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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/moda-na-tehnologychnost-effektyvnyy-sposob-povyshenyya-blagosostoyanyya-naroda

 «…Все общества, которые достигли высоких показателей, как минимум, в 
последние 200 лет мирового развития, отвечали таким признакам:
 - в этих обществах среди элит доминировало стремление к технологическому 
образованию и производству;
 - это поведение было модой у элит того времени;
 - элиты, кроме технологических изменений, осуществляли создание необходимых 
для них социальных институтов, глубоко встроенных в саму структуру системы хозяйства 
(ключевое слово здесь - «глубоко»), и которые способствовали, тем самым, 
технологическому развитию обществ;
 - главным статистическим фактом было то, что изменения были постепенными и 
непрерывными, т.е. наслаивались одно на другое в течении десятилетий и столетий;
 - государство было проактивно в этих социальных и экономических изменениях, а 
его поведение определяло предельная прагматичность и отсутствие жестких идеологических 
связей с любыми принципами, за исключением  экономической эффективности и выживаемости.»

МОДА НА 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ – 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/ukrayina-yedyna-eto-cel-ne-lozung

 «Как бы они ни развивались в дальнейшем, Украина уже никогда не будет такой, 
какой была прежде, Донбасс и Крым — также. Общество в значительной мере разделено по 
отношению к этим событиям, к роли в них местных жителей, региональных элит и 
Российской Федерации. Это разделение необходимо преодолевать, необходимо 
добиваться осознания преобладающей частью общества (в идеале — всем обществом) 
важности национального единства, поскольку и безопасность Украинского государства, и 
перспективы развития зависят не столько от сугубо экономической ситуации и способности 
власти решать текущие проблемы, сколько от общих общественных установок.
 Нация, у которой есть четко определенные перспективы, которая стремится к 
общим (интегративным) для всех целям, в состоянии выдержать значительные трудности. 
Зато при отсутствии единого видения своего будущего тотальное поражение неминуемо. И, 
наконец, не имеет значения, будет ли это поражение обусловлено внешними или 
внутренними факторами. Соответственно, насущной необходимостью является 
формирование эффективной политики интеграции украинского общества.»

«УКРАЇНА ЄДИНА» − 
ЭТО ЦЕЛЬ, 

А НЕ ЛОЗУНГ

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/prezydent-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-anatoliy-maksyuta-pro-reformy-ta-stan

 «Президент Економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта у прямому ефірі 
"NewsOne", наголосив на тому, що за минулий рік майже всі економічні показники розвитку 
країни були негативні: ВВП  скоротився на 9,9%,  падіння доходів населення – більше як на 
20%, щороку втрачається майже 30% експорту. 
 «Початок цього року показав, що якщо і є пожвавлення, то це, скоріше - ефект 
низької порівняльної бази, ніж реального покращення. Дійсно, коаліція  і Уряд потрібні, але 
на мою думку, це не вирішує тих питань, про які думають українці, й на що сподіваються. Ми 
не бачимо, з якою метою відбуваються ці перетворення в Уряді.
 Складається враження, що все робиться тільки для того, щоб отримати черговий 
транш МВФ або чергову гарантію на мільярд. Але зараз країні потрібне економічне 
зростання, зростання реального ВВП.
 Для цього необхідно, щоб запрацювали заводи та пожвавішала торгівля, щоб 
почали збільшуватися доходи населення. Зростання ВВП - це коротка ціль. Також потрібні і 
горизонтальні реформи, такі як боротьба з корупцією, дерегуляція. Але все це повинно мати 
одну мету, інакше  реформи не мають сенсу», - зауважив економіст.»

У МИНУЛОМУ РОЦІ 
ЕКОНОМІЧНА

СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ 
ПОГІРШИЛАСЬ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/neftegazovaya-strategyya-yrana-horoshaya-perspektyva-dlya-byznesa-ymeyushchego-fynansovye

 «В рамках задачи возврата, потерянной из-за санкций, доли на мировом 
нефтегазовом рынке Иран отказался поддержать инициативу России и ОПЕК о заморозке 
январского уровня добычи нефти.
 К этой идее, готовы были присоединиться 15 стран, на которые приходится 73% 
поставок нефти на мировой рынок. Предполагалось, что выполнение этих договоренностей 
позволило бы снизить глобальное производство нефти на 1,3 млн. баррелей в сутки. Но в 
условиях, когда Иран ускоренно наращивает нефтяной экспорт, собираясь вернуть 
утраченную в период санкций долю рынка, и становится новым мировым экономическим 
трендом, возможно, все усилия по заморозке окажутся бессмысленными. 
 Исламская Республика Иран (ИРИ) быстро увеличивает производство нефти. Так, 
по итогам 2015 года страна ежедневно добывала в среднем 2,8 млн. баррелей.  В январе 
производство нефти составило 2,994 млн. баррелей, а в феврале — 3,132 млн. баррелей в 
сутки. Согласно оценке Bloomberg, это месячный максимум иранской нефтедобычи с 1997 
года.»

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ ИРАНА – 

ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ДЛЯ БИЗНЕСА, ИМЕЮЩЕГО 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Андрей БЕРЕЗНЫЙ

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/foto-ta-video/vykonavchyy-dyrektor-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-oleg-pendzyn-pro-ofshorni

  «Відкриття рахунку в офшорній юрисдикції і використання офшорних компаній у 
своїй діяльності не є кримінальним злочином. Злочином є ухилення від оподаткування з 
використання будь-яких схем приховування доходів, в тому числі з використанням 
офшорних юрисдикцій.
 Це головна ідея, з урахуванням якої слід розглядати відносини з офшорами. Тому 
предметом боротьби є не самі офшори, а незаконні операції з відмивання (легалізації) 
грошей одержаних злочинним шляхом.  
 Флагманами в боротьбі з незаконними операціями, в яких можуть 
використовуватися офшорні компанії виступає FATF і OECD. Група розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) дає рекомендації, які в більшості випадків 
зводяться до посилення ідентифікації власників офшорних компаній. Наприклад, у вигляді 
заборони випуску акцій на пред'явника, обов'язкового розкриття інформації про власників.»

ЧИ Є ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ 

ЗЛОЧИНОМ?

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/pro-efektyvnist-rishen-yaki-ne-pryymayutsya

 «Ще в далекому 2012 році, зовсім за інших політичних персоналій, між Державним 
банком розвитку Китаю та НАК «Нафтогаз України» була укладена Генеральна кредитна 
угода, яка передбачала залучення 3,656 млрд. дол. США для реалізації Програми заміщення 
імпортного природного газу вітчизняним вугіллям.
 Метою програми було впровадження в Україні проекту із здійснення газифікації 
вітчизняного вугілля газових марок Г та ДГ  й отримання синтез-газу, що фактично означало 
створення у нас нової сучасної галузі – вуглехімії.
 У подальшому отриманий синтез-газ ми могли б застосовувати для отримання 
тепла та використовувати його як сировину для виробництва аміаку або моторних палив. Це 
дало б можливість замістити близько 4 млрд. куб. м природнього газу.
 Фінансування Програми мало розпочатись через 5-6 місяців після підписання 
Угоди.»

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ 
РІШЕНЬ, ЯКІ НЕ 
ПРИЙМАЮТЬСЯ

 Олексій ГОЛУБОВ



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
ОБСЯГИ ТА СТАН ПОВОДЖЕННЯ

З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В
 УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/obsyagy-ta-stan-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-yevropeyskomu-soyuzi-ta-ukrayini

http://edclub.com.ua/analityka/chy-ye-alternatyva-rosiyskym-naftoproduktam

 У  2014 році кожним мешканцем Євросоюзу було 
спродуковано 475 кг побутових (муніципальних) відходів, 
що на 10% менше порівняно з піковим показником 2002 
року (527 кг на особу). 

 Із загального обсягу зібраних  у ЄС відходів 
97,9% (465 кг) піддається обробці.  У розрізі країн ЄС цей 
показник коливається від 59,5% у Словенії до 100,9% у 
Бельгії. 
 В  Україні співвідношення між обробленими та 
зібраними відходами у 2014 році становило 54,8%. Тобто, 
понад 45%, або 4,8 млн. тонн побутових відходів 
залишилося у містах і селах пам’ятником нашої 
безгосподарності.
 У ЄС структура обробки відходів виглядає таким 
чином: повторній переробці піддано 28%, вивезено на 
звалища/захоронено - 27%, спалено - 27% та 16% 
компостовано. 

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У 

І КВАРТАЛІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/vyrobnyctvo-ta-prodazh-avtomobilnoyi-tehniky-v-i-kvartali-2016-roku

 У І кварталі поточного року в Україні 
продовжилася тенденція до скорочення обсягів 
виробництва автомобілів.
 За даними асоціації автовиробників України 
«Укравтопром», у березні ц. р. вироблено 305 одиниць 
автомобільної техніки (легкових, вантажних автомобілів та 
автобусів), що на 29,1% менше за показник березня 2015 
року.

 За березень ц. р. вироблено 254 легкових авто, 
що на 16,2% менше ніж  у березні 2015 року. Водночас, 
квартальні дані в цьому сегменті були позитивними – 
«плюс» 17%, що зумовлено значним приростом 
виробництва легковиків у лютому (149 одиниці проти 8 – у 
лютому 2015 року).
 У сегменті виробництва автобусів та вантажних 
автомобілів також продовжує спостерігатися спад. 

ДІЯЛЬНІСТЬ МОРСЬКИХ 
ПОРТІВ У 

І КВАРТАЛІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/diyalnist-morskyh-portiv-u-i-kvartali-2016-roku

 Найвищу питому вагу у переробці (78%) займали 
експортні вантажі, яких перероблено 24,8 млн. тонн. 
Імпортних  вантажів перероблено 4,5 млн. тонн, або 14% 
від загального обсягу, транзитних – 2,7 млн. тонн, або 9%. 
Обсяг переробки вантажів внутрішнього сполучення був 
дуже незначними – 0,096 млн. тонн.
 У порівнянні з даними І кварталу 2015 року 
переробка експортних вантажів збільшилася на 4,2%. 
Переробка імпортних скоротилась на 12,%. Негативну 
динаміку продовжують демонструвати обсяги переробки 
транзитних вантажів та вантажів внутрішнього сполучення 
– «мінус» 51,3% та 92,8% відповідно.

 За оперативними даними державного 
підприємства «Адміністрація морських портів  України»,   у 
І кварталі 2016 року загальний обсяг вантажопереробки у 
морських портах скоротився на 10,5%. Переробка склала 
32,1 млн. тонн проти 35,8 млн. тонн у  І кварталі минулого року.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН В 
УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ 
СВІТУ У БЕРЕЗНІ 2016 РОКУ

ТЕМА НОМЕРА:       ЧИ Є АЛЬТЕРНАТИВА 
РОСІЙСЬКИМ НАФТОПРОДУКТАМ?

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-svitu-u-berezni-2016-roku

 У березні 2016 року в Україні зафіксовано 
інфляцію на рівні 1,0% (у березні 2015 року інфляція 
становила 10,8%).

 До інфляції у березні призвело зростання  
споживчих цін, насамперед  у групах:
 «одяг та взуття» – на 10,7%; «житло, вода, 
електроенергія, газ та інші види палива» – на 2,9%; 
«відпочинок і культура» – на 1,8%;  «охорона здоров’я»  – 
на 1,0%; «транспорт» – на 1,0%.
 Водночас на продукти харчування та 
безалкогольні напої, предмети домашнього вжитку і 
побутову техніку споживчі ціни знизилися.

 Нещодавно однією з головних тем серед експертів 
паливного ринку стала заява керівництва держави щодо 
необхідності напрацювання механізму заборони на придбання 
нафтопродуктів у Росії.
 Економічний дискусійний клуб спільно з НТЦ 
«Псіхея» вирішили розібратися, які ж насправді ми матимемо 
наслідки від запровадження такого рішення.
Незважаючи на те, що обсяг споживання в Україні 
нафтопродуктів зменшується, потреба в них становить 
близько  8  млн. тонн на рік.
 Через мережу АЗС з цього ресурсу у 2015 році було 
реалізовано близько 1,75 млн. тонн бензинів та 1,34 млн. тонн 
дизельного пального. Це ті обсяги, який споживають 
переважно громадяни. 
 У структурі внутрішнього споживання частка 
імпортних нафтопродуктів має тенденцію до зростання. 

 Останнім часом власні потреби задовольняються 
переважно за рахунок імпортного ресурсу. З цією метою 
ввозилося біля 2 млн. тонн бензинів та 5 млн. тонн дизельного 
пального щороку.
 Така ситуація зумовлена значним скороченням 
власної переробки нафтової сировини та, відповідно, 
збільшенням залежності від імпорту нафтопродуктів.
 Причини скорочення власної переробки нафти 
неодноразово обговорювалися  в експертних колах. Вони 
мають цілий ряд як політичних, так і економічних причин,  
результатом яких стала зупинка чотирьох з п’яти  наявних 
нафтопереробних заводів та зменшення обсягу видобутку 
нафти в країні.
 Станом на сьогодні основним постачальником 
імпортних нафтопродуктів на внутрішній ринок є Білорусь. 

 На російський імпорт у 2015 році припадало 3,1% 
бензинів та 27,7% дизельного пального. 
 На перший погляд, відмова від російського імпорту 
нафтопродуктів значних застережень не має. Але є певні «але».
 У Білорусі власна нафта відсутня, а ресурс для 
переробки закуповується (або надходить на давальницьких 
умовах) з Росії. 
 Вже сьогодні на ринку спостерігається 
добровільно-примусова переорієнтація бензину білоруського 
виробництва на ринок Росії на фоні скорочення давальницької 
переробки російської нафти на Мозирському та 
Новополоцькому НПЗ.
 У таких умовах є великі ризики того, що відмова від  
російських нафтопродуктів може призвести до «ускладнень» з 
їх поставками із Білорусі. 

З питань співробітництва з ЕДК звертатись за тел. (044) 279-00-45  e-mail: po_edc@ukr.net 
Видання є внутрішнім інформаційним документом Громадської спілки "Економічний дискусійний клуб" та не має статусу ЗМІ. Не для комерційного використання. Точка зору експертів може не співпадати з позицією Клубу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ НА ЛІКАРСЬКІ 
ЗАСОБИ У НАЙБІЛЬШИХ 

МІСТАХ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ 
ДЕКАДІ КВІТНЯ 2016 РОКУ

 

 Економічний дискусійний клуб продовжує 
здійснювати моніторинг споживчих цін на ліки. 

 Динаміка цін на ліки у квітні порівняно з березнем 
по більшості видів лікарських засобів була 
різнонаправленою. Разом з тим такі препарати як ібупром, 
кетанов, но-шпа, лозап, левоміцетин, смекта,  
фармацитрон, фастум гель подорожчали у всіх 
досліджуваних містах. 

ВАРТІСТЬ 
ВЕЛИКОДНЬОГО 

КОШИКА У 2016 РОЦІ

http://edclub.com.ua/analityka/vartist-velykodnogo-koshyka-u-2016-roci http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-likarski-zasoby-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-kvitnya

 Економічний дискусійний клуб порахував вартість 
цьогорічного Великоднього кошика для українців.

 За нашими розрахунками,  вартість випікання 
паски у домашніх умовах за традиційним рецептом у цінах 
квітня ц. р. становитиме близько 30 гривень за виріб вагою  
0,7 кг. Слід зауважити, що порівняно із минулорічними 
Великоднем вартість приготування паски практично не 
змінилася. У квітні минулого року приготування паски за 
аналогічним рецептом обходилося 29 грн. за 0,7 кг. 


