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Місячний Економічний Моніторинг України 
• �Нафтогаз� (Україна) і �Газпром� (Росія) підписали угоду про 

створення Міжнародного консорціуму з управління і розвитку 
газотранспортної системи України.  

• Президента Л. Кучму не запрошено на самміт �Україна-
НАТО�. 

• Група провідних українських журналістів виступила з 
протестом проти цензури на телебаченні та в друкованих 
засобах масової інформації.  

• Протягом перших дев�яти місяців 2002 року реальний ВВП 
зріс на 4,1% дпр. 

• Надано більше прав покупцям частки державних стратегічних 
підприємств. 

• Відміна тарифів на імпорт українських труб частково 
послаблює напруження між Україною і Росією у торгівельній 
сфері. 

• Бюджет 2003 було ухвалено Парламентом в першому читанні 
з значним збільшенням доходної частини.   

• JPMorgan знизив прогноз українських єврооблігацій.  

Політика: Створено Міжнародний газовий 
консорціум 

�Нафтогаз� (Україна) і �Газпром� (Росія) підписали угоду про 
створення Міжнародного консорціуму з управління і розвитку 
газотранспортної системи України. Створення консорціуму було 
також передбачене в угоді про стратегічне партнерство в газовій 
галузі, підписане російським та українським прем�єр-міністрами. 
Більшість умов угоди не розповсюджується, але відомо, що 
компанії будуть працювати на паритетних основах. Початково 
кожна компанія зробить внесок у розмірі 0,5 млн. дол. США для 
підготовки технічно-економічного обґрунтування.    

Внаслідок звинувачень з боку США в причетності Президента Л. 
Кучми до експорту систем раннього попередження �Кольчуга� до 
Іраку, Україна відкрила інформацію про експорт озброєння для 
американо-британської комісії. Експерти працювали в Україні 
протягом 13-20 жовтня, але результати розслідування ще не 
оприлюднені. Скандал з �Кольчугами� був одним з чинників 
проведення зустрічі �Україна-НАТО�, що відбудеться 20-22 
листопада у Празі, на рівні міністрів закордонних справ, а не на 
рівні голів держав, як планувалось раніше.     

15 жовтня суддя Київського апеляційного суду наказав 
прокуратурі розпочати кримінальну справу проти Л. Кучми на 
основі заяви декількох народних депутатів. Заява розпочати 
кримінальну справу була складена під час масової акції 
�Народний трибунал�, яку проводили лідери опозиції 12 жовтня в 
центрі Києва. Беручи до уваги, що Президент користується 
правом недоторканності на час виконання повноважень, 
Головний прокурор направив  до Вищого суду протест, в якому 
стверджується незаконність такого рішення. Однак, протест було 
відхилено і повернуто до Апеляційного суду, який має оформити 
документи відповідно до законодавства, що дозволять Вищому 
суду розпочати слухання по цій справі.  

8 жовтня 232 парламентарія сформували офіційну більшість, до 
якої увійшли переважно депутати пропрезидентських фракцій. 
Більшість виявилась нестабільною і часто була неспроможна 
набрати 226 голосів, необхідних для прийняття рішення. 
Декілька депутатів вже залишили більшість. Оскільки 
Комуністична партія, Соціалістична партія, �Блок Ю. Тимошенко�, 
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та блок �Наша Україна� часто відмовляються голосувати, робота 
парламенту блокується.   

Група провідних українських журналістів виступила з протестом 
проти цензури на телебаченні та в друкованих засобах масової 
інформації. Журналісти підготували відкритий лист, в якому 
засуджують цензуру і загрожують розпочати страйк, якщо 
цензура буде продовжуватись. Парламент прийняв резолюцію, 
згідно до якої в грудні в Україні пройдуть громадські слухання з 
приводу цензури та свободи слова в Україні. 

Реальний сектор: Реальне ВВП продовжує зростати 
меншими темпами ніж в 2001 році 
Протягом перших дев�яти місяців 2002 року реальний ВВП зріс на 
4,1% дпр, порівнюючи з зростанням на 9,3% дпр у відповідному 
періоді минулого року. Зменшення темпів росту відбулося у всіх 
галузях економіки. Показники зростання в основних галузях, 
таких як сільське господарство і виробництво, досягли лише 
половини значення показників зростання у січні-вересні 2001 
року. Додана вартість в будівництві почала зменшуватись на 
відміну від значного зростання в 2001 році. Без податкової 
реформи і покращення регулювання, темпи зростання будуть 
продовжувати падати.   

З січня по серпень українські підприємства отримали чистий 
прибуток до оподаткування у розмірі 10,6 млрд. грн.; це 
становить дві третини прибутку у відповідному періоді минулого 
року. Оскільки 67% загальних інвестицій в країні відбувається за 
рахунок власних коштів підприємств, значне падіння прибутків 
негативно вплине на інвестиції.  

Галузеві тенденції: Урядовий експеримент в 
авіатранспортній галузі зазнав провалу  

Інфраструктура. З липня по вересень Міністерство транспорту 
провело експеримент, націлений на збільшення авіаційних 
перевезень пасажирів в межах країни. В рамках експерименту 
було зменшено транспортні тарифи на 50% і введено близько 40 
нових маршрутів. 23 приватних і державних підприємств були 
запрошені до участі в експерименті. Міністерство транспорту 
стверджувало, що низькі тарифи будуть компенсовані 
зменшенням тарифів в аеропортах та збільшенням перевезень. 
Як і очікувалось, експеримент Уряду провалився: хоча обсяг 
перевезення пасажирів збільшився на 110%, авіакомпанії 
отримали дохід у розмірі лише 26 млн. грн., в той час як витрати 
досягли 37 млн. грн.        

Приватизація. Відповідно до рішення Кабінету міністрів, 
покупець частки державного стратегічного підприємства має 
право отримати в управління від 25% до 50%  решти державної 
частки. Крім того, у випадку подальшої приватизації покупець 
може придбати акції, що були отримані в управління. За умови 
впровадження ефективної та прозорої процедури надання такого 
права на довгостроковий період , частки, що приватизуються, в 
тому числі й невеликі пакети акцій, стануть більш привабливими 
для інвесторів.   

Зовнішній сектор: Напруження торгових стосунків 
між Росією та Україною послаблюється 
Уряд Росії прийняв постанову про відміну тарифів на імпорт 
українських труб, починаючи з листопада поточного року. Таке 
рішення частково послаблює напруження між країнами у 
торгівельній сфері і започатковує відміну ввізних тарифів, 
встановлених Україною на деякі російські товари. Але постанова 
не позбавляє від поточних антидемпінгових процедур,  
ініційованих Україною та Росією одна проти одної. В результаті 
одного з таких розслідувань у жовтні Україна ввела квоту на 
імпорт цементу з Росії на чотирирічний термін. 

Зростання доданої вартості у 
деяких секторах економіки
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В рамках процедури вступу України до СОТ, 3 жовтня Україна та 
Індія підписали протокол про доступ до ринків товарів та послуг. 
Цей протокол є дев�ятим після угод із такими країнами - членами 
СОТ як Канада, Мексика, Південна Корея та Нова Зеландія. 
Україна ще має підписати більше 15 протоколів, а також 
привести своє законодавство у відповідність до вимог СОТ. Хоча 
в травні 2002 року Президент Кучма проголосив про намір 
вступу України до СОТ до 2003 року, поточне становище 
викликає сумніви щодо реальності такого терміну.  

За інформацією Держкомстату, в січні-серпні Україна 
експортувала на 3.2% більше товарів ніж за такий само період 
минулого року, в той час як імпорт зріс на 5% дпр. Торгівельний 
баланс залишився позитивним і становив 485 млн. дол. США. 

Фіскальна політика: Парламент схвалив перший 
проект Бюджету 2003 

Після внесення суттєвих поправок, запропонований Урядом 
проект Бюджету 2003 було ухвалено Парламентом в першому 
читанні. Парламентарі запропонували збільшити планові доходи 
центрального бюджету на 8 млрд. грн., а видатки на 5,3 млрд. 
грн. На відміну від дефіциту бюджету на рівні 0,8 млрд. грн. 
запланованого Урядом, народні депутати передбачають профіцит 
у розмірі 1,9 млрд. грн. Основним джерелом збільшення доходів 
є включення надходжень від приватизації до доходної частини 
бюджету усупереч до міжнародної практики. Крім того, серед 
джерел збільшення доходів є такі як перегляд прогнозу росту 
ВВП, поліпшення податкового адміністрування та відрахування 
до бюджету 10% від сум амортизації по державним 
підприємствам. Пропозиції Парламенту є доволі нереалістичними. 
Якщо бюджет буде прийнято з такими змінами, наступного року 
не уникнути значних фіскальних проблем. 

Парламент прийняв Закон �Про внесення змін до Закону �Про 
оподаткування прибутку підприємств�. Закон передбачає 
зменшення податкової ставки з 30% до 25%, починаючи із січня 
2004 року та впровадження поквартальної схеми сплати податку, 
на відміну від існуючої зараз помісячної схеми. Ці зміни зменшать 
податковий тиск, поліпшать процедуру збору податку, та можуть 
сприяти скороченню тіньового сектора. Однак, закон не скасовує 
жодних пільг при нарахуванні податку на прибуток та збільшує 
амортизаційні відрахування з основних фондів, звужуючи, таким 
чином, базу оподаткування. 

Монетарна політика:  Інфляція прискорюється 

Зростання споживчих цін, що розпочалося у вересні, 
продовжилось і цього місяця. У жовтні ІСЦ зріс на 0,7% дпм, 
хоча ціни на споживчі продукти досі на 0,6% нижче ніж у жовтні 
минулого року. Цього разу збільшення цін спостерігалось в усіх 
компонентах ІСЦ: послуги стали дорожче на 0,9% дпм, 
продовольчі товари � на 0,7% дпм, непродовольчі  - на 0,3% 
дпм. Міністерство економіки знову переглянуло прогноз інфляції, 
тепер передбачається, що до кінця року ІСЦ зросте не більше як 
на 2,1% дпр. Ціни виробників також продовжують 
збільшуватись, в жовтні вони зросли на 5,8% дпр. Монетарна 
база зросла на 33,2% дпр. 

Фінансові ринки: JPMorgan знизив прогноз 
українських єврооблігацій 

Ринок державного боргу. Міжнародна інвестиційна компанія 
JPMorgan  знизила прогноз українських єврооблігацій з 
�ринкового� до �низького� через погіршення політичної та 
економічної ситуації в країні. Серед політичних факторів 
згадується ненадійне становище Президента, викликане 
звинуваченнями в експорті до Іраку систем раннього 
попередження �Кольчуга� та масовими акціями протесту 
опозиції. Економічними причинами є завищені оцінки доходів 
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бюджету та нереалістичний план приватизації на 2003 рік. Попри 
це, ціна на українські єврооблігації не зазнала значних змін.  

Валютний ринок. Вперше, починаючи з квітня поточного року, 
об�єми купівлі доларів США населенням перевищили об�єми 
продажу, що спричинило тиск на готівковий курс гривні. 
Збільшення попиту на іноземну валюту було, в першу чергу, 
викликано нестабільністю політичної ситуації. Офіційний 
номінальний курс гривні до долара США залишився стабільним. 

Банківський сектор. Одночасно дві агенції, Асоціація 
українських банків та Київський банківський союз, інформували 
про намір заснувати незалежну базу даних несумлінних 
позичальників. Такий крок викликаний постійним небажанням 
комерційних банків звітувати про несумлінних позичальників до 
реєстру  позичальників НБУ. На поточний момент реєстр НБУ 
містить інформацію тільки приблизно про одну шосту всіх 
прострочених, підозрілих та пролонгованих заборгованостей. 
Незалежні бази даних мають більше шансів привернути увагу 
банків завдяки більшому захисту банківської таємниці, але 
реальне рішення проблеми можливе тільки за умови існування 
системи, що об�єднує всі банки та передбачає обов�язкову участь 
кожного. 
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу   
дпм   до попереднього місяця   

  
  
дпр до попереднього року 
кум.    кумулятивно 

Економічні Тенденції ІІІкв 01 ІVкв 01 Ікв 02 IІкв 02 IIІкв 02 Лип. Сер. Вер. Жовт.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 10,7 5,7 3,8 4,5 3,5 5,0 3,3 � �
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 10,0 9,1 3,8 4,3 4,1 4,4 4,2 � �
Промислове виробництво (реальне) % дпр 16,6 14,2 3,1 5,8 6,0 6,1 5,9 � �
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 8,6 9,9 11,1 9,2 3,0 6,2 4,4 � �
ІСЦ % дпр 7,3 6,1 2,2 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 -1,1 -0,6
ІВЦ % дпр 5,9 0,9 -0,5 4,0 4,9 5,0 4,6 4,9 5,8
Експорт (дол. США, кум.)* % дпр 11,3 9,5 1,5 2,4 � 2,3'' � � �
Імпорт (дол. США, кум.)* % дпр 14,4 14,1 -2,1 0,9 � 5,8'' � � �
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,40 0,20 0,14 0,2 � 0,45'' � � �
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 1,24 1,40 0,72 1,32 x x x x x
Поточний рахунок % ВВП 4,4 3,7 9,0 7,5 x x x x x
Міжнародні резерви млрд. дол. США 2,72 3,09 3,11 3,41 4,02 3,82 4,08 4,02 4,10
Грошова база, на кінець періоду % дпр 37,2 37,4 49,9 38.0 42,9 47,2 40,8 42,9 33,2
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 30,7 29,6 27,7 25.0 20,1 24,9 20,9 20,1 19,4
Обмінний курс, середній дол. США 5,35 5,30 5,32 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33
Обмінний курс, середній євро 4,76 4,74 4,66 4,88 5,24 5,28 5,21 5,23 5,23

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)

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
*** Бюджетний баланс розрахований за новою методологією, що застосовується з 2002 року. 
      "Мінус" означає дефіцит бюджету 
 °    Вартість товарів, переданих у власність Росії згідно з міжурядовою угодою 
       про розподіл Чорноморського флоту, підписаною у травні 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, підписаною у жовтні 1999 року, 
       на загальну суму 274 млн. дол. США не врахована.


