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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chomu-dlya-nas-shkidlyvyy-plan-mvf

 «Міжнародні фінансові організації кваплять українські влади з проведенням 
приватизації підприємств держсектору і подальшої дерегуляції економіки. Дані приписи 
входять в реалізацію так званого Вашингтонського консенсусу, що представляє собою тип 
макроекономічної політики, який рекомендований керівництвом МВФ і Світового банку до 
застосування у країнах, що зазнають фінансової та економічної кризи. Однак чи допоможуть 
вищевказані дії виходу української економіки з кризи? Спробуємо розібратися.
 3 квітня 2011 року на щорічному засіданні МВФ та Світового банку тодішній голова 
МВФ Домінік Стросс-Кан заявив, що «Вашингтонський консенсус з його спрощеними 
економічними рецептами впав під час кризи світової економіки». Стросс-Кан заявив, що саме 
виконання правил Вашингтонського консенсусу, серед яких прагнення до досягнення 
низького бюджетного дефіциту, до вільного, ніким не контрольованого фінансового ринку і до 
ліберальних податків, призвели до світової фінансово-економічної кризи. Тому, на його думку, 
для подолання кризових явищ необхідно створити нові засади економічної та соціальної 
політики, як для світового співтовариства в цілому, так і для кожної окремої держави».

ЧОМУ ДЛЯ НАС 
ШКІДЛИВИЙ 

ПЛАН МФВ

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chomu-agrarna-ukrayina-pryrechena-na-golodni-bunty

 «Чому аграрні країни вразливі? Перша і головна причина – постачання 
монопродукції. А будь-який продукт, що продається на біржі, скажімо, пшениця чи кукурудза, 
завжди був дуже ризикованим, адже він повністю залежить від коливань світових цін. Країни, 
які спираються на продаж монопродукції автоматично потрапляють у зону ризику, адже 
маржа ними взагалі не регулюється.
 Звернімо увагу на коливання цін на сільгосппродукцію за останні                                              
20 років.  Наприклад, пшениця: від $105 за тонну в 2000 р. до $439 в 2008 р. Останні тренди 
демонструють падіння по всіх сировинних продовольчих позиціях: пшениці, кукурудзі, 
ячменю, соняшниковому насінні. В результаті маємо найбільше за вісім років падіння цін на 
сільгосппродукцію.
 Невелике порівняння з автомобільним сектором. Ціна на недорогий японський 
позашляховик з початку 2013 до кінця 2015 року коливалась на рівні $28-32 тис. У цей же 
період ціна на зерно впала з $310 до $212 за тонну, досягнувши в кінці 2015 року ціни 
$160-170 за тону». 

ЧОМУ АГРАРНА 
УКРАЇНА 

ПРИРЕЧЕНА НА 
ГОЛОДНІ БУНТИ

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/gorno-metallurgycheskye-predpryyatyya-ukrayny-na-grany-vyzhyvanyya

 «Ни для кого не секрет, что много лет горно-металлургический комплекс (ГМК)  был 
основой развития экономического развития страны. Можно проследить связь между 
развитием и объемами выплавки стали и развитием ВВП страны. Если раньше процент 
экспортной выручки от ГМК был порядка 50%, сейчас порядка 30%, но все-таки это очень 
существенно. Та критическая ситуация, в которой сейчас ГМК, такого не было последние 
15-20 лет.
 Сейчас профицит глобальных металлургических мощностей порядка 700 
миллионов тонн. В Украине в прошлом году произведено 23 миллиона тонн. Чтобы ситуация 
стабилизировалась на глобальном рынке, порядка 300-350 миллионов донн должно быть 
закрыто. 
 Не смотря на то, что Украина 10-ая по выплавке стали, она может в этот объем, 
который должен быть сокращен, попасть». 

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
УКРАИНЫ — НА ГРАНИ 

ВЫЖИВАНИЯ
Александр КАЛЕНКОВ

Докладніше:
http://gazeta.dt.ua/finances/bankivska-sistema-pro-zgubnist-nedoreformuvannya-finansoviy-sektor-potrebuye-spravzhnogoozdorovlennya-ta-ochischennya-_.html

 «Перед економікою країни та її банківським сектором стоять надзвичайно серйозні 
внутрішні загрози та виклики, зумовлені передусім як попередньою, так і нинішньою 
політикою влади, в тому числі й НБУ. Головною загрозою є недовіра до керівництва 
Нацбанку та уряду щодо їх не тільки спроможності, а й узагалі бажання утримувати 
фінансову стабільність і сприяти відновленню економічного зростання. 
 В експертній і бізнесовій спільноті дедалі популярнішою стає думка, що сама влада 
(а точніше, представники у ній певних фінансово-політичних груп з доступом до державних 
фінансових ресурсів і важелів регулювання й тиску на бізнес) зацікавлена у збереженні 
відчуття невпевненості та тривоги.  А відповідно, високих девальваційних та інфляційних 
очікувань і подальшого знецінення українських активів. 
 Одночасно з початку року значно зросли зовнішні загрози. Посилилися негативні 
оцінки щодо розвитку світової економіки й особливо сировинних ринків та економік. 
Продовження військово-політичної агресії та економічної війни з боку Росії потребуватиме 
від України значних економічних витрат і призведе до зменшення експорту, тобто».

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: 
ПРО ЗГУБНІСТЬ 

НЕДОРЕФОРМУВАННЯ

Ігор ШУМИЛО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/buty-chy-ne-buty-restrukturyzaciyi-valyutnyh-kredytiv

 «Питання реструктуризації валютних кредитів знову на порядку денному. У 
Верховній Раді зареєстровано законопроект №4004 «Про реструктуризацію зобов'язань 
громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла 
(іпотечні кредити)». Його підготувало Міністерство фінансів спільно з Національним банком 
та Незалежною асоціацією банків України.
 Однією з небезпек, за словами Олега Пендзина, є те, що в законопроекті відсутні 
норми, які б забороняли банкам укладати такі договори про реструктуризацію з терміном 
погашення кредиту, що не менший за попередній. А також що списання задекларованої 
частки кредиту відбувається лише після того, як сплачено все за договором 
реструктуризації. І якщо позичальник не виконає вчасно своїх зобов’язань за таким 
договором, банк має право відмовити у здійсненні прощення (анулювання) частини боргу і 
нарахувати все по повній». 

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ

Ігор МАНЦУРОВ, Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/evgenyy-oleynykov-gosudarstvo-samo-trebuet-ot-nalogovoy-sluzhby-narushat-zakon

 «Декларирование борьбы с коррупцией в налоговой службе (неважно, называется 
ли она Государственной налоговой администрацией, Миндоходов и сборов или же 
Государственной фискальной службой) продолжается фактически с момента ее появления. 
Каждый новый руководитель торжественно обещает искоренить коррупцию, привлечь на 
работу профессионалов, изменить философию работы и т.д. Результат же всегда один и тот 
же - "околонулевой". Не стали исключением и последние два года.
 Причиной тому ряд фундаментальных факторов, без устранения которых 
существенное снижение уровня коррупции в налоговой службе невозможно. Первый и 
главный из них - это то, что нарушать закон от налоговой службы требует само государство. 
И речь совсем не о том, что отдельные руководители используют служебное положение в 
личных интересах и поощряют к противоправным действиям своих подчиненных. Речь о 
системном нарушении законодательства высшими органами власти, а именно -».

ГОСУДАРСТВО
САМО ТРЕБУЕТ ОТ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
НАРУШАТЬ ЗАКОН 

 Евгений ОЛЕЙНИКОВ



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ У 2015 РОЦІ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/osnovni-pokaznyky-mizhnarodnoyi-torgivli-ukrayiny-ta-yevrosoyuzu-u-2015-roci

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolstva-stanom-na-01022016

 У  2015 році  загальна вартість українського 
товарного експорту склала 34,4 млрд. євро, що на 29,3% 
менше порівняно з попереднім роком.  
 Імпорт товарів в  Україну також суттєво 
скоротився (на 31,1%) та склав 33,8 млрд. євро. Проте, за 
результатами року, сальдо зовнішньої торгівлі товарами 
було позитивним "плюс"  0,57 млрд. євро.

 
 Натомість у 2015 році у  Євросоюзі 
спостерігалося зростання обсягів зовнішньої торгівлі. Так, 
країни ЄС експортували за межі Євросоюзу товарів на 
загальну суму 1789 млрд. євро, що на 5,0% більше 
порівняно з 2014 роком.  Імпорт зріс на 2,0% та склав 
1724,9 млрд. євро. Сальдо зовнішньої торгівлі – позитивне 
(64,2 млрд. євро). 
 Понад 60% загального експорту товарів за межі 
Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (28,2%), 
Великобританія (12,9%), Італія та Франція (у межах 10%).
У структурі імпорту найбільша частка у Німеччини (18,8%), 
Великобританії (15,2%) та Нідерландів (14,4%).

УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ У 2016 РОЦІ

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2016-roci

 Центром екологічної політики та права при 
Єльському університеті (Yale Center for Environmental Law 
and Policy) опубліковано результати глобального 
дослідження із супроводжуючим його рейтингом країн світу 
за рівнем екологічної ефективності, що відображають 
досягнення країн у сфері управління природними 
ресурсами та їх раціонального використання.

 У цьому році із 180 досліджуваних країн світу 
лідером за рівнем екологічної ефективності визнано 
Фінляндію. У першу десятку лідерів також увійшли 
Ісландія, Швеція, Данія, Словенія, Іспанія, Португалія, 
Естонія, Мальта та Франція.
 Україна в рейтингу посіла 44 позицію, 
покращивши за 10 років свої результати на 25% і 
опинилась між Аргентиною (43) та Кубою (45).

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ

КРАЇНАХ СВІТУ

http://edclub.com.ua/analityka/pensiyne-zabezpechennya-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-svitu

 Середній розмір пенсій в 2015 році порівняно з 
2014 роком зріс на 3,6% (на 55,4 грн.) та становив 1 581,5 
грн., при річній інфляції у 43,3%. 
 Середня пенсія українця у доларовому 
еквіваленті у 2015 році становила 72,4 дол. США. Це 
суттєво менше ніж у Росії, Білорусі та Азербайджані, рівень 
середніх пенсій яких перевищує українські в 2,5 рази, та у 
Латвії і Польщі де в 4 та 7,5 рази пенсії вищі за наші.
Але не у всіх українських пенсіонерів є привід журитися з 
розміру пенсійного забезпечення.
 Є цілий ряд законодавчих актів, якими 
встановлені особливості нарахування пенсій тій або іншій 
категорії громадян, що дозволяє отримувати їм пенсії, 
значно більші за середні показники по Україні.

 За даними Держстату, в Україні за результатами 
2015 року 28% населення або 12,2 млн. осіб отримували 
пенсійне забезпечення. Це особи, яким було призначено 
пенсію за віком, за інвалідністю або у разі втрати 
годувальника.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 

БОРЩУ У СІЧНІ 2016 РОКУ

ТЕМА НОМЕРА: ПОТОЧНИЙ СТАН ПОПИТУ 
І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ  ВИДІВ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-sichni-2016-roku

 За розрахунками ЕДК   , у січні  2016 року 
вартість каструлі  українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 74,68 гривні, без м’яса −22,41 гривні. 

 Тобто, у порівнянні з груднем 2015 року борщ з 
м’ясом подорожчав  на 1,0%, борщ без м’яса − на 2,9%. 
Зростання вартості відбулося за рахунок підвищення у 
січні  середніх споживчих цін практично на всі інгредієнти 
борщу, за винятком цибулі.  

 За даними Науково-технічного центру «Псіхєя», 
лютий 2016 року ознаменувався зростанням біржової ціни 
нафти Brent в Європі на 3%, або $0,97/бар. при середній 
ціні ресурсу за місяць $33,60/бар.

 У той же час середня роздрібна вартість дизель-
ного пального (євростандарт) в Україні за лютий склала 
15,97 грн./л на тлі динаміки зниження за місяць у порівнянні 
з січнем на 3,3%, або 54 коп./л, а бензину А-95 (євростан-
дарт) - 19,41 грн./л (-0,9%, або 18 коп./л за місяць).

 Поведінку учасників паливного ринку України в 
березні зумовлюватимуть:
 - реальний курс гривні: кожна гривня послаблен-
ня курсу (при двотижневому усередненні) означає появу 
передумов до зростання роздрібних цін на 60 - 70 коп./л (і 
навпаки);
 - тестовий перехід з 1 березня на електронне 
адміністрування акцизу і його нарахування в євровалюті за 
1000 л при відсутності у ГФС необхідного обладнання;
 - політичні та економічні ризики, викликані 
переформатуванням парламентської коаліції, можливими 
змінами в Уряді і обумовлений ними перерозподіл сфер 
впливу;
 - спекулятивні зміни європейських нафтових 
котирувань у широкому інтервалі ($30 - 35/бар.) з ампліту-
дою ± $2/бар. у тиждень;
 - збереження валютних обмежень для великих 
імпортерів нафтопродуктів, незважаючи на декларовану 
Мінфіном готовність їх скасування для «пріоритетних для 
населення і економіки товарів»;
 - боротьба за лояльність звичайних клієнтів і 
сільськогосподарських виробників у зв'язку з закінченням 
«мертвого сезону»;
 - очікуване зростання витрат на транспортування 
цистернових партій нафтопродуктів на 15% з березня.

Зерно 
Згідно з оперативними 
даними митної статистики, у липні−
cічні  поточного маркетингового 
сезону Україна вже експортувала 
24,1 млн. тонн зерна та продуктів 
його переробки, що на 11% більше, 
ніж у відповідному періоді минулого 
року. Із загального обсягу експорту 
пшениці вивезено   11,3 млн. тонн 
(на 30% більше), ячменю – 4,0 млн. 
тонн  (на рівні минулого року), 

Молоко
За оцінками, у 2016 році 
виробництво молока в 
Україні становитиме 10 490 тис. 
тонн, що майже на  2,0% менше, 
ніж  торік. 
У поточному році також 
прогнозується скорочення, у межах 
20%,  експорту та імпорту молочної 
продукції, що обумовлено   
запровадженими торговельними 
обмеженнями  та  значним 

Яйця та яйцепродукти
За попередніми даними, 
у 2015 році виробництво яєць всіма 
категоріями господарств склало 
16,7 млрд. штук,  що на 14,3 % 
менше, ніж у  роком раніше. 
Експорт яєць і яйцепродуктів 
становив 2,2 млрд. штук, імпорт –                        
187 млн. штук. Ресурсне 
наповнення внутрішнього ринку 
дозволило забезпечити 
середньорічне споживання яєць 

Цукор
За попередніми даними, у 
2015/2016 маркетинговому році  
вітчизняними підприємствами 
вироблено 1430 тис. тонн цукру з 
буряків,  або на 31% менше, ніж у 
попередньому сезоні. 
Таким чином, з урахуванням 
перехідних залишків минулого 
сезону (503 тис. тонн) загальна 
внутрішня пропозиція цукру 
становить 1933 тис. тонн при 

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-rynku-nafty-i-naftoproduktiv-za-lyutyy-2016-roku
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М'ясо
У 2016 році 
виробництво м’яса всіма 
категоріями господарств України 
очікується на рівні 2 325 тис. тонн, 
або на 1% менше проти минулого 
року.  Ураховуючи купівельну 
спроможність населення загальний 
фонд споживання м’яса та 
м’ясопродуктів у 2016 році 
оцінюється у 2186 тис. тонн, або 
51,2 кг у розрахунку на особу 

було позитивним "плюс"  0,57 млрд. євро.




