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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/dolg-pered-rf-kak-sredstvo-manypulyrovanyya-vnymanyem-yly-stratagema-no11

 «Еще раз акцентирую внимание на политической, моральной, философской 
логичности решения о невыплате долга по облигациям, купленных Россией для 
стимулирования Януковича отказаться от курса на евроинтеграцию Украины. Но хочу 
предостеречь от той эйфории, в которую погружают общественность в данном вопросе. 
Россия наверняка тщательно готовится к судебному разбирательству в Лондонском 
арбитражном суде, имея неслабую юридическую позицию по данному долгу. Кроме того, 
хочется верить, что Минюст Украины знает о том, что в рамках данного судебного процесса, 
вслед за иском, может последовать попытка России добиться международного 
замораживания имущества, принадлежащего Украине за рубежом. Конечно, это не арест 
имущества, но тоже ничего приятного не предвещает.
 Но сумма долга, из-за которой в отечественных СМИ столько «сломано копий», 
невзирая на нынешнее тяжелое положение нашей страны, несопоставима с масштабами 
украинской экономики, да и с суммарным долгом Украины тоже - 2,38% от 126 млрд. долл. 
внешнего долга на данный момент».

ДОЛГ ПЕРЕД РФ
КАК СРЕДСТВО 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ВНИМАНИЕМ ИЛИ 
СТРАТАГЕМА №11

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ukrayina-perezhyvaye-novu-hvylyu-vidtoku-mizkiv-ella-libanova

 «Вперше і поки що востаннє в незалежній Україні перепис було проведено в 2001 
році. І після цього отримані дані про статевовіковий склад коригують за даними поточного 
обліку народжень, смертей і міграцій. Світовий досвід доводить, що навіть за умови якісного 
обліку за 10 років помилки накопичуються. Головна проблема – облік міграційних 
переміщень в межах і за межі країни. Саме тому ООН рекомендує проводити перепис раз на 
10 років. Задля подальших узагальнень і міжнародних порівнянь в рік, що закінчується на 0 
або 1 або 9. Відповідно Україна мала провести черговий перепис у 2009-2011 роках. Але 
цього не відбулося, хоча необхідну підготовчу роботу було виконано. 
 Ситуація значно ускладнилась через події в Криму і особливо на Донбасі. За 
різними оцінками, до інших територій України перемістилось від 900 000 до 1 600 000 осіб. 
Не всі реєструвались і ставали на облік внутрішньо переміщених осіб. Дехто, навпаки, 
реєструвався, але фактично продовжував жити на попередньому місці. Це не могло не 
відбитися на статевовіковому складі, якщо не всієї України, то, принаймні, областей. А всі 
вибіркові обстеження, які проводяться, базуються на цій генеральній сукупності». 

УКРАЇНА 
ПЕРЕЖИВАЄ 

НОВУ ХВИЛЮ 
ВІДТОКУ МІЗКІВ

Елла ЛІБАНОВА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/pozycyonyruysya-yly-umry

 «Украина на нынешнем этапе глобализации оказалась как под давлением процессов 
транснационализации и принудительной либерализации, так и под влиянием интеграционных 
объединений, которые и становятся новым инструментом экономической силы. 
 Подобное сочетание вызовов экономическому суверенитету государства является 
чертой независимости. Она выдвигает в повестку дня поиск не универсальных рецептов 
процветания наподобие Вашингтонского консенсуса, а национально детерминированной 
модели развития. Хотя доморощенные реформаторы не прекращают бесконечных попыток 
догнать кого-то, копируя рецепты успехов то ли Грузии, то ли Литвы, то ли Польши, следует 
осознать, что подобная идея ошибочна в самой своей основе. 
 Реформы, проводимые по унифицированным образцам, содержат опасность 
воплощения модели, не соответствующей потребностям национальных условий. Конечно, 
модель перехода требует слома старой системы и утверждения новой. Учитывая то, что 
путь от одного типа экономических отношений к другому не проходит автоматически, надо 
быть готовыми к противоборству национальных и глобальных интересов».

ПОЗИЦИОНИРУЙСЯ 
ИЛИ УМРИ

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/yevgen-oleynikov-pro-rosiysku-ekonomiku-espreso-tv-14012016

 «Відповідно до заяви Міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, якщо бюджет не 
буде приведений до ладу найближчим часом росіян очікує повторення наслідків кризи 
1998-99 рр.. Із проблемою в Росії збираються боротись секвестром і скороченням 
бюджетних видатків. І це цілком логічно. Якщо в тебе скорочується дохідна база, то ти 
вимушений скорочувати свої потреби. 
 Ці скорочення позначаться на великих інфраструктурних проектах, федеральних 
цільових програмах та в напрямах цивільного розвитку. Не будуть скорочувати військові 
видатки, які будуть збільшувати, та не відмовляться від інфраструктурних проектів, 
спрямованих на підтримку життєдіяльності окупованих територій.
 В Україні, навпаки, відбувається дещо інший процес. З одного боку, пропонують 
затягти паски громадян, які не є підприємцями, бо бюджет не може їх годувати. З іншого 
боку, підприємцям теж пропонується затягнути паски, бо ми збільшуємо податки».

РОСІЯ БУДЕ ЗАКРИВАТИ 
БЮДЖЕТНУ ДІРКУ ЗА 

РАХУНОК РЕЗЕРВУ, 
СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ 

ТА ПОДАЛЬШОЇ 
ДЕВАЛЬВАЦІЇ 

РОСІЙСЬКОГО РУБЛЯ
Євген ОЛЕЙНІКОВ

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/anatoliy-maksyuta-u-programi-pro-golovne-ulpershyy-20012016

 «20 січня розпочав свою роботу Всесвітній економічний форум у Давосі, де 
основними темами для обговорення будуть падіння цін на нафту і міграційна криза.
 Українська делегація приїхала у Давос із своїм переліком питань: розширення 
міжнародного фінансування, залучення інвестицій, підтримка реформ і допомога жителям 
Донбасу. 
 Незважаючи, що формат форуму не передбачає прийняття будь-яких рішень або 
резолюцій, саме таке обговорення готує підґрунтя для структурних зрушень і вирішення 
певних питань.
 Безперечно, питання порядку денного української делегації є актуальними.  
А питання фінансування і залучення інвестицій є чи не найважливішими. 
 Та тільки цими питаннями обмежуватись не можна. Ми повинні розуміти, що в 
Україні живе досить багато людей, а робочі місця тільки зменшуються».

ПОТРІБНО ЗАЙНЯТИСЬ 
РОСТОМ РЕАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/chutky-pro-neyakisnyy-import-z-yevrosoyuzu-mif-volodymyr-vlasyuk

 «Європа працює за певними стандартами, які вимагають досить високої якості 
продукції. Причому, це стосується всього спектру: продукції сільського господарства, 
будівельних матеріалів, металургії тощо. 
 У той же час, для українців з 1 січня, коли у повному обсязі запрацює угода про зону 
вільної торгівлі з Євросоюзом, відчутно нічого не зміниться, адже всі преференції, які Україна 
мала отримати від цієї угоди, діють уже півтора року в односторонньому порядку. Тобто, 
доступ для українських товарів на ринок Євросоюзу був відкритий відповідно до цієї угоди, а 
для Євросоюзу ще діяли такі ж обмеження.
 Однак, я сказав би: за півтора року ми багато не досягли. Якщо, наприклад, за 
дев’ять місяців обсяги українського експорту знизилися на 35 відсотків, то у торгівлі з 
Євросоюзом вони впали на 33 відсотки. Щоправда, малий і середній бізнес, на відміну від 
великого, збільшив свої поставки в Євросоюз». 

ЧУТКИ ПРО 
НЕЯКІСНИЙ ІМПОРТ 
З ЄВРОСОЮЗУ – МІФ

Володимир ВЛАСЮК



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
МІНІМАЛЬНА 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА: 
УКРАЇНА ТА ЄС

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/minimalna-zarobitna-plata-ukrayina-ta-yes

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolstva-stanom-na-01012016

 Показник мінімальної заробітної  плати  є одним із 
найголовніших видів соціальних гарантій, які діють у світі. 
 На сьогодні інститут мінімальної заробітної плати 
існує як в Україні, так і у переважній більшості країн ЄС.

 Серед країн Євросоюзу найвищий рівень 
мінімальної заробітної плати – 1923 євро на місяць 
встановлений у Люксембурзі. Ще 6 країн ЄС мають 
середньомісячну мінімальну зарплату у межах 1,5 тис. 
євро (Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, 
Ірландія, Франція).
 Разом з тим, рівень мінімальної зарплати у 
країнах, які нещодавно приєдналися до  ЄС є значно 
нижчим: від 418 євро на місяць у Польщі до 194 євро у 
Болгарії. 
 Україна за рівнем мінімальної заробітної плати у 
рази відстає від  найбідніших країн ЄС. Так, у грудні 2015 
року в еквіваленті євро вона становила  57 євро на місяць, 
а вже в січні ц. р.,  за рахунок девальвації гривні, 
скоротилася до  52 євро. 

ПЕРЕРОБКА ВАНТАЖІВ У 
МОРСЬКИХ ПОРТАХ. 

ПІДСУМКИ 2015 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/pererobka-vantazhiv-u-morskyh-portah-ukrayiny-pidsumky-2015-roku

 Незважаючи на те, що ще восени минулого року 
діяльність морських портів України ще демонструвала 
позитивну динаміку, результати їх роботи в цілому за рік 
були негативними.

 Так, за даними державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» загальний обсяг 
переробки морських вантажів у 2015 році порівняно із 
аналогічним показником 2014 року зменшився на 0,1% і 
склав 144,7 млн. тонн.

 У структурі вантажів 73% зайняли суховантажні 
сипучі, 19 – тарно-штучні та 8% наливні вантажі.
 Основними товарами що перероблялися були: 
руда – 29,2% загального обсягу, хлібні вантажі (в т. ч. 
зерно) – 26%, чорні метали – 12,6% (в т. ч. металопрокат – 
8,6%) та вугілля – 6,2%.

 За рік перероблено 103,9 млн. тонн експортних 
вантажів (72% від загального обсягу), 18 млн. тонн – 
імпортних (12%), 15,9 млн. тонн – транзитних (11%) і 6,8 
млн. тонн – вантажів внутрішнього сполучення (5%).

 У порівнянні з 2014 роком переробка вантажів 
внутрішнього сполучення збільшилася майже в 2 рази, 
імпортних вантажів – на 12,3%. Переробка експортних 
вантажів скоротилася на 0,7%, а транзит впав на 23,2%.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 
УКРАЇНИ НА 2016 РІК. 

СКІЛЬКИ І КОМУ?

http://edclub.com.ua/analityka/skilky-i-komu-derzhavnyy-byudzhet-ukrayiny-na-2016-rik

 Слід зазначити, що не минуло ще і місяця з 
моменту прийняття головного фінансового документу 
країни, як вже в багатьох експертних колах прогнозують 
зростання економіки України не більше 1%. 
 Разом з тим, назвати документ бюджетом 
розвитку складно. Частка видатків розвитку в загальному 
обсязі видатків становить – 7,8% та скоротилась більше 
ніж у три рази у порівнянні з 2007 роком.

 У цей рік Україна увійшла із бюджетом, прийняття 
якого не обійшлося без суперечок у політичних колах. 
 При підготовці бюджету на 2016 рік враховано 
прогноз номінального ВВП на рівні 2 262 млрд. грн. із його  
реальним зростанням на 2%. 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН В 

УКРАЇНІ ТА ІНШИХ 
КРАЇНАХ СВІТУ У 2015 РОЦІ 

ТЕМА НОМЕРА: БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА СТАНОМ 

НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-spozhyvchyh-cin-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-svitu-u-2015-roci

 У 2015 році в Україні зафіксовано найвищий 
рівень інфляції за останні 20 років – 143,3%. Слід 
зазначити, що у  стартовому прогнозі, який було покладено 
Урядом в основу розрахунків показників державного 
бюджету на 2015 рік, інфляція очікувалася на рівні 113,1%, 
тобто у три рази менше, ніж виявилося фактично.  

 За розрахунками ЕДК, у грудні  2015 року вартість 
каструлі  українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 73,94 гривні, без м’яса −21,78 гривні.

Зерно 
Відповідно до 
попередніх 
даних статистики,  у 2015 році в 
Україні було зібрано 60 млн. тонн 
зернових культур, що на 6,1% 
менше попереднього року, в тому 
числі пшениці − 26,5 млн. тонн (на 
9,9% більше),  ячменю −    8,3 млн. 
тонн (на 8,4% менше), кукурудзи – 
23,2 млн. тонн (на 18,5% менше). 

Олії рослинні
У вересні-грудні 2015/2016
маркетингового року вітчизняними 
підприємствами вироблено 1676 
тис. тонн олій рослинних, в тому 
числі соняшникової – 1546 тис. 
тонн (92%). Із загального обсягу 
виробництва на внутрішнє 
продовольче споживання 
спрямовано 141 тис. тонн. 

М'ясо
Після десятирічного 
періоду зростання,  другий рік 
поспіль в Україні відбувається 
скорочення виробництва м’яса. 
Так, за попередніми статистичними 
даними, у 2015 році всіма 
категоріями господарств вироблено 
2 343 тис. тонн м’яса всіх видів у 
забійній вазі, що на 0,7% менше, 
ніж торік. 

Цукор
Практично завершено сезон 
переробки цукрових буряків урожаю                 
2015 року. У вересні-грудні 
поточного маркетингового року 
вироблено 1429 тис. тонн цукру, що 
на 30% менше, ніж у відповідному 
періоді минулого сезону. Внутрішнє 
споживання за чотири місяці 
оцінюється у 555 тис. тонн. 

ДИНАМІКА 
ЦІН НА 

НАФТОПРОДУКТИ

http://edclub.com.ua/analityka/dynamika-cin-na-naftoprodukty-0

 В Україні намітилась тенденція до стабілізації цін 
на нафтопродукти.
 Останнім часом середні внутрішні ціни на бензин 
коливалися в межах 20 - 21 грн. за літр пального, дизельне 
пальне поступалося бензину майже 2 грн.
 У доларовому еквіваленті спостерігається 
кореляційний зв'язок між темпами змін 
внутрішньоукраїнських роздрібних цін на нафтопродукти 
та ф’ючерсів на нафту Brent.
 Разом з тим, темпи здешевлення нафтопродуктів 
на українському ринку значно поступаються темпам 
падіння світових цін на нафту.

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У ГРУДНІ 

2015 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/indeks-ukrayinskogo-borshchu-u-grudni-2015-roku

 Тобто, у порівнянні з листопадом ц. р. борщ з 
м’ясом подешевшав − на 0,3%, борщ без м’яса − на 0,6%. 
Причиною цього стало незначне  зниження у грудні 2015 
року середніх цін на яловичину, моркву та цибулю.
 У порівнянні з груднем 2014 року вартість борщу 
для українців зросла: з м’ясом – на 46,8%, без м’яса – у 2,7 
рази.

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.

Молоко
У 2015 році в Україні
всіма категоріями господарств 
вироблено 10 682 тис. тонн молока, 
що на 4,0% менше, ніж  2014 році. 
Експорт молочних продуктів 
становив 482 тис. тонн і скоротився 
порівняно з минулим роком на 
8,5%. 

На засіданні робочої групи, яке відбулося у Економічному дискусійному клубі було уточнено баланси попиту і пропозиції 
зерна, молока, м'яса,  олій рослинних, цукру станом на 01.01.2016.


