
На сьогоднішній день одра-
зу декілька відомих світових 

компаній розробляють 
аероавтомобілі.

ЙДЕМО НА ЗЛІТ

СТАЛЕ ВІДСТАВАННЯ VS 
ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Володимир Панов: Україна стрімко 
скочується на маргінес світової 

економіки.
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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

ПРОМИСЛОВИЙ 
ДІАЛОГ

ФРА у складі української 
делегації представила 
позицію українського 
бізнесу у промислово-

му діалозі високого рівня 

ЧЕСЬКИЙ «ВЕДМІДЬ» 
В УКРАЇНІ

На заводі «Єврокар» офіційно 
запустили виробництво кросо-
вера SUV моделі Skoda Kodiaq.

ЯК ЕЛЕКТРОМОБІЛІ 
ЗАХОПЛЮЮТЬ СВІТ

Електромобілі заповнять вулиці наших міст набагато швидше, аніж 
ми думаємо.

http://biz.liga.net/all/avto/stati/3579629-novinki-i-trendy-kakim-budet-ukrainskiy-avtorynok-v-2017-godu.htm
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Зміни – розвиток – прогрес. Ось три ланки, 
що відображають стан сучасної автомобільної 
галузі. І основний двигун трансформацій, 
що спіткали світовий автопром, – курс на 
електромобілізацію. 

Світові концерни змушені дивиться уперед, 
щоб не опинитися позаду своїх конкурентів. 
Тож безроздільне царювання корпорації 
Tesla опинилося під загрозою. При цьо-
му в електромобільну боротьбу включилися 
не тільки компанії, що вже зарекомендува-
ли себе як успішні виробники традиційних 
автомобілів, а й перспективні стартапи. 

Ще не можна назвати цей процес глобаль-
ним. Однак те, що сьогодні є прогресом – зав-
тра може стати вже традицією. І тоді ті, хто 
своєчасно не включилися у цю гонитву, мо-
жуть опинитися поза грою.

Надає оптимізму, що й наша держава не стоїть 
на місці. Ні,  ми зараз не говоримо про новітні 
технології та глобальні інновації. У цьому 
плані, на жаль, Україна стрімко скочується на 
узбіччя світової економіки. 

Та все ж якісні зміни не оминають і український 
автомобільний ринок. І свідченням того є за-
пуск в Україні нового SUV Skoda Kodiaq. Кро-
совер, якого з нетерпінням чекають у всьому 
світі, віднині збиратимуть на Закарпатті. Чим 
не перемога?

Прийшов час показати, що Україна – це 
не тільки сировинна економіка. Це також 
перспективні технологічні потужності, що 
дозволяють випускати сучасну європейську 
техніку. Прихід чеського «ведмедя»  в Україну 
доводить, що це – реальність, до якої треба 
прагнути.

ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ



У найближчому майбутньому рев двигунів 
внутрішнього згоряння на міських вули-
цях може змінитися на тихе дзижчання 
електромобілів. Незважаючи на мізерну частку 
електрокарів у світовому автопарку, за мину-
лий рік стало абсолютно очевидно: майбутнє 
– за електрифікацією транс-
порту.

Так, електромобілям ще важ-
ко складати конкуренцію зви-
чайним автівкам. Кількість 
автомобілів і вантажівок з ДВЗ 
у світі досягло 1,4 млрд, тоді 
як електромобілів на дорогах 
лише 2 мільйони. 

Втім, електромобілі швидко 
поширюються світом. У 2016 
році було продано 773 600 
одиниць, тож обсяги реалізації 
«зелених» авто збільшилися 
на 42% порівняно з 2015. При 

цьому продажі електрокарів виросли у 20 разів 
швидше, ніж ринок в цілому. 

Попри те, що частка електромобілів на 
світовому ринку становить лише 0,86%, у де-
яких країнах вона набагато більше: у Норвегії 
– 24%, Голландії – 5%, Швеції – 3,2%. 

ЯК ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ЗАХОПЛЮЮТЬ 
СВІТ
Електромобілі заповнять вулиці наших міст набагато швидше, аніж ми думаємо.
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 Найбільші автовиробники заявляють про свої 
амбітні плани по створенню нових електрич-
них моделей і великих інвестиціях в цей сег-
мент. 

Слідом за американською Tesla, яка почина-
ла з виробництва спортивних електромобілів, 
а зараз перетворилася на велику енергетичну 
корпорацію, в електрифікацію транспортних 
засобів стали інвестувати великі автовиробни-
ки. Тільки німецький концерн Daimler планує 
витратити €10 млрд на створення 10 моделей 
електричних автомобілів до 2025 року. Ще 
один німецький бренд, компанія Volkswagen, 
ставить перед собою глобальну мету: 30 нових 
електромобілів до цього ж терміну при рівні 
продажів - мільйон електромобілів на рік. Ма-
совий випуск електрокарів до 2020 року планує 
налагодити і японська Toyota.

Втім, такий ажіотаж - це, скоріше, не ініціатива 
автовиробників, а наслідок 
урядової політики. Адже займа-
тися розвитком електромобілів 
компанії стимулює влада. 

Екологічно чистий транспорт 
підтримують уряди таких країн, 
як США, Китай, Німеччина, 
Норвегія, Нідерланди та 
інші. Окрім того, курс на 
електромобілізацію отримує 
потужний імпульс від но-
вих, більш жорстких правил 
експлуатації автомобілів з 
ДВЗ. В Європі вже діють пра-
вила щодо середніх викидів 

транспорту на рівні 130 грамів 
CO2 на кілометр. Цей рівень 
буде зменшено до 95 гр/км 
до 2021 р. (у США – трохи 
менше). Звичайні автівки ри-
зикують стати неконкурен-
тоспроможними, і найбільші 
автовиробники прискори-
ли свої плани з виробницт-
ва електрокарів, посилено 
інвестуючи в цю технологію і 
ставлячи агресивні цілі щодо 
захоплення ринку.

У 2016 році інвестиції в роз-
виток електромобілів в усьому 
світі склали $2 млрд – в два рази 

більше, ніж в 2015 році. І це – тільки інвестиції 
в стартапи, пов'язані з електромобілями (від 
виробництва зарядних станцій до випуску са-
мих автомобілів), не кажучи вже про вкладен-
ня з боку великих автомобільних виробників 
і тим більше державних програмах підтримки 
різних країн. 

За даними CB Insights, такі великі показ-
ники спричинили декілька «мега-раундів» 
фінансування. Наприклад, китайська компанія 
NextEV, яка показала 1360-сильний елек-
тричний гіперкар, отримала 500 млн доларів 
інвестицій. Кілька інших компаній отрима-
ли кошти у розмірі 100 млн доларів і більше. 
Серед таких – стартапи Faraday Future і Lucid 
Motors (у минулому – Atieva). Ці компанії вже 
мають готові прототипи, і в недалекому май-
бутньому готуються налагодити серійне ви-
робництво електрокарів.

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ
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Активно в поширення транспорту з нульо-
вими викидами інвестує Німеччина. Навесні 
2016 року уряд цієї країни оголосив про оста-
точне затвердження плану і бюджету програ-
ми розвитку електричного транспорту, що 
обійдеться країні в €900 млн. Німеччина поста-
вила собі за мету випустити на дороги 1 млн 
електромобілів до 2020 року, а також запропо-
нувала Євросоюзу з 2030 року ввести заборону 
на продаж нових автомобілів з бензиновими і 
дизельними двигунами.

Значних успіхів в електрифікації транспор-
ту вдалося досягти Норвегії, яка планує за-
боронити продаж нових автомобілів з ДВЗ 
ще раніше - до 2025 року. У 2016 році число 
електромобілів в країні досягло 100 тисяч, хоча 
й це лише 3% від автопарку країни. Наступ-
на мета Норвегії - 400 тисяч електромобілів до 
2020 року.

Якщо говорити про Україну, то 2016 рік став 
для електромобільного ринку знаковим  – пер-
ший рік скасування мита, інфраструктурний 
стрибок, спрощення процедури сертифікації, 
динамічне зростання кількості електричних 
авто на дорогах, а ще – оголошення програ-
ми розвитку електричного транспорту від 
Міністерства Інфраструктури та реєстрація у 
ВР законопроектів №4033а (документ вносить 
до Податкового кодексу норму про податкову 
знижку в розмірі вартості електромобіля і про 
скасування акцизу 109 євро на імпорт електро-
кара., яка діятиме тимчасово до 1 січня 2020 
року) та №5494 (який звільняє нові та старі 
електромобілі, а також служ-
би таксі, що використовують 
електромобілі, від сплати ПДВ 
під час ввезення їх в Україну).

Разом з тим, технологічні 
компанії працюють над здешев-
ленням акумуляторних бата-
рей і збільшенням запасу ходу 
електрокарів - головними про-
блемами, які поки не дозволяють 
електромобілів потіснити з рин-
ку машини з ДВЗ. 

За даними McKinsey, акумулято-
ри для електромобілів подешев-
шали на 80% за період з 2010 

по 2016 рік. Станом на кінець 2016 року умов-
на вартість 1 кВт*год ємності акумуляторної 
батареї для електромобіля становила 227 
доларів США проти 1000 доларів в 2010 
році. Очікується, що до кінця нинішнього 
десятиліття цей показник знизиться ще на 37 
доларів, а до 2030 року – до $100/кВт*год.

Зауважимо, що аналітики Bloomberg New 
Energy Finance на початку 2016 року перед-
бачали, що вже у 2020 р. електричні моделі 
автомобілів будуть дешевше бензинових 
аналогів. Різке падіння вартості батареї зро-
бить електрокари масовим транспортом. До 
2040 р. їх продаватиметься близько 41 млн 
одиниць на рік, що становить 35% від гло-
бальних продажів нових автомобілів малої 
вантажопідйомності.

«Майбутнє автомобільної галузі, швидше за 
все, може бути абсолютно не схожим на її 
минуле», - йдеться в доповіді Bloomberg New 
Energy Finance. 

Зниження собівартості електромобілів разом 
із розширенням електричної інфраструктури, 
прийняття більш суворих норм щодо емісії 
вихлопних газів і стрімко зростаюча мода на 
повнопривідні електричні транспортні засо-
би – усе це може стрімко перевернути наше 
уявлення про те, якими мають бути автомобілі 
сучасності.

За матеріалами hightech.fm, electrocars.ua,  EV 
volumes, CB Insight, McKinsey
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АЕРОМОБІЛІ

ЙДЕМО НА ЗЛІТ
На сьогоднішній день одразу декілька відомих світових компаній розробляють аероавтомобілі. 

Автомобілі, що літають, уже не є тільки атрибу-
том фантастичних фільмів. На сьогоднішній 
день одразу декілька відомих світових компаній 
розробляють аероавтомобілі. І це не просто 
креслення прототипів, інженери вже зробили 
кілька пробних запусків машин, здатних не 
тільки їздити, а й літати.

Автомобіль, що літає, – транспорт, який поєднує 
характеристики як машини, так і літального 
апарата. До того ж співвідношення цих двох 
характеристик може відрізнятися – для одних 
кращим стане формулювання «автомобіль, 
але вміє літати», для інших – «літальний апа-
рат, але вміє їздити», інформують Економічні 
Відомості.

Зрозуміло, що основними ознаками цих транс-
портних засобів є одночасно можливість пере-
сування по повітрю, і по землі. Однак є низка 
інших характеристик, завдяки яким аеромобіль 
здобуде популярність серед потенційних 
покупців, а саме – компактність і незалежність 
від аеродромів. Планується, що транспорту 
нового покоління не доведеться шукати місця 
для посадки або злету. Аероавтомобіль відразу 
від порога вашого будинку або офіса буде го-
товий «нести» вас у потрібному напрямку.

Перші ідеї об’єднання автомобіля з літаком ви-
никли давно, ще до Другої світової. У США 
вперше запатентували такий транспортний 

засіб у 1940 р. Згодом, у 1946 р., винахідник 
Роберт Фултон, який розбагатів під час 
війни на виробництві стрілецького тренаже-
ра для зенітників, винаходить свою «Літаючу 
амфібію» (Airphibian). Його літальний засіб 
більше був «літаком, що вміє добре їздити», 
ніж «автомобілем, що вміє літати». Незважа-
ючи на успіх цього транспортного засобу, 
інженер не зміг запустити масове виробництво 
своїх «Амфібій».

Зараз найпопулярнішими компаніями, які роз-
робляють автомобілі, що літають, є Google, 
американська міжнародна компанія Uber, сло-
вацький проект AeroMobil, німецький Carplane 
та американська фірма Terrafugia. Підтримує 
розроблення цього транспорту й інженер, що 
працює над створенням «поїзда майбутнього» 
Hyperloop One, Пітер Діамантідіс. Він вірить, 
що перші аеромобілі з’являться в США в 
найближчі три роки.

Повітряний седан від Terrafugia

Одним із лідерів цього напряму стала компанія 
Terrafugia, заснована в США. Фахівці фірми 
наразі розробляють унікальний дослідний 
зразок аероавтомобіля TF-X. Перший політ 
машини, що літає, заплановано на 2018 р., а 
2025 року планується розпочати серійне ви-
робництво апаратів.
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АЕРОМОБІЛІ

Гібридний аеромобіль має схожість із 
4-місцевим седаном. Крім цього, він оснаще-
ний складаними крилами та двома електродви-
гунами, що розташовані з кожного боку фюзе-
ляжу. Автомобіль запускається завдяки енергії, 
що виробляє електрогенератор, сполучений 
із 300-сильним двигуном внутрішнього зго-
ряння. Крила здатні займати як горизонтальне 
положення під час польоту, так і підніматися 
вгору під час пересування по поверхні. Під час 
польоту аеромобіль може досягати швидкості 
320 км/год, а палива та енергії вистачить на 
800 км.

Додамо, що в майбутньому розробники пла-
нують зробити TF-X напівавтоматичним – па-
сажиру треба буде ввести в систему управління 
кінцевий пункт призначення та дозволи-
ти автомобілю почати рух. Кінцева вартість 
цього автомобіля становитиме, за словами 
розробників, $279 тис.

Автомобіль, що літає, стандарту EURO-5 
от Carplane

У травні 2015 р. компанія Carplane (Браунш-
вейг, Німеччина) на аерошоу у Фрідрихсхафені 
продемонструвала свій дослідний зразок 
автомобіля, який літає. Розробники запев-
няють, що фірма Carplane впроваджує свою 
ідею тільки завдяки фінансовій підтримці від 
ЄС і керівництва Німеччини. Свою розробку 
вони класифікують одночасно як надлегкий 
літальний апарат і як легковий автомобіль. 
Створений інженерами пробний апарат 
аероавтомобіля ще не здатний підніматися 
в повітря, однак дороги підкорює на «ура». 
Усі дослідження та розрахунки, за словами 

представників Carplane, стверджують одне 
– автомобіль зможе літати по повітрю без 
труднощів.

Як й інші аероавтомобілі, дітище Carplane 
комплектується крилами (складаними) та 
секціями хвостового оперення. Крила скла-
даються в проміжок між двома фюзеляжами 
під час його трансформації. Дослідний зразок 
поки що не має змоги складати крила в автома-
тичному режимі, однак розробники обіцяють 
це виправити.

Для злету машини поки що потрібна смуга 
завдовжки 85 метрів, проте вона може мати 
майже будь-яке покриття (підходить і трава, і 
щебінка). Автомобіль запускається 151-силь-
ним мотором внутрішнього згоряння PC850, 
можливостей якого досить для підйому на ви-
соту трохи більше 4,5 тис. метрів на швидкості 
близько 200 км/год. На одному баку апарат 
пролетить близько 830 км. Усі екологічні ха-
рактеристики відповідають стандарту EURO-
5. Зараз іде робота щодо остаточного доопра-
цювання транспортного засобу.

Секретний автомобіль, що літає, від Google

Улітку минулого року в ЗМІ просочилась 
інформація, що один із засновників корпорації 
Google Ларрі Пейдж узявся за розроблення 
машин, які літають. З цією метою шість років 
тому він заснував стартап Zee.Aero. Від усіх 
своїх співробітників Пейдж вимагав, щоб його 
участь у проекті залишалася секретом. За роки 
існування плану з розроблення аероавтомобіля 
вчений вклав у цю справу вже понад 100 
мільйонів доларів. 
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АЕРОМОБІЛІ

У 2015 р. розробник відкрив ще одну фірму 
цього напряму – Kitty Hawk (назва міста, де 
вперше відбувся політ братів Райт). По суті, 
ці дві компанії зараз конкурують між собою 
та розробляють транспорт майбутнього неза-
лежного одна від одної. 

Керівником Kitty Hawk було призначено од-
ного із засновників програми автомобілів 
Google з автопілотом Себастьяна Труна. ЗМІ 
дізналися, що ця фірма здійснює розроблення 
апарата, що «подібний до величезного дрона з 
чотирма гвинтами».

Вертикальна посадка від Uber

У найближчі 10 років компанія Uber обіцяє 
запустити свої безпілотні автомобілі, здатні 
злітати та приземлятися вертикально. Перший 
флот таких апаратів запустять у Піттсбурзі. 
Мережа називатиметься Elevate. Восени 2016 
р. в мережу потрапила детальна документація 
з докладним описом інновацій.

Швидкість машини становитиме 150 миль/
год, а максимальна дальність польоту – 100 
миль. Для зльоту та посадки планується вико-
ристовувати дахи хмарочосів і міські вертодро-
ми.

Треба зазначити, що сама компанія не планує 
виробляти ці транспортні засоби. Замість цьо-
го керівництво сподівається підштовхнути до 
цього приватні та державні компанії.

Словацький AeroMobil

Словацький інженер Штефан Кляйн ство-
рив справді якісний автомобіль, що літає, з 
відмінними аеродинамічними властивостями, 

який уже неодноразово пройшов випробуван-
ня. Зазначимо, що прототип було створено ще 
в 1990-х роках, та тільки зараз вдалося знайти 
фінансування для втілення ідеї.

Довжина цього аеромобіля становить 3,6 м, 
він оснащений поршневим бензиновим дви-
гуном ROTAX 912 потужністю 100 к.с. Ос-
нову каркаса становить покрита вуглецевим 
волокном сталева рама. Крила в автомобіля 
складані. Максимальна швидкість – 200 км на 
годину. Наразі в кабіні можуть поміститися дві 
людини. Машина здатна злітати та сідати на 
звичайний асфальт чи будь-яку рівну тверду 
поверхню.

Страхи Ілона Маска

Крім ентузіастів, які розробляють і мріють про 
автомобілі, які літають, є й ті, хто побоюється 
цих нововведень. Другу групу, як не дивно, 
представляє гуру технологічних інновацій Ілон 
Маск. Під час одного з інтерв’ю Маск зазначив, 
що не бачить у майбутньому машин, що здатні 
літати. Ілон Маск заявив, якщо автомобілі, які 
літають, підкорять серця автолюбителів, тре-
ба бути готовим, що уламки можуть падати на 
голови. А пересування по повітрю залежатиме 
не тільки від наявності вільного повітряного 
потоку, а й від погоди.

Машини, здатні літати, надихають і набли-
жають нас до фантастичного майбутньо-
го, та водночас провокують і нові ризики. 
Чи замінять аероавтомобілі наших звичних 
чотириколісних друзів, чи перетворяться на 
рідкісне майно багатих людей – відповісти на 
це запитання зможемо тільки через декілька 
років.
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ОФІЦІЙНО

9 березня член Федерації роботодавців 
автомобільної галузі «Єврокар» (с.Соломоново 
Ужгородського району) офіційна презенту-
вав та запустив виробництво кросовера SUV 
моделі Skoda Kodiaq.

Skoda Kodiaq – перший SUV в лінійці Skoda, 
світова прем'єра якого відбулася 1 вересня 2016 
в Берліні. Тепер автомобілі марки Kodiaq ви-
роблятимуться й на Закарпатті.

У заході взяли участь заступник Голо-
ви Закарпатської обласної державної 
адміністрації Віктор Мікулін, керівництво 
ПрАТ «Єврокар», представники ŠKODA 
AUTO, представник UkraineInvest Іван Юрик, 
керівник економічного відділу Посольства 
Чеської Республіки в Україні пан František 
Trojáček, Почесний консул Чеської республіки 
в Ужгороді Отто Ковчар, топ-менеджмент 
місцевих компаній Гроклін, Джебіл та Фошнер 
Україна.

Новий ŠKODA Kodiaq – найбільш 
довгоочікувана модель SKODA. Поява цього 
автомобіля є важливим етапом стратегії роз-
витку модельного ряду SKODA і відкриває ве-
личезний потенціал для марки у швидкозро-
стаючому сегменті SUV. Нова модель увійде в 
сегмент, представлений на українському ринку 
моделями Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Mazda 
CX-5, Nissan X-Trail і Ford Kuga.

Офіційній частині передував традиційний 
тест-драйв автомобіля, який проводили пред-
ставники ŠKODA AUTO. Тест на українських 
дорогах показав, що новий кросовер повністю 
адаптований до реалій української дорожньої 
інфраструктури, а виробництво на заводі 
«Єврокар» забезпечує необхідну якість 
продукції.

Під час офіційної частини керівництво 
«Єврокару» поділилось подальшими планами 
підприємства: у 2017 році завод розширює 
продуктову лінійку чотирма новинками. Окрім 
SKODA Kodiaq почнеться виробництво 
оновленої версії марки SKODA Octavia. Крім 
того, на літо заплановано старт виробництва 
нових версій SKODA Rapid і Spaceback. Також 
у планах підприємства – поступове збільшення 
обсягів виробництва.

Заступник Голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації Віктор Мікулін 
привітав «Єврокар»  з оновленням модель-
ного ряду та запевнив у повному сприянні та 
підтримці з боку регіональної влади.

Член наглядової ради ПрАТ «Єврокар», Го-
лова Обєднання організацій роботодавців 
«Закарпаття»  Володимир Панов підкреслив 
важливість та показовість даної події.

ЧЕСЬКИЙ «ВЕДМІДЬ» В УКРАЇНІ
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На заводі «Єврокар» офіційно запустили виробництво кросовера SUV моделі 
Skoda Kodiaq.
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ОФІЦІЙНО

«Сьогодні з конвеєра зійшов наш черго-
вий автомобіль. І нам є чим пишатися. Адже 
сьогодні ми йдемо в ногу зі світовим авто-
промом і демонструємо, що Україна може 
працювати так, як працює вся Європа. Ми 
не відстаємо. Перший Kodiaq вийшов в кінці 
жовтня, сьогодні – початок березня, і кросо-
вер Kodiaq сходить з конвеєра у нас в Україні, 
на Закарпатті, в Соломоново. Його появу з 
нетерпінням очікували, про неї багато говори-
ли. Ще до офіційної презентації модель заво-
ювала армію прихильників. Сьогодні новий 
автомобіль мають можливість «посмакувати»  і 
українські автогурмани», – зазначив Панов.

На ринку України Kodiaq буде представлений 
в двох комплектаціях – Ambition і Style. Для 

нової моделі доступні 4 повнопривідні версії, з 
двома видами бензинових двигунів 1,4 TSI/110 
кВт і 2,0 TSI/132 кВт, і двома дизельними дви-
гунами 2.0 TDI/110 кВт і 140 кВт. До замов-
лення пропонуються і різні версії трансмісії – з 
шестиступінчастою механічною КПП і робо-
тизованою коробкою DSG.

Ціна SKODA Kodiaq для базової комплектації 
Ambition (з бензиновим двигуном потужністю 
110 кВт  і шестиступінчастою коробкою 
DSG) еквівалентна 27 210 доларам США, 
в комплектації Style (з бензиновим двигу-
ном потужністю 132 кВт, повним приводом і 
семиступінчастою коробкою DSG) – 32 510 
доларів США.
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ОФІЦІЙНО

Ми стрімко відстаємо від цивілізованих дер-
жав і вже на рівні експертного середовища 
не червоніючи визнаємо: нинішня Україна 
– країна третього світу. Хоча в силу низки 
факторів могла б успішно конкурувати з ба-
гатьма країнами. Як мінімум – Східної Європи.

Стабілізувати економіку України, економічно 
укріплюватись і рости зможемо тільки у тому 
випадку, якщо залучатимемо прямі іноземні 
інвестиції, та відкриємо в Україні такі ж 
високотехнологічні виробництва, як в Європі 
чи США. Про це пише Голова об'єднання 
роботодавців «Закарпаття» Володимир Панов. 

Інституції чи інструменти в боротьбі за 
інвестора?

На фоні критичного зниження рівня прямих 
іноземних інвестицій в країні багато дискуту-
ють про необхідність створення тих чи інших 
інституцій із залучення інвестицій. Проте я аб-
солютно переконаний, дискутуємо не про те, 
адже сьогодні у сфері залучення інвестицій діє 
ряд державних інституцій, зокрема інститути 
Адміністрації Президента, уряду, Верховної

Сьогодні, крім дешевої робочої сили, 
Україна не має жодних переваг над країнами-
конкурентами, які борються за інвестора. 
Зайдіть на сайт Кабінету Міністрів і переко-
найтеся: наразі уряду абсолютно нічого запро-
понувати. Дешева робоча сила – принизливе 
для країни явище, це не конкурентна перевага, 
а ганебний результат роботи української вла-
ди.

З України не тільки викачують мізки, а 
вже й відривають наші руки

Не може не хвилювати те, що владою України 
закладається фундамент сталого відставання 
економіки в геометричній прогресії. Поясню. 

За останні кілька років спостерігаємо стійкі 
негативні тенденції в економіці країни − зни-
ження ВВП, інфляційні процеси, збільшення 
частки сировинного експорту, дестабілізація 
валютного ринку, критичне зниження рівня 
інвестицій, відсутність інновацій та власних 
технологій, знищення внутрішнього спожив-
чого ринку, масова трудова міграція,  недієва 
управлінська державна модель та врешті 

СТАЛЕ ВІДСТАВАННЯ VS 
ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Володимир Панов: Україна стрімко скочується на маргінес 
світової економіки. 
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Ради, 25 обласних адміністрацій, 
25 обласних рад, 500 районних 
адміністрацій, 494 районних 
ради, ряд агентств, офісів та 
центрів як загальнодержавного, 
так і регіональних рівнів. Всі ці 
інститути вже функціонують. 
Інше питання – наскільки ефек-
тивно.

Проблема в тому, що ми 
створюємо інституції, а 
інструментів залучення 
інвестицій немає. Натомість у 
країні до сих пір залишається 
неврегульованою державна 
політика по роботі з інвестором, 
що означає відсутність 
політичної волі створити спри-
ятливе інвестиційне середови-
ще, відсутність стратегії залу-
чення інвестицій та технології 
роботи з інвестором.  Й досі 
існує підозріле ставлення до 
інвесторів, настороженість 
і гіпертрофоване почуття 
корупційної складової чомусь 
саме в інвестиційній практиці.
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 відсутність умов для розвитку бізнесу, що при-
зводить до динамічного спаду. 

Ми відставали й раніше, але сьогодні світ по-
чав змінюватися надзвичайно стрімко, і якщо 
Україна не йтиме в цьому динамічному роз-
витку хоча б нога в ногу з іншими країнами – 
це відставання в геометричній прогресії.

Щодо замальовок сталого відставання із життя 
наведу тільки два приклади

Громадянин сусідньої Угорщини при покупці 
електромобілю може здати бензинове чи ди-
зельне авто, при цьому держава гарантовано 
компенсує йому до 9 тисяч євро. В Україні у 
цей час в 10 разів зменшується акциз на вживані 
імпортні автівки. Вочевидь різниця відчутна. 
Угорщина дбає про розвиток, про майбутнє, 
у тому числі про економію енергоресурсів, 
екологію та здоров’я нації. А що в Україні? 
Створюємо кладовище старих, непотрібних 
європейцям автомобілів, нищимо довкілля і 
наражаємо на небезпеку здоров’я своїх грома-
дян.

Ще один приклад сталого відставання. Яки-
хось 15 років тому відбувався рух інвестицій 
із Заходу на Схід, який наповнював робо-
чими місцями регіони Польщі, Угорщи-
ни, Словаччини, що межують з Україною. 
У рамках транскордонного співробітництва 
та через неможливість забезпечення ро-
бочою силою ряд інвестиційних проектів, 
керівництво цих регіонів радило зверну-
ти увагу інвесторів на інвестиційні переваги 
та конкурентні можливості прикордонних 
регіонів України. Завдяки такій ефективній 
транскордонній співпраці на території нашої 
держави розмістили своє виробництво відомі 
транснаціональні компанії, левова частка яких 
і сьогодні працює в Україні.

Наразі сусідні країни, розуміючи важливість 
іноземних інвестицій для економічного роз-
витку та їхню роль у створенні робочих місць, 
відкривають рекрутингові компанії в Україні та 
офіційно працевлаштовують наших громадян 
закордоном. Забезпечуючи гуртожитком, хар-
чуванням, і навіть послугами дитячих садків, 
пропонують той рівень доходу (в середньому 
700-1000 євро), який за 3-5 років вистачить на 
придбання власної нерухомості.

Запитання: чи багато хто з цих українців по-
вернеться додому? Сьогодні, як це не прикро, 

з України вже не тільки викачують мізки, а й 
відривають наші руки.

Прості рішення, або для чого йти в ЄС 
окружною дорогою?

Чому вчить нас зарубіжний досвід і чи мо-
жемо ми вчитися на власному? Приклади 
Угорщини, Словаччини, Туреччини, Чехії, 
«Східноазіатських тигрів», навіть Румунії дуже 
красномовно свідчать, що на етапі перехідної 
економіки для країни критично важливе за-
лучення прямих іноземних інвестицій і пере-
несення високотехнологічних виробництв на 
свою територію.

Але ми можемо вчитися залучати інвесторів не 
тільки на зарубіжному, а й на власному досвіді. 
За приклад можемо взяти один з регіонів 
України − Закарпатську область, в якій май-
же за три роки (2001-2004 рр.) відбулися дива 
економічних перетворень. За цей період ство-
рено 19 тисяч робочих місць, залучено 150 
млн дол прямих іноземних інвестицій, майже 
в 5 разів збільшився зовнішньоторговельний 
оборот (до 1,3 млрд дол на рік). Область стала 
магнітом залучення брендів зі світовим іменем, 
таких як Skoda, Volkswagen, Yazaki, Flextronics, 
Philips, ІКЕА та ін.

В один день держава ліквідувала всі пільги для 
СЕЗ і інтерес до України блискавично зник. 
Після цього на Закарпатті не зареєстровано 
жодного масштабного інвестиційного про-
екту, а попередні задекларовані домовленості 
про інвестування в розмірі понад 1 млрд дол 
сьогодні виглядають як нездійсненна мрія.

На жаль, наші політики не вміють стратегічно 
мислити і недоо цінюють важливість форму-
вання сприятливого інвестиційного середови-
ща для забезпечення економічного зростання. 
Не розуміють навіть очевидного: найкорот-
ший шлях України до Євросоюзу лежить не 
через зовнішню політику, а через економічну 
інтеграцію. 

Коли в державі присутня критична маса 
транснаціональних компаній, питання щодо 
євроінтеграції, а отже і приєднання України 
до зони вільної торгівлі з ЄС вирішиться на-
багато швидше. Крім того у великого світового 
бізнесу з’явиться серйозний капітал в Україні, 
тому інвестори будуть боротися за свій 
економічний інтерес на території нашої дер-
жави. 

ОФІЦІЙНО
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Я переконаний, що якби в Україні була зосе-
реджена критична маса транснаціональних 
компаній, то було б значно легше знаходити 
підтримку в Брюсселі і, до речі, з допомогою 
великого світового бізнесу простіше було б 
стримувати апетити Москви. Хоча нашим 
політикам-популістам стратегічно моделюва-
ти та прораховати ніколи.

Як виграти шалену конкуренцію за 
інвестора?

Чому прямі іноземні інвестиції настільки 
важливі і чому вони – найкращий поштовх до 
розвитку економіки? Тому що інвестиції – це 
нові робочі місця, зростання доходів населен-
ня, приклад нових технологій, відрахування в 
бюджети, збільшення експорту, а значить – і 
стабілізація національної валюти. Крім того це 
формування платоспроможного споживчого 
внутрішнього ринку.

Залучення прямих іноземних інвестицій, пере-
несення виробництв по системі як грінфілд так 
і браунфілд – це перший крок, першопоштовх 
до стабілізації економічної ситуації в Україні.

Дивімось на речі реально: у світі шале-
на конкуренція за інвестора. Є дуже цікаві 
закордонні приклади, коли в державах зі спри-
ятливим інвестиційним кліматом діють різні 
типи особливих економічних зон, при цьому 
у конкурентній боротьбі прискореними темпа-
ми створюються особливі інвестиційні умови 
під одного інвестора.

Зокрема, коли концерн Daimler AG приймав 
рішення про розміщення нового виробницт-
ва, в останній етап тендера вийшли дві країни 
– Угорщина і Словаччина. Віце-прем'єр Угор-
щини заявив, що зробить все для того, щоб 
інвестиції прийшли саме в їх країну. Терміново 
був зібраний парламент та внесені зміни в за-
конодавчу базу, які підтримали і провладні, і 
опозиційні депутати. В результаті в Угорщині 
відкрилось виробництво Mercedes. А це на 
початковому етапі 2500 робочих місць і 250 
млн євро інвестицій. Сьогодні проект активно 
розвивається.

Ще один приклад. Коли Польща та Словач-
чина змагалися в наданні умов для розміщення 
виробництва компанії Jaguar Land Rover, уряд 
Словаччини не зволікаючи прийняв рішення 
компенсувати виробнику 9% інвестицій. Така 
державна політика стимулювала Jaguar обрати 

Словаччину, інвестувавши в країну понад 1,7 
млрд дол і створивши понад 3800 робочих 
місць.

Такі приклади світової боротьби за інвестора 
дозволяють зробити наступні висновки: 
про темпи прийняття рішень на державно-
управлінському та законодавчому рівні та про 
винятковість таких рішень навіть під одного 
інвестора. 

Це яскраво демонструє, як інші країни борють-
ся за своє економічне майбутнє, незважаючи 
на стабільні умови для розвитку та успішну 
інтеграцію у міжнародну торгову систему.

А щодо темпів України, то на противагу ви-
щенаведеному, приведу тільки один приклад 
стосовно Закону України «Про індустріальні 
парки». Закон прийнятий ще у 2012 році, і 
незважаючи на його недієвість та відсутність 
реальних результатів залучення інвестицій, 
тільки у 2016-му році Верховна Рада України 
на порозі прийняття законодавчих змін, які пе-
редбачають стимулюючі умови для залучення 
інвесторів в індустріальні парки. Як із такими 
темпами та підходами Україна може конкуру-
вати з країнами-сусідами?

Потрібно чітко усвідомити: інвестори не прий-
дуть, якщо не зрозуміти, що за них треба боро-
тися і для них потрібно створювати відповідні 
умови. Насамперед слід змінювати правове 
поле, створивши на законодавчому рівні кейс 
конкурентних інвестиційних переваг України. 
Вкотре наполягаю на тому, що необхідно сти-
мулювати розвиток індустріальних парків, 
відродити інвестиційні режими спеціальних 
економічних зон та територій пріоритетного 
розвитку, адаптувавши їх до нового законодав-
ства.

Абсолютно очевидно: якщо Україна не поч-
не працювати над залученням іноземних 
інвестицій, якщо уряд терміново не включить-
ся у розробку кардинально нового законо-
давчого поля для формування сприятливого 
інвестиційного клімату держави, ми можемо 
втратити шанс конкурувати з іншими країнами 
за капітал великого світового бізнесу. Переко-
наний, від грамотної політики стимулюван-
ня інвестицій сьогодні залежить економічне 
майбутнє України та інтеграція у світовий 
економічний простір. 
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1 березня українська делегація на чолі з Пер-
шим віце-прем’єр міністром − Міністром 
економічного розвитку і торгівлі України 
Степаном Кубівим та заступником Міністра 
економічного розвитку і торгівлі України 
− Торговим представником Наталією Ми-
кольською прибула до Брюсселя, щоб розпо-
чати Діалог високого рівня Україна-ЄС щодо 
горизонтальних питань та окремих секторів 
промисловості з європейськими високопоса-
довцями та найбільшими бізнесовими і про-
мисловими об'єднаннями ЄС.

До складу делегації увійшов голова Федерації 
роботодавців автомобільної галузі, заступник 
Голови ФРУ Олег Боярин.

Олег Боярин висловив підтримку з боку 
українського бізнесу ідеї та реалізації промис-
лового діалогу між ЄС та Україною на високо-
му рівні. «Нам потрібно вибудувати більш тісну 
співпрацю між європейським та українським 
бізнесом. Ми хочемо, щоб європейській бізнес 
розумів, що не втрачає від підтримки України, 
а навпаки, отримує можливість компенсувати 
втрати за рахунок нових можливостей»,- наго-
лосив під час свого виступу Олег Боярин.

«Перебудова української економіки з 
сировинної на промислову дасть змогу за-
лучити для модернізації та будівництва но-
вих підприємств європейських виробників 
устаткування та обладнання. Тим самим, 
європейський бізнес зможе компенсувати 
втрати для своєї економіки від запровадження 

санкцій проти Росії. Крім того, у подальшому, 
після зростання української економіки та ре-
альних доходів українців, Євросоюз отримає 
і більш широкий ринок збуту», − відзначив 
Олег Боярин.

Делегація України передала європейським ви-
сокопосадовцям та промисловій спільноті ЄС 
Позиційний лист від українського бізнесу - до-
кумент, в якому окреслені пріоритетні позиції 
та проблемні питання у взаємодії з ЄС у сфері 
промислової політики.

Крім того, Федерація роботодавців 
автомобільної галузі провела консультації 
з Європейською асоціацією виробників 
автомобілів (ACEA). 

Сторони обговорили можливе практичне за-
стосування принципів промислового діалогу 
з європейськими партнерами. Автомобільний 
кластер і виробництво комплектуючих стали 
один із центральних пріоритетів цього діалогу.

Директор торгово-економічного департа-
менту Асоціації Ерік Бержелон зазначив, 
що процес перенесення виробництв на Схід 
Європи триватиме, і тут Україна може зайня-
ти своє місце в ланцюжку доданої вартості 
європейської автомобільної промисловості. 
Проте, інвесторам необхідні логістичні пере-
ваги, якісна робоча сила і безумовна підтримка 
з боку держави. Як приклад, у вигляді 
спеціальної податкової політики, спеціальних 
режимів інвестування.

ПРОМИСЛОВИЙ ДІАЛОГ
ФРА у складі української делегації представила позицію українського бізнесу у промисло-
вому діалозі високого рівня Україна-ЄС, який пройшов у Брюсселі.
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!!!!!!!!ВИБІР РОКУ
!!!!!!!!!!!!!!Названо переможців акції «Автомобіль року в Україні 2017».

Діалог бізнесу та благодійних організацій 
відбувся у рамках роботи недержавної плат-
форми з підтримки деінституалізації в Україні 
– Internaty.net, що працює з дітьми, які прожи-
вають в інтернатах,  та розробляють варіанти 
допомоги з метою 100% ліквідації інтернатної 
ситеми в країні.

Співорганізаторами діалогу виступили 
локальні представництва світових благодійних 
організацій, серед яких  Надія і житло для дітей 
та  СОС-дитячі містечка.

Захід зібрав представників бізнесу, благодійних 
та волонтерських організацій, громадських 
діячів, журналістів, публічних людей.

Галина Постолюк, директор благодійної 
організації Hope and Homes, навела результа-
ти дослідження системи інтернатів в Україні. 
За її даними, в Україні існує 663 заклади 
інтернатного типу, в яких живе майже 100 тис. 
дітей, що лишилися без батьківської опіки. З 
них лише 9% має шанс на всиновлення. Інші 
91% мають біологічних батьків, та все ж зали-
шаються замкнені у цій системі інтернатів.

Держава виділяє на утримання таких дітей 
близько 6,5 млрд на рік. Переважна більшість 
цих коштів йде на оплату праці працівникам, 
здебільшого – адміністративному та обслу-
говуючому персоналу. На потреби дітей йде 
лише близько 15%. При цьому на одного ви-
хователя припадає 38 дітей.

У результаті лише 10% вихідців з інтернату 
відносно успішно соціально адаптувалися до 
самостійного життя. Інші ж потрапляють у 

кримінальне оточення, або ж не можуть при-
стосуватися до самостійного життя, або ж ство-
рюють сім’ї, де діти повторюють шлях батьків, 
потрапляючи у інтернати. Розірвати це коло 
неблагополуччя – і має стати метою сучасного 
суспільства.

Звична модель допомоги дітям в інтернатах 
– матеріальна. Волонтери та спонсори возять 
солодощі, канцелярію, іграшки, одяг. Але така 
допомога лише підживлює систему інтернатів.

Учасники діалогу зазначають, альтернатив-
на допомога є – наставництво і соціальні по-
слуги. Це ті інструменти, що довели свою 
ефективність на практиці. Для значного ефек-
ту програми повинні стати системними і ма-
совими - тоді замкнута ланцюжок «дитина-
інтернат» буде розірвано.

Що необхідно бізнесу, щоб допомагати пра-
вильно?

• Систематизована інформація для налагод-
ження B2B-контактів та пошуку конкретних 
інструментів для соціальної допомоги.

• Програми навчання правильній допомозі 
дітям для бізнеса.

• Набір соціальних продуктів, конкретних 
інструментів та проектів, які можна реалізувати 
на підприємстві.

На сьогодні запущено процес деінституалізації. 
Планується, що до 2025 року взагалі відмовитися 
від інтернатів та інших установ подібного 
типу. Однак поки цього не відбулося, тисячі 
дітей потребують підтримки - причому, в пер-
шу чергу, не матеріальної, а соціальної.

СИРІТСТВУ – НІ!

ф
от
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 fr
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rg
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a

Представники Федерації роботодавців автомобільної галузі взяли участь у круглому 
столі «Бізнес і благодійні організації».
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ВИРОБНИЦТВО

За попередніми даними асоціації “Укравто-
пром”, в лютому 2017 року на українських за-
водах було вироблено 362 автотранспортні за-
соби, що вдвічі більше результату торішнього 
лютого, але на 8% менше січневого показника 
цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу 
частину охопили легкові автомобілі, яких було 
випущено 259 шт. (всі виробництва ПрАТ 
“Єврокар”). У порівнянні з лютим 2016 року ви-
робництво легкових автомобілів збільшилося 
майже на 74%, а відносно січня поточного 
року відбулося падіння на 14 відсотків.

Кількість комерційних автомобілів, 
зафіксованих в статистиці “Укравтопрому” в 
звітному місяці – 50 машин (всі виробництва 
ПАТ “ЗАЗ”), що на 67% більше, ніж у лютому 
2016 року, але при цьому на 15% менше, ніж 
за попередній місяць. В Асоціації відзначають, 
що наведені дані по комерційних автомобілях 
можуть відрізнятися від фактичних, оскільки 
ПАТ “АвтоКрАЗ” перестав публікувати ре-
зультати по своєму виробництву з серпня ми-
нулого року.

Також за поточний місяць було вироблено 
53 автобуси, такий обсяг виробництва на 51% 
перевищив показник попереднього місяця. У 
лютому минулого року автобуси не виробля-
лися.

Всього за два перших місяці 2017 року Україні 
було вироблено 756 автотранспортних засобів, 
що на 60% більше торішнього результату. З 
них:

Легкові автомобілі – 559 шт. (+50% до 
аналогічного періоду минулого року).

Комерційні автомобілі – 109 шт. (+16% до 
апмр).

Автобуси – 88 шт. (+1660% до апмр).
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Як повідомляє AUTO-Consulting, в лютому 
зафіксовано продажі нових автомобілів на 
рівні 4,7 тис. штук, що лише на 1% більше, 
ніж в січні. Але у порівнянні з минулим роком 
ринок нових легкових автомобілів в Україні 
збільшився на 12,6%.

Сумарно за 2 місяці в Україні спостерігається 
зростання продажів нових автомобілів на 
рівні 30% (9,5 тис. штук). У той же час, у лю-
тому майже половина операторів зафіксувала 
негативні показники реалізації, в порівнянні з 
січнем, що призвело до перестановки у стані 
лідерів ринку.

Так, майже 11%-ий ріст продажів дозво-
лив Renault закріпити абсолютне лідерство 
на українському ринку в сегменті легкових 
автомобілів. Друге місце в лютому було за VW, 
а на 3-ю позицію вийшов Hyundai, дилерам 
якого вдалося наростити продажі на 25%. Зро-
стання продажів продемонстрували і дилери 
KIA, і цей бренд в лютому зайняв 4-е місце.

ПРОДАЖІ
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