
 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                       Місячний Моніторинг №4-2004 
 

 1

Місячний Економічний Моніторинг України 
• Верховна Рада прийняла закон, який запроваджує 
пропорційну систему виборів до парламенту.  

• МВФ вирішив надати Україні кредит за програмою stand-by у 
розмірі 605 млн. доларів США. 

• Сільськогосподарські виробники-експортери мають право на 
відшкодування ПДВ.  

• В 2003 році чистий притік ПІІ подвоївся і склав 1,4 млрд. 
доларів США.  

• Спеціальні ПДВ-рахунки будуть запроваджені в травні 2004 
року.  

• НБУ робить кроки в напрямку посилення свого контролю над 
ліквідністю банків.  

• Норматив адекватності регулятивного капіталу банків було 
збільшено з 8% до 10%.  

Політика: Верховна Рада проголосувала за 
пропорційну систему виборів до парламенту 

В березні Верховна Рада прийняла Закон “Про вибори народних 
депутатів України”.  Цей Закон підтримали 255 депутатів,  в той 
час як фракції “Наша Україна” та “Блок Юлії Тимошенко” не 
брали участь у голосуванні. Закон запроваджує пропорційну 
систему виборів до парламенту, анулюючи існуючу систему, за 
якою 50% депутатів обиралися за партійними списками, а 50% -
- прямим голосуванням. Партія чи блок матимуть своїх 
представників у Парламенті за умови отримання не менше 3% 
голосів виборців (сьогодні – 4%). Запровадження нової системи 
виборів було умовою, за якої КПУ та СПУ готові підтримати 
конституційну реформу, яку обстоює пропрезидентська 
більшість. Підписаний Президентом закон усуває практично всі 
перешкоди на шляху конституційної реформи. 

Після тривалих переговорів Міжнародний валютний фонд (МВФ) 
нарешті затвердив нову програму “Випереджувальний Stand-By” 
для України терміном 12 місяців. Незважаючи на позитивні зміни 
в економіці, затвердження позики декілька разів відкладалось 
через невиконання вимог МВФ щодо вирішення проблем із 
заборгованістю з відшкодування ПДВ та пільгами зі сплати ПДВ. 
Прогрес України у вирішенні цих проблем, у тому числі шляхом 
запровадження ПДВ облігацій, задовольнив Раду МВФ і дозволив 
Україні отримати 605 млн. доларів США для підтримки 
макроекономічної стабільності у випадку проблем з платіжним 
балансом. Домовленість не передбачає негайного надання 
коштів Україні: кошти можуть надійти лише за вимогою 
української влади. Оскільки Україна має досить значні валютні 
резерви та відсутні підстави очікувати серйозних проблем з 
платіжним балансом в найближчому майбутньому, найбільша 
користь від цієї домовленості полягає у покращенні іміджу 
України в очах міжнародної спільноти.  

Прем’єр-міністр Віктор Янукович звітував парламенту про 
виконання програми діяльності Кабінету Міністрів “Відкритість, 
дієвість, результативність”. Він також представив нову програму 
діяльності з назвою “Послідовність. Ефективність. 
Відповідальність”, яку підтримали 239 депутатів.  

Реальний сектор: Зростання ВВП прискорюється 
За січень-лютий 2004 року реальний ВВП виріс на 10,2% дпр, 
що було забезпечено зростанням всіх секторів економіки за 
винятком сільського господарства та виробництва й розподілу 
електроенергії, газу та води. Промислове виробництво зросло на 

Населення: 48 млн. 
Промислове виробництво/ВВП: 28.8% 
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Інвестиції/ВВП: 19.1% 
Експорт: Росія 17%, ЄС 20% 
Імпорт: Росія 35%, ЄС 23% 
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18,2% дпр, тоді як протягом відповідного періоду 2003 року цей 
показник становив 11,1% дпр. Серед секторів промисловості 
найшвидшими темпами зростало машинобудування (38,0% дпр). 
Особливо збільшилося виробництво транспортного устаткування 
завдяки зростанню внутрішнього попиту та експорту. 

Держкомстат підвищив оцінку зростання реального ВВП у 2003 
році до 9,4% порівняно з попередніми 8,5%. Зростання було 
спричинено розширенням як внутрішнього, так і зовнішнього 
попиту. За оновленими даними кінцеве споживання 
домогосподарств зросло на 12,4%, головним чином завдяки 
значному збільшенню споживання нехарчових товарів та послуг, 
як-то витрат на охорону здоров’я, освіту, транспорт та зв’язок. 
Незважаючи на певне уповільнення в останньому кварталі року, 
в цілому за 2003 рік валове нагромадження основного капіталу 
збільшилося на 15,8%, на що припадає близько третини 
загального зростання ВВП.  

Галузеві тенденції: Сільськогосподарські виробники-
експортери мають право на відшкодування ПДВ 

Сільське господарство. Президент підписав закон про зміни до 
Державного бюджету на 2004 рік, яким, серед іншого, 
передбачається повернення ПДВ експортерам продукції харчової 
промисловості та сільськогосподарських товарів, за виключенням 
пшениці, ячменю та жита. Ймовірно, що ПДВ буде повертатися 
лише тим експортерам, які одночасно є виробниками цієї 
продукції, в той час як трейдери, які експортують більшість 
товарів сільськогосподарського виробництва, не матимуть права 
на відшкодування ПДВ. Таке тлумачення закону може 
загальмувати сільськогосподарський експорт у 2004 році через 
збільшення транзакційних витрат експортерів.  

За повідомленнями Міністерства аграрної політики, врожай зерна 
у 2004 році прогнозується на рівні 32-35 млн. тон, тоді як у 2003 
році було зібрано 20,2 млн. тон. Очікується, що врожай 
продовольчого зерна буде більш ніж достатнім для задоволення 
потреб внутрішнього ринку, які оцінюються на рівні 6-7 млн. тон. 
Таким чином, зернова криза, подібна до минулорічної, навряд чи 
повториться. 

Інфраструктура. Результати нещодавньої презентації 
національного телекомунікаційного оператора “Укртелеком” 
потенційним інвесторам показали, що його приватизація у 2004 
році є досить малоймовірною. Серед основних причин цього -- 
відсутність незалежного регулюючого органу, заборона 
відключати деяких привілейованих споживачів та поточна 
нестабільна політична ситуація в країні напередодні 
президентських виборів.  

Приватизація. Станом на кінець березня приватизаційні 
надходження становили 914 млн. грн., або 42% від 
передбаченого на поточний рік показника. Голова Фонду 
державного майна (ФДМ) М. Чечетов очікує, що цього року ФДМ 
зможе отримати коштів від приватизації на 30-40% більші від 
плану. Це достатньо реалістичні оцінки, оскільки перелік об’єктів 
приватизації включає такі великі та привабливі компанії, як 
вугледобувне підприємство “Павлоградвугілля” та Одеський 
державний припортовий завод. 

Зовнішній сектор: Чистий притік ПІІ подвоївся у 
2003 році 

Головною характеристикою платіжного балансу 2003 року стало 
прискорення притоку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в 
економіку. Чистий притік ПІІ становив 1,4 млрд. доларів США, 
тобто вдвічі перевищив минулорічний показник. З 1991 року 
загальний обсяг ПІІ досяг 7,0 млрд. доларів США, або 150 
доларів США на одну особу. Хоча таке збільшення притоку може 
свідчити про покращення сприйняття іноземними інвесторами 
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українського інвестиційного клімату, рівень інвестицій 
залишається значно нижчим порівняно з багатьма іншими 
країнами з перехідною економікою. 

За даними НБУ, завдяки позитивному балансу торгівлі послугами 
та триваючому притоку поточних трансфертів баланс рахунку 
поточних операцій у 2003 залишився позитивним році на рівні 
2,9 млрд. доларів США, хоча й був нижчий за показник 2002 
року, коли сальдо цього рахунку склало 3,2 млрд. доларів США. 
Важливою рисою зовнішньої торгівлі в 2003 році стало негативне 
сальдо балансу торгівлі товарами в розмірі 269 млн. доларів США 
завдяки прискореному зростанню імпорту (33,7%) порівняно із 
зростанням експорту (27,2%).  

За даними Держкомстату, експорт товарів збільшився на 43,0% 
дпр у доларовому виразі у січні 2004 року, тоді як імпорт зріс на 
28,7% дпр. Баланс торгівлі товарами був позитивним і становив 
393,8 млн. дол. США. Падіння експорту сільськогосподарських 
товарів було більш ніж компенсовано вищими темпами експорту 
мінеральних та хімічних продуктів, металів, машин, обладнання 
та транспортних засобів. Порівняно з 2003 роком не змінилась 
структура українського імпорту, що складається головним чином 
з сировини, товарів проміжного споживання та інвестиційних 
товарів.  

Фіскальна політика: У травні будуть запроваджені 
спеціальні ПДВ-рахунки  
На виконання президентського указу Кабінет Міністрів та 
Національний Банк України прийняли рішення про 
запровадження з 1 травня системи спеціальних ПДВ-рахунків. 
Усі платники ПДВ мають відкрити окремі рахунки, які будуть 
використовуватись виключно для обслуговування платежів із 
ПДВ та сплати певних податків. Уряд очікує, що це нововведення 
значно підвищить надходження від ПДВ, унеможлививши схеми 
неправомірного отримання відшкодування ПДВ, і таким чином 
розв’яже наболілу проблему накопичення заборгованості з 
відшкодування ПДВ. Ця система, імовірно, поліпшить 
адміністрування та збирання ПДВ, однак за рахунок зменшення 
обігових коштів підприємств. Оскільки підприємствам заборонено 
переказувати кошти з рахунків ПДВ на інші рахунки, їм потрібно 
буде залучати додаткове фінансування, наприклад, банківські 
кредити, для покриття нестачі обігових коштів. Це може 
підвищити витрати підприємців і в кінцевому рахунку призвести 
до збільшення цін на їх продукцію. 

Президент наклав вето на законопроект про внесення змін до 
деяких законів про оподаткування, прийнятий парламентом у 
лютому. Цей закон мав доповнити закон про Державний бюджет-
2004 та передбачав відновлення деяких пільг зі сплати ПДВ, 
підвищення акцизів та зменшення ставки ПДВ до 17% з 2005 
року. Президент заявив, що вказаний законопроект суперечить 
Конституції та податковому законодавству. Уряд планує подати 
на розгляд ВР основні положення даного законопроекту у 
вигляді окремих документів. 

Доходи державного бюджету за січень-лютий перевищили на 1% 
заплановані, в той час як виконання видатків було на 18% 
нижче встановленого рівня. 

Монетарна політика: НБУ намагається посилити свій 
контроль за ліквідністю банків 

З початку березня НБУ вжив декількох заходів для посилення 
свого контролю за ліквідною позицією банків та динамікою 
відсоткових ставок на міжбанківському ринку. По-перше, НБУ 
намагався впливати на попит банків на кредити рефінансування 
НБУ, здійснюючи невеликі, але часті зміни ставки за кредитами 
“overnight”. До того ж, НБУ зобов’язав комерційні банки щоденно 
звітувати про обсяги своїх операцій на міжбанківському ринку. 
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За словами голови Департаменту монетарної політики НБУ 
Наталії Гребеник, щоденний моніторинг допоможе зменшити 
коливання на ринку та збільшити його передбачуваність. Взагалі 
ж ці заходи можуть допомогти посилити зв’язок між ставками 
НБУ та ринковими відсотковими ставками, що, таким чином, 
дозволить НБУ збільшити ефективність використання 
інструментів монетарної політики. Незважаючи на це, здається, 
що динаміка ставок рефінансування все ще має невеликий вплив 
на міжбанківський ринок, і для посилення цього зв’язку потрібно 
більше часу та зусиль. 

У березні динаміка монетарних агрегатів та цін 
характеризувалась звичними тенденціями: монетарна база 
виросла на 32,7% дпр, ІСЦ – на 6,6% дпр.  

Фінансові ринки: Норматив адекватності 
регулятивного капіталу підвищено  

Банківський сектор. З метою підвищення капіталізації 
банківського сектору і, відповідно, посилення його стабільності 
та надійності, НБУ 1 березня збільшив норматив адекватності 
регулятивного капіталу банків. Норматив відношення 
регулятивного капіталу банку до його активів, зважених на їх 
ризикованість, було підвищено з 8% до 10%. За інформацією 
НБУ, усі банки виконали нову вимогу. Незважаючи на 
занепокоєння банкірів, збільшення нормативу не вплинуло на 
функціонування банківського сектора. Відсоткові ставки на 
кредити як у національній, так і в іноземній валюті змінилися 
незначною мірою, і обсяг виданих кредитів продовжував 
зростати.  

 

Середні процентні ставки 
комерційних банків
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Джерело:  НБУ
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу  
дпм   до попереднього місяця  

  
  
дпр   до попереднього року 
кум.     кумулятивно 

Економічні Тенденції ІVкв 02 Ікв 03 IІкв 03IIІкв 03 IVкв 03 Січ. Лют. Бер.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 6,1 8,4 10,0 6,8 12,1 9,0 11,5 ...
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 5,2 8,4 9,2 8,3 9,4 9,0* 10,2* ...
Пром. виробництво (реальне, кум.) % дпр 7,0 10,7 12,4 15,2 15,8 16,1 18,2 ...
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр 1,2 1,3  -6,0 -16,6 -10,2 -6,4 -5,9 ...
ІСЦ % дпр -0,6 4,3 5,9 6,2 8,2 8,1 7,4 6,6
ІВЦ % дпр 5,7 9,9 5,3 7,4 11,1 12,4 14,9 15,0
Експорт (дол. США, кум.)*** % дпр 10,7 24,6 23,8 23,7 24,0 42,9'' … ...
Імпорт (дол. США, кум.)*** % дпр 4,9 22,8 23,3 25,1 28,7 29,0'' … ...
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,71 0,31 0,27 0,11 -0,27 0,39'' … ...
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 3,17 1,08 1,81 2,48 2,89 x x ...
Поточний рахунок (кум.) % ВВП 7,6 11,2 8,7 7,1 5,9 x x ...
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 4,42 4,60 6,17 6,68 6,94 7,04' 7,62' 7,96'
Грошова база, на кінець періоду % дпр 33,6 24,4 34,2 31,0 30,2 30,0 34,6 32,7
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 19,5 17,9 17,2 18,1 17,9 17,8 18,0 17,2
Обмінний курс, середній дол. США 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33
Обмінний курс, середній євро 5,33 5,71 6,05 6,00 6,34 6,73 6,74 6,54

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки

 ' Власна оцінка, що базується на даних про чисті міжнародні резерви НБУ
" Місячні дані наведені тільки для експорту/імпорту товарів (джерело: Держкомстат)
  квартальні дані містять експорт та імпорт товарів та послуг (джерело: НБУ)
* Місячні показники не враховують регулярні квартальні перегляди ВВП
** Середньозважена відсоткова ставка за кредитами у гривнях (НБУ)
*** Зростання у доларовому виразі

Основні Економічні Показники 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Номінальний ВВП млрд. грн. 81,5 93,4 102,6 130,4 170,1 204,2 225,8 264,2

Номінальний ВВП млрд. дол. США 44,6 50,2 41,9 31,6 31,2 37,8 42,6 49,5
Зростання ВВП (реальне) % дпр -10,0 -3,0 -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,4
Промислове виробництво (реальне) % дпр -5,1 -0,3  -1,0 4,0 13,2 14,2 7,0 15,8
Сільськогосп. виробництво (реальне) % дпр -9,5 -1,9 -9,6 -6,9 9,8 10,2 1,2 -10,2

ІСЦ, в середньому за період % дпр 80,2 15,9 10,6 22,7 28,2 12,0 0,8 5,2

ІСЦ, на кінець періоду % дпр 39,7 10,1 20,0 19,2 25,8 6,1 -0,6 8,2

ІВЦ, в середньому за період % дпр 52,1 7,7 13,2 31,5 20,9 8,6 3,1 7,8

ІВЦ, на кінець періоду % дпр 17,3 5,0 35,4 15,7 20,8 0,9 5,7 11,2
Експорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 19,1 0,0  -13,4 -7,9 17,9 9,5 10,7 24,0
Імпорт товарів та послуг (дол. США) % дпр 17,4 2,0  -14,0  -19,1 18,9 14,1 4,9 28,7
Поточний рахунок млрд. дол. США -1,2 -1,3  -1,3 0,9 ° 1,2 °° 1,4 3,1 2,9
Поточний рахунок % ВВП -2,7 -2,7  -3,1 2,9 ° 3,8 °° 3,74 7,7 5,9

Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 1,4
Міжнародні резерви млрд. дол. США 2,0 2,4 0,8 1,1 1,5 3,1 4,42 6,94

Бюджетний баланс*** % ВВП -5,1 -6,8 -2,7 -2,1 -0,7 -1,9 0,8 -0,2

Загальний державний борг % ВВП 25,0 30,3 49,4 61,4 45,2 36,3 34,3 29,45
Зовн. борг (загальний) % ВВП 20,5 19,4 38,4 49,9 33,0 26,0 24,6 17,3
Грошова база, на кінець періоду % дпр 38,0 44,6 21,9 39,3 39,9 37,4 33,6 34,6
Обмінний курс, середній дол. США 1,83 1,86 2,45 4,13 5,44 5,37 5,33 5,33
Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 1,88 1,90 3,43 5,07 5,44 5,30 5,33 5,33
Обмінний курс, середній євро 2,32 2,11 2,77 4,39 5,03 4,81 5,03 6,02
Обмінний курс, на кінець періоду євро 2,36 2,11 4,02 5,20 5,10 4,67 5,53 6,66

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


