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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/prezydent-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-anatoliy-maksyuta-zarobitna-plata-u

 «Зменшивши розмір єдиного соціального внеску у минулому році Уряд України 
зробив перший крок у напрямку виведення заробітних плат із тіні.
 Підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень 
на місяць, можна оцінити як наступний крок державних органів щодо детінізації економіки.
 З практичної точки зору це означає автоматичне збільшення фонду оплати праці, і 
відповідне збільшення сум податків та зборів, які повинні надійти до Державного бюджету та 
Пенсійного фонду.
 Однак у такому рішенні закладені певні ризики. 
 По-перше, підвищено удвічі рівень мінімальної заробітної плати, яку зазвичай 
отримують працівники, котрі мають найнижчу кваліфікацію. Заробітна плата у всіх інших 
категорій працівників залишатиметься незмінною. Тобто, зберігатиметься соціальна  
несправедливість….».

ЗАРОБІТНА ПЛАТА У 
КОНВЕРТАХ: 

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ
УКРАЇНЦЯМ

Анатолій МАКСЮТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/shlyah-trampa-chym-zdyvuye-svit-novyy-prezydent-ssha

 «…Чому ж тоді ми так стурбовані словами Трампа про те, що він радикально все 
змінить у міжнародній політиці? Хіба не зрозуміло, що всі ці заяви були розраховані, 
насамперед під час президентських виборів, на внутрішній електорат? Будучи «маргіналом» 
на початку виборчої компанії навіть у своїй республіканській партії, він міг перемогти на 
праймеріз, а потім і на національних виборах, тільки радикально «перевернувши» порядок 
денний. І це йому, як колишньому ведучому реаліті-шоу «Кандидат», вдалося. Наразі у 
нього, як у президента, зовсім інше завдання - очолити плавання у водах світової політики 
корабля під назвою США. Думаєте, він поламає все, що було досягнуто американськими 
елітами і народом за 200 років напруженої праці? І тепер все стане по-іншому»?
 Не знаю, як ви, а я в це не вірю. США не можуть стати протекціоністично 
орієнтованою державою, навіть незважаючи на автоматизацію і роботизацію сучасних 
виробництв, тому що вони і так роблять всередині країни практично всю найбільш 
високомаржинальну продукцію». 

ШЛЯХ ТРАМПА: ЧИМ 
ЗДИВУЄ СВІТ НОВИЙ 

ПРЕЗИДЕНТ США

Богдан ДАНИЛИШИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/davos-2017-zgvaltuvannya-zahodu-i-vhid-v-aziyske-stolittya

 «…Донедавна єдиною критикою західного глобалізму було саме твердження, що 
через обмеження доступу до технологій слабкі країни позбавляються додаткової вартості, яка 
залишається флагманам економіки світу: багатші стають ще багатшими, бідніші — ще 
біднішими.
 Тепер західного лідера заганяють за червоні прапорці з усіх сторін. Якщо розвивати 
національні компанії, то це неоколоніалізм і жорстка несправедлива експансія (критика 
слабких країн — адресатів експорту). Якщо ж іти за хвилею, виникає критика втрати робочих 
місць всередині своєї країни.
 Якщо закриватися від експансії китайських товарів та часто підступних методів 
торговельних маніпуляцій китайських дипломатів, то це неправильна глобалізація та 
агресивний націоналізм. Якщо закачувати кошти в свою економіку, це популізм.
 У панелі про руйнування західного капіталізму говориться, що світ стає багатшим, 
скорочення глобальної бідності кожні 15 років удвічі відбувається з випередженням прогнозів».

ДАВОС-2017:
ЗҐВАЛТУВАННЯ ЗАХОДУ

І ВХІД В "АЗІЙСЬКЕ 
СТОЛІТТЯ"

Володимир ПАНЧЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ella-libanova-chlen-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu-dyrektor-instytutu-demografiyi-ta

 «…Найбільшими демографічними викликами України є надмірна смертність та 
неконотрольована міграція.
 Сьогодні середня очікувана тривалість життя в Україні є нижчою, ніж у середньому 
на Земній кулі. Це є небезпечним сигналом для країни. Понад 50 відсотків новонароджених 
хлопчиків в Україні не доживає до 65 років. Головною причиною такого високого відсотка 
смертності є нездоровий спосіб життя всього населення, передусім чоловіків, що викликає 
різного роду захворювання.
 Зростання смертності серед населення працездатного віку розпочалося ще у 70-х 
роках минулого століття.
 Перепис населення за роки незалежності країни проводився лише у 2001  році, 
тобто понад 15 років тому. При цьому ООН рекомендує проводити перепис населення не 
рідше одного разу на 10 років, оскільки в іншому випадку на достовірність інформації 
впливатимуть помилки поточного обліку...».

НАЙБІЛЬШІ 
ДЕМОГРАФІЧНІ

ВИКЛИКИ УКРАЇНИ

Елла ЛІБАНОВА

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

 «Проект Меморандуму про співпрацю, який було оприлюднено ЗМІ, налічує 12 
пунктів, серед яких є доволі складні пропозиції,  зокрема щодо підвищення пенсійного віку 
для українців. Якщо державними органами влади будуть погоджені такі пропозиції без 
попереднього обговорення, то це неодмінно викличе негативний резонанс в суспільстві.  
 Хоча практика останніх двох років свідчить про те, що Уряд погоджував важливі 
для країни вимоги, які висувалися МВФ, без попереднього обговорення суспільством. Це 
стосується, зокрема підвищення цін на газ та житлово-комунальні послуги.
 Останній транш від МВФ Україна отримала восени минулого року, що дало 
можливість підтримати гривню у межах закладеного у державному бюджеті курсу. На 
сьогодні обсяг валютних резервів НБУ становить близько 16 млрд. доларів, що цілком 
достатньо для утримання гривні у межах задекларованого курсу. На мою думку,  отримання 
чи не отримання чергового траншу від МВФ не є критичним для курсу гривні».

УСПІШНА СПІВПРАЦЯ
З МВФ − СИГНАЛ
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Олег ПЕНДЗИН

Докладніше:
http://edclub.com.ua/foto-ta-video/ne-vsyake-zmenshennya-tinovoyi-ekonomiky-ye-blagom-yevgen-oleynikov-chlen

 «Тіньова економіка – це економіка, яка знаходиться поза офіційними 
спостереженнями. Тобто, не охоплена статистичною, податковою та фінансовою звітністю... 
Використовуючи офіційну методику обрахунку, можливо сказати, що приблизно 30 відсотків 
економіки України знаходиться в тіні, що є загрозливим для країни рівнем, оскільки держава 
позбавлена можливості контролювати та  впливати на ці процеси.
 Вся тіньова економіка поділяється на дві сфери: «сіру» та «чорну». «Сіра» − це  
легально зареєстрована діяльність, але яка проходить без відповідного обліку (без надання 
звітності, сплати податків). Левову частину «сірої» економіки складає  позазвітний обіг 
товарів та послуг, зокрема контробанда.  
 «Чорна» економіка – де-факто є злочинною діяльністю».
 

НЕ ВСЯКЕ ЗМЕНШЕННЯ 
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ Є 

БЛАГОМ
 

Євген ОЛЕЙНІКОВ



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ІМПОРТ БАНАНІВ

СИГНАЛІЗУЄ – ЖИТТЯ
В УКРАЇНІ

НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ!!!

http://edclub.com.ua/analityka/import-bananiv-sygnalizuye-zhyttya-v-ukrayini-nalagodzhuyetsya

 «Українці забезпечують власні потреби у 
основних видах продовольства за рахунок продукції 
вітчизняного виробництва. Цей факт підтверджується 
статистичними та експертними даними.

 Водночас, існують необхідні для раціонального 
харчування широковживані продукти, задоволення потреб у 
яких неможливе, передусім в силу об’єктивних чинників, за 
рахунок українського виробництва. До таких видів 
продовольства, належить продукція рослинного та 
тваринного походження, яка культивується (розмножується) 
у природно-кліматичних умовах, не властивих для території 
України. Тобто, по таких продуктах харчування Україна 
залежить лише від поставок їх за імпортом. 
 Економічний дискусійний клуб у даному матеріалі у 
динаміці, починаючи з 2006 року, проаналізував ємність 
внутрішнього ринку у імпортозалежних видах продовольства 
та виявив окремі чинники, які на її впливають». 

ПРИВАТНІ ГРОШОВІ 
ПЕРЕКАЗИ В УКРАЇНУ

У ІІІ КВАРТАЛІ
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/pryvatni-groshovi-perekazy-v-ukrayinu-u-iii-kvartali-2016-roku

 «За оцінками НБУ, обсяг коштів, що надійшов в 
країну неформальними каналами (шляхом передавання 
готівки або матеріальних цінностей від одного 
домогосподарства іншому), у ІІІ кварталі 2016 року 
становив 266 млн. дол. США, або 18% від загального 
обсягу грошових переказів в Україну.

 Надходження 74% усіх грошових переказів в 
Україну було забезпечено з 10 країн світу, лідером яких 
продовжує залишатися Росія (25% від обсягу переказів).
Водночас, надходження з Росії у звітному кварталі 
порівняно з даними ІІІ кварталу 2015 року зменшилися на 
5%, а порівняно з даними ІІІ кварталу 2014 року – 
скоротилися на 49,1%». 

ВАРТІСТЬ МІНІМАЛЬНОГО 
ПРОДУКТОВОГО 

КОШИКА У ГРУДНІ
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/vartist-minimalnogo-produktovogo-koshyka-u-grudni-2016-roku

 для особи, яка втратила працездатність – 949 
гривень, або 76% від рівня прожиткового мінімуму для цієї 
категорії населення.
 У абсолютному вимірі, у грудні порівняно з листо-
падом 2016 року, вартість МПК зросла: для працездатної 
особи − на 45 гривень, для непрацездатної особи − на 38 
гривень. 
 У грудні, найвищий приріст вартості серед груп 
продовольства, які входять до МПК, у відсотковому виразі 
продемонстрували яйця (+23,5%)». 

 «У грудні 2016 року середньомісячна вартість 
мінімального продуктового кошика (далі – МПК) становила:
для працездатної особи – 1234 гривні, або 77% від рівня 
прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У ГРУДНІ

2016 РОКУ

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

 «За розрахунками ЕДК, у грудні 2016 року 
вартість каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 67,55 гривні, без м’яса (пісний) − 
15,50 гривні.

 Порівняно з листопадом 2016 року борщ з м’ясом 
подорожчав на 2,6%, пісний – на 2,4%. Подорожчання 
відбулося за рахунок зростання споживчих цін у грудні 
практично на всі інгредієнти борщу, за винятком олії 
соняшникової. 
 Натомість, якщо порівнювати з груднем 2015 
року, то вартість борщу для українців, внаслідок падіння 
споживчих цін на картоплю та всі види овочів, зменшилася: 
з м’ясом – на 6,1%, пісного – на 27,6%». 

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.

ФАО ПОВІДОМИЛА ПРО
ПОКАЗНИК ІНДЕКСУ ЦІН НА

ПРОДОВОЛЬСТВО ЗА
ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ

 

 «За інформацією ФАО, у 2016 році зафіксовано 
зниження середньорічного індексу цін на продовольство, 
який за результатами року склав 161,6 пункти, що на 1,5% 
нижче рівня 2015 року. 

 Зменшення індексу цін ФАО триває п’ятий рік 
поспіль. У минулому році падіння цін на світових ринках 
зерна, м’ясної та молочної продукції році компенсувало 
суттєве зростання цін на олії рослинні та цукор, що і 
обумовило значення середньорічного індексу цін ФАО.
 У грудні 2016 року, середнє значення індексу цін 
на продовольство ФАО склало 172 пункти, що відповідає 
рівню попереднього місяця». 

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН
НА ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ

МІСТАХ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ 
ДЕКАДІ СІЧНЯ 2017 РОКУ

 http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-sichnya-2017 http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-ta-silskogospodarska-organizaciya-oon-fao-povidomyla-pro-pokaznyk-indeksu-cin

 «За даними моніторингу ЕДК, у першій декаді 
січня ц. р. загальна вартість «кошику ліків» у п’яти 
найбільших містах України становила: від 1076 грн. у Дніпрі 
до 1144 гривень у Києві.   Упродовж місяця зафіксовано 
зростання вартості «кошику ліків» у всіх містах, де 
здійснюється моніторинг.

 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця, як і зазвичай, в основному мали різноспрямовані 
тенденції. При цьому у всіх досліджуваних містах 
відбулося зростання середніх роздрібних цін на перекис 
водню (від 0,3% у Києві до 10,7% у Одесі) та септефрил 
(від 0,5% у Львові до 8,2% у Києві). Натомість но-шпа та 
корвалол скрізь подешевіли». 

Детальніше за посиланням: http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01012017

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.01.2017
   М'ясо

За попередніми статистичними даними, у 2016 році всіма категоріями господарств вироблено 2 323 тис. тонн м’яса 
всіх видів у забійній вазі, що відповідає рівню 2015 року. При цьому, виробництво свинини та м’яса птиці зросло на 0,1% 

та 2,4% відповідно, а виробництво яловичини продовжило тенденцію до падіння, яке склало 5,1%.
 Минулий рік характеризувався зростанням обсягів зовнішньої торгівлі м’ясною продукцією: експорт порівняно з 2015 
роком зріс на 23,8% (до 302 тис. тонн), імпорт – на 14,7% (182 тис. тонн).
 Нарощування присутності української м’ясної продукції на світових ринках відбувається завдяки галузі птахівництва. 
Частка м’яса птиці у загальних обсягах експорту становить 79% (240 тис. тонн, або на 49% більше ніж роком раніше). Найвищим 
попитом українська птиця користується в Іраку, Єгипті та Нідерландах.
 М’ясний імпорт представлений, в основному, свининою та м'ясом птиці, які у його структурі займають 43% та 47% 
відповідно. Імпортується м'ясна продукція переважно із Польщі та Німеччини. Частка імпорту у внутрішньому продовольчому 
споживанні у 2016 році склала 8,0%.


