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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Відносини між Президентом та Прем’єр-міністром стають дедалі 
напруженішими. 

• Протягом січня-квітня темп приросту реального ВВП склав 
6,2% дпр завдяки високим темпам зростанням приватного 
споживання, тоді як інвестиції сповільнились. 

• Ціни на газ для промислових споживачів продовжують 
зростати. 

• Уряд скасував квоти на експорт зерна. 

• В першому кварталі дефіцит торгівлі товарами досяг 5,0 млрд. 
дол. США. 

• В квітні дефіцит Державного бюджету досяг 1,0% від ВВП 
завдяки покращення виконання витратної частини бюджету. 

• Конституційний суд постановив відновити окремі соціальні 
пільги. 

• В травні інфляція споживчих цін прискорилась до 31,1% дпр. 

• НБУ збільшив офіційний обмінний курс гривні до долара США 
на 4%. 

Політика: Напруга у відносинах між Президентом та 
Прем’єр-міністром продовжує зростати  

У травні політична ситуація в Україні була позначена подальшим 
загостренням політичної конфронтації між Президентом та 
Прем‘єр-міністром. Глава держави та керівник уряду 
продовжували звинувачувати одне одного у порушенні єдності 
демократичної коаліції. Прем‘єр-міністр Ю.Тимошенко звинуватила 
Президента В.Ющенка у створенні постійних перешкод для 
діяльності уряду, що заважає останньому виконувати свої 
соціальні зобов‘язання. Вона також різко розкритикувала 
Конституційний суд за прийняття “політично упередженого” 
рішення стосовно Закону про Державний бюджет України на 2008 
рік, яке начебто позбавило уряд фінансових ресурсів для 
здійснення соціальних виплат. У своєму рішенні від 27 травня 
2008 року Конституційний суд постановив, що Закон про 
Державний бюджет повинен містити виключно бюджетні 
положення, а зміни до податкового та соціального законодавства 
повинні прийматись окремо. За словами Прем‘єр-міністра, це 
рішення було прийняте під спільним тиском Президента та 
опозиції. Водночас Президент продовжував критикувати уряд за 
неефективну боротьбу з інфляцією, погане управління державною 
власністю та політичні маневри в очікуванні наступних 
президентських виборів.  

Реальний сектор: За чотири місяці реальний ВВП зріс 
на 6,2% дпр 
За даними Держкомстату за перші чотири місяці року реальний 
ВВП зріс на 6,2% дпр завдяки незначному прискоренню 
зростання в переробній промисловості та торгівлі. Зокрема, 
обсяги виробництва в переробній промисловості збільшились на 
8,7% дпр, що пояснює більшу частину зростання промислового 
виробництва, темп приросту якого становив 8,0% дпр. Водночас, 
відновлення зростання будівництва в квітні зупинилось, і валова 
додана вартість сектору скоротилась на 2,7% дпр кумулятивно. 
Зростання валової доданої вартості у сільському господарстві 
залишилось близьким до нуля. 

З боку попиту економічне зростання спиралось на споживчий 
попит, що підтверджується продовженням буму в роздрібній 
торгівлі; натомість інвестиції значно уповільнились. За даними 
Держкомстату за січень-березень інвестиції в основний капітал 
зросли на 10,4% дпр порівняно зі зростанням 32,2% дпр рік тому. 
Таке уповільнення значною мірою пов’язано з низькими 
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інвестиціями в промисловості, що складають більше чверті усіх 
інвестицій і де темпи зростання скоротились до 2,0% дпр в 
першому кварталі 2008 року з 54,8% дпр році рік тому. 
Уповільнення інвестицій може пояснюватись, зокрема, 
продовженням політичної невизначеності, посиленням 
інфляційного тиску та подорожчанням фінансових ресурсів як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Оскільки можна 
очікувати продовження впливу цих факторів протягом усього 
2008 року, темпи приросту інвестицій цього року, ймовірно, 
залишатимуться досить помірними. 

Галузеві тенденції: Ціни на газ зросли 
Енергетика. Міністерство палива та енергетики дозволило НАК  
«Нафтогаз України» збільшити витрати на реалізацію газу 
промисловим споживачам до 105 грн. за тис. кубометрів, 
починаючи з травня. Крім того, з початку поточного року 
спеціальна надбавка до тарифу за природний газ, що сплачується 
до державного бюджету переглядалась для промислових 
споживачів тричі. Так, її величина зросла з 0,01% в січні до 6% в 
червні для хімічної промисловості та з 2% до 12% відповідно для 
інших промислових споживачів. В результаті цього з початку 
червня ціна на природний газ для споживачів хімічної 
промисловості та інших промислових споживачів збільшилась до 
1386,98 грн. за тис. кубометрів та 1431,85 грн. за тис. кубометрів 
відповідно, досягнувши майже 300 доларів США за тис. 
кубометрів. Ціни на газ для населення, яке споживає газ 
внутрішнього виробництва, залишаються незмінними і набагато 
меншими за ціни для промислових споживачів. Але очікується, що 
ціни для населення зростатимуть на 3-5% щомісяця протягом 
другої половини 2008 року, що зменшить таку різницю і 
стимулюватиме внутрішнє видобування газу. 

Сільське господарство. Уряд скасував з 23 травня квоти на 
експорт пшениці, ячменю, кукурудзи та жита. Прем’єр-міністр 
пояснила таке рішення гарними прогнозами врожаю зернових на 
2008 рік. Так, у 2008 році планується зібрати 39-40 млн. тон 
зерна, порівняно з 29,3 млн. тон у 2007 році. Водночас у квітні 
Кабінет Міністрів продовжив дію квоти на експорт соняшника та 
соняшникової олії до 1 вересня. Таке рішення спричинило 
додатковий тиск на галузь, дк обмеження експорту вже призвело 
до тимчасової зупинки 15 масложирових комбінатів. Ситуація  
ускладнилась у зв’язку з нещодавнім випадком експорту 
зіпсованої соняшникової олії до ЄС, що спричинило додаткові 
перевірки при експорті цього товару. Таким чином, експорт 
соняшникової олії майже зупинився. Однак 28 травня Президент 
призупинив дію обмежень на експорт соняшника та соняшникової 
олії до вирішення Конституційним Судом питання щодо їх 
конституційності. Дане рішення може сприяти відновленню 
експорту. 

Приватизація. У травні загострилась невизначеність щодо 
керівництва ФДМУ та перебігу самої приватизації. Прем’єр-міністр 
відсторонила Голову ФДМУ Валентину Семенюк від керівництва 
цим органом та призначила виконуючим обов’язки Голови Андрія 
Портнова. Президент призупинив рішення Уряду, стверджуючи, 
що призначення виконуючого обов’язки Голови ФДМУ 
знаходиться поза компетенцією Уряду. Пані Семенюк продовжила 
керувати ФДМУ. Вона скасувала продаж акцій шести обленерго та 
конкурс з продажу ОПЗ. У середині травня Кабінет Міністрів 
прийняв рішення про передачу управління державними пакетами 
акцій в найбільших об’єктах, що плануються до продажу в 
поточному році, від ФДМУ до себе. Цей крок було здійснено з 
метою обмеження впливу ФДМУ на процес приватизації. Дію 
даного рішення також було зупинено Президентом. 

Транспорт. У травні тарифи на транспортні послуги, зокрема на 
залізничні перевезення та послуги аеропортів, продовжили 
зростати. Міністерство транспорту та зв’язку збільшило 
аеропортові збори на 50-250%. До того ж у червні воно 
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підвишило на 5% тарифи на внутрішні залізничні пасажирські 
перевезення. Такі заходи показали, що уряд віддає перевагу 
зменшенню збитків від перевезень пасажирів а не обмеженню 
інфляції через збереження низьких регульованих цін. Очікувана 
переорієнтація пасажирських потоків на автомобільний транспорт 
може спричинити подальше погіршення стану доріг та негативні 
екологічні ефекти.  

Зовнішній сектор: Дефіцит торгівлі товарами 
збільшився до 5 млрд. дол. США 
Дефіцит торгівлі товарами в першому кварталі 2008 року 
продовжив збільшуватись і, за даними Держкомстату, досяг 5 
млрд. дол. США. Це пояснюється швидким зростанням імпорту 
завдяки високому внутрішньому споживчому попиту та поступовій 
ревальвації гривні. За даними Держкомстату за січень–березень 
експорт товарів зріс на 28,5% дпр в доларовому еквіваленті, тоді 
як імпорт виріс на 45,1% дпр. Зокрема, імпорт споживчих товарів, 
включаючи продукти харчування, одяг та взуття, значно 
збільшився у порівнянні з минулим роком завдяки зростанню  
світових цін, подальшому розширенню внутрішнього попиту, а 
також посиленню боротьби з контрабандою. З іншого боку, різке 
зниження фізичних обсягів імпорту природного газу дещо 
обмежило зростання імпорту. Зниження ввізних мит на імпорт 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування завдяки 
членству України у СОТ, скоріш за все, стимулюватиме імпорт у 
другій половині цього року. 

Фіскальна політика: Дефіцит загального фонду 
Державного бюджету досяг 1,0% від ВВП 
В січні–квітні 2008 року доходну частину Державного бюджету 
було перевиконано на 11,5%. Зокрема надходження від податку 
на прибуток підприємств були перевиконані на 30% завдяки 
зростанню цін у першому кварталі. Надходження від ПДВ із 
ввезених на територію України товарів перевищили план на 37%, 
проте відсоток виконання плану ПДВ із вироблених в Україні 
товарів склав лише 94%. Виконання загального фонду 
Державного бюджету за видатками становило 93,5% від плану, 
причому найвищий відсоток виконання на рівні 98% від плану 
мали соціальні видатки та трансферти місцевим бюджетам, в той 
час як видатки на житлово-комунальне господарство були 
традиційно значно недофінансовані. В результаті дефіцит 
загального фонду Державного бюджету досяг 2,6 млрд. грн. або 
1,0% від ВВП.  

Соціальна політика: Конституційний Суд прийняв 
рішення про відновлення соціальних пільг 

У травні Конституційний Суд України (КСУ) оприлюднив рішення 
про визнання неконституційними окремих положень закону про 
Державний бюджет на 2008 рік. Рішення зокрема стосується 
положень, які скасовували пільги суддям та співробітниками 
судів, працівникам бюджетних установ та військовослужбовцям, а 
також ветеранам війни та пенсіонерам. Однак рішення КСУ, 
ймовірно, не буде запроваджено через відсутність достатнього 
фінансування. Зокрема у 2007 році величина потрібного 
фінансування оцінювалась на рівні 70 млрд. грн. Рішення Суду 
знову привернуло увагу до потреби реформування системи 
соціальної допомоги, яка є переобтяженою різноманітними 
пільгами. 

Монетарна політика: Інфляція продовжила 
прискорення в травні 

У травні інфляція споживчих цін прискорилась до 31,1% дпр, 
причому період безперервного прискорення інфляції досяг 
п’ятнадцяти місяців, що сприяло подальшому підвищенню 
інфляційних очікувань. Однак місячне зростання цін 
сповільнюється вже третій місяць поспіль в умовах охолодження 
споживчого попиту і відсутності зовнішніх шоків. 
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У травні монетарна база збільшилась на 38,8% дпр, а грошова 
маса на 48,8% дпр. Ліквідність залишалась обмеженою через те, 
що Міністерство фінансів накопичувало кошти на Єдиному 
казначейському рахунку, а великі соціальні платежі спричиняли 
відтік готівки з банківської системи. Однак коливання ставок на 
міжбанківському ринку дещо зменшились, а в другій половині 
місяця банківські кредитні ставки залишались в межах 15-25% 
річних. Високі ставки на міжбанківському ринку змусили банки 
збільшити відсоткові ставки по кредитам і депозитам та обмежити 
кредитування. 

Фінансові ринки: НБУ встановив новий офіційний  
курс гривні на рівні 4,85 гривень за долар США 

Валютний курс. В травні гривня продовжила укріплятись щодо 
долара США. 21 травня мінімальний курс гривні протягом дня 
досягнув 4,52 грн. за дол. США. До цього часу НБУ не виходив на 
валютний ринок і зберігав офіційний курс гривні, що має 
індикативний характер, на рівні 5,05 грн. за дол. США. 22 травня 
НБУ переглянув офіційний курс гривні до 4,85 грн. за дол. США і 
вийшов на міжбанківський ринок, купуючи долари за курсом 4,80 
грн. за дол. США. Хоча офіційний курс є індикативним і 
використовується переважно для облікових і митних цілей, таке 
рішення викликало масштабну дискусію щодо доцільності 
укріплення курсу і створило політичний тиск на НБУ. В кінці 
місяця ринковий курс гривні стабілізувався і залишався в 
проміжку 4,70-4,80 грн. за дол. США.  

Кредитні спілки. В травні Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг переглянула нормативи діяльності 
кредитних спілок. Згідно з новими правилами кредитні спілки 
можуть бути оголошені банкрутами, якщо розмір їх збитків більш 
ніж на 25% перевищує суму резервів, обов’язкових пайових та 
обов’язкових цільових внесків до додаткового капіталу. Підставою 
для ліквідації також стане невиконання кредитними спілками 
більше 10% суми своїх зобов'язань протягом 30 робочих днів з 
моменту одержання такого прохання. Ці нововведення дадуть 
змогу усунути з ринку неплатоспроможні кредитні спілки. 
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу   
дпм   до попереднього місяця  

  
  
дпр   до попереднього року 
кум.    кумулятивно 

Основні Економічні Показники 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Номінальний ВВП млрд. грн. 130,4 170,1 204,2 225,8 267,3 345,1 441,5 537,7 712,9

Номінальний ВВП млрд. дол. США 31,6 31,3 38,0 42,4 50,1 65,0 86,2 106,5 141,2
Зростання ВВП (реальне) % дпр -0,2 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,6
Промислове виробництво (реальне) % дпр 4,0 13,2 14,2 7,0 15,8 12,5 3,1 6,2 10,2
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -6,9 9,8 10,2 1,2  -11,0 19,7 -0,1 0,4 -5,2

ІСЦ, в середньому за період % дпр 22,7 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,5 9,1 16,6

ІСЦ, на кінець періоду % дпр 19,2 25,8 6,1 -0,6 8,2 12,3 10,3 11,6 12,8

ІВЦ, в середньому за період % дпр 31,5 20,9 8,6 3,1 7,6 20,5 16,7 9,6 19,5

ІВЦ, на кінець періоду % дпр 15,7 20,8 0,9 5,7 11,1 24,1 9,5 14,1 23,3
Експорт товарів та послуг (дол. США) % дпр -7,9 17,9 9,5 10,7 24 42,6 7,5 13,2 27,4
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр  -19,1 18,9 14,1 4,9 28,7 31,3 20,4 22,0 34,8
Поточний рахунок млрд. дол. США 0,9 ° 1,2 °° 1,4 3,1 2,9 6,9 2,5 -1,6 -5,9
Поточний рахунок % ВВП 2,9 ° 3,8 °° 3,74 7,6 5,9 10,6 2,9 -1,5 -4,2

Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,5 0,6 0,8 0,7 1,4 1,7 6,5 5,3 9,2
Міжнародні резерви млрд. дол. США 1,09 1,48 3,09 4,42 6,94 9,52 19,39 22,26 32,48

Дефіцит (профіцит) зведеного бюджету* % ВВП -2,1 -0,7 -1,9 0,8 -0,2  -3,0 -1,9 -0,9 -1,1

Загальний державний борг % ВВП 61,0 45,3 36,5 33,5 29,0 24,7 17,7 15,0 12,6
Зовн. державний борг (загальний) % ВВП 49,9 33,0 26,3 24.1 21,4 18,6 13.4 11.9 10,1
Грошова база, на кінець періоду % дпр 39,3 39,9 37,4 33,6 30,1 34,1 53,9 17,5 46.0
Обмінний курс, середній дол. США 4,13 5,44 5,37 5,33 5,33 5,31 5,12 5,05 5,05
Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 5,07 5,44 5,30 5,33 5,33 5,31 5,05 5,05 5,05
Обмінний курс, середній євро 4,39 5,03 4,81 5,03 6,02 6,62 6,40 6,32 6,92
Обмінний курс, на кінець періоду євро 5,20 5,10 4,67 5,53 6,66 7,22 5,97 6,65 7,42

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки
 *    Показник 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

Економічні Тенденції Ікв 07 ІІкв 07 ІIІкв 07 IVкв 07 Ікв 08 Бер. Кві. Тра.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 8,0 7,9 6,4 7,3 … 6,5 6,7 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 8,0 7,9 7,3 7,6 …. 6 6,2 …
Пром. виробництво (реальне, кум.) % дпр 12,5 11,8 10,7 10,2 7,8 7,8 8,0 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 5,0 6,3 -5,1 -5,6 0,2 0,2 0,4 …
ІСЦ % дпр 10,1 13,0 14,4 16,6 26,2 26,2 30,2 31,1
ІВЦ % дпр 17,9 20,6 19,6 23,3 31,8 31,8 37,6 39,4
Експорт (дол. США, кум.)*** % дпр 32,4 32,4 27,3 27,4 … 28,5" … …
Імпорт (дол. США, кум.)*** % дпр 32,0 33,2 31,5 34,8 … 45,2" … …
Баланс торгівлі товарами (кум.) млрд. дол. США  -1,75 -3,20 -5,38 -10,57 … -5,0" … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США  -1,31 -2,00 -2,15 -5,92 … x x x
Поточний рахунок (кум.) % ВВП   -5,0 -3,4 -2,2 -4,2 … x x x
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 22,9 25,9 30,6 32,5 33,2 33,2 33,3 34,4
Грошова база, на кінець періоду % дпр 27,7 38,4 50,6 46,0 41,4 41,4 45,6 38,8
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 14,0 13,9 13,7 14,0 14,6 15,2 16,9 17,5
Обмінний курс, середній дол. США 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 4,99
Обмінний курс, середній євро 6,62 6,81 6,81 7,31 7,56 7,81 7,96 7,76

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки
" Місячні дані наведені тільки для експорту/імпорту товарів (джерело: Держкомстат),  
  квартальні дані наведені для експорту/імпорту товарів та послуг (джерело: НБУ)
* Місячні показники не враховують регулярні квартальні перегляди ВВП
** Середньозважена відсоткова ставка за кредитами у гривнях (джерело: НБУ)
*** Зростання у доларовому виразі


