
 

ЕКОНОМІЧНИЙ М  НІТОР
Інформаційний дайджест Економічного Дискусійного Клубу (ЕДК)

 

№11
Лютий 

2016 року

www.edclub.com.ua, www.facebook.com/edcukraine

ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/chy-gotovi-my-do-novyh-vyklykiv-2016

ЧИ ГОТОВІ МИ 
ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ 

2016 РОКУ?

Богдан ДАНИЛИШИН
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 «Люди втрачають довіру до банків, фінансової системи, а, отже, і довіру до держави. 
Якщо не буде довіри – не буде інвестицій з боку людей та не буде інвестицій з боку іноземних 
інвесторів, які ми так чекаємо», - про це у прямому ефірі телеканалу «Еспресо TV» повідомив 
Президент Економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта.
 Він також наголосив на тому, що зараз скорочується кількість банків, адже їхня 
кількість складає близько 100. «Відбувається очищення банківської системи. Ми її 
оздоровлюємо. Проте в умовах, коли економіка падає, це все йде на шкоду банківській системі. 
Не треба оздоровлювати банківську систему, а потім братись за реальний сектор. Це все 
треба робити одночасно так, як робили це американці чи європейці. Тобто, давали гроші в 
реальний сектор, який виробляв продукцію, експортував, продавав, нарощував свої депозити, 
клав їх в банки, а банки в свою чергу кредитували інші підприємства», - розповів експерт.
 На переконання Президента ЕДК, банку потрібен сильний позичальник. Потрібно 
кредитувати експортні контракти, давати можливість експортерам заробляти валюту і 
привозити її в країну. І все це буде зміцнювати курс національної валюти». 

 «Впевнено дивитись в майбутнє можна тільки тоді, коли тверезо бачиш помилки, які 
здійснив в минулому. Резонно задається питання: як оцінити економічні підсумки 2015 року, 
коли країна другий рік поспіль знаходиться фактично у стані війни, до якої додалась важка 
торгівельна війна з Росією, а на світових ринках відбувся обвал цін. Без втрат таких потужних 
викликів не витримає жодна економіка світу. Чого ж було чекати нам – питання риторичне. І 
Уряд ще на початку року заявив, що чекати нам в цьому році – падіння виробництва та 
прискорення інфляції. Де-факто так і сталось, але масштаби дещо різняться.

 Прості розрахунки показують, що з очікуваних 10,5% падіння ВВП в цьому році 
близько 5,5% падіння пов’язано саме з перерахованими об`єктивними факторами. Проте 
решта 5% - це недолуга економічна політика Уряду та НБУ, яку вони намагаються замаскувати 
під об`єктивні фактори. Більш того наші оцінки де-факто підтверджує і урядовий прогноз на 
2015 рік, прийнятий у лютому. Адже саме в ньому фахівці (не політики) закладали вплив об`
єктивних факторів на рівні 5,5% падіння. Погодьтесь, що закладати у прогноз неефективність 
державної політики було б, принаймні, безглуздо.

 Виходячи з таких підсумків, на мою думку, найбільшим викликом для економіки 
України у поточному році буде збереження того ж самого Уряду та керівництва НБУ.
Разом з тим, розглядаючи економічні чинники, зазначу наступні.

 Серед об`єктивних викликів у 2016 році залишатимуться всі ті ж самі, що ми мали у 
2015 році: падіння цін на світових ринках, заморожений конфлікт на території України, анексія 
Криму. Також до них додається вступ в дію політично вмотивованих рішень з боку РФ щодо 
продовольчого ембарго та припинення ЗВТ з Україною, наші рішення, прийняті у відповідь, 
призупинення транзиту до третіх країн світу через територію РФ, а також можливе розширення 
меж торгівельної війни як на інші групи товарів та послуг з боку РФ, так і на інші країни-члени 
СНГ.
 При цьому на рішення з боку РФ ми практично не можемо впливати, разом з цим наші 
рішення у відповідь повинні бути економічно прорахованими та обґрунтованими. При 
реалізації зовнішньоекономічної торгової політики завжди потрібно брати до уваги економічний 
розмір країн-сторін учасниць конфлікту та масштаби потенційних економічних втрат, які 
можуть понести всі учасники від твоїх дій, щоб у підсумку власні дії не нанесли тобі більшої 
шкоди, ніж твоєму противнику.

 Тобто, якщо б ми хотіли нанести РФ співставну з нашими втратами від їх недружніх 
дій у торгівлі шкоду, ми повинні були б ввести обмеження проти товарів російського 
походження у номінальному обсязі в майже 10 раз більше, ніж їх дії проти наших товарів, а 
відповідно і суттєво погіршити умови для власної економіки (обмежуючи поставки власної 
продукції, зменшуючи приток валюти в країну та зменшуючи обсяги виробництва)».

ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анатолій МАКСЮТА
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 «Як Україні знайти свій шлях у сьогоднішніх умовах?
 Для початку озвучимо діагноз — це консервування структурної залежності України, 
яке триває з низки причин.
 Левова частка цих причин належить до рис насильницької залежності, що є 
ознакою другої хвилі глобалізації. Не будемо впадати в конспірологію, але матимемо на 
увазі, що її складові продовжують формувати українське сьогодення. Мова йде про 
залежність через механістичне втілення ідей вільної торгівлі, впровадження доларової 
гегемонії та створення інституцій Бреттон-Вудса, феномен боргової пастки та нав'язування 
програм структурної адаптації.
 Не забуваймо і про примусову конкуренцію — "дитя" неоліберальної епохи. Через 
механізми жорсткого ціноутворення та надмірного інвестування (порівняно з попитом) у 
розвинених країнах обмежуються можливості України маневрувати у глобальній торговій 
системі».

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА: 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИ 

НЕОЗАЛЕЖНІСТЬ

Володимир ПАНЧЕНКО
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 «По утверждению экспертов, сегодня в Украине нет дефицита нет ни по одному 
продовольственному продукту, и причины роста цен вызваны другими факторами.

 «Локомотивом ценовой вакханалии стало катастрофическое удешевление гривны 
в прошлом году. Во-первых, за счет этого фактора произошло значительное подорожание 
импортных продуктов – рыбы и определенных групп овощей. Во-вторых, дешевая гривна 
устранила конкуренцию для украинских производителей по тем группам товаров, которые 
ввозились из-за границы: так как импортные продукты резко подорожали, украинцы стали 
потихоньку подтягивать цены до уровня импорта по аналогичным группам товаров. И 
в-третьих, подорожание составляющих урожая, в частности комплектующих, средств 
защиты растений, горючего, объективно ведет к удорожанию урожая в целом», – сообщил 
директор общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, 
на пресс-конференции в РИА Новости».

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  НА 
ПРОДУКТЫ? 

А БУДЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ! 

Олег ПЕНДЗИН
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 «У публічній площині вже з'явилася велика кількість коментарів, присвячених 
черговій для України валютній кризі.  Однак більшість із них концентруються або на 
симптомах, або на зовнішніх (незалежних від нас) факторах. Особливо вражаючими були 
пояснення з цього приводу вищого керівництва НБУ та його заклик не хвилюватися й 
заспокоїтися, і буде всім нам добре. Одразу згадується відомий вислів Талейрана: «Вони так 
нічого і не зрозуміли і нічого не навчилися». 
 Адже саме попередня політика влади значно більше, ніж будь-які воєнно-політичні 
події та зовнішні економічні процеси, призвела до вражаючої девальвації національної 
валюти та галопуючої інфляції (майже 80% за два останні роки). А відповідно, до падіння як 
зовнішньої, так і внутрішньої купівельної спроможності гривні, фактичної дискредитації 
національної валюти як засобу накопичення, посилення тіньового сектора та використання 
іноземної валюти як платіжного засобу. Тому вкрай важливо чітко визначити та розрізняти 
наслідки й причини, що їх зумовили, тактичні прорахунки, стратегічні недоробки, негаразди».  

ЧЕРГОВА ВАЛЮТНА 
КРИЗА: ПРИЧИНА ТА 

МОЖЛИВІ ЗАПОБІЖНИКИ
НА МАЙБУТНЄ 

Ігор ШУМИЛО



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬ КОШТИ 

ДОМОГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНИ ТА ЄС 
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 Якість життя населення будь-якої країни можливо 
оцінити не лише за рівнем заробітної плати, пенсії та 
середньодушовим обсягом валового внутрішнього 
продукту. Про рівень забезпеченості домогосподарства 
можуть також розповісти і його витрати. 
  У 2014 році споживчі витрати одного українського 
домогосподарства становили 44,5 тисяч гривень, або в 
перерахунку – 2830 євро. У ЄС-28 цей показник становив 
25 010 євро на домогосподарство.

 У розрізі країн ЄС найбільші споживчі витрати 
можуть дозволити собі жителі Люксембургу (55,2 тис. 
євро), Данії, Кіпру та Ірландії (понад 39 тис. євро). 
 Найменше, із країн ЄС,  витрачали на 
споживання домогосподарства Болгарії − 4659 євро, що, 
однак у 1,6 рази вище ніж в Україні. Якщо порівнювати 
споживчі витрати у розрахунку на одного члена 
домогосподарства, то відмінність буде більш помітною з 
огляду на середній розмір домогосподарств. 

УКРАЇНА І КОРУПЦІЯ. 
РЕЙТИНГОВА

ОЦІНКА

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-i-korupciya-reytyngova-ocinka

 Міжнародна неурядова організація Transparency 
International оприлюднила щорічний звіт із 
характеристикою 168 країн світу за Індексом сприйняття 
корупції 2015 (Corruption Perceptions Index).
 Найменш корумпованою країною у 2015 році 
визнана Данія. До десятки «позитивних» в межах рейтингу 
країн також увійшли Нова Зеландія, Фінляндія, Швеція, 
Норвегія, Швейцарія, Сінгапур, Нідерланди, Люксембург та 
Канада.

 Україна в цьому році покращила свої позиції і 
зайняла 130 місце, проти 142 за минулорічним 
дослідженням. Аналогічну позицію рейтингу  розділяють з 
Україною Камерун, Іран, Непал, Нікарагуа та Парагвай.
 Незважаючи на покращення результатів в 
цьогорічному рейтингу, Україна досі знаходиться в його 
«червоній зоні».

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ 
КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ

http://edclub.com.ua/analityka/oplata-naselennyam-komunalnyh-poslug

 В середньому, за минулий рік рахунки у 
«платіжках» збільшились на 40%.
 Водночас, з огляду на усередненість таких даних, 
реальні комунальні рахунки можуть значно відрізнятись від 
даних Держстату.
 Тим не менш, пересічні громадяни залишаються 
свідомим прошарком і справно виконують свої 
зобов’язання по сплаті зростаючих житлово-комунальних 
платежів.

 Зростання цін і тарифів, знецінення національної 
валюти – це все те, що має безпосередній вплив на 
схуднення гаманців українців.
 За даними Держстату, середні нарахування за 
житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії 
(із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового 
рахунку у грудні 2015 року становили 863,6 грн, що на 
66,5% більше за грудень 2013 року та на 30,8% - за 
показник грудня 2014 року.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН В 
УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ 

СВІТУ У СІЧНІ 2016 РОКУ

ТЕМА НОМЕРА: АГРАРНИЙ СЕКТОР - 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

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

 У січні 2016 року в Україні зафіксовано інфляцію 
на рівні 0,9% (у січні 2015 року інфляція становила 3,1%).  
Основний вклад у рівень інфляції внесли послуги освіти та 
продовольчі товари.   

 Натомість у першому місяці 2016 року 
відмічалося зниження споживчих цін у групах «одяг та 
взуття» (на 4,4%); «алкогольні напої і тютюнові вироби» (на 
1,9%), «транспорт» (на 0,4%).
 У річному вимірі рівень інфляції становить 40,3%. 
У порівнянні із окремими країнами Євросоюзу та 
колишнього СРСР інфляція в Україні у річному вимірі  є 
найвищою. 

 За даними Продовольчої та 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у січні 2016 
року індекс цін на продовольство знизився. 
 Його середнє значення склало 150,4 пункти, що 
майже на   3 пункти (1,9%) нижче показника грудня 
минулого року та на 29 пунктів (16%) менше показника 
січня 2015 року.  Зафіксовано зниження цін на всі види 
товарів, по яких обраховується індекс. При цьому 
найбільше падіння продемонстрували цукор та 
молокопродукти. 

 Вітчизняний аграрний сектор в умовах економічної кризи, не зважаючи на значні 
труднощі, досить успішно продовжує забезпечувати потреби внутрішнього та зовнішнього 
ринків. Порівняно з іншими секторами економіки, він виявився більш стійким до впливу 
довготривалих економічних ускладнень.  Зокрема, за минулий рік добувна промисловість 
скоротила обсяги виробництва на 14,5%, переробна – на 13,1%.  
 Обсяги сільськогосподарського виробництва також знизилися, однак в значно 
менших масштабах. Порівняно з попереднім роком виробництво скоротилося на 4,8%, у т.ч. 
рослинництво – на 5,3%, тваринництво – на 3,7%. При цьому у 2015 р. аграрії отримали 
значний урожай зернових  – 60 млн. т, рекордні обсяги насіння соняшнику – 11,2 млн. тонн.  
 Якщо зменшення обсягів виробництва у рослинництві пояснюється досить високою 
базою попереднього року, то скорочення виробництва тваринницької продукції вже стає 
системною проблемою.  

 Серед основних причин такої ситуації слід відзначити зниження купівельної 
спроможності населення, що вимагає від виробників пошуку компромісного балансу між 
ціною, яку в змозі заплатити споживач, і необхідністю покриття власних витрат на 
виробництво. Крім того, на зменшення виробництва вплинуло закриття вже звичних 
зовнішніх ринків тваринницької продукції та необхідність освоєння нових, що потребує 
певного часу та зусиль для сертифікації продукції, змін у технологічних процесах, пошуку 
нових партнерів тощо. 
 У найближчому майбутньому навряд чи можна очікувати відчутного пожвавлення 
на споживчому ринку та зростання споживання тваринницької продукції. 
 Вже багато років поспіль український аграрний сектор показує високі прибутки і, 
відповідно, рентабельність. 

ПОТОЧНІ ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
НА ВНУТРІШНЬОМУ 

ТА СВІТОВОМУ РИНКАХ ЗЕРНА

http://edclub.com.ua/analityka/potochni-cinovi-tendenciyi-na-vnutrishnomu-ta-svitovomu-rynkah-zerna

 Після незначного зниження у перші місяці нового 
маркетингового сезону, вже починаючи з вересня-жовтня 
2015 року ціни на зерно на внутрішньому ринку відновили 
своє зростання. 
            Навіть досить високий врожай зернових культур у 
поточному сезоні та високі перехідні залишки зерна 
попереднього маркетингового періоду, не змоги запобігти 
зростанню цін на внутрішньому ринку у першій половині 
2015/2016 МР. Така ситуація обумовлювалася 
нестабільністю внутрішньої валюти та, пов'язаною з цим, 
обмеженою пропозицією зерна від виробників на фоні 
активного попиту на нього. 

ІНДЕКСИ ЦІН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВО 

ФАО 

http://edclub.com.ua/analityka/indeksy-cin-na-prodovolstvo-fao-za-sichen-2016-roku

 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.

Катерина Прокопенко, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

 рази.


