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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Парламент прийняв новий Земельний кодекс, який дозволяє 
торгівлю сільськогосподарськими угіддями, починаючи з 2005 
року. 

• Україна реструктуризувала борг перед Росією за спожитий газ 
у розмірі 1,4 млрд. дол. США. Основними умовами угоди є 12-
річний період реструктуризації, 3-річний період відстрочення 
платежів і відсоткова ставка у розмірі ЛІБОР+1%. 

• Ріст реального ВВП досяг 9,3% дпр за перші дев’ять місяців 
2001 року. Зростання ВВП у вересні нижчими темпами, ніж у 
попередні місяці, пояснюється змінами термінів збирання 
врожаю цього року. 

• США і Польща припинили кілька антидемпінгових 
розслідувань проти українських металургійних компаній, що 
ймовірно покращить їх експортні можливості. Поки що обсяги  
експорту металопродукції, що звільнені від розслідувань не 
оприлюднені. 

• Всупереч довгоочікуваного підйому фондового ринку, індекс 
ПФТС упав в жовтні до найнижчого за весь рік рівня, як 
наслідок негативних очікувань трейдерів стосовно процедур 
банкрутства проти енергетичних підприємств. 

Політика: Місяць ключових рішень 

Незважаючи на значний опір Комуністичної партії, 25 жовтня 
Парламент прийняв довгоочікуваний новий Земельний кодекс. 
Кодекс легалізує торгівлю сільськогосподарськими угіддями, хоча 
і передбачає мораторій на проведення таких операцій до 2005 
року. До 2010 року одна особа не зможе мати у власності більше, 
ніж 100 гектарів землі; також сільськогосподарський земельний 
наділ не може бути включеним до статутного фонду підприємств 
до 2005 року. Згідно із Земельним кодексом, іноземні фізичні і 
юридичні особи не зможуть володіти сільськогосподарськими 
угіддями; однак вони отримують право володіти наділами землі, 
на яких знаходяться їх підприємства. 

Український і російський уряди підписали угоду стосовно боргу 
України за спожитий російський газ і гарантії транзиту 
російського газу до Європи через українську територію. Нова 
угода передбачає реструктуризацію боргу НАК “Нафтогаз 
України” у розмірі 1,4 млрд. дол. США протягом наступних 12 
років, включаючи 3-річний період відстрочення платежів і гнучку 
відсоткову ставку, що дорівнює ЛІБОР+1%. Обсяг газу, який 
Україна отримує як плату за транзит, буде служити заставою для 
виплати боргу НАК “Нафтогаз України”. Угода також передбачає 
поступове збільшення “Газпромом” частки платежів НАК 
“Нафтогаз України”, здійснених у твердій валюті, за транзит газу. 
На сьогодні всі платежі за транзит газу здійснюються в обмін на 
газ. Угода ввійде в силу лише після її ратифікації Верховною 
Радою. Очікується, що основним спірним моментом при 
проходженні угоди в парламенті буде стаття про обмеження 
українського експорту газу. Ця угода є вже третьою угодою про 
реструктуризацію українського боргу за спожитий газ з моменту 
проголошення незалежності. 

Парламент, нарешті, знайшов консенсус з Президентом стосовно 
Закону “Про вибори народних депутатів України”. 30 жовтня 
Президент Л. Кучма підписав нову версію закону, п’яту цього 
року. Народні депутати погодились скоротити термін виборчої 
кампанії від 170 до 90 днів. Однак, вимогу збору підписів для 
реєстрації кандидата, обумовлену у діючому законодавстві, 
замінено на грошові депозити. 
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18 жовтня Парламент відклав перше читання Закону “Про 
Державний бюджет України на 2002 рік”. Таке рішення було 
прийнято після того, як ні урядовий, ні парламентський проекти 
бюджету не набрали достатньої кількості депутатських голосів. 
Основною пропозицією Комітету з питань бюджету було 
збільшення доходів бюджету на 13,9 млрд. грн. 

Реальний сектор: Зміна термінів збирання врожаю 
призвела до низьких показників зростання у вересні 

Протягом перших дев’яти місяців 2001 року реальний ВВП в 
Україні зріс на 9,3% дпр. У вересні реальний ВВП зріс лише на 
0,1% дпр, що стало найнижчим місячним темпом росту з початку 
економічного піднесення. Основною причиною такого незначного 
зростання стала зміна термінів збирання врожаю: цього року 
майже весь врожай зернових було зібрано у серпні, тоді як збір 
цукрових буряків та соняшникового насіння було відкладено на 
жовтень через погані природні умови. Це призвело до від’ємних 
темпів зростання сільськогосподарського виробництва у вересні 
поточного року в порівнянні з вереснем 2000 року. Все ж, 
кумулятивно рівень сільськогосподарського виробництва зріс 
майже на 9% за період з січня по вересень проти майже 27% 
зростання за січень-серпень. Темпи зростання в інших секторах 
економіки залишались у вересні стабільними. 

Галузеві тенденції: Плановий рівень надходжень від 
приватизації на 2001 рік було знижено 

Приватизація. Фонд державного майна переглянув свій прогноз 
щодо надходжень від приватизації у 2001 році та знизив його з 
попередньо запланованих 5,9 млрд. грн. до 3,3 млрд. грн. Це 
пояснюється різким спадом бюджетних надходжень від 
приватизації за попередні місяці. Протягом січня-жовтня держава 
отримала лише 46% від приватизаційних надходжень, 
запланованих на цей період. 

Енергетика. За період з липня по вересень 2001 року обсяг 
платежів за спожиті енергоресурси (включаючи і платежі 
готівкою) досяг значно вищого рівня, ніж за попередні періоди. 
Таким чином, загальні виплати за природний газ склали 92,7%, 
тоді як виплати з боку обленерго оптовому ринку електроенергії 
досягли 77,7%. Щоб акцентувати увагу на потребі підвищення 
платіжної дисципліни, обленерго відключали на короткі періоди 
деяких великих боржників (серед них були Укрзалізниця та 
декілька водопостачальних компаній). 

Сільське господарство. За період з січня по вересень 2001 року 
сільськогосподарські виробники отримали близько 3 млрд. грн. 
кредитів. До кінця вересня було сплачено біля 20% обов’язкових 
платежів по обслуговуванню кредитів. І хоча очікується, що 
поряд з продажем врожаю сільськогосподарські виробники 
будуть повертати решту коштів, цього року комерційні банки, вже 
ж, будуть мати більше проблем із поверненням виданих кредитів 
через загальне зниження доходів в сільському господарстві. 
Рівень виплат за кредитами, які було надано сільськогоспо-
дарському сектору у 2000 році в розмірі 815 млн. грн., становив 
біля 96%. 

Зовнішній сектор: Тиск антидемпінгових процедур на 
українську металургію послаблюється 

Протягом перших восьми місяців 2001 року імпорт товарів до 
України зріс на 12,3% дпр, тоді як експортні потоки зросли на 
16,8% дпр. Додатне сальдо торгівлі товарами склало 626 млн. 
дол. США. На противагу до 2000 року, коли збільшення експорту 
було, в основному, спричинене активною торгівлею продукцією 
металургійної галузі, цього року високі показники зростання 
експорту пояснюються переважно збільшенням експорту 
продукції машинобудування, тоді як металургійні та 
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сільськогосподарські товари займають, відповідно, друге і третє 
місця. Рівень додатного сальдо торгівлі товарами дещо знизився в 
порівнянні з попереднім періодом через зміни в механізмі збору 
ПДВ, які були введені в липні. Це спричинило надзвичайно великі 
обсяги експорту до дати введення нового механізму, та 
відповідний спад у наступних місяцях. Тому загальна ситуація із 
зовнішньою торгівлею товарами, схоже, ще не погіршилася. 

Незважаючи на очікуваний негативний вплив реальної 
ревальвації гривні та спадаючий загальний світовий попит на 
продукцію металургійного комплексу, українські металургійні 
підприємства отримали нові можливості збільшення експорту 
своєї продукції. Комісія з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів 
та Міністерство економіки Польщі прийняли рішення про 
припинення декількох антидемпінгових розслідувань щодо 
імпорту металургійної продукції з України. Крім того, Міністерство 
економіки України досягло попередньої угоди з Європейською 
комісією щодо розширення існуючих квот для української 
металопродукції, що імпортуватиметься в країни Європейського 
Союзу протягом наступних трьох років. 

Фіскальна політика: Доходи бюджету залишаються 
високими 

За перші дев’ять місяців цього року профіцит зведеного бюджету 
досяг 0,9% ВВП (1,2% ВВП за перші дев’ять місяців 2000 року). 
Порівнюючи з відповідним періодом 2000 року, доходи зведеного 
бюджету зросли на 18,5% в номінальному або на 9,2% в 
реальному вимірі. В той час, коли надходження з інших джерел 
зростали, частка ПДВ у загальному обсязі ВВП країни 
продовжувала зменшуватися. Можливими поясненнями такої 
тенденції можна назвати неефективну процедуру відшкодування 
податку, проблеми з урегулюванням ПДВ, уникнення від сплати 
податків та шахрайство, податкові пільги та списання 
заборгованостей. 

У вересні 2001 року Кабінет Міністрів дозволив готівкові 
взаємозаліки для гірничо-рудних, металургійних та енергетичних 
підприємств, що суперечить діючому закону “Про Державний 
бюджет України на 2001 рік”, який забороняє взаємозаліки. Крім 
того, таке рішення Кабінету Міністрів може призвести до 
зниження рівня надходжень до бюджету.  

Монетарна політика: Борг Уряду перед Національним 
Банком знову у центрі уваги 

Національний Банк України виступає проти пропозиції Кабінету 
Міністрів щодо реструктуризації у 2002 році боргу Уряду перед 
НБУ, деномінованого у іноземній валюті. НБУ стверджує що 
реструктуризація може підірвати репутацію Уряду та зашкодить 
можливостям НБУ запроваджувати монетарну політику. В свою 
чергу, НБУ пропонує Уряду використовувати економічне 
піднесення, зменшити пільги, вдосконалити процедури збору 
доходів до бюджету та покращити бюджетну дисципліну. Оскільки 
позиція НБУ в цьому питанні є дуже твердою, Міністерство 
Фінансів вирішило внести свою пропозицію до проекту Закону 
“Про Державний бюджет України на 2002 рік”. Таким чином, якщо 
Верховна Рада прийме це положення закону, НБУ буде 
вимушений провести реструктуризацію боргів Уряду. 

Згідно з інформацією НБУ, в Україні заміна 12 європейських 
валют (більшістю DEM) на євро буде організована через 
уповноважені комерційні банки. Обмінний курс дорівнюватиме 
офіційно встановленому обмінному курсу Європейського 
центрального банку з додаванням комісійних ставок комерційних 
банків. Обов’язкові збори до Пенсійного фонду (1% від обсягу 
купівлі іноземної валюти) стягуватися не будуть. Щоб спростити 
процес обміну, НБУ рекомендує відкривати банківські рахунки у 
тих валютах ЄС, які будуть замінені на євро. Такий крок також 
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допоможе знизити витрати на перерахунок грошових сум та 
забезпечить достатню пропозицію євро в країні. 

В жовтні монетарна база зросла на 47,6% дпр. Проте, темпи 
інфляції були досить низькими – на рівні 6.0% дпр. Загалом, з 
початку року рівень споживчих цін зріс на 3,9%. Рівень інфляції 
споживчих цін у 2001 році, ймовірно, буде значно нижчим від 
офіційно прогнозованого рівня 12,3% на кінець періоду, якщо не 
виникнуть деякі фактори ризику, такі як, наприклад, значне 
підвищення тарифів на електроенергію. 

Фінансові ринки: Індекс цін на акції ПФТС різко впав 
через негативні очікування щодо банкрутства 
енергетичних компаній  

Фондовий ринок. Індекс цін на акції в Першій фондовій торговій 
системі (ПФТС) впав на 17% з початку місяця та досяг 
найнижчого рівня поточного року. Початок процедури 
банкрутства проти Дніпроенерго, підсилений очікуваннями про 
те, що цей процес може поширитися на інші енергетичні компанії, 
став основною причиною такого різкого спаду. 

Банківський сектор. 24 комерційні банки погодилися 
приєднатись до єдиної бази даних неплатоспроможних клієнтів, 
яка була створена минулого року Національним банком. 
Характерною рисою даного проекту є те, що участь комерційних 
банків в ньому добровільна. Крім того, до бази даних буде 
встановлено обмежений доступ лише для уповноважених 
представників банків. Проте, для реалізації проекту необхідно ще 
розробити детальну правову основу. Хоча спільна база даних 
змогла б допомогти комерційним банкам знизити витрати на 
визначення неплатоспроможних позичальників та зменшити 
різницю між процентними ставками, деякі комерційні банки не 
погоджуються надавати інформацію про своїх клієнтів та 
висвітлювати повний обсяг поганих кредитів у своїх балансових 
рахунках. Згідно з НБУ, на початок вересня 2001 року частка 
поганих кредитів склала 6,6%, знизившись з 16,4%, 
минулорічного рівня, та 25,2%, рівня 1999 року. 

Результати торгів на ПФТС
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

Економічні Тенденції IIIкв 00 IVкв 00 Iкв 01 IIкв 01 ІІкв 01 Чер. Лип. Сер. Вер. Жов.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 5,1 7,9 7,7 10,3 10,0 9,2 17,4 12,4 0,1 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,5 5,8 7,8 9,1 9,3 9,1 10,5 10,8 9,3 …
Промислове виробництво (реальне) % дпр 11,8 12,9 17,4 18,5 16,6 18,5 17,9 16,9 16,6 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 6,8 9,8 6,1 5,8 9,0 5,8 26,5 27,7 9,0 …
ІСЦ % дпр 31,7 25,8 17,3 11,6 7,3 11,6 9,9 9,6 7,3 6,0
ІВЦ % дпр 19,9 20,8 12,8 9,4 5,9 9,4 7,9 7,1 5,9 3,8
Експорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 20,1 20,3 15,1 16,0 … 21,7'' 19,9'' 16,8'' … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 16,0 18,9 3,1 12,3 … 7,4'' 8,7'' 12,3'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,62 0,78 0,16 0,44 … 0,59'' 0,73'' 0,63'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 1,19 1,48 0,28 0,85 … … … … … …
Поточний рахунок % ВВП 9,7 3,0 3,5 5,0 … … … … … …
Офіційні резерви за виключенням золота млрд. дол. США 0,83 1,35 1,4 … … … … … … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 34,5 39,9 33,1 35,4 37,2 35,4 30,2 32,5 37,2 47,6
Сер.відс.ставка по кредиту у гривнях* % річних 39,7 37,3 33,8 32,1 30,7 32,1 31,1 31,7 … …
Обмінний курс, середній дол. США 5,44 5,44 5,43 5,41 5,35 5,40 5,37 5,35 5,33 5,31
Обмінний курс, середній євро 4,93 4,73 5,02 4,73 4,76 4,61 4,62 4,81 4,87 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
* Середньовзважена процентна ставка кредиту у гривнях, (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)
** Офіційний прогноз Міністерства економіки


