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Місячний Економічний Моніторинг України 
• Масові фальсифікації під час другого туру виборів Президента 
спричинили масштабну політичну кризу. 

• Парламент висловив недовіру уряду.  

• Темпи зростання реального ВВП уповільнились до 12.7% дпр 
за перші десять місяців цього року. 

• Парламент продовжив мораторій на продаж та купівлю землі 
сільськогосподарського призначення. 

• Дефіцит бюджету досяг 6,4 млрд. грн., незважаючи на 
недовиконання видатків. 

• НБУ полегшив доступ банків до кредитів рефінансування, 
зреагувавши на зниження ліквідності банківської системи.  

• Для забезпечення стабільності банківської системи НБУ 
затвердив тимчасове положення, яке обмежує діяльність 
комерційних банків та забороняє дострокову виплату коштів 
за строковими депозитами. 

Політика: Політична криза в Україні 

21 листопада українські громадяни голосували у другому турі 
виборів Президента, обираючи між двома кандидатами: Віктором 
Ющенко та Віктором Януковичем. Відповідно до оголошених 
Центральною виборчою комісією результатів Віктор Янукович 
отримав 49,46% голосів виборців, а Віктор Ющенко 46,61%. Ці 
результати суперечать результатам екзит-полів, які проводились 
незалежними соціологічними центрами. Команда Віктора Ющенка 
опротестувала результати виборів у Верховному Суді, 
обґрунтовуючи свою позицію масовими і системними 
порушеннями закону, що робить неможливим визначення 
волевиявлення громадян у другому турі виборів. Парламент 
прийняв постанову, в якій він не визнає оголошених 
Центральною виборчою комісією результатів виборів як таких, 
що відображають дійсність. США, Канада, ЄС та інші країни 
висловили своє занепокоєння у зв’язку із фальсифікаціями під 
час виборів та відмовились визнати офіційно оприлюднені 
результати. Разом з тим Білорусь, Росія та Китай були серед тих 
країн, які визнали вибори чесними і демократичними та 
привітали В. Януковича з перемогою. Згодом парламент 
висловив недовіру уряду В. Януковича, що мало б змусити 
Президента України відправити у відставку діючого Прем’єр-
міністра. Масові мирні демонстрації на вулицях Києва 
заблокували приміщення органів центральної влади України, 
зокрема, Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента. 
Кандидати у президенти опинились у патовій ситуації, що 
спричинило необхідність участі європейських посередників у 
переговорах з метою подолання політичної кризи. 

Представники місцевої влади у Донецькій, Луганській та 
Харківській областях визнали Президентом пана Януковича, в 
той час як західні та центральні області відмовились це зробити. 
Представники влади у трьох вищезазначених областях 
висловили сепаратистські наміри та пригрозили проведенням 
референдуму щодо відокремлення від України та створення 
Південно-Східної Української Автономної Республіки, якщо пан 
Ющенко стане Президентом. Мер Москви Юрій Лужков приїхав у 
Сіверодонецьк, щоб виступити перед конгресом депутатів 
місцевих рад і висловити їм свою підтримку в сепаратистських 
намірах. Пан Янукович також відвідав зібрання у 
Сіверодонецьку. Пізніше, після того як СБУ та Генеральна 
прокуратура відкрили кримінальні справи проти загрози єдності 
країни, більшість офіційних осіб відмовились від своїх зауважень, 
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хоча в більш прихованій формі продовжили розглядати ідею 
відокремлення.  

Реальний сектор: Зростання реального ВВП 
уповільнюється 

За даними Держкомстату, протягом перших десяти місяців 
поточного року зростання реального ВВП становило 12,7% дпр, 
уповільнившись порівняно з аналогічним показником за дев’ять 
місяців. Як і очікувалося, після закінчення періоду збору врожаю 
сповільнилось зростання у сільському господарстві. Також темпи 
зростання промислового виробництва зменшились до 13,6% дпр 
у січні-жовтні, що частково пояснюється ефектом статистичної 
бази. Нижчі темпи зростання спостерігаються у всіх галузях 
промисловості, у тому числі у таких ключових переробних 
галузях як металургія, машинобудування та харчова 
промисловість.  

Політична криза, що супроводжувалась масштабними акціями 
соціальної непокори та страйками, ймовірно, призведе до 
уповільнення темпів економічного зростання в Україні у 
листопаді та грудні. Очікується, що політична нестабільність 
спричинить сповільнення темпів зростання реального ВВП на 
декілька відсоткових пунктів порівняно з прогнозованим 12,8% 
зростанням у 2004 році. 

Галузеві тенденції: Парламент продовжив мораторій 
на продаж та купівлю землі сільськогосподарського 
призначення 

Сільське господарство. Верховна Рада подолала вето 
Президента на закон, що продовжував мораторій на купівлю та 
продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 
2007. Раніше передбачалося, що мораторій закінчиться 1 січня 
2005 року. Також на п’ять років до 2015 року продовжено 
мораторій на право володіння (за винятком успадкування) 
ділянками землі сільськогосподарського призначення, що 
перевищують 100 га. Хоча ці кроки, як здається, не співпадають 
з принципами ринкової економіки, відсутність законодавчої бази, 
яка має регулювати питання купівлі та продажу землі, слугує 
певним виправданням даного рішення. 

Приватизація. У січні-листопаді надходження від приватизації 
склали 9,3 млрд. грн. У листопаді головним джерелом 
надходжень став продаж 60% акцій великого вугледобувного 
комплексу “Краснодонвугілля”, який був проданий за 770,3 млн. 
грн. Тендер на продаж цього підприємства був оголошений у 
жовтні. Його виграла акціонерна компанія “Авдєєвський 
коксохімічний комбінат”, яка контролюється “Систем Капітал 
Менеджемент” (м. Донецьк). Новий власник зобов’язався 
інвестувати в основні фонди придбаного підприємства 1 млрд. 
грн. протягом наступних п’яти років. Уряд направив додаткові 
надходження на виплату пенсійних зобов’язань.  

Зовнішній сектор: Позитивне торговельне сальдо 
склало 3,2 млрд. доларів США 

За даними Держкомстату, протягом перших дев’яти місяців року 
експорт товарів зріс на 46,0% дпр у доларовому виразі, тоді як 
імпорт підвищився на 29,6% дпр. Позитивне сальдо торгівлі 
товарами склало 3,2 млрд. доларів США. ЄС залишається 
найбільшим експортним партнером України, після розширення 
купуючи 30,0% експорту країни. Росія займає друге місце, 
споживаючи 17,9% загального експорту. У січні-вересні експорт 
України до ЄС зріс на 37,7% дпр, тоді як експорт до Росії 
збільшився на 40,0% дпр. У імпорті найбільшим торговельним 
партнером залишається Росія, яка постачає в Україну енергоємні 
матеріали. Імпорт з ЄС, ключовою частиною якого є інвестиційні 
товари, займає друге місце. За перші дев’ять місяців року імпорт 
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з Росії зріс на 38,6% дпр, тоді як імпорт з ЄС збільшився на 
23,4% дпр.    

Фіскальна політика: Дефіцит бюджету досяг 6,4 
млрд. грн. 

У січні-жовтні доходи державного бюджету було виконано на 
100%. Вищі, ніж планувалося, надходження від податку на 
прибуток підприємств та доходи від міжнародної торгівлі 
дозволили компенсувати низькі надходження від ПДВ. За десять 
місяців 2004 року видатки державного бюджету були виконані на 
95%, що співпадає з минулорічними тенденціями збільшення 
рівня виконання бюджетних видатків наприкінці року. Дефіцит 
державного бюджету сягнув 6,4 млрд. грн. 

Політична ситуація в країні може призвести до фіскальних 
проблем. Непевність ділових стосунків з іноземними партнерами, 
і, як наслідок, невиконання міжнародних контрактів може 
погіршити бюджетні надходження від міжнародної торгівлі, 
зокрема від ПДВ на імпортні товари та від акцизів, що 
сплачуються на кордоні. В майбутньому можна очікувати також 
зменшення надходжень від податку на прибуток підприємств та 
ПДВ. Зниження цих надходжень відстрочено в часі завдяки 
існуючому графіку сплати цих податків. З боку видатків затримка 
прийняття бюджету на 2005 рік може призвести до 
недовиконання видатків, бо уряд може вдатись до тактики 
резервування бюджетних коштів на тлі очікуваної 
невизначеності. Така поведінка може погіршити ліквідність 
банківської системи. Якщо ж бюджет 2005 року буде прийнято до 
кінця року, у першій половині січня наступного року можна 
очікувати значного обсягу бюджетних видатків, які залишилися 
невиконаними у бюджеті 2004 року, а отже й додатковий 
інфляційний тиск.   

Соціальна політика: Заборгованість із виплати 
зарплати погашається за рахунок коштів бюджету 

У жовтні середньомісячна заробітна плата зросла на 16,1% дпр у 
реальному виразі і становила 636 грн. Найвищі зарплати були в 
м. Києві, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та 
Луганській областях. Однак, у Донецькій, Луганській та 
Дніпропетровській областях також зафіксовано найвищу 
заборгованість із виплати заробітної плати, головним чином, у 
добувній промисловості. На ці три області припадало більше, ніж 
55% усієї заборгованості із виплати зарплати по Україні. Щоб 
вирішити цю проблему, у вересні Кабінет міністрів дозволив 
погашення заборгованості із виплати зарплати за рахунок коштів 
державного бюджету. Хоча таке рішення сприяло скороченню 
заборгованості впродовж місяця на одну п’яту, цей підхід 
погіршує дисципліну виплати зарплати і стимулює підприємства 
до вирішення власних проблем за рахунок держави.   

Монетарна політика: НБУ полегшив банкам доступ 
до кредитів рефінансування 

Починаючи з першої половини листопада, ліквідність 
банківського сектора значно зменшилась, що знайшло своє 
відображення у швидкому підвищенні процентних ставок на 
кредити на міжбанківському ринку. На початку дефіцит 
ліквідності був спричинений високим попитом на іноземну 
валюту, який НБУ задовольняв шляхом продажу валюти 
комерційним банкам з міжнародних резервів. В результаті валові 
резерви протягом листопада скоротились на 0,9 млрд. доларів 
США до 9,9 млрд. доларів  США. Політична криза поглибила 
проблеми з ліквідністю через відтік банківських депозитів 
населення. Ці причини пояснюють скорочення темпів зростання 
грошової маси, які на кінець листопада становили 42% дпр. НБУ 
відреагував на скорочення ліквідності, полегшивши банкам 
доступ до кредитів рефінансування і запропонувавши 
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банківському сектору більше ліквідних ресурсів, але залишив 
облікову ставку незмінною після її підвищення на початку 
листопада.  

На початку листопада НБУ підвищив усі свої процентні ставки, в 
тому числі облікову ставку з 8% до 9% річних. Банкіри 
стверджують, що такий крок не вплинув на банківський сектор, 
оскільки він лише віддзеркалив підвищення процентних ставок 
на банківські кредити.  

За даними Держкомстату, у листопаді споживчі ціни зросли на 
11,3% дпр. Висока політична невизначеність у країні сприяє 
посиленню інфляційних очікувань, що може призвести до 
значного пришвидшення інфляції у грудні, якщо політична криза 
не вирішиться найближчим часом.  

Фінансові ринки: Тимчасова заборона дострокової 
виплати коштів за строковими депозитами 

Банківський сектор. У листопаді банківська система України 
опинилась під значним впливом політичної кризи. Це, головним 
чином, відобразилось у відтоку депозитів, передусім депозитів 
фізичних осіб, які протягом місяця скоротились на 2,2 млрд. грн. 
Для того, щоб надалі попередити зняття коштів із депозитів 
клієнтами банків, що може призвести до проблем із ліквідністю у 
банківському секторі, НБУ вдався до декількох тимчасових 
адміністративних заходів. По-перше, він підтвердив свою 
готовність і надалі підтримувати достатній рівень ліквідності 
банківського сектора шляхом рефінансування і розміщення 
депозитних сертифікатів. По-друге, він заборонив дострокову 
виплату юридичним та фізичним особам коштів за строковими 
депозитними договорами. Також було обмежено зняття 
юридичними особами готівки з рахунків до 80 тис. грн. на 
місяць, а також отримання готівки з банкоматів до 1,5 тис. грн. 
на день. Такі заходи відповідають поточній ситуації, і можна 
очікувати, що в подальшому ситуація стабілізується, як тільки 
політична криза буде вирішена. 

Фінансові ринки. Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 
знизило рейтинг зобов’язань України в іноземній валюті від 
“позитивного” до “того, що розвивається”. Такий крок 
пояснюється підвищенням ризиків в країні на фоні політичної 
кризи. Однак, якщо політична криза буде швидко вирішена, 
попередній рейтинг може бути відновлений. 
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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 

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

Економічні Тенденції IIІкв 03IVкв 03Iкв 04IІкв 04IIІкв 04 Сер. Вер. Жов. Лис.

Зростання ВВП (реальне) % дпр 6,8 12,1 12,3 13,2 … 14,2 11,5 7,6 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 8,3 9,4 12,3 12,8 … 13,6* 13,4* 12,7* …
Пром. виробництво (реальне, кум.) % дпр 15,2 15,8 18,8 15,9 14,4 14,4 14,4 13,6 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр -16,6 -10,2  -4,0 -1,5 24,8 32,1 24,8 19,6 …
ІСЦ % дпр 6,2 8,2 6,6 8,0 10,7 9,9 10,7 11,7 11,3
ІВЦ % дпр 7,4 11,1 18,4 22,4 23,3 22,0 23,2 24,3 25,2
Експорт (дол. США, кум.)*** % дпр 23,7 24,0 38,8 42,7 … 47,0'' 46,0'' … …
Імпорт (дол. США, кум.)*** % дпр 25,1 28,7 32,6 29,6 … 29,9'' 29,6'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,11 -0,27 0,77 2,23 … 2,96'' 3,15'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 2,48 2,89 1,67 4,01 … x x x x
Поточний рахунок (кум.) % ВВП 7,1 5,9 14,3 15,5 … x x x x
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 6,68 6,94 7,92 9,63 12,16' 12,25 12,16' 10,83' 9,90
Грошова база, на кінець періоду % дпр 31,0 30,2 32,7 34,2 45,7 38,4 45,7 39,9 31,2
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 18,1 17,9 17,2 16,6 17,0 17,1 17,0 17,3 17,8
Обмінний курс, середній дол. США 5,33 5,33 5,33 5,33 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
Обмінний курс, середній євро 6,00 6,34 6,67 6,42 6,49 6,47 6,48 6,62 6,88

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


