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ТА КИТАЙСЬКА ТОРГОВА АСОЦІАЦІЯ 

ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

ДУМКА ЕКСПЕРТА

 Підписання Меморандуму про співпрацю між Китайською Торговою  Асоціацією та 
Економічним дискусійним клубом, яке відбулося 24 березня 2016 року, має на меті створити 
дієвий механізм реалізації спільних цілей на шляху подальшого розвитку торговельно-еко-
номічного співробітництва між Україною та Китаєм, зокрема: сприятиме розширенню зв’язків 
між суб’єктами господарювання України та КНР, поліпшенню бізнес-клімату в Україні, 
залученню китайських інвестицій у нові спільні проекти тощо.

 Формами співробітництва між Сторонами, серед іншого, стануть: проведення 
спільних заходів, у тому числі бiзнес-форумiв,  візитів представників ділових кіл; консультації 
та обмін економічною, правовою, маркетинговою, статистичною інформацією.

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/ekonomichnyy-dyskusiynyy-klub-ta-kytayska-torgova-asociaciya-pidpysaly-memorandum-pro

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/tramp-i-supervivtorok-ameryka-hoche-povernuty-robochi-miscya-z-kytayu

 «Українці не дуже цікавляться підготовкою до виборів у США, які пройдуть у 
листопаді 2016 року. Хоча варто було б.
 Після "супервівторка", коли відбувалося попереднє голосування відразу у 12 
штатах, очевидним фаворитом від республіканців стає Дональд Трамп.
Схоже, на праймері з мільярдеру пішла масть, і скоро ми побачимо його змагання з Хіларі 
Клінтон. Звісно, якщо вона виграє свої перегони в Демократичній партії.
 У четвер Трамп виступив з нищівною критикою економічної політики США.
 За його словами, вона призводить до збільшення торгового дефіциту США - 400 млн 
щорічно - і перенесення виробництв зі Штатів у Китай та інші країни.
 Наприклад, "Дженерал моторз" завозить автомобілі китайського виробництва для 
продажу в Америці, а в сусідню Мексику тільки за останні місяці перейшли один за одним 
американські транснаціональні гіганти.
 Республіканець як представник бізнесу впевнений, що якби Америка була фірмою,  
це означало б, що вона щорічно втрачає ці гроші.»

ТРАМП І 
"СУПЕРВІВТОРОК": 

АМЕРИКА ХОЧЕ 
ПОВЕРНУТИ РОБОЧІ 

МІСЦЯ З КИТАЮ
ВОЛОДИМИР ПАНЧЕНКО 

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/blog/ukrayinska-ekonomika-pishla-na-zlit

 «Сумні аналогії спадають на думку, коли аналізуєш перші статистичні дані 
поточного року. Українська економіка, як нам і обіцяли, взяла курс на зліт, але ризики 
розбитися ще на зльоті лишаються вкрай високими. Причиною цьому є невірно задана (або 
загалом не зрозуміла) траєкторія руху, про що свідчить хвилеподібний зліт.
 Що ми мали за підсумками січня:
 продовження, хоча і повільнішими темпами, ніж у минулому році, падіння обсягів 
виробництва, зокрема, у промисловості – на 1,7%, сільському господарстві – на 2,5%, 
вантажообігу – на 3,8%, оптового товарообороту – на 7%, обороту роздрібної торгівлі – на 
1,4%, будівництва – на 11,4%;
 продовження падіння попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього. Зокрема, обсяги 
експорту товарів та послуг скоротились на 28,1%, реальна середньомісячна заробітна плата 
зменшилась на 13,2 %, при цьому упродовж січня загальна сума заборгованості з виплати 
заробітної плати збільшилась на 11,3% і станом на 01.02.2016 становила 2092,5 млн грн.»

УКРАЇНСЬКА 
ЕКОНОМІКА ПІШЛА 

НА ЗЛІТ

БОГДАН ДАНИЛИШИН 

Докладніше:
 http://gazeta.dt.ua/macrolevel/afektivne-upravlinnya-krim-negaynoyi-zmini-prem-yer-ministra-sche-vazhlivishe-zminiti-mandat-principi-formuvannya-ta-diyalnosti-kabinetu-ministriv-_.html

 «Крім негайної зміни прем'єр-міністра, ще важливіше змінити мандат, принципи 
формування та діяльності Кабінету міністрів. 
 Економіка та фінансова система України, як і все суспільство загалом, стали 
заручниками того фарсу, який триває навколо відставки уряду. Суспільству нав'язують два 
неприйнятні варіанти. Або збереження Яценюка на посаді прем'єр-міністра та перетворення 
його на ще слабкішу маріонетку при фактично тотальному підпорядкуванні Кабміну 
безпосередньо президенту. Або кулуарне визначення на Банковій голови та складу так 
званого технічного уряду. А кандидатури до нього в непрозорий і неконтрольований 
суспільством спосіб визначатимуться вузьким колом не уповноважених на це осіб з усіма 
подальшими негативними наслідками для країни. 
 Одночасно свою гру, що штовхає до негайних парламентських виборів (а одразу за 
ними — і президентських), ведуть радикальні сили як із попередньої владної коаліції, так і з 
опозиційного блоку. Такі дії політиків не лише прирікають країну на поглиблення кризових 
явищ, а й ставлять під загрозу саме її існування. Суспільство, його здорова та активна 
частина, в тому числі наявна і у депутатському корпусі, повинні докласти максимум зусиль 
для негайної відставки у Верховній Раді чинного та формування нового уряду (на чолі зі 
справжнім лідером реформ).»

АФЕКТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ІГОР ШУМИЛО 

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/diyalnist/novye-goryzonty-ukrayno-yranskyh-torgovo-ekonomycheskyh-otnoshenyy

 «После подписания в 2015 году международного Соглашения о Совместном 
всеобъемлющем плане действий в отношении ядерной программы Ирана и снятия 16 
января 2016 года международных санкций экономика Ирана начала демонстрировать 
экономический рост и позитивную динамику внешней торговли. В основном, это происходит 
за счет увеличения добычи и экспорта нефти, газа, сельхозпродукции, наращивания 
товарооборота между Ираном и странами Евросоюза, Азии, Канады, Австралии.
 Начиная с января 2016 года Иран нарастил добычу нефти до 3,4 млн. баррелей в 
сутки, что отразилось и на увеличении экспортных показателей: за два месяца после снятия 
санкций Иран увеличил экспорт нефти с 1,3 млн. баррелей нефти до 2,2 млн. баррелей в 
сутки. Кроме того, Иран приступил к разработке новых нефтяных и газовых месторождений, 
в частности, развивается сотрудничество с французской компанией Тotal по освоению 
месторождения Южный Азадеган. Но в планах Иранского правительства приоритетом 
является не столько увеличение экспорта сырой нефти, сколько развитие 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей с целью  полного обеспечения 
страны нефтепродуктами - бензином, дизельным топливом, мазутом, маслами и их экспорт. 
По заявлению министра нефтяной промышленности Ирана Б. Зангане, к маю 2016 года 
Иран запустит новый НПЗ «Сэторе» в Персидском заливе.»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
УКРАИНО-ИРАНСКИХ 

ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
АНДРІЙ БЕРЕЗНИЙ 



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ
СТАН ЗОВНІШНЬОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ

Детальніше за посиланням:

http://edclub.com.ua/analityka/stan-zovnishnoyi-zaborgovanosti-ukrayiny

http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01032016

 Протягом 2015 року обсяг валового зовнішнього 
боргу  зменшився на  7,6 млрд. дол. США і на 01.01.2016 
становив 118,7 млрд. дол. США, або  2,8 тис. дол. США на 
одного мешканця країни.

 У долари США номіновано 75% суми зовнішніх 
запозичень, у євро – 11%.
 Упродовж  минулого року на 77% або на 5,8 млрд. 
дол. США збільшено обсяг наших золотовалютних 
резервів, що переважно відбулося за рахунок запозичень.
Станом на кінець 2015 року їх обсяг склав 13,3 млрд. дол. 
США або 11,2% від загальної суми заборгованості.

 З цією метою було здійснено співставлення 
позицій 161 країни світу за Індексом сприйняття корупції із 
рівнем ВВП на душу населення та із часткою населення, 
що має доступ до мережі Інтернет. До відома: в Україні 
доступ до  Інтернету має 43% населення, в той час, як в 
розвинутих країнах цей показник перевищує 85% та 
визначено ступінь залежності.

І ЗНОВУ ПРО КОРУПЦІЮ

http://edclub.com.ua/analityka/i-znovu-pro-korupciyu

 ЕДК  проаналізував зв'язок між рівнем корупції в 
ряді країн світу, із рівнем життя населення та із можливістю 
отримання громадянами інформації.

ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ 
РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБІГ 

http://edclub.com.ua/analityka/pro-shcho-rozpovidaye-rozdribnyy-tovaroobig

 У доларовому еквіваленті упродовж 2014-2015 
років роздрібний товарообіг скоротився  у 2,4 рази (з 111,2 
млрд. $  у 2013 р. до 46,6 млрд. $   у 2015 р.). Тобто, 
«кровоносна система» економічного організму країни не 
отримала більше 60 млрд. доларів.
 Протягом останніх десяти років  суттєвих змін у 
товарній структурі роздрібного товарообігу не відбувалося.   

 У останні 2 роки в Україні обсяг роздрібного 
товарообігу у порівняних цінах скоротився майже на 30%, в 
тому числі у 2015 році – на 20,7%.

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ЖИТИ СТАНЕ КРАЩЕ?

ТЕМА НОМЕРА: ПОТОЧНИЙ СТАН 
ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ОСНОВНИХ  ВИДІВ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

http://edclub.com.ua/analityka/zhyty-stane-krashche

 Не минуло і 15 років як Уряд перейнявся 
переглядом споживчого кошика українця. 

 Економічний дискусійний клуб вирішив 
проаналізувати, чим відрізнятимуться запропоновані 
експертною комісією набори продовольчих, 
непродовольчих товарів та послуг від діючих на сьогодні, 
які були затверджені ще у 2000 році.
 Що стосується поживного складу наборів 
продовольчих товарів, то їх калорійність у розрізі 
соціально- демографічних груп  залишатиметься на рівні 
2000 року. 

 Напередодні чергової заяви про наміри 
підвищити вартість проїзду у столичному метро, ЕДК 
вирішив порівняти діючі тарифи на перевезення у різних 
країнах світу. 

 За даними Науково-технічного центру «Псіхєя», в 
березні ц. р. зафіксовано зростання роздрібних цін палива 
на українських АЗС. 

Риба та рибопродукти
 За попередніми оцінками,  
внутрішній вилов риби та добування інших 
водних біоресурсів (з урахуванням 
домогосподарств)  у  2015 році становив  135 
тис. тонн, що на 3% менше, ніж торік. 
У 2015 році відбулося скорочення експорту 
риби до  10 тис. тонн проти 45 тис. тонн у 
2014 році. 
Девальвація гривні обумовила стрімке 
подорожчання  імпорту риби та рибних 
продуктів, у зв’язку  з цим  його обсяги 
порівняно з попереднім роком  зменшилися 

Молоко, м'ясо
 За 2 місяці  2016 року всіма 
категоріями господарств України 

вироблено 1181 тис. тонн молока, або на 
0,6% менше, ніж у січні-лютому 2015 року, 
м’яса всіх видів – 389 тис. тонн (на 0,3 % 
менше).   
Скорочення виробництва тваринницької 
продукції відбувається на фоні зменшення 
чисельності поголів’я худоби та птиці. 
З початку року спостерігається зростання 
експорту та імпорту м’яса та м'ясопродуктів. 
Так, експорт порівняно з відповідним 

Цукор
 За 6 місяців  поточного 
маркетингового року внутрішнє споживання 
цукру оцінюється  у 788 тис. тонн.  Експорт за 
вказаний період склав 36 тис. тонн, імпорт – 
46 тис. тонн. Активізація зовнішньої торгівлі 
цукром відбулася у січні-лютому 2016 року. 
За цей період було вивезено 25,9 тис. тонн 
цукру та імпортовано 45,2 тис. тонн. Основні 
імпортні поставки здійснювалися з 
Нідерландів та Бразилії.  
Залишки  цукру на 01.03.2016 оцінюються у 1 
111 тис. тонн, що на 27% менше, ніж на 

ОГЛЯД РИНКУ НАФТИ І 
НАФТОПРОДУКТІВ ЗА 
БЕРЕЗЕНЬ 2016 РОКУ

  http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-rynku-nafty-i-naftoproduktiv-za-berezen-2016-roku

 Роздрібні ціни на бензин А-95 (євро) за звітний 
місяць в середньому підвищилися на 0,91 грн./л. На 
найнижчому рівні (19,40 грн./л) ціна бензину знаходилась в 
період з 1 по 9 березня і найвищої позначки (20,32 грн./л) 
досягла станом на 28 березня.
 У березні також спостерігалося подорожчання 
дизельного пального (євро) в середньому на 1,18 грн./л (у 
доларовому еквіваленті – на $0,07/л). 

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ У МЕТРО 
В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ 

http://edclub.com.ua/analityka/vartist-proyizdu-u-metro-v-ukrayini-ta-inshyh-krayinah-svitu

 Напередодні чергової заяви про наміри підвищи-
ти вартість проїзду у столичному метро, ЕДК вирішив 
порівняти діючі тарифи на перевезення у різних країнах 
світу. 
 Слід зазначити, що вартість проїзду в метро у 
різних країнах світу варіює в залежності від багатьох 
факторів, зокрема: від зони обслуговування, віку пасажира, 
кількості бажаних поїздок, і навіть від ваги пасажира. 

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.

Олії рослинні
 За оцінками експертів,  у першій 
половині 2015/2016 маркетингового року 
вітчизняними підприємствами вироблено 2 
577 тис. тонн олій рослинних, в тому числі 
соняшникової – 2 410 тис. тонн (93%). Із 
загального обсягу виробництва на внутрішнє 
продовольче споживання спрямовано     259 
тис. тонн. Левову частку виробленої олії – 
2410 тис. тонн – було експортовано. Більше 
половини українського олійного експорту 
припадає на Індію, Китай, Іспанію. Імпорт 
олій за 6 місяців маркетингового періоду  

У офісі Економічного дискусійного клубу 18.03.2016 відбулося чергове засідання 
робочої групи зі складання балансів попиту і пропозиції. 


