
 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                     Місячний Моніторинг №10-2003 
 

 1 

Місячний Економічний Моніторинг України 
! Президенти України, Росії, Білорусі та Казахстану підписали 
Угоду про формування Єдиного економічного простору. 

! Незважаючи на абсолютне падіння доданої вартості у 
сільському господарстві, у січні-серпні реальний ВВП зріс на 
5,3% дпр. 

! Ріст цін на нафтопродукти спровокував чергове 
адміністративне втручання на ринку. 

! Уряд продовжує практику адміністративного регулювання ціни 
на ринках зерна та цукру.  

! Україна і Куба підписали протокол про доступ на ринки 
товарів та послуг в рамках переговорів щодо вступу до СОТ. 

! Притік прямих іноземних інвестицій значно зріс. 

! Рада НБУ затвердила �Основні засади грошово-кредитної 
політики на 2004 рік�. Суттєвих змін у монетарній політиці не 
передбачається. 

! Сума гарантованого відшкодування коштів за депозитами 
була збільшена на третину з 1500 грн. до 2000 грн. 

Політика: Україна, Росія, Білорусь та Казахстан 
почали формування Єдиного економічного простору 
19 вересня президенти України, Росії, Білорусі та Казахстану 
підписали Угоду про формування Єдиного економічного простору 
(ЄЕП). Угода передбачає створення митного союзу, тобто відміну 
митних тарифів між країнами-учасницями та встановлення 
спільних тарифів на кордоні союзу, а також координацію 
зовнішньоторговельної та макроекономічної політики. Швидкість 
інтеграції до ЄЕП країни можуть обирати самостійно. Ще одним 
важливим елементом Угоди є координація діяльності щодо вступу 
до Світової організації торгівлі (СОТ). Передбачається, що 
учасники ЄЕП не будуть висувати вимог один до одного, якщо 
якась з країн-учасниць ЄЕП вступить до СОТ раніше, ніж інші. 
Керівництво ЄЕП буде здійснюватися єдиним регулюючим 
органом, якому країни-учасниці делегують частину своїх 
повноважень, причому рішення цього органу будуть 
обов�язковими для всіх країн-учасниць. Роль кожної країни в 
процесі прийняття рішень буде залежати від її �економічного 
потенціалу�. Ратифікація Угоди, ймовірно, викличе інтенсивні 
дебати у Верховній Раді. Найбільш спірними моментами є 
заплановане формування митного союзу та створення 
наднаціональної керуючої структури, що суперечить Конституції 
України, може стати бар�єром для вступу України до СОТ та для 
реалізації її євроінтеграційних намірів. 

29 вересня Парламентська асамблея Ради Європи (РЄ) прийняла 
резолюцію щодо прогресу України у виконанні зобов�язань перед 
РЄ. Хоча в резолюції були відмічені деякі позитивні зміни, 
Асамблея вирішила �продовжити моніторингові процедури щодо 
України�. Серед іншого це означає, що в Україну буде надіслана 
спеціальна місія РЄ для спостереження за підготовкою та 
проведенням наступних президентських виборів. Українська 
влада намагалась уникнути продовження процедури 
моніторингу, але не змогла вирішити довгий перелік питань, 
включаючи цензуру, неспроможність розкрити кримінальні 
злочини проти журналістів, тиск на суддів та невідповідність 
кримінального кодексу стандартам РЄ.          

Реальний сектор: ВВП зріс на 5,3% дпр 
Реальний ВВП зріс на 5,3% дпр протягом перших восьми місяців 
року. Як і у попередні місяці, падіння доданої вартості у 
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сільському господарстві (-24,6% дпр) було значною мірою 
компенсовано високими темпами росту в обробній 
промисловості, будівництві, транспорті та торгівлі. У січні-серпні 
промислове виробництво зросло на 14,6% дпр, головним чином 
завдяки росту машинобудування (32,8% дпр) та металургії (13% 
дпр). Розвиток цих галузей віддзеркалює збільшення 
інвестиційного попиту в середині країни та зовнішнього попиту, 
тобто тих чинників, що обумовлюють економічне зростання цього 
року. Згідно з нашим прогнозом у 2003 році реальний ВВП зросте 
на 5,6%.  

Позитивні тенденції в економіці знайшли своє відображення 
також у скороченні простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованостей між підприємствами. У липні прострочена 
дебіторська заборгованість скоротилася на 11% дпр після 
півторарічного зростання; у той же час прострочена 
кредиторська заборгованість впала на 5% дпр, що є свідченням 
покращення платіжної дисципліни та, відповідно, певного 
оздоровлення бізнес-середовища. 

Галузеві тенденції: Уряд продовжує адміністративне 
регулювання ринків 
Енергетика. У вересні ціни на нафтопродукти в Україні зросли 
на 5-15%  через підвищення світової ціни на нафту, високий 
сезонний попит на нафтопродукти з боку сільськогосподарських 
виробників, а також через реекспорт нафти з України. Уряд 
відреагував на це запровадженням адміністративних заходів. 
Так, �Укрзалізниця� заборонила відвантаження нафти та 
нафтопродуктів з переробних заводів на експорт. До того ж, 
Кабінет Міністрів запровадив процедуру обов�язкової реєстрації 
контрактів на експорт нафти у Міністерстві економіки. Таке 
адміністративне втручання у ринкові відносини може зашкодити 
нормальному функціонуванню нафтопереробних заводів, склади 
яких переповнені виробленими продуктами. Також це втручання 
суперечить ринковим засадам економічної політики держави. 

Приватизація. Парламент вкотре не прийняв програму 
приватизації на 2003-2008 роки. Найбільш суперечливими 
питаннями у запропонованій програмі залишаються приватизація 
великих вертикально інтегрованих компаній в оборонній галузі, 
в електроенергетиці, нафтогазовій та вугільній галузях 
промисловості, а також плани щодо проведення приватизаційних 
конкурсів, участь в яких можуть брати лише запрошені 
учасники. Оскільки Фонд державного майна тепер має 
підготувати нові пропозиції щодо програми, процес приватизації 
може дещо загальмуватися.  

Сільське господарство. Станом на 1 вересня в Україні було 
зібрано 13,3 млн. тон зернових, що складає лише 37,2% урожаю 
попереднього року. Через низький врожай зерна у світі в цілому 
світова ціна залишається високою, що позначається на 
внутрішніх цінах на зерно. Незважаючи на постійне зростання 
цін на зерно та борошно в Україні, роздрібні ціни на 
найважливіші продукти харчування залишаються стабільними у 
зв�язку з жорстким державним регулюванням ринку, яке, як 
передбачається, буде тривати до кінця року. 

Ситуація на ринку цукру прямо протилежна. Місяць тому уряд 
був стурбований занадто високими цінами на цукор, які 
загрожували продовольчій безпеці малозабезпеченого 
населення. Відповідно вживалися адміністративні заходи для 
зменшення ціни. Зараз ціна на цукор впала нижче за офіційно 
встановлену мінімальну ціну, тому уряд вживає заходи для її 
підвищення; зокрема Держрезерв планує розпочати закупівлю 
цукру.  

Прострочена дебіторська та 
кредиторська заборгованості 
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Зовнішній сектор: Україна підписала ще один 
протокол у рамках переговорів щодо вступу до СОТ 

Незважаючи на плани щодо створення Єдиного економічного 
простору, Україна продовжує переговори щодо вступу до 
Світової організації торгівлі. У вересні Україна та Куба підписали 
протокол про доступ на ринки товарів та послуг. Це 
п�ятнадцятий з тридцяти трьох двосторонніх протоколів, які має 
підписати Україна.  

Згідно з НБУ, у першій половині 2003 року баланс рахунку 
поточних операцій залишився позитивним та склав 1,82 млрд. 
доларів США завдяки позитивному сальто торгівлі товарами та 
послугами та збільшенню рахунку поточних трансфертів. У той 
же час притік прямих іноземних інвестиції (ПІІ) зріс більш ніж на 
200% дпр і досяг 748 млн. доларів США. Для залучення також ж 
обсягу ПІІ Україні знадобився весь минулий рік. Майже чверть 
цього притоку пов�язана з купівлею телекомунікаційної компанії 
�UMC� російською �МТС�. Вперше з 2000 року в другому кварталі 
поточного року відбувся притік  портфельних інвестицій, що 
було спричинено продажем українських єврооблігацій на суму 
800 млн. доларів США.  

Фіскальна політика: Проект бюджету на 2004 рік 
подано до парламенту 
Вперше з часу прийняття Бюджетного кодексу  проект бюджету 
на наступний рік було подано до парламенту завчасно. В 
розрахунках бюджетних показників було враховано зниження 
ставок податків та доходи фізичних осіб та прибуток 
підприємств. Наступного року доходи та видатки державного 
бюджету заплановано на рівні 58,2 млрд. грн. та 59,9 млрд. грн. 
відповідно. В цілому бюджет виглядає досить реалістичним, хоча 
існує ризик недовиконання податкових надходжень, оскільки 
майбутній обсяг розширення бази оподаткування сьогодні важно 
визначити точно і таке розширення може виявитись недостатнім 
для компенсації зниження податкових ставок.  

Верховна Рада знов проголосувала за внесення змін до закону 
про ПДВ, які передбачають зменшення ставки податку з 20% до 
17%. Нова редакція враховує деякі пропозиції Президента, як, 
наприклад, збереження звільнення реалізації медикаментів від 
сплати ПДВ. Однак проект бюджету на 2004 рік не враховує 
зменшення ставки ПДВ через те, що закон, який запроваджує 
зміни, ще не був підписаний Президентом. Таким чином, існує 
вірогідність того, що показники проекту бюджету будуть 
перераховані, незважаючи на невідповідність таких дій 
Бюджетному кодексу. 

Монетарна політика: Затверджено основні засади 
грошово-кредитної політики на 2004 рік 

У вересні Рада НБУ переглянула орієнтовні показники 
збільшення пропозиції грошей у поточному році. Прогнозовані 
показники зростання монетарних агрегатів було збільшено 
приблизно вдвічі, і зараз вони відповідають поточній ситуації в 
монетарному секторі.  У вересні темпи росту монетарної бази та 
грошової маси склали відповідно 31% дпр та 47% дпр. Споживчі 
ціни продовжують зростати, досягнувши в вересні темпів 6,2% 
дпр. 

Згідно з �Основними засадами грошово-кредитної політики на 
2004 рік�, затвердженими Радою НБУ, наступного року не 
відбудеться значних змін в монетарній політиці та політиці 
обмінного курсу. Темпи росту монетарної бази та грошової маси 
прогнозуються на рівні 26-32% дпр та 32-39% дпр відповідно. 
Очікується, що така динаміка грошових агрегатів 
задовольнятиме подальше розширення попиту на гроші та не 
створюватиме додатковий тиск на ціни, темпи росту яких, за 
прогнозом, становитимуть 6% дпр на кінець 2004 року. Політику 
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обмінного курсу буде спрямовано на поступову девальвацію 
гривні до 5,38�5,42 грн. за долар США в середньому за рік. 
Затверджені показники виглядають доволі реалістичними і, 
ймовірно, не потребуватимуть значного корегування наприкінці 
2004 року, як це зазвичай відбувалося раніше.  

Фінансові ринки: Збільшено розмір гарантованого 
відшкодування коштів за депозитними вкладами 

Банківський сектор. Фонд гарантування вкладів збільшив 
розмір гарантованого відшкодування коштів за депозитами 
фізичних осіб з 1500 грн. до 2000 грн. Такий крок стане 
додатковою мотивацією для вкладників зберігати більшу 
кількість грошей у банківській системі та має сприяти розвиткові 
фінансового сектору. Крім того, Голова Фонду Валерій Огієнко 
оголосив про намір змінити процедуру сплати страхових внесків 
комерційними банками. Планується, що банки з великим рівнем 
ризику будуть платити більше, ніж більш безпечні банки. Таким 
чином, банки матимуть ще один стимул зменшувати 
ризикованість своїх операцій. 

Ринок державних облігацій. Україна додатково розмістила 
єврооблігації на загальну суму 200 млн. доларів США строком на 
10 років та доходністю 7,65%. Основною причиною випуску були 
затримка кредиту Світового банку та сприятливі умови, що 
склалися на світових ринках. Беручи до уваги відносну 
стабільність економічної та політичної ситуації в країні, попит на 
єврооблігації значно перевищив запропонований обсяг. Схоже, 
що при умові сумлінного обслуговування боргу, українські 
єврооблігації матимуть непогані перспективи. 
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* Деноміновані в євро
Джерело: Art-Capital

Динаміка ціни українських 
єврооблігацій в 2003 році* 

% від номіналу
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу 
дпм   до попереднього місяця  

  
  
дпр   до попереднього року

кум.     кумулятивно 

Економічні Тенденції IІкв 02 IIІкв 02 ІVкв 02 Ікв 03 IІкв 03 Чер. Лип. Сер. Вер.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 4,7 4,3 6,1 7,0 � 8,3 -5,6 5,9 �
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 4,4 4,3 4,8 7,0 7,5 7,5 5,1 5,3 �
Промислове виробництво (реальне) % дпр 5,8 6,0 7,0 10,7 12,4 12,4 13,8 14,6 �
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 9,2 3,0 1,9 1,3  -6,0  -6,0 -33,5 -27,2 �
ІСЦ % дпр -1,1 -1,1 -0,6 4,3 5,9 5,9 7,4 5,8 6,2
ІВЦ % дпр 4,0 4,9 5,7 9,9 5,3 5,3 5,3 6,8 7,4
Експорт (дол. США, кум.)* % дпр 2,4 6,9 10,7 24,6 23,8 26,9'' 28,8'' � �
Імпорт (дол. США, кум.)* % дпр 0,9 4,7 4,9 22,8 23,3 29,0'' 30,1'' � �
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,20 0,37 0,98 0,32 0,29 0,44'' 0,46'' � �
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 1,45 2,21 3,17 1,08 1,82 x x x x
Поточний рахунок % ВВП 8,3 7,5 7,62 11,9 9,2 x x x x
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 3,41 4,02 4,42 4,60 6,17 6,17 6,52 � �
Грошова база, на кінець періоду % дпр 38,0 42,9 33,6 24,4 34,2 34,2 29,3 32.0 31,0
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 25,0 20,1 19,5 17,9 17,2 17,2 18,2 18,2 18,1
Обмінний курс, середній дол. США 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33
Обмінний курс, середній євро 4,88 5,24 5,33 5,71 6,05 6,23 6,07 5,95 5,97

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 2002

Номінальний ВВП млрд. грн. 54,5 81,5 93,4 102,6 130,4 173,0 201,9 220,9

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

Поточний рахунок % ВВП -3,1 -2,7 -2,7 -3,1 2,9 3,8 3,7 7,5
Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7
Міжнародні резерви млрд. дол. США 1,1 2,0 2,4 0,8 1,1 1,5 3,1 4,4
Бюджетний баланс*** % ВВП -6,9 -5,1 -6,8 -2,7 -2,1 -0,7 -1,9 0,8
Загальний державний борг % ВВП 40,9 25,0 30,3 49,4 61,4 44,5 37,4 34,4
Зовн. борг (загальний) % ВВП 26,3 20,5 19,4 38,4 50,0 32,5 26,8 24,7
Грошова база, на кінець періоду % дпр 132,3 38,0 44,6 21,9 39,3 39,9 37,4 33,6
Обмінний курс, середній дол. США 1,5 1,8 1,9 2,4 4,1 5,4 5,4 5,3
Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 1,8 1,9 1,9 3,4 5,1 5,4 5,3 5,3
Обмінний курс, середній євро 1,9 2,3 2,1 2,8 4,4 5,0 4,8 5,0
Обмінний курс, на кінець періоду євро 2,3 2,4 2,1 4,0 5,2 5,1 4,7 5,5

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


