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Місячний Економічний Моніторинг України 
• ⋅ Міжнародний Валютний Фонд та Світовий банк відновили 
програмне фінансування для України, тим самим створивши 
умови для подальшої реструктуризації боргів України перед 
іншими державами. 

• ⋅ Підвищення офіційного прогнозу темпів росту реального ВВП 
на 2001 рік до 7,3% дпр. узгоджується з триваючим 
зростанням реального ВВП, що за період з січня по серпень 
склав 10,8% дпр. 

• ⋅ Нещодавно затверджена програма “Українське вугілля”, яка 
передбачає збільшення державного фінансування вугільної 
галузі та приватизацію шахт. 

• ⋅ Проект Закону “Про Державний бюджет України на 2002 рік” 
було подано на розгляд Верховної Ради. 

• ⋅ НБУ встановив обмеження, згідно з яким коливання 
готівкового валютного курсу не повинні перевищувати 5% від 
офіційного. 

Політика: Міжнародні фінансові організації 
відновили програми кредитування України 

20 вересня Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) відновив 
кредитування України за Програмою розширеного фінансування і 
виділив перший транш у розмірі 37б,6 млн. дол. США. Вслід за 
рішенням МВФ, Світовий банк затвердив 250 млн. дол. США 
Програмної системної позики (ПСП), з якої одразу ж було 
виплачено 150 млн. дол. США. Надання цих кредитів дозволило 
Міністерству фінансів розпочати офіційні переговори з окремими 
членами-країнами Паризького клубу про реструктуризацію боргів 
в рамках угоди, підписаної з Паризьким клубом у липні цього 
року. Відновлення фінансування повинно підвищити довіру до 
платоспроможності України на міжнародних ринках. 

Щоб уникнути можливих торгівельних санкцій з боку США, які 
можуть призвести до втрат експортних надходжень України на 
суму 630 млн. дол. США, Верховна Рада прийняла у першому 
читанні проект закону, спрямованого на припинення 
нелегального виробництва лазерної продукції. Однак, деякі 
парламентарі стверджують, що цей закон, будучи неефективним 
у боротьбі з піратством, завдасть шкоди національним 
виробникам лазерної продукції. Тим часом, США, щонайменше на 
два тижні, відклали розгляд питання щодо впровадження 
торгівельних санкцій проти України. Остаточне рішення США буде 
залежати від успішного проходження закону у другому та 
третьому читаннях у Парламенті. 

Реальний сектор: Офіційний прогноз темпів росту 
реального ВВП на 2001 рік знову підвищено  

Згідно з Держкомстатом, у січні-серпні 2001 року реальний ВВП 
виріс на 10,8% дпр (у серпні – на 12,4% дпр), сповільнюючи при 
цьому темпи зростання у порівнянні з попереднім місяцем. Ріст 
доданої вартості у сільському та лісовому господарствах 
залишився високим – 26,2% дпр за вісім місяців, та все ж 
стабільним, порівнюючи з липнем. Підвищення темпів росту 
доданої вартості в секторі оптової і роздрібної торгівлі та послуг з 
ремонту (15,9% дпр кум.) було компенсовано сповільненням 
зростання доданої вартості у будівництві та в обробній 
промисловості. 

Згідно з офіційним прогнозом Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції, реальний ВВП зросте на 7,3% дпр у 2001 
році і на 6,0% дпр у 2002. Це зростання буде у значній мірі 
забезпечуватися збільшенням реального приватного споживання 
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та інвестицій. На початку 2001 року офіційний прогноз реального 
ВВП був на рівні 4% дпр, а згодом його було підвищено до 6,2% 
дпр. 

Незважаючи на економічне зростання, у січні-липні 2001 року 
близько 45% українських підприємств були збитковими. 
Прибутки українських підприємств перевищували збитки у 2,6 
рази; 63% усіх збитків було зосереджено у промисловості. 

У серпні 2001 року, реальні грошові доходи населення зросли на 
8% дпм, забезпечуючи зростання економіки завдяки збільшенню 
внутрішнього попиту. У той же час, середній рівень номінальної 
заробітної плати зріс у серпні на 0,6% дпм, досягнувши 329 грн. 
Крім цього, обсяги заборгованості з оплати праці продовжували 
зменшуватись (на 11,5% дпм у серпні), і на 10 вересня становили 
3,4 млрд. грн. 

Галузеві тенденції: Кабінет Міністрів має намір 
розширити фінансування вугільної промисловості 

Енергетика. Кабінет Міністрів затвердив Програму “Українське 
вугілля” на період до 2010 року. Програма передбачає 
приватизацію прибуткових та потенційно прибуткових вугільних 
шахт разом із закриттям найбільш збиткових шахт та 
підвищенням державної підтримки галузі. Однак, на сьогодні 
строки проведення приватизації та закриття шахт залишаються 
невизначеними. Відповідно до положень програми, фінансування 
вугільної промисловості з державних джерел у 2002 році має 
зрости майже втричі. Програма, фактично, не призведе до 
ліквідації перехресного субсидування вугільної галузі іншими 
галузями, що, в свою чергу, перешкоджатиме ефективній 
реструктуризації як галузі, так і економіки в цілому. 

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) 
відклала впровадження тарифів на електроенергію згідно за 
новою методологією, що була затверджена у квітні 2001 року на 
вимогу нових приватних власників енергопостачальних компаній 
(обленерго). Нова методологія передбачає регулювання норми 
прибутку та має призвести до значного підвищення тарифів. 
Однак подальше зволікання з підвищенням тарифів ставить під 
загрозу виконання інвестиційних проектів новими власниками 
приватизованих обленерго, а також загрожує подальшій успішній 
приватизації галузі. 

Приватизація. За даними Фонду державного майна, у січні-
серпні 2001 року надходження до бюджету від приватизації 
досягли 1,77 млрд. грн., що складає 50,9% від запланованої суми 
на цей період. Тимчасове припинення приватизації у енергетиці, 
яке навряд чи відновиться до кінця року, вважається основною 
причиною низьких бюджетних надходжень. Пільговий продаж 
13% акцій “Укртелекому” його співробітникам відбудеться у 
жовтні-грудні цього року. Очікується, що він принесе 180 млн. 
грн. до Державного бюджету. Кабінет Міністрів також затвердив 
продаж 25% акцій компанії UMC (“Український мобільний 
зв’язок”), який має відбутися до кінця 2001 року. 

Сільське господарство. У вересні ціни на українському ринку 
зерна стабілізувалися на рівні, нижчому за світовий. Певні 
адміністративні обмеження, відсутність приватизації експортної 
інфраструктури, у тому числі портових елеваторів, а також дуже 
висока пропозиція зерна на внутрішньому ринку створюють 
значний тиск на ціни. 

Прем’єр-міністр А. Кінах проголосив створення нової політики, що 
має зменшити втручання держави у ринок зерна. На відміну від 
політики запобігання необґрунтовано низьких цін на зерно, 
планується розвивати інфраструктуру галузі та заохочувати 
експорт. Тим не менше, держава планує підвищити фінансування 
сільськогосподарського сектору на 40% у 2002 році, порівняно з 
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поточним роком. Уряд продовжить субсидіювати виплати відсотків 
за банківськими кредитами для сільського господарства, а також 
частково компенсуватиме страхування зерна та відсоткові ставки 
за лізинг. 

Зовнішній сектор: Частка країн СНД у зовнішній 
торгівлі України залишається значною 

Протягом першої половини 2001 року, згідно з даними НБУ, 
імпорт в Україну зріс на 7,2% дпр, тоді як експорт підвищився на 
17% дпр. Позитивний баланс торгівлі досяг 486 млн. дол. США. 
За даними Держкомстату, Україна залишається залежною від 
імпорту товарів та послуг з країн СНД, незважаючи на незначне 
зменшення частки цих країн у загальному обсязі імпорту з 56,7% 
у січні-червні 2000 року до 55,3% за цей період 2001 року. Разом 
з тим, високі темпи економічного зростання країн СНД сприяли 
росту українського експорту товарів та послуг до цих країн, 
частка якого в загальному обсязі експорту України збільшилася 
до 37,9%, порівняно з 35,6% у першій половині минулого року. 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну, згідно з нещодавно 
опублікованими даними НБУ, склали 515 млн. дол. США у першій 
половині 2001 року, що на 55% більше відповідного показника 
минулого року. Ці дані значно відрізняються від даних 
Держкомстату, що були розповсюджені раніше та свідчили про 
20% дпр. падіння ПІІ за відповідний період. За новими даними, 
кумулятивний обсяг ПІІ за часів незалежності досяг 4,4 млрд. 
дол. США. 

Фіскальна політика: Проект Бюджету 2002, що 
базується на новій методології, подано на розгляд 
Верховної Ради 

За період з січня по серпень профіцит Державного бюджету 
досягнув 807,6 млн. грн., що дещо менший, ніж показник 2000 
року (992,0 млн. грн.). Головною загрозою виконання доходної 
частини бюджету є наслідки списання боргів та повільна 
приватизація. 

14 вересня Уряд передав проект Закону про Державний бюджет  
на 2002 рік на розгляд Верховної Ради. Згідно з новою 
методологією, яка враховує кошти від приватизації як статтю 
фінансування дефіциту бюджету, а не як статтю надходжень, 
дефіцит консолідованого бюджету у 2002 році досягне 1,7% ВВП. 
Проте, навіть якщо надходження від приватизації у 2002 році 
оцінювати як доволі помірні, вони все ж будуть достатніми, щоб 
покрити запланований дефіцит. З метою забезпечення більшої 
ефективності використання коштів, в проекті бюджету 
запроваджено новий програмно-цільовий підхід до державних 
видатків (52% яких буде спрямовано у соціальну сферу). 
Очікуючи продовження економічного зростання наступного року, 
Уряд розраховував бюджет 2002, припускаючи реальне 
зростання ВВП на 6% у наступному році, річну інфляцію у розмірі 
9,8% та середній обмінний курс 5,6 грн. за 1 дол. США. 

Монетарна політика: Національний банк прийняв 
рішення про більш жорстку монетарну політику у 
2002 році 

У вересні 2001 року Рада НБУ затвердила “Основні засади 
грошово-кредитної політики на 2002 рік”, які передбачають більш 
жорстку монетарну політику у наступному році. Головними цілями 
такої політики названо утримання низької інфляції, забезпечення 
стабільності гривні та здорового розвитку банківського сектору. У 
вересні інфляція становила 7,3% дпр (0,4% дпм), досягнувши 
рівня 3,7% кум. з початку року. 

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

І ІІ ІІІ IV І ІІ ІІІ IV І ІІ

 Джерело: НБУ

Динаміка торгівлі України 
товарами та послугами

млн. дол. 
США

1999 2000 2001

iмпорт

експорт

баланс

0

200

400

600

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000

млн. дол. 
США

 Джерело: НБУ

Чистий притік ППІ в Україну

Баланс Зведеного бюджету

-1,5

0,6

0

0,7

-2,2

-0,7

-3

-1,7

-3,2

-2,7

-2,2

-1,7

-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

1999 2000 2001* 2002**

% від 
ВВП

Включаючи надходження від
приватизації 

Виключаючи надходження від
приватизації

Джерело: Звіти Держказначейства (без Пенсійного 
фонду), * - Закон про Державний бюджет на 2001 рік, 
** - Проект Закону про Державний бюджет на 2002 рік



 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                                Місячний Моніторинг 

 

 4

Фінансові ринки: НБУ запровадив нові регулювання 
на готівковому ринку обміну валют в Україні 

Валютний ринок. Терористичні атаки в США не мали значного 
впливу на безготівковий ринок обміну валют в Україні. Однак 
готівковий ринок відреагував невиправдано низьким обмінним 
курсом гривні до долара США. Тому НБУ встановив обмеження 
щодо коливання готівкового обмінного курсу в межах 5% від 
офіційного. Таке рішення є ефективним заходом, спрямованим на 
попередження спекуляцій на готівковому ринку обміну валют в 
країні. 

Банківський сектор. За перші вісім місяців 2001 року українські 
комерційні банки отримали 370 млн. грн. чистого прибутку, що 
більш ніж утричі перевищує показники відповідного періоду 
минулого року. Дуже позитивним моментом стало те, що в серпні 
обсяги довгострокових банківських кредитів зростали швидшими 
темпами, ніж обсяги короткострокових, відображаючи позитивні 
очікування фінансового ринку. 

Платежі німецьких та австрійських інституцій колишнім 
примусовим робітникам з України (“остарбайтерам”) розпочались 
у серпні 2001 року та продовжуватимуться протягом наступних 
трьох років. Для заохочення інвестування майже 2 млрд. 
німецьких марок, НБУ дозволив комерційним банкам відкривати 
спеціальні рахунки для отримувачів коштів без обов’язкового 
представлення ідентифікаційного коду. З цією ж метою, НБУ 
також розглядає можливість випуску валютних депозитних 
сертифікатів. Такі заходи спрямовані на збільшення інвестиційних 
вкладень з коштів “остарбайтерів”. 

Ринок зовнішнього боргу. Слідом за подіями у Сполучених 
Штатах 11 вересня та шоковими хвилями на світових ринках, 
котування українських єврооблігацій зазнало значних коливань, 
знизившись спочатку на 6% і повернувшись до майже 
попереднього рівня протягом наступний декількох днів. 14 
вересня Міністерство фінансів виконало платежі по основних 
виплатах та обслуговуванню цих семирічних облігацій на суму 
63,4 млн. євро та 67,1 млн. дол. США. Беручи до уваги, що 
світова рецесія вірогідно вплине на Україну менше, ніж на 
економіки країн Центральної Європи, за умови ретельного 
дотримання термінів виплат по облігаціях, привабливість 
українських цінних паперів для іноземних інвесторів може зрости. 
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

Економічні Тенденції IIкв 00 IIIкв 00 IVкв 00 Iкв 01 IIкв 01 Чер. Лип.Серп. Вер.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 4,5 5,1 7,9 7,7 10,3 9,2 17,4 12,4 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 4,9 5,5 5,8 7,8 9,1 9,1 10,5 10,8 …
Промислове виробництво (реальне) % дпр 11,0 11,8 12,9 17,4 18,5 18,5 17,9 16,9 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр -4,6 6,8 9,8 6,1 5,8 5,8 26,5 27,7 …
ІСЦ % дпр 30,3 31,7 25,8 17,3 11,6 11,6 9,9 9,6 7,3
ІВЦ % дпр 22,6 19,9 20,8 12,8 9,4 9,4 7,9 7,1 …
Експорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 16,4 20,1 20,3 15,1 17,0 21,7'' 19,9'' … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 19,8 16,0 18,9 3,1 7,2 7,4'' 8,7'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США -0,10 0,62 0,78 0,24 0,29 0,59'' 0,73'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 0,29 1,19 1,48 0,28 0,57 … … … …
Поточний рахунок % ВВП 6,3 9,7 3,0 3,5 7,2 … … … …
Офіційні резерви за виключенням золота млрд. дол. США 0,81 0,83 1,35 1,4 … … … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 35,7 34,5 39,9 33,1 35,4 35,4 30,2 32,5 37,2
Сер.відс.ставка по кредиту у гривнях** % річних 39,7 39,7 37,3 33,8 32,1 26,3 31,3 31,7 30,7
Обмінний курс, середній дол. США 5,42 5,44 5,44 5,43 5,41 5,40 5,37 5,35 5,33
Обмінний курс, середній євро 5,06 4,93 4,73 5,02 4,73 4,61 4,62 4,81 4,87

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
** Середньовзважена процентна ставка кредиту у гривнях, 30 днів, (НБУ)

Основні Економічні Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001F 2002F

Номінальний ВВП млрд. дол. США 37,0 44,6 50,2 41,9 31,6 31,8 38,5 44,0
Зростання ВВП (реальне) % дпр -12,2 -10 -3 -1,9 -0,4 5,8 7,3 6,0
Промислове виробництво (реальне) % дпр -12,0 -5,1 -0,3 -1,0 4,0 12,9 14,3 7,0
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -3,6 -9,5 -1,9 -9,8 -6,9 9,2 10,0 3,8

ІСЦ, в середньому за період % дпр 376,4 80,2 15,9 10,6 22,7 28,2 14,3 11,3

ІСЦ, на кінець періоду % дпр 181,7 39,7 10,1 20,0 19,2 25,8 12,3 9,8

ІВЦ, в середньому за період % дпр 488,9 52,1 7,7 13,2 31,5 20,9 10,3 9,4

ІВЦ, на кінець періоду % дпр 172,1 17,3 5,0 35,4 16,0 20,8 7,0 6,5
Експорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 2,6 19,1 0,0 -13,4 -7,3 17,9 7,9 5,7
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 1,5 17,4 2,0 -14,0 -19,1 18,9 9,9 6,6
Поточний рахунок млрд. дол. США -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 1,7 1,5 1,0 1,0
Поточний рахунок % ВВП -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 5,3 4,7 2,6 2,3

Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 1,1
Офіційні резерви млрд. дол. США 1,0 2,0 2,3 0,8 1,0 1,4 … …

Бюджетний дефіцит % ВВП -6,6 -4,9 -6,6 -2,2 -1,5 0,7 … …

Бюджетний дефіцит (методол. МВФ) % ВВП … … … … … -0,8 -2.0 -1,7

Загальний державний борг % ВВП 40,9 25,0 30,3 49,4 61,4 44,5 … …
Зовн. борг (загальний) % ВВП 26,3 20,5 19,4 38,4 50,0 32,5 … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр. 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 39,9 18 - 19 11 - 13
Обмінний курс, середній дол. США 1,5 1,8 1,9 2,4 4,1 5,4 5,4 5,6
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 … …

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)
F позначає офіційний прогноз Міністерства економіки


