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Місячний Економічний Моніторинг України 
• За результатами повторного голосування другого туру виборів 
Президента, Віктор Ющенко отримав 51,99% голосів 
виборців, тоді як Віктор Янукович 44,19%. 

• Темпи зростання реального ВВП у січні-листопаді 
уповільнилися до 12,4% дпр.  

• Надходження від приватизації у 2004 році досягли 9,6 млрд. 
грн. 

• Україна підписала ще 5 протоколів про доступ на ринки 
товарів та послуг у рамках переговорів щодо членства в СОТ. 

• Державний бюджет на 2005 рік затверджений з дефіцитом на 
рівні 2,1% ВВП. 

• У 2004 році споживчі ціни зросли на 12,3%. 

Політика: Віктор Ющенко перемагає у повторному 
голосуванні другого туру виборів 

26 грудня громадяни України взяли участь у повторному 
голосуванні другого туру виборів Президента, обираючи між 
Віктором Ющенко, лідером парламентської фракції “Наша 
Україна”, та Віктором Януковичем, Прем’єр-міністром. За 
результатами, оголошеними Центральною виборчою комісією 
(ЦВК), В. Ющенко отримав 51,99% голосів виборів, тоді як В. 
Янукович — 44,20%. Повторному голосуванню другого туру в 
Україні передували масові протести, що відбулися у листопаді та 
на початку грудня та отримали назву “помаранчевої революції”. 
Сотні тисяч маніфестантів протягом декількох тижнів вийшли на 
вулиці Києва та інших міст України, захищаючи своє право на 
вільні та чесні вибори. Розглянувши скаргу представників В. 
Ющенка, Верховний суд постановив, що другий тур виборів був 
сфальсифікований та призначив повторне голосування.  

В. Янукович перебував у відпустці протягом “третього” туру 
виборів та подав заяву про відставку з посади Прем’єр-міністра 
31 грудня. Після того, як стало очевидно, що він програє 
останній тур виборів, він прийняв рішення звернутися до 
Верховного суду зі скаргами на численні порушення протягом 
“третього” туру та, відповідно, вимогою визнати вибори 
недійсними. Однак до сьогодні Верховний суд відхиляє усі скарги 
кандидата. Як очікується, інавгурація В.Ющенка відбудеться у 
середині січня після того, як всі скарги будуть розглянуті та ЦВК 
оприлюднить остаточні результати. 

Очевидне зміна правлячого режиму вже призвело до перших 
відставок. Генеральний прокурор Геннадій Васильєв, Голова НБУ 
Сергій Тигіпко та деякі інші посадовці, які активно займалися 
виборчою кампанією В. Януковича, подали у відставку або були 
звільнені з посад Леонідом Кучмою. Новий Генеральний 
прокурор Святослав Піскун та новий голова НБУ Володимир 
Стельмах, які раніше вже обіймали ці посади, були поновлені на 
них Л.Кучмою. Міністр транспорту та зв’язку Георгій Кирпа був 
знайдений мертвим на власній дачі з вогнепальною раною в 
голові. Слідство розпочато за статтею “доведення до 
самогубства”.  

Реальний сектор: Темпи зростання реального ВВП 
поступово знижуються 

У листопаді поступове уповільнення економічного зростання 
продовжилося. Згідно з попередніми даними Держкомстату, за 
перші одинадцять місяців року реальний ВВП зріс на 12,4% дпр, 
що на 0,3 відсоткові пункти нижче показника за десять місяців 
року. Нижчі темпи зростання в промисловості, будівництві та 
торгівлі, а також сезонне зменшення темпів зростання сільського 
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господарства стали причиною сповільнення. Політична 
нестабільність у листопаді-грудні також провокувала нижчі 
темпи зростання ВВП, однак точна оцінка її впливу буде відома 
після надходження усієї статистичної інформації. Очікується, що 
реальне зростання ВВП у 2004 році становитиме 12%. 

За уточненими даними Держкомстату, протягом перших дев’яти 
місяців року реальне зростання ВВП становило 13,4% дпр, що 
відобразилося у високих темпах зростання кінцевого споживання 
домогосподарств (15,7% дпр) та зовнішнього попиту (12,3% 
дпр). Темпи зростання державного споживання залишаються 
негативними третій квартал поспіль. Валове нагромадження 
основного капіталу збільшилося у третьому кварталі до 6,1% 
дпр, хоча показник зростання за дев’ять місяців на рівні 9,6% 
дпр залишається нижчим, ніж у відповідному періоді минулого 
року. Таке уповільнення валового нагромадження основного 
капіталу можна пояснити нестачею коштів для інвестиційної 
діяльності напередодні виборів.  

Галузеві тенденції: Надходження від приватизації у 
2004 році досягли історичного максимуму в сумі 9,6 
млрд. грн. 

Приватизація. У 2004 році надходження від приватизації 
досягли 9,6 млрд. грн., тобто найвищого рівня з початку 
приватизаційного процесу. Основну частину надходжень 
принесли продаж металургійного підприємства “Криворіжсталь” 
(4,3 млрд. грн.), гірничо-збагачувального підприємства 
“Укррудпром” (біля 1,4 млрд. грн.), а також гірничодобувних 
комплексів “Павлоградвугілля” (1,4 млрд. грн.) та 
“Краснодонвугілля” (0,8 млрд. грн.). Очікується, що у 2005 році 
надходження від приватизації складатимуть 4,9 млрд. грн. Ці 
надходження мають дозволити уряду фінансувати його високі 
соціальні зобов’язання.  

Сільське господарство. У грудні Верховна Рада продовжила 
термін дії звільнення від сплати ПДВ виробників та обробників 
молока та м’яса до січня 2006 року. Цей крок означає 
продовження неефективної практики непрямого субсидування 
галузі. Закон також передбачає окремі соціальні виплати, які 
мають робити платники фіксованого сільськогосподарського 
податку. У 2005-2006 роках вони мають сплачувати 6,4% від 
заробітної плати як обов’язковий внесок на державне пенсійне 
страхування. Після цього внесок буде зростати на 6,4 
відсоткових пункти щорічно, поки не досягне 
загальнонаціонального рівня, який становить 32%. Хоча це 
рішення запроваджує додаткове податкове навантаження на 
фермерів, воно частково вирівнює податковий тягар соціальних 
виплат для різних суб’єктів господарської діяльності.   

Зовнішній сектор: Україна підписала ще п’ять 
протоколів в рамках переговорів із СОТ 

У листопаді та грудні Україна підписала 5 протоколів щодо 
доступу до ринків товарів і послуг в рамках переговорів про 
членство у СОТ. Протоколи підписані з Туреччиною, Монголією, 
Шрі-Ланкою, Гондурасом та Домініканською Республікою. 
Загальна кількість протоколів досягла 30, десять з яких було 
підписано в 2004 році. Україна продовжує двосторонні 
переговори з США, Норвегією, Японією, Китаєм, Австралією та 
іншими країнами. Україна також веде багатосторонні переговори 
для підготовки остаточного Звіту робочої групи. Невирішеними 
залишаються питання технічних бар’єрів, митної оцінки, 
податкових пільг, експортних тарифів, квотування експорту та 
імпорту цукру. Надання повноважень Кабінету Міністрів 
змінювати тарифи і встановлювати мінімальну митну вартість, що 
передбачено Законом Про Державний бюджет на 2005 рік, 
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можуть значно ускладнити переговори, оскільки це суперечить 
вимогам СОТ. 

За даними НБУ, за дев’ять місяців 2004 року позитивне сальдо 
поточного рахунку платіжного балансу досягло 5,8 млрд. доларів 
США завдяки високому позитивному сальдо балансу торгівлі 
товарами та послугами, а також стабільно високому рівню 
поточних трансфертів. З січня по вересень експорт товарів зріс 
на 45,1% дпр у доларовому виразі, в той час як імпорт товарів 
зріс на 28,7% дпр. Притік прямих іноземних інвестицій в Україну 
склав 1,3 млрд. дол. США, що на 36,0% більше, ніж за 
відповідний період минулого року. 

Фіскальна політика: Державний бюджет на 2005 рік 
прийнято з дефіцитом 8,6 млрд. грн. 

Наприкінці грудня парламент прийняв Державний бюджет на 
2005 рік, а Президент підписав його. Бюджет ґрунтується на 
реалістичному макроекономічному прогнозі, який передбачає 
зростання реального ВВП на 6,5%. Заплановані доходи та 
видатки Державного бюджету становлять відповідно 86,5 млрд. 
грн. та 95,5 млрд. грн. Уряд також планує отримати 0,4 млрд. 
грн. за рахунок повернення раніше наданих кредитів. Отже, 
запланований дефіцит складає 8,6 млрд. грн. (2,1% від ВВП), що 
є набагато вищим, ніж у минулі роки. Такий дефіцит створює 
загрозу фіскальній стабільності, тобто здатності уряду 
фінансувати поточні видатки у майбутньому. Бюджет на 2005 рік 
передбачає підвищення мінімальної заробітної плати і, 
відповідно, інших зарплат, додаткові трансферти до Пенсійного 
фонду, а також збільшення видатків на соціальний захист. 
Головними проблемами, які успадкував бюджет на 2005 рік, є 
непрозорі процедури розрахунків з бюджетом та внесення змін 
до інших законів, спрямованих на забезпечення виконання 
поточного бюджету. Більше того, відсутність чітко 
сформульованих завдань і програм призвело до продовження 
практики надання значної державної допомоги сільському 
господарству та вуглевидобувній галузі. 

Політичні події вплинули на виконання державного бюджету у 
січні-листопаді. Виконання доходів державного бюджету склало 
98%, головним чином, через недовиконання доходів від ПДВ на 
19%. У той же час виконання видатків державного бюджету 
збільшилось до 96,4%. Дефіцит бюджету досягнув 7,8 млрд. грн. 
або близько 2,6% від ВВП.   

Соціальна політика: Державний бюджет передбачає 
кошти для виплати соціальної допомоги пенсіонерам 

Відповідно до Державного бюджету на 2005 рік, до Пенсійного 
фонду буде перераховано 12 млрд. грн. Більша частина цих 
коштів (6 млрд. грн.) призначається для виплати адресної 
допомоги пенсіонерам, яку було запроваджено у вересні 2004 
року. Решту коштів буде використано для відшкодування 
страхових внесків підприємств сільського господарства - 
платників фіксованого сільськогосподарського податку (1,2 
млрд. грн.), фінансування вищої пенсії для робітників, які були 
зайняті на підземних роботах (0,7 млрд. грн.), а також на 
фінансування інших державних пенсійних програм. У той же час, 
Закон про бюджет передбачає підвищення власних доходів 
Пенсійного фонду. Так, максимальну межу витрат на оплату 
праці, з якої сплачуються внески до державних фондів 
обов’язкового страхування, збільшено з 2660 грн. до 4100 грн. 
Таке рішення дозволяє підвищити доходи Пенсійного фонду, але 
також значно збільшує витрати підприємців на оплату праці.    

Монетарна політика: Річне зростання грошових 
показників уповільнилось через політичну кризу 

На відміну від вересневих прогнозів Ради НБУ, у 2004 році 
зростання грошової бази було досить помірним і становило 34% 
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дпр. Таке сповільнення було спричинене політичною 
невизначеністю упродовж останніх двох місяців року, яка  
спровокувала відтік банківських депозитів, зростання попиту на 
іноземну валюту та відтік капіталу за кордон. Для вирішення 
проблем з ліквідністю деяких банків НБУ збільшив обсяги 
рефінансування, а також надавав банківському сектору 
стабілізаційні кредити.  

Відповідно до нашого прогнозу у 2004 році індекс споживчих цін 
зріс на 12,3%. Це на 4 процентні пункти більше, ніж 
позаминулого року. У 2004 році інфляцію спричиняли три 
основні фактори: підвищення цін на паливо влітку, низький 
врожай деяких сільськогосподарських продуктів, а також 
зростання бюджетних видатків в кінці року, яке посилило 
інфляційні очікування. Тоді як фіскальні дисбаланси, ймовірно, 
будуть ліквідовані у першій половині 2005 року, ситуація на 
ринку палива характеризується високим ступенем 
невизначеності і може негативно вплинути на динаміку інфляції у 
2005 році. Додатковий інфляційний тиск може виникнути в 
результаті лібералізації цін та тарифів, що регулюються 
адміністративно.  

Фінансові ринки: Відтік депозитів домогосподарств 
сповільнився у другій половині грудня 

Банківська система. На фоні політичних подій у грудні 
депозити фізичних осіб скоротились на 1,2 млрд. грн., або на 
2,9% від загального обсягу депозитів домогосподарств. Однак , у 
порівнянні з динамікою у листопаді, темпи відтоку депозитів 
поступово зменшувались, частково через заборону НБУ 
дострокової виплати депозитів. З метою залучити ресурси, 
комерційні банки підвищили процентні ставки по депозитах в 
середньому на 2-4 процентні пункти. Отже, в банківській системі 
спостерігаються ознаки покращення ситуації, і в найближчому 
майбутньому можна очікувати повної стабілізації. 
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Скорочення   
дпк     до попереднього кварталу  
дпм   до попереднього місяця  

  
  
дпр   до попереднього року 
кум.     кумулятивно 

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

Зростання ВВП (реальне) % дпр 6,8 12,1 12,3 13,2 14,2 11,5 7,6 9,9 …
Зростання ВВП (реальне, кум.) % дпр 8,3 9,4 12,3 12,8 13,4 13,4* 12,7* 12,4* …
Пром. виробництво (реальне, кум.) % дпр 15,2 15,8 18,8 15,9 14,4 14,4 13,6 13,4 …
С/госп. виробництво (реальне, кум.) % дпр -16,6 -10,2  -4,0 -1,5 24,8 24,8 19,6 19,1 …
ІСЦ % дпр 6,2 8,2 6,6 8,0 10,7 10,7 11,7 11,3 12,3
ІВЦ % дпр 7,4 11,1 18,4 22,4 23,3 23,2 24,3 25,2 24,1
Експорт (дол. США, кум.)*** % дпр 23,7 24,0 38,8 42,7 39,8 46,0'' 43,3'' … …
Імпорт (дол. США, кум.)*** % дпр 25,1 28,7 32,6 29,6 26,6 29,6'' 28,0'' … …
Торгівельний баланс товарами (кум.) млрд. дол. США 0,11 -0,27 0,77 2,23 2,91 3,15'' 3,21'' … …
Поточний рахунок, на кінець періоду млрд. дол. США 2,48 2,89 1,67 4,01 5,78 x x x x
Поточний рахунок (кум.) % ВВП 7,1 5,9 14,3 15,5 13,1 x x x x
Валові міжнародні резерви млрд. дол. США 6,68 6,94 7,92 9,63 12,11 12,16' 10,72 9,89 9,52
Грошова база, на кінець періоду % дпр 31,0 30,2 32,7 34,2 45,7 45,7 39,9 31,2 34,1
Сер.відс.ставка за кредитами у грн.** % річних 18,1 17,9 17,2 16,6 17,0 17,0 17,3 17,8 17,9'
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 6,48 6,62 6,88 7,11

ДЖЕРЕЛО: Держкомстат, НБУ, Міністерство фінансів, власні розрахунки

 ' Станом на 24 грудня 2004 року
" 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 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

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

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

ІСЦ, на кінець періоду % дпр 10,1 20,0 19,2 25,8 6,1 -0,6 8,2 12,3

ІВЦ, в середньому за період % дпр 7,7 13,2 31,5 20,9 8,6 3,1 7,8 20,4

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

Чисті прямі іноземні інвестиції млрд. дол. США 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,7 1,4 …
Міжнародні резерви млрд. дол. США 2,4 0,8 1,1 1,5 3,1 4,42 6,94 9,52

Дефіцит (профіцит) зведеного бюджету* % ВВП -6,8 -2,7 -2,1 -0,7 -1,9 0,8 -0,2 …

Загальний державний борг % ВВП 30,3 49,4 61,4 45,2 36,3 34,3 29,45 …
Зовн. борг (загальний) % ВВП 19,4 38,4 49,9 33,0 26,0 24,6 17,3 …
Грошова база, на кінець періоду % дпр 44,6 21,9 39,3 39,9 37,4 33,6 30,1 34,1
Обмінний курс, середній дол. США 1,86 2,45 4,13 5,44 5,37 5,33 5,33 5,31
Обмінний курс, на кінець періоду дол. США 1,90 3,43 5,07 5,44 5,30 5,33 5,33 5,31
Обмінний курс, середній євро 2,11 2,77 4,39 5,03 4,81 5,03 6,02 6,62
Обмінний курс, на кінець періоду євро 2,11 4,02 5,20 5,10 4,67 5,53 6,66 7,22

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


