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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Про-урядова парламентська більшість у Верховній Раді 
розпалася після того, як її залишили декілька партій. 

• У січні-серпні реальний ВВП збільшився на 13,6% дпр  
завдяки високим темпам зростання у обробній промисловості, 
сільському господарстві та торгівлі.  

• Україна розпочала використання нафтопроводу “Одеса-
Броди” у реверсному напрямку. 

• За першу половину 2004 року позитивне сальдо поточного 
рахунку платіжного балансу досягло 4 млрд. дол. США або 
15,5% ВВП. 

• Кабінет міністрів України подав до Парламенту проект 
Державного бюджету на 2005 рік. 

• Мінімальні пенсійні виплати підвищено з 132 грн. до 284 грн. 
за рахунок виплати соціальної допомоги. 

• Долар США подорожчав на готівковому валютному ринку. 

Політика: Парламентська більшість розпалася 

У вересні про-урядова парламентська більшість Верховної Ради 
України розпалася. Дві фракції - фракція “Центр” та Народна 
аграрна партія України - залишили більшість, а депутатська 
група “Демократичні ініціативи” призупинила своє членство. 
Серед причин, які спонукали депутатів покинути більшість, є як 
політичні, так і економічні. Уряд і деякі впливові депутати не 
дійшли згоди щодо посадових призначень у Кабінеті міністрів 
України, а також схем приватизації українських підприємств у 
нафтовій промисловості. 

Президент України Леонід Кучма звільнив з посади міністра 
оборони Євгена Марчука  через незадовільний стан роботи з 
утилізації боєприпасів і призначив натомість Олександра 
Кузьмука. Раніше Олександр Кузьмук уже очолював Міністерство 
оборони і подав у відставку в жовтні 2001 року, коли українські 
військові збили російський пасажирський літак ТУ-154 під час 
навчань. 

Реальний сектор: Продовжується швидке 
економічне зростання 

У січні-серпні 2004 року реальний ВВП зріс на 13,6% дпр, 
головним чином, завдяки високим темпам зростання у сільському 
господарстві, обробній промисловості та торгівлі. Ці три сектори 
пояснюють майже дві третіх загального зростання. Єдиною 
галуззю з від’ємними темпами росту доданої вартості є 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. 
Незважаючи на нещодавнє сповільнення темпів зростання у 
промисловості, будівництві та торгівлі, прогнозується, що цього 
року зростання реальний ВВП становитиме 12,8%, у той час як 
минулого року він збільшився на 9,4%. 

За вісім місяців цього року промислове виробництво зросло на 
14,4% дпр, що на 0,3 процентні пункти менше, ніж за 
аналогічний період 2003 року. Внесок машинобудування, 
виробництво якого збільшилось на 33,6% дпр, складає майже 
третю частину у загальному промисловому виробництві. Інші 
40% додали металургія та харчова промисловість. Незважаючи 
на певне пожвавлення у добувній промисловості, зростання якої 
склало 6,7% дпр завдяки високому внутрішньому та зовнішньому 
попиту, її внесок у загальне промислове зростання залишається 
незначним. 

Населення: 48 млн. 
Промислове виробництво/ВВП: 28,8% 
Сільськогосподарське  
виробництво/ВВП: 10,9% 
Інвестиції/ВВП: 19,1% 
Експорт: Росія 17%, ЄС-15  20% 
Імпорт: Росія 35%, ЄС-15  23% 
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та Політичних Консультацій

вул. Рейтарська  8/5-А, 01034 Київ
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Галузеві тенденції: Україна розпочала використання 
трубопроводу “Одеса-Броди” 

Енергетика. У вересні корпорація “ТНК-BP” заповнила 
трубопровід “Одеса-Броди” першими 80 тис. тонн нафти. Це 
перше транспортування нафти через трубопровід, який довгий 
час не використовувався і призначався для перегону каспійської 
нафти в Східну Європу. Однак російські компанії переконали 
українську сторону розпочати використання трубопроводу 
“Одеса-Броди” у реверсному напрямку і транспортувати 
російську нафту з Бродів до Одеси і далі через Босфор. Договір 
про використання нафтопроводу укладено на 3 роки, і він 
передбачає оплату транспортування 9 млн. тонн нафти щорічно 
незалежно від того, чи відбуватиметься транспортування. 

Приватизація. Фонд державного майна України (ФДМ) за 
січень-вересень цього року зібрав 8,6 млрд. грн.  
приватизаційних надходжень і до кінця року планує отримати 
додатково ще  0,7 млрд. грн. Згідно з проектом Державного 
бюджету на наступний рік, планові надходження від приватизації 
у 2005 році складатимуть 3,9 млрд. грн., більша частина яких 
очікується від продажу 42,86% акцій телекомунікаційного 
оператора “Укртелеком” та 94,54% акцій Одеського 
припортового заводу. Приватизація цих двох об’єктів була 
призупинена минулого місяця і перенесена на період після 
виборів.  

Інфраструктура. Незабаром “Укрзалізницю” – державного 
монополіста у сфері залізничного транспорту України –  буде 
трансформовано у акціонерне товариство. Міністр транспорту і 
зв’язку Георгій Кирпа повідомив, що всі необхідні документи для 
проведення корпоратизації вже представлені. Таке перетворення 
розмежує економічну діяльність “Укрзалізниці” та політичні 
інтереси міністерства. Крім того, трансформація сприятиме більш 
прозорому функціонуванню підприємства, яке, як і інші 
акціонерні товариства, муситиме оприлюднювати свої фінансові 
звіти. 

Зовнішній сектор: Позитивне сальдо поточного 
рахунку платіжного балансу склало 15,5% ВВП 

За даними НБУ, за перше півріччя цього року позитивне сальдо 
поточного рахунку платіжного балансу досягло 4,0 млрд. дол. 
США (15,5% ВВП) порівняно з 1,8 млрд. дол. США. за 
аналогічний період минулого року. Головним чином, це 
зростання викликане вищими темпами росту експорту товарів 
(49,7% дпр) порівняно з імпортом товарів (32,0% дпр). В 
результаті сальдо торгівлі товарами склало 2,2 млрд. дол. США, 
що у сім раз більше, ніж за аналогічний період минулого року. 
Зростання експорту країни зумовлене збільшенням експорту 
чорних металів, машинобудівної, хімічної та мінеральної 
продукції завдяки сприятливим ціновим динамікам на світових 
ринках. Мінеральна продукція та машини і обладнання 
залишаються основними товарами імпорту. 

У першій половині цього року в Україну надійшло 884 млн. дол. 
США прямих іноземних інвестицій, що на 20,1% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року. На відміну від минулого року, 
цьогорічні інвестиції не пов’язані з приватизацією і пояснюються 
підвищенням зацікавленості іноземних інвесторів економікою 
України. Однак загальний рівень інвестицій залишається 
мізерним і становить 160 дол. США на душу населення. Тому 
подальше покращення інвестиційного клімату і залучення 
інвестицій має стати ключовим моментом економічної політики в 
країні.  

Продовжуючи політику протекціонізму за допомогою нетарифних 
інструментів, Кабінет міністрів України заборонив імпортування 
автобусів і вантажівок віком більше 5 років. Таке рішення є 

Надходження від  
приватизації

0

2

4

6

8

10

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4
*

2
0
0
5

Заплановано на рік

Фактично отримано

* Отримано станом на 1 жовтня 2004 року
Джерело:  Державне казначейство

млрд. грн. 

Сальдо поточного рахунку 
платіжного балансу

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

I-
0
0

II
I-

0
0

I-
0
1

II
I-

0
1

I-
0
2

II
I-

0
2

I-
0
3

II
I-

0
3

I-
0
4

млн. дол. США

Джерело: НБУ

Притік прямих іноземних 
інвестицій

0

100

200

300

400

500

I-
0
0

II
I-

0
0

I-
0
1

II
I-

0
1

I-
0
2

II
I-

0
2

I-
0
3

II
I-

0
3

I-
0
4

прямі іноземні інвестиції

млн. дол. США

Джерело: НБУ



 IНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ _                     Місячний Моніторинг №10-2004 
 

 3

вигідним для вітчизняних виробників,  але може призвести до 
послаблення конкуренції з боку іноземних виробників і 
підвищення цін на внутрішньому ринку.  

Фіскальна політика: Проект бюджету на 2005 рік 
передано до парламенту 

Кабінет міністрів України подав до парламенту проект 
Державного бюджету на 2005 рік. Законопроект передбачає 
зростання доходної частини бюджету у номінальному виразі на 
30% дпр  - до 110,5 млрд. грн. Однак, у відношенні до ВВП 
заплановані доходи збільшено лише на 1%. Планові видатки 
бюджету з урахуванням повернених кредитів становитимуть 
115,5 млрд. грн., а отже дефіцит бюджету складатиме 5 млрд. 
грн. і буде покриватися за рахунок приватизаційних надходжень 
і запозичень. 

Запропонований варіант бюджету несе в собі два джерела 
ризику. По-перше, запланований рівень доходів визначено за 
умови, що податкові пільги, які скасовано у цьому році, не 
будуть діяти й  наступного року. Однак, Закон України “Про 
Державний бюджет України на 2004”, який містить положення 
про пільги, втрачає чинність в кінці цього року. Крім того, в 
проекті бюджету не передбачено достатньої суми коштів для 
додаткових виплат з Пенсійного фонду, які пов’язані з 
підвищенням соціальної допомоги пенсіонерам.  

В січні-серпні виконання доходів державного бюджету 
залишилось на рівні 102% від плану. Як і раніше, сприятлива 
макроекономічна ситуація спричинила вищі, ніж планувалось, 
надходження від податку на прибуток підприємств, експортного 
мита та акцизних зборів. Доходи від податку на додану вартість 
погіршилися і знизились на 7% від запланованого. Виконання 
видатків склало лише 91% від плану, головним чином, через 
здійснення “ручного” управління бюджету. У серпні баланс 
бюджету знов став негативним і склав 329 млн. грн.  

Соціальна політика: Мінімальні пенсійні виплати 
підвищено 

З вересня розмір мінімальних пенсійних виплат збільшено до 284 
грн., тобто рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних 
громадян. Підвищення відбуватиметься шляхом соціальної 
допомоги. Таке рішення призведе до підвищення пенсій для 
майже 80% пенсіонерів і вимагатиме додаткових 1,1 млрд. грн. 
щомісяця. У вересні додаткові виплати було здійснено за рахунок 
позапланових приватизаційних надходжень. Наступного року 
фінансування буде здійснюватися з Пенсійного фонду та 
державного бюджету, якщо коштів у фонді буде недостатньо. 
Додатковий тягар на центральні фонди може призвести до 
збільшення дефіциту бюджету, або ж до появи заборгованостей з 
виплати соціальної допомоги. Крім того, підвищення пенсійних 
виплат веде до вирівнювання пенсій, що протирічить одній з 
найважливіших характеристик нової пенсійної системи: те, що 
пенсії відповідають персональній історії пенсійного страхування.  

Монетарна політика: Рада НБУ затвердила Основні 
принципи грошово-кредитної політики на 2005 рік 

Рада НБУ затвердила “Основні принципи грошово-кредитної 
політики на 2005 рік”, згідно з якими на наступний рік 
передбачено значно нижчі темпи зростання монетарних 
показників: грошова маса зросте на 28-33%  при інфляції 6-7%. 
Однак, очікується, що завдяки сприятливій макроекономічній 
ситуації та, як наслідок, високому позитивному сальдо поточного 
рахунку платіжного балансу, темпи зростання грошових 
показників у 2005 році знову перевищать їх заплановані рівні.  

Рада НБУ також змінила оцінку основних показників грошово-
кредитної політики на поточний рік. Темпи зростання грошової 
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маси підвищено з 32-39% до 53-56% дпр. Таке рішення 
відповідає поточним тенденціям грошово-кредитного ринку. Так, 
у вересні грошова маса зросла на 50,6% дпр. НБУ також 
підвищив прогноз інфляції на цей рік з 5,8-6,3% до 9,0% дпр. 
Однак, беручи до уваги поточну динаміку індексу споживчих цін 
(ІСЦ у вересні становив 10,7% дпр), постійне зростання світових 
цін на нафту, невизначену політичну ситуацію в країні та 
диспропорції на внутрішньому ринку харчових продуктів, 
викликані адміністративним втручанням, інфляція до кінця 2004 
року може досягнути 10-12% дпр.   

Фінансові ринки: Долар США подорожчав на 
готівковому валютному ринку 

Валютний ринок. З середини серпня долар США подорожчав 
на готівковому валютному ринку. Зростання попиту на долари 
спричинено, в першу чергу, типовим сезонним фактором – 
збільшенням заощаджень населення після періоду літніх 
відпусток, а також зростанням політичної невизначеності в країні 
напередодні президентських виборів. У середині вересня курс 
продажу досягнув 5,38 грн/дол. США, в той час як офіційний 
курс НБУ залишався на рівні 5,31 грн/дол. США. Для того, щоб 
запобігти дефіциту на готівковому валютному ринку, НБУ 
дозволив банкам купувати долари США на міжбанківському 
ринку і реалізувати їх на готівковому ринку та запевнив, що 
рівень золотовалютних резервів є достатнім для покриття 
дефіциту валюти. Очікується, що найближчим часом ситуація на 
готівковому валютному ринку стабілізується, і готівковий курс 
гривні знову наблизиться до офіційного курсу.  

Відповідно до “Основних принципів грошово-кредитної політики 
на 2005 рік”, НБУ буде продовжувати поступове укріплення 
гривні продовж наступного року. Очікується, що гривня 
девальвує на 0,7%, і її курс коливатиметься в межах 5,27-5,31 
грн./ дол. США.  
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу  
дпм   до попереднього місяця  

  
  
дпр   до попереднього року 
кум.     кумулятивно 

Економічні Тенденції IІкв 03IIІкв 03 IVкв 03Iкв 04IІкв 04 Чер. Лип. Сер. Вер. 

Зростання ВВП (реальне) % дпр 10,0 6,8 12,1 12,3 … 19,1 17,2 14,2 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 9,2 8,3 9,4 12,3 … 12,7* 13,5* 13,6* …
Пром. виробництво (реальне, кум.) % дпр 12,4 15,2 15,8 18,8 15,9 15,9 14,7 14,4 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр  -6,0 -16,6 -10,2  -4,0 -1,5 -1,5 26,5 32,1 …
ІСЦ % дпр 5,9 6,2 8,2 6,6 8,0 8,0 8,1 9,9 10,7
ІВЦ % дпр 5,3 7,4 11,1 18,4 22,4 22,4 21,3 22,0 23,2
Експорт (дол. США, кум.)*** % дпр 23,8 23,7 24,0 38,8 42,7 50,8'' 48,0'' … …
Імпорт (дол. США, кум.)*** % дпр 23,3 25,1 28,7 32,6 29,6 33,0'' 32,1'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,27 0,11 -0,27 0,77 2,23 2,41'' 2,56'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 1,81 2,48 2,89 1,67 4,01 x x x x
Поточний рахунок (кум.) % ВВП 8,7 7,1 5,9 14,3 15,5 x x x x
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 6,17 6,68 6,94 7,92 9,63 9,63 11,18' 12,27' 12,16'
Грошова база, на кінець періоду % дпр 34,2 31,0 30,2 32,7 34,2 34,2 39,2 38,4 45,7
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 17,2 18,1 17,9 17,2 16,6 16,6 17,0 17,1 17,0
Обмінний курс, середній дол. США 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,32 5,32 5,31 5,31
Обмінний курс, середній євро 6,05 6,00 6,34 6,67 6,42 6,46 6,53 6,47 6,48

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 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

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

Дефіцит (профіцит) зведеного бюджету* % 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
 *    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


