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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chy-mozhlyvyy-defolt-ukrayiny

 «В економічній літературі ви без проблем знайдете визначення дефолту. Це – стан 
у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує (не бажає або не має можливості – 
банкрут) свої борги або платежі за боргами. А є ще одне цікаве визначення – реструктуризації 
боргів, яке представляє собою комплекс заходів, спрямованих на зміну істотних умов 
кредитної угоди. Навіть не маючи економічної освіти, можна зрозуміти, що дефолт та 
реструктуризація – дві сторони однієї медалі. Адже реструктуризація реалізується коли 
позичальник, не бажаючи (або не маючи можливості) виконувати умови укладеної кредитної 
угоди, здійснює кроки по їх зміні і по-суті не виконує попередню угоду.
 Отже де-факто дефолт за зовнішніми зобов’язаннями України вже відбувся під час 
прийняття рішення щодо їх реструктуризації, яка була проведена восени минулого року за 
згодою з кредиторами. Для України це закінчилося за домовленістю з Спеціальним комітетом 
кредиторів списанням 20% або 3,6 млрд дол. США основної суми боргу, а також 
відтермінування платежів з погашення боргу на 4 роки (з 2015 – 2023 роки на 2019 – 2027 
роки), за які Україна мала б сплатити близько 15 млрд дол. США.»

ЧИ МОЖЛИВИЙ ДЕФОЛТ 
В УКРАЇНІ?

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/osobennosty-vedenyya-byznesa-ukraynskymy-predpryyatyyamy-v-yrane-v-uslovyyah-otmeny

 «29 апреля 2016 года, вслед за США и Европейским союзом, Кабинет Министров 
Украины заявил о своих намерениях в ближайшее время отменить экономические санкции 
против Ирана и в настоящее время активно работает над принятием этого решения. Это и, 
предшествующее тому, подписание 7 марта 2016 года «Меморандума о взаимопонимании» 
открывают новые перспективы для сотрудничества между обеими странами. Такое 
взаимодействие касается многих важнейших направлений деятельности: сельского 
хозяйства, торговли, машиностроения, металлургии, энергетики, добычи нефти и газа, 
авиастроения, информационных технологий и пр.
 На сегодняшний день в товарообороте между Украиной и Исламской Республикой 
преобладает экспорт из Украины в Иран. По данным статистики, в 2007 г. объем украинского 
экспорта составил более $318 млн., тогда как импорт в Украину из Ирана — не более $26,8 
млн. В 2010 г. объем экспорта из Украины в Иран превысил $1 млрд., а импорт остался 
примерно на прежнем уровне.» 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА УКРАИНСКИМИ 

ПРЕДПРИЯТИМИ
В ИРАНЕ В УСЛОВИЯХ 

ОТМЕНЫ САНКЦИЙ
Андрей БЕРЕЗНЫЙ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/ukraynskye-olygarhy-kaznyt-nelzya-pomylovat

 «1 февраля 2016 года небольшой частью представителей крупных украинских 
компаний было подписано соглашение об объединении усилий в вопросах преодоления 
экономического кризиса В свете этих процессов жизненно необходимо, чтобы 
государственные институты и политики также принимали активное участие в диалоге. 
 
 Последний жесткий сигнал Украине в виде статьи в газете Нью -Йорк Таймс с 
обозначением негативной коррупционной роли олигархов подталкивает к решению. В 
идеале нынешние тайные манипуляторы политики должны самостоятельно отказаться от 
скрытого коррупционного управления государственными институтами. А потом начать 
заниматься бизнесом и в открытом лоббизме отстаивать свои интересы. В обществе в это 
время пока превалирует большевистская модель работы с олигархами – казнить. 
Достаточен ли «олигархический потенциал» для предотвращения самого радикального 
сценария, мы увидим уже в этом году. Вывод неоднозначен, учитывая мрачные 
военно-политические прогнозы и готовность части населения физически уничтожать 
богатых.»

УКРАИНСКИЕ 
ОЛИГАРХИ: КАЗНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Владимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-prezydent-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-shchodo-pensiynoyi

  «На сьогодні в Україні Пенсійний фонд не збалансований. Для того, щоб вирівняти 
дисбаланс Пенсійного фонду, слід подумати про працюючу економіку, зростання заробітної 
плати, а також про збільшення надходжень до бюджету. Таким чином, за рахунок збільшення 
надходжень при цьому ж рівні пенсійного забезпечення, чи при невеликій індексації, 
вирівняти дисбаланс.
 
 Уряд повинен піти  шляхом зростання економіки, знайти ринки для українських 
підприємств, які втратили ринки у Росії та не можуть пробитися до Європи. Уряд вже 
займається дерегуляцією, зниженням податків. Тепер потрібно створити активну частину - 
надати бізнесу можливості доступу до кредитів, тому що бізнесу потрібні оборотні кошти для 
розвитку. Окрім того, для нового Уряду повинно бути пріоритетом створення робочих місць.
 
 Надалі не можна обмежуватись тільки солідарною пенсійною системою. Люди 
повинні працювати і заробляти, а накопичувальна система могла б стати віддушиною.»

НА СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕ 

ЗБАЛАНСОВАНИЙ

Анатолій МАКСЮТА

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

  «У останні 2 роки в Україні дійсно спостерігається тенденція до скорочення 
споживання газу. Так, у 2015 році споживання газу населенням країни скоротилося до 14 
млрд. куб. м, проти  16,5 млрд. куб. м у 2013 році. Підприємства ЖКГ за цей період зменшили 
споживання газу з 8,3 до 6,8 млрд. метрів кубічних.
 У даному випадку скорочення споживання газу є позитивним моментом, оскільки 
воно досягнуто за рахунок заходів з енергозбереження та економії.
 На противагу цьому, суттєве зменшення споживання газу підприємствами 
промисловості (з 20 млрд. куб. м у 2013 році до 12,9 млрд. куб. м у 2015 році), оптимізму не 
викликає, оскільки досягається не за рахунок підвищення ефективності, а виключно шляхом 
скорочення виробництва. Найбільшими промисловими  споживачами газу є металургійна та 
хімічна галузі.» 

ЗМЕНШЕННЯ
СПОЖИВАННЯ ГАЗУ 

ПРОМИСЛОВИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ – 

НАСЛІДОК СКОРОЧЕННЯ 
ВИРОБНИЦТВА

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-shcho-ukrayina-ne-otrymala-vid

  «Після  певного зростання обсягів українського експорту до Євросоюзу у 2014 році, 
у минулому році він знизився на 20%. Тобто, можна говорити про те, що Україна вичерпала 
свою конкурентну перевагу в частині експорту власних товарів, яку вона отримала внаслідок 
девальвації національної валюти. 
 Незважаючи на це зона вільної торгівлі з ЄС дала певний позитив для розвитку 
зовнішньої торгівлі в частині розширення доступу на ринки, а також нарощування експорту 
продукції окремими секторами економіки. 
 Слід зауважити, що при укладанні Угоди про ЗВТ сторона  ЄС чітко розуміла 
структуру своєї економіки та потреби свого ринку. В той же час в України не було бачення 
стосовно конкретної товарної структури експорту до цих країн, окрім розуміння того, що 
ринок ЄС досить об'ємний та платоспроможний. При цьому, на ринок ЄС може вийти лише 
продукція, вироблена за високими стандартами якості.»

ЗАРАЗ МИ ПОВИННІ 
ВИРОБЛЯТИ ПРОДУКЦІЮ 

ЗА НАЙВИЩИМИ 
СТАНДАРТАМИ АБО НЕ 

ВИРОБЛЯТИ ВЗАГАЛІ 

 Євген  ОЛЕЙНІКОВ



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
ПРОМИСЛОВЕ 

ВИРОБНИЦТВО 
У СІЧНІ−КВІТНІ 2016 РОКУ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-u-sichni-kvitni-2016-roku

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01052016

 Промислове виробництво України продовжує 
зростати. У квітні поточного року обсяг промислового 
виробництва порівняно з квітнем 2015 року збільшився на 
3,5%.

 Як наслідок – за січень-квітень 2016 року індекс 
промислової продукції порівняно з аналогічним 
минулорічним показником склав 103,7%.
У регіональному розрізі за 4 місяці ц. р. позитивний результат 
промислового виробництва зафіксований у 18 регіонах, 
проти 7 – у аналогічному періоді 2015 року.
 Найбільший спад виробництва продемонстрували 
Сумська та Івано-Франківська області – «мінус» 10,1% та 
8,4% відповідно.
 На фоні  позитивних результатів роботи 
промисловості України, за січень-квітень 2016 року порівняно 
з аналогічним періодом минулого року, обсяги промислового 
виробництва Росії, Казахстану та Білорусі скоротились.

ЗМІНА ВАРТОСТІ 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ТА РІВЕНЬ ЇХ ОПЛАТИ 
НАСЕЛЕННЯМ

http://edclub.com.ua/analityka/zmina-vartosti-komunalnyh-poslug-ta-riven-yih-oplaty-naselennyam

 За даними Держстату, ціни (тарифи) на житло, 
воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2015 році 
зросли в 2 рази, а станом на квітень поточного року – вже 
майже на 25%.

 Середні нарахування за житлово-комунальні 
послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 
кВт·год), на одного власника особового рахунку у березні 
ц. р. порівняно з березнем 2015 року зросли на 39%, а 
порівняно з показником березня 2014 року - на 84%.
 До кінця поточного року споживачі ще 
неодноразово здивуються рахункам у своїх платіжках.
 Так, з 1 вересня 2016 року для побутових 
споживачів вчергове підвищуються тарифи на 
електроенергію – в середньому на 26%. Також, влітку 
зростає ціна на природний газ, та як наслідок – 
підвищуються ціни на опалення та гарячу воду.

ДІЯЛЬНІСТЬ
МОРСЬКИХ ПОРТІВ У 

СІЧНІ-КВІТНІ  2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/diyalnist-morskyh-portiv-u-sichni-kvitni-2016-roku

 Експортних вантажів, які у структурі займають 
валову частку (77,8%), перероблено 33,5 млн. тонн, що на 
3,9% більше, ніж за січень-квітень 2015 року.
 Водночас, на 12,4% зменшилися обсяги перероб-
ки імпортних вантажів. Переробка транзитних вантажів та 
вантажів внутрішнього сполучення скоротилася більше ніж 
у половину («мінус» 50,2% та «мінус» 78,5% відповідно).
 На 30,9% скоротилися обсяги переробки налив-
них вантажів, на 9,3% відбулось зменшення вантажної 
роботи по обробці суховантажних сипучих вантажів.  Пере-
робка тарно-штучних вантажів зросла на 0,9%.

 За даними державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», у січні-квітні 2016 
року загальний обсяг вантажопереробки у морських портах 
скоротився на 9,5%. Переробка склала 43,1 млн. тонн 
вантажів, проти 47,6 млн. тонн у січні-квітні минулого року.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇОГЛЯД РИНКУ 
НАФТОПРОДУКТІВ ТА 

ПРОГНОЗ ЦІН НА НИХ НА 
НАЙБЛИЖЧИЙ ТИЖДЕНЬ

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-rynku-naftoproduktiv-ta-prognoz-yih-cin-na-nayblyzhchyy-tyzhden

  За даними Науково-технічного центру «Псіхєя», 
на українських АЗС у квітні ц. р. зафіксовано зростання 
роздрібних цін на світлі нафтопродукти, яке продовжується 
і у поточному місяці.

 За місяць роздрібні ціни на бензини марок А-92, 
А-95 та дизельне пальне в середньому зросли на 5%. 
Динаміка зміни роздрібних цін на скраплений газ СПБТ для 
споживачів виявилась більш оптимістичною, та 
продемонструвала хоч і незначне, але зниження – «мінус» 
0,2% за місяць, та «мінус» 0,3% за тиждень.

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 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

 

 Моніторинг цін на лікарські засоби, який здійснює 
ЕДК засвідчив, що у першій декаді травня середня 
загальна вартість «кошику ліків» у 5 містах України 
становила: від 1032,7 грн. у Дніпрі до 1084,2 грн. у Одесі. 
 Тобто, упродовж місяця (порівняно з першою 
декадою квітня ц. р.) вартість досліджуваного нами 
«кошику ліків» із 32 найменувань знизилася. 

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У КВІТНІ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-kvitni-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/spozhyvchi-ciny-na-likarski-zasoby-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-travnya

 За розрахунками ЕДК, у квітні 2016 року вартість 
каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 74,82 гривні, без м’яса −22,62 гривні.

ТЕМА НОМЕРА:       БАЛАНСИ ПОПИТУ І 
ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ

РЕСУРСІВ СТАНОМ НА 01.05.2016
Зерно

        У липні−квітні  поточного 
маркетингового сезону Україна вже 

експортувала 34,6 млн. тонн зерна та 
продуктів його переробки, що на 15,3% 
більше, ніж у відповідному періоді минулого 
року. Із загального обсягу експорту пшениці 
вивезено 14,6 млн. тонн (на 40,4% більше, 
ніж торік), ячменю –  4,2 млн. тонн  (на 2,5% 
менше), кукурудзи – 15,5 млн. тонн (на 4,7% 
більше).

Молоко
              За 4 місяці 2016 року всіма
 категоріями господарств України 
вироблено 2 892 тис. тонн молока, або на 
0,9% менше, ніж у січні-квітні 2015 року. 
 Обсяги експорту молочної продукції 
за 4 місяці поточного року  зменшилися на 
17,5% (до 87 тис. тонн). Продукція переважно 
експортувалася до країн колишнього СРСР 
(Казахстан, Грузія, Туркменістан ін.). 

М'ясо
 У січні – квітні 2016 року всіма 
категоріями господарств України вироблено 
802 тис. тонн м’яса всіх видів, що на 2,9% 
більше порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Зростання виробництва 
відбулося за рахунок нарощування обсягів 
продукції птахівництва на 7,8%. Водночас 
виробництво яловичини та свинини скороти-
лося на – 0,4% та 2,3% відповідно.  

Олії рослинні
 За оцінками експертів,  за 8 місяців 
2015/2016 маркетингового року 
вітчизняними   підприємствами     вироблено 
3 584 тис. тонн олій рослинних, в тому числі 
соняшникової – 3 384 тис. тонн (94%).
 Із загального обсягу виробництва 
на внутрішнє продовольче споживання 
спрямовано 371 тис. тонн. 
 Понад 90% обсягів вітчизняної олії 
– 3297 тис. тонн – було експортовано. 

  У порівнянні з березнем ц. р. борщ з м’ясом 
подорожчав  на 0,7%, борщ без м’яса − на 2,4%. 
Подорожчання, в основному відбулося за рахунок 
зростання вартості буряків столових, які упродовж місяця 
зросли у ціні більш, ніж на 15%.  
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців зросла: з м’ясом – на 1,2%, без м’яса – на 3,9%.
 У порівнянні з квітнем 2015 року борщ 
подорожчав: з м’ясом – на 11,8%, без м’яса – на 32,0%.

 
 У квітні−травні динаміка споживчих цін у розрізі 
окремих найменувань у досліджуваних містах України була  
різнонаправленою. Винятком стали ціни на валідол, які у 
всіх містах упродовж місяця знизилися від 0,1% до 5,9% та 
ціни на спазмалгон, які, навпаки,  продемонстрували 
зростання від 0,3% до 1,8%. 


