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ДУМКА ЕКСПЕРТА

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/vidbulosya-chergove-zasidannya-ekonomichnogo-dyskusiynogo-klubu

 «20 грудня 2016 року відбулося чергове засідання членів Економічного 
дискусійного клубу, на якому обговорено попередні результати функціонування економіки 
країни у поточному році та оцінено економічні перспективи на 2017 рік.
 Члени Клубу відмітили, що у 2016 році намітилися певні позитивні тенденції до 
оздоровлення економіки країни, що підтверджується статистичними показниками.
 Зокрема, третій квартал поспіль спостерігається, хоч і незначний, але приріст ВВП 
країни, демонструють помірне зростання промисловість та сільське господарство. 
Намітилося пожвавлення  внутрішньої торгової діяльності.
 Однак, зберігається низка системних проблем попередніх років: залишається 
негативним сальдо зовнішньої торгівлі товарами, продовжують падати реальні наявні 
доходи населення, зберігається високий рівень інфляції.
 Але саме головне, не відбувається кардинальних структурних змін в економіці, які 
б дозволили перетворити нашу державу із аграрно-сировинної на країну з 
високорозвиненою сучасною переробною промисловістю….»

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ 
ЗАСІДАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО 
ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ

Докладніше:
 http://edclub.com.ua/my-u-zmi/kytay-gotov-y-budet-ynvestyrovat-v-ukraynu-ruslan-osypenko

 «…В 2013 году взаимный оборот между Китаем и Украиной составлял 11 млрд. 
долл. США и это был пик торговых отношений. В 2015 году мы имели 6,17 млрд. долл., что 
по сравнению с 2014 годом меньше на 23,7 %. То есть, теперешний тренд – резкое 
сокращение торговли между нашими странами. Можно сравнивать 2014 и 2015 год, говоря, 
что мы потеряли только 20%, но если говорить откровенно, то за три года двусторонняя 
торговля сократилась практически наполовину. В этом есть свои причины, и если мы хотим 
развивать отношения с Китаем, необходимо четко и честно разобраться в них, и подумать, 
что необходимо сделать, чтобы вывести товарооборот не только на 11 млрд. дол. США, но 
и на 20, 30, 50 млрд. дол. США. 
 На самом деле, потенциал нашего двустороннего сотрудничества очень большой, 
потому что китайский рынок по многим экономическим секторам практически безграничный. 
Европейский рынок не оправдал надежды украинских производителей по ряду объективных 
причин. Сегодня объём украинского экспорта в общем китайском импорте не превышает 
одного процента....»

КИТАЙ ГОТОВ И БУДЕТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

В УКРАИНУ

Руслан ОСИПЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/my-u-zmi/dyrektor-dp-ukrpromzovnishekspertyza-volodymyr-vlasyuk-my-sylno-vpaly-i-u-nas-malo-chasu

 «…Чому інвестори не йдуть в країну, не будують нових виробництв?  Перше – 
непередбачуваність і невизначеність. Часті зміни законодавства. Друге – незахищеність 
приватної власності.  Третє – параліч судової та правоохоронної гілок влади.  Ну і звичайно 
питання корупції. Особливо на місцевому рівні. Якщо подивитися на якийсь окремий регіон, 
то складається враження, що їм інвестиції непотрібні. Чому так?
 Часто регіональні чиновники створюють собі якийсь бізнес і тому вони не хочуть 
конкурувати з міжнародними гравцями. Тобто, їм невигідно будівництво аналогічно 
виробництва з іноземними інвестиціями і стандартами. Така політика не скрізь, але існує в 
багатьох регіонах.»

МИ СИЛЬНО ВПАЛИ 
І У НАС МАЛО ЧАСУ

Володимир ВЛАСЮК

Докладніше:
http://edclub.com.ua/diyalnist/spravedlyvaya-cena-yly-dopolnennaya-realnost

 «Извечный вопрос о том, что первично – бренд или продукт, бередит сознание 
маркетологов уж долгие десятилетия.
 С одной стороны, все мы отдаём себе отчёт, что в основе всего процесса от 
производства товара до его потребления - стоит процесс удовлетворения потребности 
покупателя.
 Но, ведь потребностью покупателя является прежде всего сам продукт с какими-то 
присущими именно ему и востребованными покупателем уникальными потребительскими 
характеристиками, позволяющими удовлетворить то или иное желание, то есть потребность 
клиента – ежедневную или специфическую, или какую-либо ещё.»

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА! 
ИЛИ ДОПОЛНЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ?

Игорь ГАРБАРУК

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/preodolet-ynfrastrukturnyy-tormoz-agrobyznesa

 «В 2015 г. Украина экспортировала более 39 млн. тонн зерновых. В этом 
маркетинговом году ожидается экспорт зерновых на уровне 41 млн. тонн и прирост урожая 
подсолнечника, что означает дополнительные объемы шрота. Поэтому мы ожидаем объем 
экспорта зерновых, масличных и продуктов переработки на уровне 45 млн. тонн.
 Нужно вспомнить, что в Украине фактически не было инфраструктуры зернового 
рынка. После распада СССР у нас осталось около 700 элеваторов. Это хорошие элеваторы 
с железнодорожным подвозом. Но было только два портовых элеватора в Николаеве и 
Одессе, которые работали на импорт, а не на экспорт.»

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

ТОРМОЗ АГРОБИЗНЕСА

Владимир КЛИМЕНКО

Докладніше:
http://edclub.com.ua/blog/eksport-zhyreet-na-glazah

 «…По данным Национальной ассоциации «Укролияпром», с момента введения в 
1998 г. экспортной пошлины на семена подсолнечника, создавшей предпосылки для 
ориентации на производство продуктов питания и кормов, в Украине было запущено 35 
новых маслоперерабатывающих производств.
 Конкуренция заводов за сырье на внутреннем рынке привела к уникальной 
ситуации. В то время как на мировом рынке снижение цен на подсолнечное масло 
происходит уже третий год подряд, цены на семена подсолнечника на внутреннем рынке 
остаются на стабильно высоком уровне — $400 за тонну.»

ЭКСПОРТ «ЖИРЕЕТ»
НА ГЛАЗАХ

 Степан КАПШУК

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Економічний дискусійний клуб щиро вітає Вас  з  Новим  2017 роком  та Різдвом Христовим! 

Бажаємо, щоб Новий рік був щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги! 
Нехай ці свята принесуть Вам і Вашій родині добро і достаток, а в нашій країні запанує мир, злагода та процвітання!

Дякуємо, що Ви з нами!
Анатолій МАКСЮТА,

Президент Економічного дискусійного клубу



АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
ПОШИРЕНІСТЬ 

ТЮТЮНОПАЛІННЯ
В УКРАЇНІ ТА ЄВРОСОЮЗІ. 

В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ?

http://edclub.com.ua/analityka/poshyrenist-tyutyunopalinnya-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-v-chomu-vidminnist

 За даними Євростату, у ЄС майже чверть 
населення (24%) вживає тютюнові вироби, із них 19,2% − 
щоденно та 4,7% − час від часу.
 Серед країн-членів ЄС перші три позиції щодо 
поширеності тютюнопаління серед населення займають 
Болгарія (34,8%), Греція (32,6%) та Австрія (30,0%).

 Найнижчі щаблі займають Швеція (16,7%), 
Великобританія (17,3%) та Фінляндія (19,2%).
За даними Держстату, в Україні тютюнові вироби вживають 
6,2 млн. осіб або 18,4% населення віком від 12 років та 
старше. Із загальної кількості курців 12,6% (0,8 млн. осіб) − 
це жінки, а 87,4% (5,4 млн. осіб) – чоловіки.
 Якщо говорити про розповсюдженість паління у 
розрізі гендерних груп, то питома вага тих, хто палить, 
серед жінок становить 3,9%, серед чоловіків – 32,8%.

СУБСИДІЇ НА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У 

СІЧНІ-ЛИСТОПАДІ
2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/subsydiyi-na-zhytlovo-komunalni-poslugy-u-sichni-lystopadi-2016-roku

 За даними Держстату, у листопаді ц. р. за 
субсидією для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулися 934,3 тис. сімей.  
 Загалом, за 11 місяців 2016 року таких звернень 
надійшло від 6 691,7 тис. домогосподарств, що на 30,1% 
більше, ніж за 11 місяців 2015 року. Переважна кількість 
(66,5%) таких сімей проживає у містах.

 У листопаді 2016 року порівняно з листопадом  
2015 року середній розмір призначеної субсидії на одне 
домогосподарство збільшився на 43% та становив 1 104,5 
грн..
 На кінець листопада у цілому по країні житлову 
субсидію отримують 40,5% або  6 090,2 тис. сімей.

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА 
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ

МІСТАХ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ
ДЕКАДІ ГРУДНЯ 2016 Р.

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-grudnya-2016

 У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж 
місяця, як і зазвичай, в основному мали різнонаправлені 
тенденції. Водночас зростання роздрібних цін на перекис 
водню та септефрил спостерігалося у всіх досліджуваних 
містах. Натомість корвалол одностайно подешевшав.
 У грудні ц. р. моніторинг ЕДК зафіксував найви-
щий темп зростання  ціни на вугілля активоване у аптеках 
Львова – на 22,6%, а найбільше за місяць здешевів левомі-
цетин у аптеках Одеси − на 18,8%.

 За даними моніторингу Економічного 
дискусійного клубу, у першій декаді грудня ц. р. загальна 
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України 
становила: від 1055 грн. у Дніпрі до 1134 гривень у Києві.
 Упродовж місяця у Києві, Львові та Харкові 
вартість «кошику ліків» зросла, а в Дніпрі та Одесі − 
незначно знизилася.

ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОГО 
БОРЩУ У ЛИСТОПАДІ

2016 РОКУ

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

 За розрахунками ЕДК, у листопаді 2016 року 
вартість каструлі українського борщу об’ємом 3,5−4 літра 
становила: з м’ясом – 65,82 гривні, без м’яса (пісний) −
15,13 гривні.
 

 Порівняно з жовтнем ц. р. борщ з м’ясом 
подорожчав на 0,8% внаслідок підвищення цін на 
яловичину (на 1,4%). Водночас вартість пісного борщу 
втратила 1,0% в результат зниження на 4,0−8,5% 
споживчих цін на буряки, моркву, капусту та цибулю.
 З початку поточного року вартість борщу для 
українців зменшилася: з м’ясом – на 8,5%, без м’яса – на 
29,3%.

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.

ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО У СІЧНІ-
ЛИСТОПАДІ 2016 РОКУ

 

 У листопаді ц. р. загальний обсяг промислового 
виробництва порівняно з листопадом 2015 року збільшив-
ся на 3,7%. Як наслідок – за 11 місяців індекс промислової 
продукції склав 102,1%.

 У листопаді зафіксовано зростання за всіма 
напрямками промислового виробництва. Обсяги 
виробництва у добувній промисловості зросли на 3,3%, 
переробній – на 3,9%, у секторі постачання і розподілення 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –  на 
3,5%.

ЗОВНІШНІЙ БОРГ
УКРАЇНИ У ІІІ КВАРТАЛІ

2016 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/zovnishniy-borg-ukrayiny-u-iii-kvartali-2016-roku http://edclub.com.ua/analityka/promyslove-vyrobnyctvo-u-sichni-lystopadi-2016-roku

 За даними НБУ, станом на 01.10.2016 року 
валовий зовнішній борг України становив 116 015 млн. дол. 
США.

 З початку року борг скоротився на 2 714 млн. дол. 
США, або на 2,3%, натомість, порівняно з даними 2 
кварталу ц. р., його розмір зріс на 0,9% або на 1 053 млн. 
дол. США.
 Основна частка боргу (73,9%) номінована у 
долари США.
 У перерахунку на наявне населення розмір боргу 
склав 2,7 тис. дол. США на кожного українця.

Детальніше за посиланням: http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01122016

ТЕМА НОМЕРА:     БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

СТАНОМ НА 01.12.2016
   Цукор
   В Україні триває сезон виробництва бурякового цукру.
 За попередніми даними, валовий збір цукрових буряків у 2016/2017 маркетинговому році становить 13,2 млн. тонн, 
що на 27% вище порівняно із минулим сезоном. 
 Виробництво бурякового цукру у вересні−листопаді 2016/2017 МР склало 1 670 тис. тонн, що на 28% перевищує 
минулорічний показник.
 Як і роком раніше, імпорт цукру відсутній. Водночас його експорт б’є всі рекорди. Так, за 3 місяці поточного сезону 
цукру експортовано 213 тис. тонн проти 10 тис. тонн у відповідному періоді минулого року. Понад 50% експортних поставок (у 
вартісному виразі) здійснено до Шрі−Ланки, Грузії та Гвінеї.
 Ураховуючи запаси цукру на початок маркетингового року та його внутрішнє споживання у вересні−листопаді, 
розрахункові залишки цукру на 01.12.2016 оцінено у 1 258 тис. тонн, що на 9% менше, ніж на відповідну дату минулого року.
 Загалом, у листопаді експертами підвищено оцінку попереднього місяця щодо виробництва цукру у сезоні 2016/2017 
років – до 1 900 тис. тонн (на 33% вище виробництва цукру у 2015/2016 МР). 


