операцій зрівноважили 
незадовільні результати приватизації. 

Проте, очікуване сповільнення економічного зростання у другій 
половині 2001 року може перешкодити досягненню 
запланованого рівня бюджетних доходів та змусить шукати інші 
джерела наповнення бюджету. Окрім того, у деяких галузях 
народного господарства (головним чином, в енергетиці, 
паливному секторі, сільському господарстві та у транспорті) 
продовжується накопичення заборгованості перед бюджетом з 
податкових та інших обов’язкових платежів. 

Монетарна політика: Значно зменшилася різниця між 
середніми відсотковими ставками по кредитах та 
вкладах 

У серпні 2001 року НБУ знизив річну облікову ставку з 19% до 
17%. Це вже четверте таке зниження за період з січня 2001 року, 
яке разом з попередніми призвело до загального зниження 
облікової ставки на десять відсотків з початку року. 

Проте, середні річні відсоткові ставки по вкладах у національній 
валюті у комерційних банках збільшилися до 14% на рік, 
досягнувши найвищого рівня за період з вересня 2000 року. 
Разом з тим, середні відсоткові ставки комерційних банків по 
кредитах у національній валюті знизилися з 37% до 31% на рік 
за період з початку року. Зменшення різниці між ставками по 
кредитах та вкладах може відображати збільшення ефективності 
роботи фінансових посередників. Проте, поки що спостерігається 
лише незначне зростання в обсягах залучених вкладів та наданих 
кредитів. 

Згідно з даними НБУ, грошова база збільшилася на 22,3% кум. 
(32,5% дпр) за період з січня по серпень 2001 року. Все ж, 
інфляція в серпні була на рівні –0,2% дпм (9,6% дпр) і склала 3,3 
кум. з початку 2001 року. Низький рівень інфляції протягом літніх 
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місяців є типовим для України та ілюструє стабільні сезонні 
коливання. 
НБУ продовжував стерилізацію випуску грошей через продаж у 
серпні відсоткових облігацій внутрішньої державної позики 
(ПОВДП) на суму майже у 684 млн. грн. та депозитних 
сертифікатів НБУ на 4 млн. грн. Загальний обсяг стерилізації 
(687,6 млн. грн.) збільшився на 15% порівняно з попереднім 
місяцем, відображаючи політику короткострокової стабільності цін 
в Україні. Потенційно, ПОВДП можуть стати важливим 
інструментом НБУ в управлінні пропозицією грошей. 

Фінансові ринки: Збільшення ВВП допомогло 
збільшити кредитну привабливість України – премія 
за ризик по українських єврооблігаціях зменшилася 

Ринок зовнішнього боргу. З початку року значно зменшився 
дохід до погашення українських єврооблігацій, які випущені в 
євро (з купоном у 10%) та в доларах США (з купоном в 11%). Це 
зменшення доходності вказує на покращення кредитної 
привабливості України, що є наслідком стабільного зростання 
ВВП, поточного профіциту та збалансованості бюджету протягом 
2000 року та першої половини 2001 року. 

Банківський сектор. Великі учасники фінансового ринку, які 
перебувають у державній власності, – Ощадбанк та Укрпошта – 
спробували використати розгалужену мережу власних філій для 
впровадження нових проектів. Укрпошта започаткувала новий 
проект з грошових переказів через систему Вестерн Юніон. 
Сьогодні цей експериментальний проект діє у Києві та у шести 
інших великих містах України. За умови успішних результатів на 
початковому етапі, Укрпошта планує започаткувати 
широкомасштабні міжнародні грошові перекази до кінця цього 
року. Очікується, що наприкінці вересня 2001 року Ощадбанк 
відкриє власний центр з обслуговування кредитних карток. Це 
дозволить Ощадбанкові здійснювати декілька експериментальних 
проектів із платіжною системою Європей Інтернешнл (Europay 
International). 

Доход  до погашення 
українських єврооблігацій
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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 Трв. Чер. Лип. Серп.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 4,5 5,1 7,9 7,7 10,3 10,9 9,2 17,4 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 4,9 5,5 5,8 7,8 9,1 9,0 9,1 10,5 …
Промислове виробництво (реальне) % дпр 11,0 11,8 12,9 17,4 18,5 18,8 18,5 17,9 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр -4,6 6,8 9,8 6,1 5,8 6,1 5,8 26,5 …
ІСЦ % дпр 30,3 31,7 25,8 17,3 11,6 15,1 11,6 9,9 9,6
ІВЦ % дпр 22,6 19,9 20,8 12,8 9,4 10,1 9,4 7,9 …
Експорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 16,4 20,1 20,3 15,1 … 20.6" 21.7'' … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 19,8 16,0 18,9 3,1 … 2.6" 7.4'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США -0,10 0,62 0,78 0,24 … 0.42'' 0.59'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 0,29 1,19 1,48 0,28 … … … … …
Поточний рахунок % ВВП 6,3 9,7 3,0 3,5 … … … … …
Офіційні резерви за виключенням золота млрд. дол. США 0,81 0,83 1,35 1,40 … … … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 35,7 34,5 39,9 33,1 35,4 29,5 35,4 30,2 32,5
Сер.відс.ставка по кредиту у гривнях** % річних 39,7 39,7 37,3 33,8 32,1 26,3 26,3 31,3 31,7
Обмінний курс, середній дол. США 5,42 5,44 5,44 5,43 5,41 5,41 5,40 5,37 5,35
Обмінний курс, середній євро 5,06 4,93 4,73 5,02 4,73 4,76 4,61 4,62 4,81

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Deutsche Bank Research, European Central Bank, власні розрахунки
" Місячні дані наведені тільки для товарного експорту/імпорту
квартальні дані базуються на публікаціях НБУ
* 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 31,8
Зростання ВВП (реальне) % дпр -12,2 -10,0 -3,0 -1,9 -0,4 5,8
Промислове виробництво (реальне) % дпр -12,0 -5,1 -0,3 -1,0 4,0 12,9
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -3,6 -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 376,4 80,2 15,9 10,6 22,7 28,2
ІСЦ, на кінець періоду % дпр 181,7 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 1,7 1,5
Поточний рахунок % ВВП -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 5,3 4,7
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

Загальний державний борг % ВВП -7,3 -4,5 -6,6 -1,9 -1,3 0,7
Зовн. борг (загальний) % ВВП 41,7 25,0 30,4 51,5 62,8 44,1
Грошова база, на кінець періоду % до попер. рок 27,0 20,5 19,4 38,4 51,0 32,2

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 5,2 5,1
Реальний обмінний курс % дпр 32,5 31,0 9,8 -14,5 -20,1 12,9

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
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