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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Хоча питання про формування більшості у майбутньому 
парламенті залишається відкритим, результати недавніх 
виборів вже вплинули на особовий склад Кабінету Міністрів. 

• Кабінет Міністрів продовжив підписання меморандумів щодо 
узгодження дій з основними національними виробниками. В 
квітні такі меморандуми були підписані з представниками 
гірничодобувного та металургійного секторів та виробниками 
добрив. 

• Протекціоністські дії з боку ЄС, а також очікувані високі врожаї 
в Україні та Росії можуть спричинити зниження цін на зерно на 
внутрішньому ринку. 

• Рахунок поточних операцій зберіг динаміку зростання 
позитивного балансу третій рік поспіль. У 2001 році баланс 
рахунку сягнув 1,4 млрд. дол. США. 

• НБУ продовжив зниження облікової ставки та резервних вимог, 
хоча ставка кредитування комерційних банків залишилася 
високою. 

• На ринку цінних паперів України затверджено міжнародну 
систему кодування цінних паперів та заборонено торгівлю 
векселями.  

Політика: Недавні парламентські вибори вплинули 
на особовий склад Кабінету Міністрів 

Незважаючи на політичні заяви, які пролунали протягом квітня, 
досі ще не існує чіткого бачення щодо більшості в новообраній 
Верховній Раді. Тим не менше, парламентські вибори вже 
вплинули на особовий склад Кабінету Міністрів. Відповідно до 
чинного законодавства, міністри, які обрані до парламенту, 
залишають свої пости в уряді, щоб прийняти мандати народних 
депутатів. Президент Л. Кучма вже призначив С. Рижука новим 
Міністром аграрної політики та Г. Кирпу новим Міністром 
транспорту. Президент також призначив О. Лавриновича новим 
Міністром юстиції в зв'язку з тим, що колишній міністр С. Станік 
призначена постійним представником України в Раді Європи. В 
той же час, найбільш ймовірно, що уряд А. Кінаха 
продовжуватиме керувати виконавчою гілкою влади 
щонайменше до вересня, коли уряд звітуватиме про свою роботу 
перед парламентом. 

Разом із деклараціями України про інтеграцію до Європейського 
Союзу посилюється співпраця між Україною та Польщею. В ході 
недавніх переговорів Президент Польщі запевнив Л. Кучму про 
політичну підтримку європейського вибору України. Друге 
засідання україно-польської міжурядової координаційної ради 
завершилося підписанням спільного протоколу про напрямки 
двосторонньої співпраці в контексті майбутнього розширення 
Європейського Союзу. 

Реальний сектор: Кабінет Міністрів підписав 
меморандуми про узгодження дій із деякими 
секторами національної економіки 

Кабінет Міністрів продовжив підписання меморандумів щодо 
узгодження дій з основними національними виробниками. У 
березні 2002 року такі меморандуми були підписані з 
виробниками зерна та цукру, а у квітні Кабінет Міністрів досяг 
домовленості з представниками гірничодобувного та 
металургійного секторів, а також із виробниками добрив. Уряд 
зобов'язався сприяти інвестуванню секторів, включаючи надання 
пільгових кредитів, захищати національного виробника та 
створювати ефективне економічне середовище для даних 
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Населення: 49,0 млн. 
Промислове виробництво/ВВП: 30,9% 
Сільськогосподарське  
виробництво/ВВП: 14,7% 
Інвестиції/ВВП: 20,4% 
Експорт: Росія 22%, ЄС 17% 
Імпорт: Росія 34%, ЄС 20 % 
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секторів в Україні. В свою чергу, підприємці зобов'язалися 
утримувати пропозицію продукції на рівні, достатньому для 
задоволення внутрішніх потреб, розробляти нові технології, 
зберігати стабільні ціни та здійснювати вчасну сплату податків. 
Такі угоди можуть означати створення нових форм державного 
втручання та формування пільгових режимів для певних секторів 
економіки. 

У першому кварталі 2002 року реальний ВВП зріс на 3,8% дпр, в 
основному за рахунок зростання доданої вартості у оптовій та 
роздрібній торгівлі, обробній промисловості та сільському 
господарстві. Проте показники зростання у будівництві, яке 
поглинає біля половини загальних інвестицій у країні, 
залишаються від'ємними. Більше того, темпи зростання 
машинобудування знизилися протягом січня-березня 2002 року  
та складають сьогодні 8,7% дпр порівняно з 23,4% дпр у 
першому кварталі 2001 року. Ці тенденції означають зменшення 
інвестиційної активності в країні. 

Галузеві тенденції:  Протекціонізм з боку ЄС може 
спричинити падіння цін на внутрішньому ринку 
зерна 

Сільське господарство. Очікується, що у 2002 році врожай 
зерна в Україні досягне 40 млн. тон, тобто рівня попереднього 
року. У той же час, високий врожай зернових очікується також у 
Росії, що автоматично підвищує потенційну пропозицію зерна на 
зовнішніх ринках. У 2002 році Європейський Союз (ЄС) підвищив 
імпортні тарифи на ячмінь та низькоякісну пшеницю, ще більше 
закриваючи свій ринок для зерна зі Східної Європи. Враховуючи 
те, що принаймні третина українського експорту зерна та 
борошна спрямовується на країни ЄС, інтенсифікація 
протекціонізму з боку ЄС призведе до переорієнтації українського 
експорту на країни Північної Африки та Близького Сходу. На 
додаток, це створить тиск щодо падіння цін на внутрішньому 
ринку зерна. Сьогодні уряд розробляє ряд заходів, що спрямовані 
на запобігання значному падінню цін на зерно в країні, у тому 
числі механізм закупівлі зерна під заставу. Однак ймовірно, що 
такий механізм не вдасться реалізувати повністю через нестачу 
державних коштів на закупівлю зерна. 

Енергетика. Переробка сирої нафти зросла на 83% дпр у 
першому кварталі 2002 року. Це відбулося за рахунок зростання 
імпорту нафти з Росії, яке склало 315% дпр. Внутрішній 
видобуток та імпорт з Казахстану залишилися практично 
незмінними. Тим не менше, нафтопереробні заводи працюють 
лише на 36,2% від максимальної потужності.  

Зовнішній сектор: Україна утримала позитивне 
сальдо рахунку поточних операцій у 2001 році 

Згідно з НБУ, сальдо рахунку поточних операцій України досягло 
1,4 млрд. дол. США, підтримуючи позитивну динаміку протягом 
третього року поспіль. Баланс товарів та послуг, так само як 
поточні трансферти сприяли цій позитивній тенденції. Позитивне 
сальдо рахунку поточних операцій дозволило акумулювати біля 
1,6 млрд. дол. США  ліквідних міжнародних резервів у 2001 році. 
Хоча притік прямих іноземних інвестиції досяг 792 млн. дол. США 
у 2001 році (порівняно з 595 млн. дол. США у 2000), вони 
залишилися недостатніми для компенсації відтоку портфельних 
інвестицій. Останні зросли більш ніж у чотири рази протягом 
минулого року у порівнянні з 2000 роком та досягли 866 млн. 
дол. США чистого відтоку.  

За повідомленнями Держкомстату, торгівельний баланс торгівлі 
товарами залишився позитивним протягом перших двох місяців 
2002 року. У цей період загальний експорт зріс на 3,9% дпр, тоді 
як імпорт зменшився на 3,1% дпр. Незважаючи на політичні 

Переробка нафти на українських 
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заяви щодо українсько-російської економічної інтеграції, у січні-
лютому Україна зменшила експорт до Росії на 26,5% дпр, тоді як 
імпорт впав на 18,3% дпр у реальному вимірі порівняно з 
відповідним періодом 2001 року. Зростання двосторонніх 
торгівельних обмежень, що спричинені численними 
антидемпінговими дослідженнями, здається, є головною 
причиною зменшення обсягів двосторонньої торгівлі. Посилення 
торговельних зв'язків з Азією, що відзначається зростанням 
експорту на 26,5% дпр та ростом імпорту на 37,6% дпр протягом 
перших двох місяців 2002 року, частково компенсує втрати 
торгівлі з Росією.  

Фіскальна політика: ПДВ залишається слабким 
місцем української фіскальної політики 

В першому кварталі 2002 року профіцит консолідованого 
бюджету складав близько 658 млн. грн. або 2% від ВВП. Хоча 
загальні доходи бюджету в січні-березні 2002 року зростали як в 
номінальному, так і в реальному вимірах порівняно з минулим 
роком, запланована ціль  надходжень до консолідованого 
бюджету не була досягнута: рівень виконання був лише 91,9%, в 
першу чергу через недостатні надходження від податку на 
прибуток підприємств, імпортних та експортних мит і плати за 
транзит природного газу.  

Хоча рівень виконання надходжень від ПДВ був 101,3%, 
проблема з цим податком залишається не вирішеною. Згідно з 
Державною податковою адміністрацією, в січні-березні податкове 
повернення складало 50% від зібраного ПДВ. Зростала як 
заборгованість по поверненню ПДВ, так і борг по сплаті ПДВ до 
бюджету. Ще одним слабким місцем є податок на прибуток 
підприємств. Рівень його виконання був близько 73% від 
запланованих квартальних надходжень. В першому кварталі 
близько 42% платників податків заявили про збитки, що, згідно з 
оцінками Державною податковою адміністрацією, зменшило 
державні надходження на 800 млн. грн. 

Монетарна політика: НБУ продовжив зниження 
облікової ставки і резервних вимог 

На даний момент процес поступового зниження кредитних ставок 
комерційних банків супроводжується зростанням кредитів, які 
зросли на 36% дпр в квітні 2002 року порівняно з 66% дпр  за 
відповідний період минулого року. Національний банк України 
(НБУ) продовжив зниження як облікової ставки, так і резервних 
вимог, що націлене на стимулювання довгострокового 
кредитування національної економіки. З 4 квітня облікова ставка 
була знижена на 1,5 відсоткових пункти до 10% річних. З 10 
квітня ставка обов’язкового резервування за довгостроковими 
депозитами в національній валюті встановлена на нульовому 
рівні, порівняно з попередніми 2-4%. Резервні вимоги за 
короткостроковими депозитами у національній валюті фізичних та 
юридичних осіб знижено до 2% та 6% відповідно. Ставка 
резервування за депозитами у іноземній валюті залишилася 
незмінною на рівні 10-12%. Більш того, НБУ відкрито попросив 
комерційні банки розробити більш ефективну кредитну політику і 
знизити кредитні ставки, хоча і заявив що не буде застосовувати 
адміністративні заходи. 

Депозити домогосподарств є найбільшим потенційним джерелом 
кредитних ресурсів, особливо довгострокових. Проте, ставки за 
довгостроковими депозитами залишились на набагато вищому 
рівні, ніж середні ставки за депозитами, що перешкоджає їх 
використанню для довгострокових інвестиційних проектів.     

Після зниження споживчих цін, зареєстрованого в лютому-березні 
2002 року, інфляція в квітні стабілізувалась на рівні 2,1% дпр. 
Монетарна база продовжувала зростати з темпом 45,2% дпр, що 
підтримує очікування вищої інфляції до кінця 2002 року.   

Зміни надходження від ПДВ та 
податку на прибуток підприємств 
в першому кварталі 2002 року
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Фінансові ринки: Ринок цінних паперів України 
наближується до міжнародних стандартів 

Ринок цінних паперів. Регулювання українського ринку цінних 
паперів наблизилось до міжнародних стандартів: з 1 травня 2002 
року Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку 
(ДКЦПФР) буде реєструвати первинний випуск цінних паперів 
тільки за умови, якщо Національний депозитарій надасть їм 
міжнародний код. Крім того, ДКЦПФР буде реєструвати вторинний 
випуск також при наданні міжнародного коду, а з 1 жовтня 2002 
року заборонить відкриття рахунків для цінних паперів, які не 
мають таких кодів. 

ДКЦПФР заборонила торгівлю векселями на організованих 
ринках. Згідно з представниками Комісії, деякі торгівці цінними 
паперами використовували біржі як механізм для штучного 
зниження ціни векселів. Крім того, векселі не повністю 
відповідали умовам для торгівлі на ринках.    

Банківський сектор. Фонд гарантування вкладів з 1 травня 
припиняє виплату компенсацій вкладникам банку “Україна” через 
“Ощадбанк” і протягом наступних трьох років буде продовжувати 
виплату компенсацій лише за заявами, поданими безпосередньо 
до фонду. Припинення виплат “Ощадбанком”, заплановане 
раніше на 1 квітня, було перенесено через залишки депозитів, які 
не вимагались до повернення; більша частка з них становила 
лише декілька гривень.  

Відсоткові ставки за 
довгостроковими депозитами у 
національній валюті для 

фізичних осіб 
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Відсоткова ставка за
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домогосподарств у
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Джерело: НБУ
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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 2001

Номінальний ВВП млрд. грн. 54,5 81,5 93,4 102,6 130,4 173,0 201,9
Номінальний ВВП млрд. дол. США 37,0 44,6 50,2 41,9 31,6 31,8 37,4
Зростання ВВП (реальне) % дпр -12,2 -10 -3 -1,9 -0,2 5,9 9,1
Промислове виробництво (реальне) % дпр -12,0 -5,1 -0,3 -1,0 4,0 12,4 14,2
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -3,6 -9,5 -1,9 -9,8 -6,9 9,8 9,9
ІСЦ, в середньому за період % дпр 376,4 80,2 15,9 10,6 22,7 28,2 12,0
ІСЦ, на кінець періоду % дпр 181,7 39,7 10,1 20,0 19,2 25,8 6,1
ІВЦ, в середньому за період % дпр 488,9 52,1 7,7 13,2 31,5 20,9 8,6
ІВЦ, на кінець періоду % дпр 172,1 17,3 5,0 35,4 16,0 20,8 0,9
Експорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 2,6 19,1 0,0 -13,4 -7,9 17,9 9,5
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 1,5 17,4 2,0 -14,0 -19,1 18,9 14,1
Поточний рахунок млрд. дол. США -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 0,9 ° 1,2 °° 1,4

Поточний рахунок % ВВП -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 2,9 3,8 3,7
Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8
Міжнародні резерви млрд. дол. США 1,1 2,0 2,4 0,8 1,1 1,5 3,1
Бюджетний баланс*** % ВВП -6,9 -5,1 -6,8 -2,7 -2,1 -0,7 -1,9
Загальний державний борг % ВВП 40,9 25,0 30,3 49,4 61,4 44,5 37,4
Зовн. борг (загальний) % ВВП 26,3 20,5 19,4 38,4 50,0 32,5 26,8
Грошова база, на кінець періоду % дпр. 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 39,9 37,4
Обмінний курс, середній дол. США 1,5 1,8 1,9 2,4 4,1 5,4 5,4
Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 1,8 1,9 1,9 3,4 5,1 5,4 5,3
Обмінний курс, середній євро 1,9 2,3 2,1 2,8 4,4 5,0 4,8
Обмінний курс, на кінець періоду євро 2,3 2,4 2,1 4,0 5,2 5,1 4,7

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, IFS, власні розрахунки
ПРИМІТКА: *** Бюджетний баланс розрахований за новою методологією, що застосовується з 2002 року. 
                        "Мінус" позначає дефіцит бюджету 
                °    Вартість товарів, переданих у власність Росії згідно з міжурядовою угодою 
                      про розподіл Чорноморського флоту від травня 1997 року, 
                      на загальну суму  726 млн. дол. США не врахована.
                °°   Вартість авіакомплексів, переданих у власність Росії як частина боргу за газ, 
                      згідно з міжурядовою угодою  
                      від жовтня 1999 року, на загальну суму 274 млн. дол. США не врахована.

Економічні Тенденції IVкв 00 Iкв 01 IIкв 01 ІІкв 01 ІVкв 01 Січ. Лют. Бер. Квт. 

Зростання ВВП (реальне) % дпр 7,9 7,8 10,8 10,7 ... 3,2 4,0 4,1 ...
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,9 7,8 9,4 10,0 9,1 3,2 3,6 3,8 ...
Промислове виробництво (реальне) % дпр 12,4 17,4 18,5 16,6 14,2 1,7 3,5 3,1 ...
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 9,8 6,1 5,8 8,6 9,9 9,5 10,2 10,4 ...
ІСЦ % дпр 25,8 17,3 11,6 7,3 6,1 5,6 3,5 2,2 2,1
ІВЦ % дпр 20,8 12,8 9,4 5,9 0,9  -0,3   -0,2  -0,5 0,5
Експорт (дол. США, кум.)* % дпр 17,9 15,1 16,0 11,3 9,5 3,6'' ... ... ...
Імпорт (дол. США, кум.)* % дпр 18,9 3,1 12,3 14,4 14,1  -5,5'' ... ... ...
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,78 0,16 0,44 0,40 0,20 0,19'' ... ... ...
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 1,21 °° 0,28 0,85 1,24 1,40 ... ... ... ...
Поточний рахунок % ВВП 3,8 3,5 5,0 4,4 3,7 ... ... ... ...
Міжнародні резерви млрд. дол. США 1,48 1,52 1,86 2,72 3,09 2,96 3,07 3,11 ...
Грошова база, на кінець періоду % дпр 39,9 33,1 35,4 37,2 37,4 46,9 46,2 49,9 45,2
Сер.відс.ставка за кредитами у гривнях** % річних 37,3 33,8 32,1 30,7 29,6 29,4 29,4 27,7 27,0
Обмінний курс, середній дол. США 5,44 5,43 5,41 5,35 5,30 5,31 5,32 5,32 5,33
Обмінний курс, середній євро 4,73 5,02 4,73 4,76 4,74 4,70 4,63 4,66 4,71

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки
" Місячні дані наведені тільки для експорту/імпорту товарами (джерело: Держкомстат)
  квартальні дані містять експорт та імпорт товарів та послуг (джерело: НБУ)
* Зростання у доларовому виразі
** Середньовзважена відсоткова ставка за кредитами у гривнях (НБУ)
°° Вартість авіакомплексів, переданих у власність Росії як частина боргу за газ, згідно з міжурядовою угодою  
    від жовтня 1999 року, на загальну суму 274 млн. дол. США не врахована.


