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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Проект Податкового кодексу, прийнятий у другому читанні, 

передбачає значне зниження податкових ставок. 

• Цивільний і Господарський кодекси, нарешті затверджені 
Парламентом, очікують на підпис Президента.  

• Кабінет Міністрів подовжив на 2 місяці період пільгового 
продажу акцій “Укртелекому”. 

• Національна комісія регулювання електроенергетики 
підвищила тарифи на передачу і розподіл електроенергії 
для чотирьох з шести нещодавно приватизованих 
обленерго. 

• Згідно з Державною податковою адміністрацією, станом на 
1 листопада було списано і реструктуровано близько 20 
млрд. грн. податкового боргу. 

• Ставка доходу на процентні облігації внутрішньої державної 
позики (ПОВДП) знизиться з 17% до 7-9% річних у 2002 
році.     

• Moody’s, впливове міжнародне агентство з оцінки 
кредитоспроможності, покращило свої оцінки українських 
фінансових інструментів. 

Політика: Податковий кодекс прийнято у другому 
читанні – податкові ставки буде знижено 

29 листопада у другому читанні було прийнято проект 
Податкового кодексу. Попередньо узгоджені наступні зниження 
податкових ставок: ПДВ – з 20% до 17%, податок на прибуток 
підприємств – з 30% до 25%, максимальна ставка прибуткового 
податку з громадян – з 40% до 25%. Крім того, перелік 
місцевих податків і зборів значно скорочений. Проте, 
голосування по конкретних цифрах відкладено до третього 
читання. У той самий день Парламент прийняв Господарський 
кодекс, що  встановлює господарчі відносини в Україні, а також 
визначає методи державного регулювання економіки. Крім 
того, було затверджено в цілому Цивільний кодекс, включаючи 
найбільш суперечливу книгу, що стосується прав 
інтелектуальної власності. Обидва кодекси, Господарський і 
Цивільний, почнуть діяти з 1 січня 2003 року, якщо Президент 
Л. Кучма їх підпише. 

15 листопада Парламент прийняв у першому читанні проект 
Закону “Про Державний бюджет України на 2002 рік”. Однак, 
друге читання було відкладено до 6 грудня після проведення 
переговорів між Кабінетом Міністрів і представниками 
Парламенту. Основні вимоги депутатів стосуються збільшення 
соціальних видатків і фінансування вугільної галузі, а також 
включення надходжень від приватизації до статей доходів 
бюджету. Тим не менше, затримку із прийняттям бюджету 
можна було б у значній мірі пояснити близькими 
парламентськими виборами. 

Після того, як Парламент не прийняв у другому читанні проект 
закону, що регулює ринок лазерних дисків в Україні, він  
затвердив у першому читанні новий проект закону про 
державне регулювання виробництва, експорту та імпорту 
дисків лазерних систем зчитування. США погрожує ввести 
економічні санкції проти українських експортерів після 12 
грудня, якщо Парламент не прийме закон стосовно 
регулювання ринку лазерних дисків до цієї дати. Встановлення 
торговельних обмежень проти України, яке було попередньо 
заплановане на 1 листопада, може означати щонайменше 400 
млн. дол. щорічних втрат у доходах українських експортерів. 
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Президент підписав Земельний кодекс, прийнятий минулого 
місяця, який гарантує приватну власність на землю 
сільськогосподарського призначення в Україні. Верховна Рада 
ратифікувала газові договори з Російською Федерацією, 
підписані у вересні цього року. 

Реальний сектор: Статистика вказує на внутрішні 
джерела економічного зростання України 

У першій половині 2001 року зростання реального ВВП 
відбувалося за рахунок наступних компонентів: споживання 
домогосподарств – 31%, інвестиції – 32%, державне 
споживання – 29% та чистий експорт – 8%. Таким чином, 
згідно з офіційною статистикою, економічне зростання України 
протягом перших шести місяців 2001 року відбувалося за 
рахунок внутрішніх чинників. Тим не менше, економіка України 
значною мірою залежить від світової економіки: у першій 
половині року експорт складав 62% номінального ВВП, тоді як 
імпорт — 59%. 

Згідно з даними Держкомстату, протягом десяти місяців 2001 
року зростання реального ВВП в Україні було на рівні 9,1% 
дпр. (8% дпр. у жовтні). Головними складовими, що визначали 
зростання доданої вартості в економіці, були обробна 
промисловість, будівництво, а також оптова та роздрібна 
торгівля. Тоді як темпи зростання сектору будівництва 
балансують навколо 10% (11,5% дпр. у січні-жовтні 2001 
року), сектор торгівлі прискорив своє зростання до 17,5% дпр. 
за десять місяців, наближуючись до темпів росту обробної 
промисловості. Варто зауважити, що попри високі загальні 
темпи росту, у січні-жовтні темпи зростання доданої вартості в 
обробній промисловості продовжували спадати, досягнувши 
19,3% дпр. Все ж, цей сектор створює близько половини всього 
зростання реального ВВП. Це ще раз доводить важливість 
реформування цього сектору для гарантування сталості 
економічного розвитку України. 

Галузеві тенденції: Тарифи на електроенергію було 
підвищено для чотирьох з шести нещодавно 
приватизованих обленерго 

Енергетика. Рішення про підвищення тарифів на передачу та 
постачання електроенергії було прийнято для чотирьох 
недавно приватизованих енергопостачальних компаній 
(обленерго). Умовами підвищення тарифів було визначено 
стовідсоткові платежі та реструктуризацію боргу перед ДП 
“Енергоринок”. Для підвищення тарифу на передачу та 
постачання електроенергії та одночасного запобігання 
значному зростанню цін для кінцевих споживачів було 
зменшено ціну на оптовому ринку електроенергії  для 
генеруючих компаній. Тарифи для решти 23 обленерго 
залишилися без змін. 

Приватизація. Кабінет Міністрів України подовжив на два 
місяці до 1 лютого 2002 року пільгову приватизацію акцій 
“Укртелекому”. З 13% акцій “Укртелекому”, що були 
запропоновані для пільгових продаж за половину їх вартості, 
на сьогодні продано лише біля 2%. На кінець листопада Фонд 
державного майна отримав лише 28% від запланованих 160 
млн. грн. надходжень від пільгової приватизації. 

Сільське господарство. На фоні значних обсягів виробництва 
цукру у цьому році, українські виробники намагаються 
посилити протекціоністські заходи на внутрішньому ринку за 
рахунок зменшення імпорту дешевого цукру. У жовтні 2001 
року вони успішно пролобіювали виключення імпорту цукру з 
режиму вільної торгівлі з Білоруссю, а зараз вимагають таких 
самих заходів для Молдови. 
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Інфраструктура. Міністерство транспорту подовжило до 
середини лютого наступного року подання заявок на 
будівництво автомобільної дороги Київ - Вінниця, а також 
дороги, що з’єднує російський кордон з дорогою Київ – Харків – 
Довжанський. Дорога Київ – Вінниця є 146-кілометровою 
частиною міжнародного транспортного коридору № 3. Причини 
подовження не розголошуються, але найбільш вірогідною є  
відсутність заявок. 

Зовнішній сектор: Нова хвиля протекціонізму у 
металургійній промисловості США 

За дев’ять місяців 2001 року експорт товарів зріс на 14,6% дпр 
у доларовому вимірі, тоді як імпорт зростав на 13,1% дпр. 
Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів 
склало 632 млн. доларів США, що на 50% більше відповідного 
показника за минулий рік. Продукти металургії зберігають 
домінантні позиції, складаючи 42% від загального експорту. 
Проте, перевищення виробничих потужностей над попитом на 
світовому ринку сталі, висока собівартість виробництва сталі в 
США, а також рецесія економіки Сполучених Штатів посилили 
виступи на користь підвищення захисту внутрішнього ринку 
металів цієї країни. Тим часом, експорт українського металу в 
США зменшився на 80% у січні-вересні 2001 року порівняно з 
відповідним періодом минулого року 

Фіскальна політика: Практика списання та 
реструктуризації податкового боргу продовжується  

За десять місяців 2001 року профіцит зведеного бюджету 
складав 0,9% від ВВП (1,6% від ВВП за перші десять місяців 
2000 року). Однак, навряд чи вдасться досягнути  
запланованого рівня річних доходів державного бюджету, 
зважаючи на низькі надходження від приватизації (лише 36% 
від плану на рік) та негативні наслідки податкової амністії. 
Згідно з Державною податковою адміністрацією, станом на 1 
листопада було списано 14,9 млрд. грн. податкових боргів та 
реструктуровано на 4,8 млрд. грн. Водночас, новий податковий 
борг за цей період склав 6,6 млрд. грн., що свідчить про 
погіршення фінансової дисципліни. Низькі надходження до 
бюджету примусили Міністерство фінансів запланувати 
зменшення на 500-600 млн. грн. всіх видатків, крім соціальних. 
Для покращення ефективності надходжень Уряд встановив 
персональну відповідальність керівництва міністерств та 
департаментів за виконання Бюджету 2001.  

В листопаді Україну відвідали місії МВФ та Світового банку. 
МВФ продовжить кредитування України згідно з Програмою 
розширеного фінансування  не раніше січня 2002 року за 
умови прийняття реалістичного бюджету на 2002 рік, 
покращення контролю за банківським сектором, підвищення 
тарифів на електроенергію згідно з попередніми 
домовленостями з інвесторами та завершення аудиту НАК 
“Нафтогаз України”. Світовий банк готовий надати 100 млн. 
дол. згідно з Програмною системною позикою наприкінці 2001 
року, якщо буде відновлено приватизацію енергокомпаній. 

Монетарна політика: У 2002 році ставка доходу на 
ПОВДП зменшиться до 7-9% річних 

Згідно з формулою для визначення ставки доходу на прив’язані 
до інфляції процентні облігації внутрішньої державної позики 
(ПОВДП), більша частка яких тримається Національним банком 
України (НБУ), наступного року ставка доходу знизиться з 17% 
до 7-9% річних. Це зниження може негативно вплинути на ціни 
короткострокових ПОВДП, що в свою чергу зменшить 
можливості НБУ щодо стерилізації створення грошей у 2002 
році. У листопаді НБУ стерилізував близько 750 млн. грн. за 
допомогою ПОВДП. Незважаючи на зменшення ставки доходу, 

-500

0

500

1000

1500

1999 2000

Імпорт

Експорт

Баланс

 Джерело: Держкомстат

млн. дол. 
США

2001

Динаміка зовнішньої торгівлі 
товарами

Зміна інфляції споживчих цін

0

5

10

15

20

25

30

35

С
іч

. 
0
0

Б
е
р
. 

0
0

Т
р
в
. 

0
0

Л
и
п
. 

0
0

В
е
р
. 

0
0

Л
и
с.

 0
0

С
іч

. 
0
1

Б
е
р
. 

0
1

Т
р
в
. 

0
1

Л
и
п
. 

0
1

В
е
р
. 

0
1

Л
и
с.

 0
1

Джерело: Держкомстат

%, дпр

Виконання доходів бюджетів за 
десять місяців, % від річного 

плану

0

20

40

60

80

100

120

Зведений Державний Місцеві

% 

2000 2001
Джерело: Звіти Державного казначейства (доходи від 
приватизації включено, Пенсійний фонд виключено)



 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                                Місячний Моніторинг 

 

 4

Міністерство фінансів залишається оптимістичним щодо попиту 
на ПОВДП наступного року.        

У листопаді монетарна база зросла на 41,5%, що є незначним 
зменшенням темпу росту після декількох місяців постійного 
зростання. Інфляція залишилась дуже низькою на рівні 6,1% 
дпр. (0,5% дпм.), що складало 4,5% кум. з початку року. 
Низький темп інфляції протягом перших десяти місяців цього 
року дозволив Прем’єр-міністру А. Кінаху прогнозувати 
інфляцію у 2001 році на рівні 6% дпр.  

Фінансові ринки: Moody’s поліпшив український рейтинг 
кредитоспроможності 

Ринок державного боргу. Moody’s, впливова міжнародна 
агенція з оцінки рейтингу кредитоспроможності, поліпшила 
оцінку українських державних паперів, деномінованих як в 
іноземній валюті, так і в гривнях. Оцінка українських 
державних цінних паперів, що деноміновані в іноземній валюті 
та мають рейтинг Caa1, була переглянута з “негативної” до 
“позитивної”, а рейтинг державних паперів у гривні піднявся з 
Caa3 до Caa1 (“стабільна” оцінка). Зміни були викликані 
значним економічним піднесенням і фіскальною та фінансовою 
стабільністю в Україні.      

Банківський сектор. В українській економіці спостерігалося 
покращення стану комерційних банків: загальний кредитний 
портфель збільшився на 28,5% за перші десять місяців 2001 
року, тоді як ріст довгострокових кредитів був особливо 
помітним, демонструючи 58,4% зростання за той самий період. 
Якість кредитів також покращилась: частка поганих кредитів 
зменшилася з 11,9% в січні до 6,7% в листопаді 2001 року. 
Однак фінансовий сектор України все ще залишається майже 
нерозвинутим, як видно з співвідношення обсягів кредитів до 
ВВП, що знаходиться на неприпустимо низькому рівні – 
близько 17%. 
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Скорочення 

дпп  до попереднього періоду 

дпм до попереднього місяця 

 

 

дпр до попереднього року 

кум.    кумулятивно 
 

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

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

Зростання ВВП (реальне) % дпр 5,1 7,9 7,7 10,8 10,0 17,4 12,4 0,1 8,0 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,5 5,8 7,8 9,4 9,3 10,5 10,8 9,3 9,1 …
Промислове виробництво (реальне) % дпр 11,8 12,9 17,4 18,5 16,6 17,9 16,9 16,6 16,1 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 6,8 9,8 6,1 5,8 9,0 26,5 27,7 8.6 9,1 …
ІСЦ % дпр 31,7 25,8 17,3 11,6 7,3 9,9 9,6 7,3 6,0 6,1
ІВЦ % дпр 19,9 20,8 12,8 9,4 5,9 7,9 7,1 5,9 3,8 3,5
Експорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 20,1 20,3 15,1 16,0 … 19,9'' 16,8''14,6'' … …
Імпорт тов./посл. (дол. США, кум.) % дпр 16,0 18,9 3,1 12,3 … 8,7'' 12,3''13,1'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,62 0,78 0,16 0,44 … 0,73'' 0,63''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 1,73 … 1,91 … … … …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 34,5 39,9 33,1 35,4 37,2 30,2 32,5 37,2 44,9 41,5
Сер.відс.ставка по кредиту у гривнях* % річних 39,7 37,3 33,8 32,1 30,7 31,1 31,7 30,7 30,7 30,2
Обмінний курс, середній дол. США 5,44 5,44 5,43 5,41 5,35 5,37 5,35 5,33 5,31 5,29
Обмінний курс, середній євро 4,93 4,73 5,02 4,73 4,76 4,62 4,81 4,87 4,81 4,70

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки
" Місячні дані наведені тільки для товарного експорту/імпорту
квартальні дані базуються на публікаціях НБУ
* Середньовзважена процентна ставка кредиту у гривнях, (НБУ)


