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Вступна частина (1)

► Великі підприємства зазвичай є важливою складовою економіки країни: це підтримка зайнятості населення через
створення нових та підтримку існуючих робочих місць, відрахування на сплату податків, благодійні внески, залучення
чисельних постачальників та мультиплікаційний ефект, що виникає в економіці у зв'язку з цим.

► Компанія «Феррекспо» розглядає можливість будівництва гірничодобувного підприємства ТОВ «Біланівський гірничо-
збагачувальний комбінат» (надалі  - «Біланівський ГЗК» або «БГЗК»). Планується, що Біланівський ГЗК має стати
великим підприємством, яке сприятиме розвитку як національної економіки України, так і регіону.

► Діяльність Біланівського ГЗК повинна створювати валову додану вартість (ВДВ), що буде сприяти збільшенню ВВП
України; повинні створюватись нові та підтримуватись існуючі робочі місця, будуть здійснюватись відповідні
відрахування до державного бюджету шляхом сплати податків.

► Враховуючи той факт, що задля свого функціонування Біланівський ГЗК повинен буде робити закупівлі товарів та послуг
в інших підприємств як в Україні, так і за кордоном, діяльність Біланівського ГЗК в подальшому формуватиме потребу у
співпраці з іншими підприємствами України через ланцюг постачання та виплату заробітної плати працівникам.

► Це, в свою чергу, також може генеруватиме додаткову додану вартість, сприяти підтримці зайнятості населення та
наповненню бюджету шляхом сплати податків.
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Вступна частина (2)

► Біланівський ГЗК розробив відповідний бізнес-план свого функціонування, розрахований на 32 роки діяльності. Було
заплановано, що будівництво почнеться після вирішення усіх земельних та юридичних питань – це буде рік «0».

► Бізнес-план включає в себе розрахунки, виконані фахівцями Біланівського ГЗК та зовнішніми експертами, спеціально
запрошеними для цього менеджментом Біланівського ГЗК, щодо відповідних капітальних та операційних витрат по
кожному із запланованих років існування, в тому числі витрат на закупівлю товарів та послуг, заробітні плати, виплату
податків, доходи та інші показники.

► В червні 2014 р. компанію EY було запрошено для проведення аналізу майбутнього гіпотетичного соціально-
економічного внеску Біланівського ГЗК в економіку України на національному та регіональному рівнях, ґрунтуючись на
даних бізнес-плану Біланівського ГЗК. EY не проводила розрахунки показників бізнес-плану, чи їх перевірку або аудит, та
не несе відповідальності за коректність, повноту та можливість реалізації положень та показників бізнес-плану.

► Проведений аналіз охоплює період у 32 роки: з першого року (рік 0) будівництва кар’єру до 32-го року роботи кар’єра та
збагачувальної фабрики Біланівського ГЗК.

► Аналіз проведено, базуючись тільки на трьох джерелах інформації:

► даних бізнес-плану, наданого Біланівським ГЗК;

► офіційних статистичних даних Державної Служби Статистики України за 2012 рік (та в деяких випадках за 2013 р.);

► методології міжгалузевого балансу В.Леонтьєва.

► Більш детальну інформацію стосовно методології аналізу та розрахунків, а також щодо відповідних припущень,
наведено далі у розділі 2 цього документу.

► Результати, подані в даному документі, були отримані з економічної моделі, яка ґрунтується на аналізі міжгалузевого
балансу економіки України, та дозволяє виділити такі складові внеску Біланівського ГЗК:

► прямий (відноситься безпосередньо до діяльності Біланівського ГЗК),
► непрямий (виникає завдяки закупівлям БГЗК в українських постачальників та підрядників) та
► опосередкований (виникає завдяки споживчим витратам працівників Біланівського ГЗК та його підрядників).



Резюме (ключові
результати)1
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Резюме (ключові результати аналізу)

► Ключові результати аналізу, отримані на основі моделювання та порівняння результатів з
відповідними державними статистичними даними по Україні за 2012 рік:

► Розрахована сума прямої доданої вартості від діяльності Біланівського ГЗК складає близько
89 млрд. грн. за 32 роки. Ця цифра буде пов’язана зі 163 млрд. грн. доданої вартості в
інших галузях економіки України за цей період.

► Таким чином, за результатами моделювання кожна гривня доданої вартості Біланівського
ГЗК буде пов’язана з додатковими 1,76 грн. доданої вартості в економіці країни в
середньому за рік (починаючи с 9-го року функціонування Біланівського ГЗК).

► Згідно бізнес-плану БГЗК, запланована кількість працівників підприємства становитиме
1 796 працівників, що за результатами моделювання в середньому за рік сприятиме
підтримці майже 31 200 робочих місць в інших секторах економіки України.

► Іншими словами, кожне робоче місце безпосередньо на Біланівському ГЗК щорічно
сприятиме підтримці 21 робочого місця в інших секторах української економіки,
починаючи з 9-го року функціонування підприємства.

► Згідно з бізнес-планом сума податкових платежів Біланівського ГЗК за 32 роки складе
24 млрд. грн. (по курсу 12 грн/дол. США). Згідно результатів моделювання, ця сума в
цілому за 32 роки буде сприяти сплаті додаткових податків у розмірі 35,9 млрд. грн.
завдяки закупівлям БГЗК та споживчим витратам робітників.

► Таким чином, в середньому за рік кожна гривня податкових платежів Біланівського ГЗК
буде сприяти надходженню додаткових 1,45 грн. податкових відрахувань в економіку
України, починаючи з 9-го року функціонування Біланівського ГЗК.
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Резюме (основні результати)
(продовження)

► Загалом в світі гірничодобувний сектор характеризується високою капіталомісткістю та має один із найвищих рівнів
продуктивності праці серед усіх секторів промисловості. Саме тому зазвичай діяльність гірничодобувних підприємств
має значний непрямий вплив на зайнятість населення.

► Як вже говорилось раніше, згідно бізнес-плану БГЗК кількість працівників підприємства запланована у кількості 1 796
осіб. Ґрунтуючись на показниках бізнес-плану, було розраховано планову продуктивність праці на БГЗК (кількість
працівників на обсяг виробленої продукції). Аналогічні показники (кількість працівників та обсяг виробництва готової
продукції за 2012 рік) по деяких інших ГЗК України було взято із публічно доступної звітності відповідних підприємств, та
зроблено порівняння із плановим показником по БГЗК. Результат порівняння представлено на діаграмі нижче).

Джерело інформації: розрахунки EY (Біланівський ГЗК), дані із публічної
звітності підприємств за 2012 рік (інші ГЗК)
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► Згідно розрахунків, у порівнянні з іншими
українськими ГЗК з видобутку залізної руди, для
роботи Біланівського ГЗК буде потрібно
приблизно в 4 рази менше працівників для
виробництва того ж обсягу готової продукції.

► Також відмічено, що згідно результатів
моделювання, завдяки діяльності Біланівського
ГЗК в економіці України щорічно додатково
виплачуватиметься 2,6 млрд. грн. заробітних
плат (трудових доходів населення). Це результат
розрахунку непрямого та опосередкованого
внесків БГЗК у формування трудових доходів
населення, що згідно методології В.Леонтьєва
створюється завдяки закупівлям БГЗК та
споживчим витратам працівників.



Суть аналізу та методологія
розрахунків2
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► Аналіз соціально-економічного внеску Біланівського
ГЗК у розвиток національної/регіональної економіки
здійснювався за наступними показниками:

► Внесок у ВВП;

► Внесок у зайнятість;

► Внесок у трудовий дохід;

► Внесок у державні фінанси.

► Аналіз будь-яких інших можливих наслідків
діяльності БГЗК (екологічного, демографічного і тому
подібних) не проводився.

► Результати аналізу, моделювання та розрахунків,
наведені в цьому документі, та у відповідному
розширеному звіті, наданого БГЗК за результатами
виконання проекту, стосуються тільки наведених
нижче чотирьох показників.

За якими показниками аналізувався
соціально-економічний внесок Біланівського ГЗК?

Внесок у зайнятість
(створення нових робочих місць і підтримка
існуючих)

Внесок у державні фінанси
(податкові відрахування)

Внесок у ВВП
(валова додана вартість)

Внесок у трудові доходи
(доходи зайнятого населення)

Показники
аналізу
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Прямий ефект
Біланівський ГЗК  та
його діяльність

Непрямий ефект
Постачальники та
підрядні організації

закупівлі

Опосередкований ефект
Компаніїї-виробники
споживчих продуктів

споживчі
витрати

працівників

споживчі витрати працівників

споживчі витрати працівників

► Для аналізу соціально-економічного внеску Біланівського ГЗК в українську економіку використовувалась спеціальна
методологія, розроблена нобелевським лауреатом В.Леонтьєвим. Ця методологія заснована на використанні
міжгалузевого балансу економіки, широко використовується у світовій практиці (включаючи Державну Службу Статистики
України) і дозволяє оцінити три ефекти соціально-економічного внеску:прямий, непрямий та опосередкований.

► Загальна сума цих трьох ефектів по Біланівському ГЗК і складає повний соціально-економічний внесок підприємства.

► Прямий ефект виражений показниками із бізнес-плану БГЗК, непрямий та опосередкований – результат моделювання та
гіпотетичних розрахунків, що засновані на методології В.Леонтьєва та припущеннях, які викладено далі на стор. 12-14.

Повний внесок Біланівського ГЗК складається із
прямого, непрямого та опосередкованого ефектів…
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… кожний з яких аналізувався за чотирма основними
показниками

Додана вартість від діяльності
компаній, що реалізують товари та

надають послуги працівникам
Біланівського ГЗК, його

постачальників та підрядників

Додана вартість від
діяльності Біланівського

ГЗК

Додана вартість від
діяльності підприємств, які є

постачальниками та
підрядниками Біланівського

ГЗК

Внесок у ВВП

Податки та збори, які сплачують
компанії, що реалізують товари та

надають послуги працівникам
Біланівського ГЗК, його

постачальників та підрядників

Податки та збори, що
сплачує Біланівський ГЗК

Податки та збори, які
сплачують постачальники та
підрядники Біланівського ГЗК

Внесок у
формування
державних
фінансів

Трудовий дохід (зарплата) працівників
компаній, що реалізують товари та

надають послуги працівникам
Біланівського ГЗК, його постачальників

та підрядників

Трудовий дохід
(зарплата) працівників

Біланівського ГЗК

Трудовий дохід (зарплата)
працівників підприємств-

постачальників та підрядних
організацій

Внесок у трудові
доходи

Робочі місця в компаніях, що
реалізують товари та надають

послуги працівникам Біланівського
ГЗК, його постачальників та

підрядників

Робочі місця на
Біланівському ГЗК

Робочі місця на
підприємствах, які є
постачальниками та

підрядниками Біланівського
ГЗК

Внесок у
зайнятість

Непрямий ефект
постачальники та
підрядні організації

Опосередкований ефект
споживачі

Прямий ефект
Біланівський ГЗК

планові показники із бізнес-плану БГЗК результати моделювання згідно методології В.Леонтьєва
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Валова додана вартість — що це означає?

► Одним із шляхів оцінки масштабів компанії, промисловості або економіки є визначення їх продуктивності або
оборотів. Валова додана вартість, або ВДВ, від діяльності всіх галузей промисловості у всіх секторах економіки
складає у сумі ВВП країни (валовий внутрішній продукт).

► Стандартним методом розрахунку прямого внеску компанії у ВВП або ВДВ є визначення її так званої «доданої
вартості».  Вона розраховується як різниця між загальним доходом компанії до сплати податків та її загальними
витратами на закупівлю товарів та послуг (тобто витратами за виключенням заробітної плати працівників) з
урахуванням будь-яких змін обсягів запасів. Дохід, або оборот, - це загальна виручка, отримана за певний
період. Як ВДВ, так і ВВП використовуються в якості показників економічного розвитку певного регіону (країни,
області, міста і т.д.) на основі вартості продуктів та послуг і доходу від діяльності підприємств. Зміни показників
ВВП та ВДВ протягом певного періоду використовуються для визначення росту в окремому секторі економіки
та/або в економіці в цілому.

► Підвищення ВДВ може бути результатом підвищення прибутковості (через збільшення обсягів виробництва або
підвищення цін) або зниження витрат на виробництво. Складові частини ВДВ визначають долю кожного
фактора виробництва, трудових витрат та капіталу у вартості, яка формується. Таким чином, підвищення ВДВ
підприємства може відбуватися в результаті збільшення кількості робочих місць, інвестицій або продуктивності
праці на даному підприємстві.

ВДВ податки на
продукцію

субсидії на
продукцію ВВП
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Аналіз зроблено на основі первинних даних
Біланівського ГЗК та власного бізнес-плану підприємства

► В рамках проекту аналіз можливого майбутнього соціально-економічного внеску БГЗК виконувався на основі
власного бізнес-плану підприємства. Станом на червень 2014 року (коли виконувався проект), бізнес-план
БГЗК передбачав розвиток Біланівського ГЗК протягом 32 років та був розділений на фази, які визначалися
згідно виробничих вимог та потреб у фінансуванні:

► Фази 1A і 1B (роки 0-4) – період будівництва кар’єру;
► Фази 2 і 3 (роки 5-8) – період будівництва збагачувальної фабрики та початок роботи кар’єру;
► Фаза 4 (роки 9-31) – повне функціонування Біланівського ГЗК.

► Підприємством було розроблено три сценарії реалізації проекту будівництва та діяльності Біланівського ГЗК:
► План низької продуктивності робіт, який передбачає поступове нарощування виробництва та

фінансування за рахунок отриманого доходу в міру можливості;
► План високої продуктивності робіт, який теж передбачає фінансування за рахунок отриманого доходу

та використання інвестованого капіталу для швидкого нарощування виробництва;
► План необмежного розвитку, який передбачає наявність необмеженого капіталу, і таким чином, почати

виконання гірських робіт так швидко, як тільки це буде можливо, та повністю побудувати збагачувальну
фабрику в перші чотири роки.

► Аналіз, проведений EY, охоплює весь запланований
період функціонування Біланівського ГЗК (32 роки) та,
згідно рішення керівництва БГЗК, базується на
параметрах «Плану високої продуктивності робіт».

► Згідно цього плану, видобуток першої руди запланований у 4 (четвертому) році, а саме: у третьому кварталі
четвертого року функціонування БГЗК заплановано видобуток 5 млн. т. руди.

План високих темпів робіт

 Фаза 1A Фаза 1B Фаза 2 Фаза 3  Фаза 4 >>

Рік 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мт руди 5 15 15 30 30 45 45
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Для цілей аналізу було застосовано відповідні
припущення:

► Враховуючи, що реальне втілення результатів моделювання та розрахунків в подібних проектах не може бути
гарантоване, тому що вони є прогнозними та ґрунтуються на показниках бізнес-плану, які можуть змінитись з
часом, зазвичай робляться відповідні припущення щодо змінних факторів та констант.

► Як було узгоджено із керівництвом Біланівського ГЗК , проведений аналіз ґрунтується на наступних
припущеннях:
► для усього періоду аналізу використовувався курс валют 12.00 UAH/USD, що відповідало реальній ситуації станом на

літо 2014 року, а також прогнозним значенням курсу гривні, які використовувало Міністерство фінансів в той час;
► використовувалися офіційні загальнодержавні/місцеві статистичні дані, до яких є публічний доступ (в основному, з

веб-сайту Державної служби статистики України);
► усі статистичні дані, які використовувалися для моделювання протягом усього періоду (32 роки), включали дані лише

за 2012 рік. Це пояснюється тим, що на період проведення аналізу більшість статистичної інформації за 2013 рік була
недоступною офіційно (в першу чергу, це стосується міжгалузевого балансу української економіки). Іншими словами,
показники економіки України, станом на кінець 2012 року, було прийнято як константу на усі наступні 32 роки
функціонування БГЗК. Розроблена EY модель мала на меті аналіз абсолютних значень повного внеску БГЗК в
економіку України і не передбачала макроекономічного моделювання росту ВВП України.

► розрахунки з 0-го року по 9-ий рік запланованого функціонування БГЗК здійснювались на основі вихідних даних,
отриманих від Біланівського ГЗК, та його бізнес-плану. «Вихідні дані» для кожного року наступного періоду (з 10-го по
31-ий рік), прийнято як такі, що дорівнюють даним 9-го року розвитку (наприклад, кількість працівників підприємства,
сплачені податки, капітальні та операційні витрати і т.д.);

► в рамках дослідження розглядалися лише сплачені податки, а не нараховані. Зокрема, в аналізі не враховувався
грошовий потік за ПДВ через неможливість достовірно визначити періодичність сплати та відшкодування цього
податку у майбутньому;

► згідно рішення БГЗК використовувалася ставка щорічного підвищення зарплати працівників БГЗК
(в еквіваленті дол. США) у розмірі 3%;

► в усіх порівняннях результатів розрахунків та моделювання показників майбутнього внеску БГЗК із відповідними
даними по Україні використано дані за 2012 рік, лише для цілей порівняння та ілюстрації цифр.



Внесок на національному
рівні (Україна)3
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Позитивний вплив Біланівського ГЗК
на економіку України

► Згідно результатів моделювання, закупівлі товарів та послуг Біланівським ГЗК сприятимуть створенню в
економіці України за весь період валової доданої вартості у розмірі до 253 млрд. грн.

► Протягом 32 років прямий ефект від діяльності Біланівського ГЗК у вигляді надходжень у ВВП України
становитиме до 89 млрд. грн., непрямий та опосередкований ефекти – приблизно 163 млрд. грн. Іншими
словами, кожна гривня доданої вартості від діяльності Біланівського ГЗК пов’язана з 1,76 грн. доданої вартості
в інших галузях української економіки (щорічно, починаючи з 9-го року роботи БГЗК).

► У порівнянні з ВВП України за 2012 рік, середньорічний загальний внесок Біланівського ГЗК міг би скласти
близько 0,5% від національного ВВП (у період з 0 до 4 року - 0,03%, а потім підвищитись до 0,7% у період з
9 до 31 року).

► Закупівлі товарі та послуг Біланівським ГЗК сприятимуть підтримці близько 33 000 робочих місць по всій
Україні, які дозволять населенню отримати в формі  заробітної плати 2,6 млрд. грн. доходу. Іншими словами,
кожне робоче місце безпосередньо на Біланівському ГЗК буде пов’язано з 21 робочим місцем в інших
секторах економіки України (щорічно, починаючи з 9-го року роботи БГЗК).

► Загальний обсяг податків, які отримають державний і місцевий бюджети завдяки діяльності Біланівського
ГЗК, становитиме приблизно 60 млрд. грн. за 32 роки в цілому, або в середньому 1,9 млрд. грн. щорічно.
Іншими словами, кожна гривня податків, сплачених Біланівським ГЗК, буде пов’язана із 1,45 грн. податків, що
сплачують підприємства та працівники інших галузей економіки України (починаючи з 9-го року роботи БГЗК).

► Якщо цілі та показники бізнес-плану БГЗК, а також результати моделювання його майбутнього внеску, буде
досягнуто, то річні податкові відрахування (1,9 млрд. грн.) можна було б використати для фінансування таких
бюджетний статей видатків:

► цивільна оборона (518 648 345,02* грн.) та військова підготовка (925 058 980,53* грн.),
► чи санаторно-курортні заклади (1 758 656 007,13* грн.) або заклади культури (1 397 560 303,7* грн.),
► чи професійно-технічні заклади освіти (1 377 376 894,39* грн.). * цифри взяті з Державного Бюджету України на 2013 рік
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Змодельований повний внесок БГЗК у дев'ятому році
функціонування підприємства:

0,5913,096 5,296
Внесок у ВВП
(млрд. грн.)

0,1600,741 1,143
Внесок у державні
фінанси
(млрд. грн.)

0,4580,121 2,423
Внесок у трудові
доходи населення
(млрд. грн.)

8511 796 35 346
Внесок у
зайнятість
(осіб)

Непрямий ефект
підрядники та
постачальники

Опосередкований ефект
споживачі

Прямий ефект
Біланівський ГЗК



page. 17

Змодельований повний внесок БГЗК у порівнянні з
деякими даними по Полтавській області (за 2012 рік)

Полтавська область (2012 рік)БГЗК (9й рік)

Україна

Додана вартість
9 млрд. грн.

Зайнятість
38 тисяч осіб

Податки
2 млрд. грн.

Додана вартість
56.6 млрд. грн.

Зайнятість
415.9 тисяч осіб

Податки
21.6 млрд. грн.
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Сума повного внеску у ВВП України - до 253 млрд.
грн. за 32 роки (результат моделювання)
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Підтримка зайнятості в економіці України – в
середньому 33 тисячі робочих місць щорічно
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Повний внесок до формування державного бюджету -
близько 60 млрд. грн. (результат моделювання)
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В деяких галузях промисловості може відбутись
збільшення обсягів випуску продукції…

Непрямий вплив* млн.
грн.

Постачання електроенергії,
газу, тепла та послуг
кондиціонування повітря

78 518

Послуги перевезення та
зберігання товарів 172 609

Опосередкований вплив* млн.
грн.

Сільське господарство, лісове та
рибне господарство 11 772

Виробництво харчових продуктів;
напоїв та тютюнових виробів 24 171

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автомобілів та мотоциклів 13 628

* в цілому за 32 роки
функціонування підприємства0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Постачання
електроенергії, газу,

пари та
кондиційованого

повітря

Виробництво
металів та готових
металевих виробів,

крім машин і
устатковання

Виробництво коксу
та продуктів

нафтоперероблення

Добувна
промисловість і

розроблення кар'єрів

Транспорт,
складське

господарство,
поштова та

кур'єрська діяльність

м
лн

.г
рн

Непрямий вплив на випуск (в середньому за рік)

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Сільське, лісове та
рибне господарство

Виробництво
харчових продуктів,
напоїв і тютюнових

виробів

Операції з
нерухомим майном

Транспорт,
складське

господарство,
поштова та
кур'єрська
діяльність

Оптова та роздрібна
торгівля, ремонт

автотранспортних
засобів і мотоциклів

м
лн

.г
рн

Опосередкований вплив на випуск (в середньому за рік)

* в цілому за 32 роки
функціонування підприємства
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Опосередкований вплив* К-ть осіб
Сільське господарство, лісове та
рибне господарство 247

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автомобілів та мотоциклів 291

… та кількості працюючих

Непрямий вплив* К-ть осіб
Постачання електроенергії, газу,
тепла та послуг кондиціонування
повітря

3 391

Послуги перевезення та
зберігання товарів 13 332

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автомобілів та мотоциклів 4 177
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page. 23

Згідно результатів моделювання, відбудуться зміни у
зовнішньоторговельному балансі України

► Компанія «Феррекспо» є одним із основних експортерів України. Біланівський ГЗК буде продовжувати цю
«традицію» (ґрунтуючись на запланованому рівні добування залізної руди та експорту готової продукції).

► Експорт України (починаючи з 9-го року функціонування) може збільшиться приблизно на 1,3 млрд. дол. США (в
середньому за рік). Дані наведено в цінах середини 2014 року, ґрунтуючись на показниках бізнес-плану БГЗК).

► Враховуючи наведені вище результати
моделювання, можна припустити, що
майбутній експорт БГЗК вплине на дефіцит
зовнішньоторговельного балансу України,
скоротивши його на 13% (починаючи з 9-го року
функціонування підприємства).

► Можна зробити припущення, що якщо відбудеться
збільшення експорту з України, то зменшиться
необхідність у залученні іноземних кредитних
коштів для фінансування торговельного дефіциту.
Враховуюче це, можна припустити, що діяльність
БГЗК сприятиме економії коштів для погашення
державного боргу приблизно 411 млн. грн.
щорічно* (при курсі 12 грн/дол. США).

* Припущення: з урахуванням річної відсоткової ставки 3% (подібно МВФ).
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Сума доданої вартості від діяльності Біланівського ГЗК за
перші 9 років має бути реінвестована і таким чином
залишитися в Україні (згідно бізнес-плану БГЗК)

Операційні та капітальні витрати
перевищують прибуток за перші

9 років функціонування
підприємства (роки 0-8)

Біланівський ГЗК отримує чистий прибуток, починаючи з 9-го
року свого функціонування, але накопичений потік готівки буде

негативним до 14-го року розвитку
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Внесок на регіональному
рівні (Полтавська область)4
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Частина розрахованого повного внеску БГЗК
відноситься до Полтавської області

► Значна частина розрахованого в результаті моделювання повного внеску БГЗК є внеском на національному
рівні, тобто на рівні всієї країни. Але якщо цілі та показники бізнес-плану, та відповідно результати
моделювання, буде досягнуто, то Полтавська область також повинна отримати вигоди від діяльності БГЗК
(в цілому за всі 32 роки його функціонування):

► Розрахований загальний внесок у ВРП (валовий регіональний продукт) дорівнює близько 112 млрд. грн.;
► Розрахований загальний внесок у трудові доходи зайнятого населення у регіоні дорівнює майже 15 млрд. грн.;
► Розрахована загальна сума податкових відрахувань до обласного та місцевого бюджетів - 3 млрд. грн.;
► Розрахований загальний середньорічний внесок у підтримку зайнятості населення - 6 230 осіб.

► Аналізуючи Стратегію розвитку Полтавської області (станом на липень 2014 року) можна припустити,
що вказана вище сума податкових відрахувань є більшою, ніж суми по деяких інвестиційних проектах зі
Стратегії. Наприклад, можна порівняти вказану суму з сумами по наступних напрямках Стратегії розвитку
Полтавської області:

► Проекти модернізації агропромислового комплексу: необхідна сума інвестицій складає 1,4 млрд. грн.;
► Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства: необхідна сума інвестицій

складає 579 млн. грн.
► Будівництво туберкульозного диспансеру з 350 ліжками: необхідна сума інвестицій складає 330 млн. грн.
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Наприклад, може відбутись зниження рівня
безробіття на 31% (в середньому)

► Згідно із статистичними даними по регіону, у 2013 році кількість безробітних у Полтавській області склала
близько 22 866* осіб.

► Згідно результатів моделювання, діяльність БГЗК буде пов’язана з 7 568 робочими місцями в інших
галузях економіки (непрямий та опосередкований внесок у зайнятість) на території Полтавської області
(починаючи з 9-го року функціонування підприємства).

► Таким чином, можна припустити, що діяльність БГЗК сприятиме зниженню кількості безробітних в регіоні на
33% (починаючи з 9-го року функціонування підприємства, коли БГЗК повинне працювати на повну проектну
потужність – згідно з бізнес-планом).

► Зазначене відсоткове співвідношення розраховане
з урахуванням офіційних статистичних даних
України по безробіттю. Відповідно до методології
МОП (Міжнародної організації праці), кількість
безробітних у Полтавській області в 2013 році
склала 93 042* осіб. Якщо використовувати ці дані,
то вплив на зниження кількості безробітних може
скласти 8,1%.

► Щорічні капітальні витрати Біланівського ГЗК
у середньому складатимуть 237 млн. грн.
(згідно з бізнес-планом підприємства) у період
фаз 1A та 1B (роки 0-4), або 2,8% від загальної
суми капітальних витрат Полтавської області в 2013 р.*; та 339 млн. грн. у період фаз 2 та 3 (роки 5-8), або
4% від загальної суми капітальних витрат регіону за даний період.

* Для цілей порівняння використано дані за 2013 рік, як більш нові, ніж за 2012 р. Інформацію взято з офіційних даних Державної Служби Статистики України.

33%

67%

Підтримка робочих місць в Полтавській області

Зниження безробіття в Полтавській області завдяки діяльності БГЗК
Безробітні в Полтавській області



Внесок на місцевому рівні
(Кременчук, Комсомольськ)5
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Кременчук та Комсомольськ також можуть отримати
економічні вигоди від функціонування БГЗК

► Коли Біланівський ГЗК працюватиме на повній проектній потужності (починаючи з 9-го року, згідно з бізнес-планом), його
повний внесок у підтримку зайнятості на місцевому рівні розрахований в кількості 4 146 осіб. Іншими словами,
завдяки діяльності Біланівського ГЗК у Кременчуці та Комсомольську може підтримуватись більше 4 тис. робочих місць.

► Відповідно до офіційних статистичних даних, сума річних виплат на допомогу по безробіттю в Кременчуці та
Комсомольську складала 80,5 млн. грн. в 2013 р. Порівнюючи ці дані з цифрою по розрахованій підтримці БГЗК
зайнятості в цих містах можна припустити, що такі витрати можуть скоротитись на 55 млн. грн. або на 69%
(починаючи з 9-го року роботи БГЗК).

► Розрахована повна сума внеску до формування державних фінансів на місцевому рівні (податків, отриманих місцевими
органами влади) складає 3 млрд. грн. (в цілому за всі 32 роки роботи підприємства).

► Відповідно до офіційних статистичних даних, річні пенсійні платежі по Кременчуку та Комсомольську склали 1 183 млн.
грн. в 2013 р. Порівнюючи ці дані із розрахованим щорічним повним внеском БГЗК у формування державних фінансів
можна припустити, що щорічна сума такого внеску може покрити 11,6% щорічних пенсійних видатків регіону.

► Припустимо, що половина середньорічного трудового прибутку населення буде витрачена на місцевому рівні (у
Кременчуці, Комсомольську та районі). Згідно результатів моделювання, ця сума складає 69,6 млн. грн. щорічно (у
середньому). Якщо цей показник буде досягнуто, то ці кошти можуть сприяти зростанню випуску різних секторів місцевої
економіки, таких як: роздрібна торгівля, транспорт, сектор розваг і т.д. Більш того, завдяки споживчим витратам
працівників Біланівського ГЗК додатково 10 млн. грн. може бути отримано місцевими компаніями у вигляді виручки.
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Річні витрати на пенсійне забезпечення разом із Біланівським ГЗК

Середні щорічні витрати на пенсійне забезпечення, які можна покрити податковими надходженнями від БГЗК
Витрати на пенсійне  забезпечення в м. Кременчук та м. Комсомольськ в 2013 р.



Про компанію EY

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і
консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють
зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми
формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив
виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий
внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах наших
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями з країн СНД, допомагаючи їм у досягненні
бізнес-цілей. У 21 офісі нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі,
Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону,
Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау,
Бішкеку, Баку, Києві, Донецьку, Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську)
працюють 4800 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до
однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global
Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global
Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства
Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і
не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com

Інформація, що міститься в цьому документі, призначена лише для загального
ознайомлення і не може розглядатися як професійні рекомендації у сфері
бухгалтерської звітності, оподаткування чи інших галузях. Із будь-яких конкретних
питань слід звертатися до фахівця відповідного напрямку.
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