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ПРОБЛЕМА
Україна та Індія почали торгува�

ти після того, як Україна здобула
незалежність 24 серпня 1991 року.
Починаючи з наступного 1992 року
обидві країни експортують та імпор�
тують товари і послуги, проте розмір
та обсяги торгівлі залишаються до�
сить низькими, особливо з боку
Індії.

У запропонованій статті розгля�
дається поточний стан торгівлі між
Україною та Індією. Автор вважає,
що обсяг торгівлі між цими країна�
ми не зростає очікуваними темпами,
особливо експорт з Індії до Украї�
ни; пасивний торговельний баланс
Індії з Україною можна зменшити, а
відтак можна експортувати до Ук�
раїни більше товарів і послуг.

ОГЛЯД ІНДІЙСЬКО�
УКРАЇНСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Індійсько�українські торго�
вельні зв'язки та економічне співро�
бітництво розвивались на основі дов�
готривалих дружніх стосунків між
двома країнами. Індія однією з пер�
ших держав світу визнала суверенну
Україну. Це відбулося у грудні 1991
року, й уже три тижні потому, 17
січня 1992 року, між країнами було
встановлено дипломатичні відноси�
ни. У березні 1992 року було підпи�
сано Угоду про дружбу і співробіт�
ництво між Україною та Індією, яка
дала значний поштовх розвитку
індійсько�українських торговельних
зв'язків.

Перший генеральний консул по�
сольства України в Індії Георгій Іва�
нович Ходоровський одним із пер�
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ших дав оцінку стану індійсько�ук�
раїнської двосторонньої торгівлі в
1996 році: "Обсяги й структура дво�
стороннього експорту� імпорту не
відповідали ані потребам, ані можли�
востям наших держав" ( Із: Україна
— Індія: від серця до серця, Київ,
2006).

Цей коментар українського дип�
ломата свідчить про те, що дві краї�
ни почали торгувати, але стан цієї
торгівлі міг бути набагато кращим.
Схожу думку про індійсько�украї�
нську торгівлю висловив Повноваж�
ний посол посольства України в Індії
Олег Семенець. Виступаючи перед
учасниками Cпільної індійсько�ук�
раїнської ділової ради, 21 січня 2002
року, він сказав: "Нове покоління
наших громадян розвиває зв'язки
між Україною та Індією в нових істо�
ричних умовах. Наші країни не ма�
ють чого ділити, зате мають багато
чим поділитися на користь обох
націй. Україна та Індія отримають як
політичні, так і економічні вигоди,
якщо будуть розвивати взаємну тор�
гівлю, зміцнювати економічне, нау�

кове, технологічне, військове і техн�
ічне , культурне співробітництво,
якщо привнесуть прагматичності до
своїх відносин, а також зблизяться
в кожній сфері людського життя."

Під час візиту до Індії в жовтні
2003 року Президент України Леонід
Кучма підсумував стан двосторон�
ньої торгівлі у своєму виступі: " Існує
величезний потенціал для розвитку
торговельного  й економічного
співробітництва між Україною та
Індією. Ринок України відкритий для
індійських товарів."

Ця цитата ще раз підтверджує
думку автора про те, що індійсько�
українські торговельні зв'язки не є
оптимальними та існують широкі
можливості, особливо для Індії,
збільшити свій експорт до України.

З наведених вище думок можна
зробити висновок про те, що двосто�
роння торгівля між двома країнами
не розвинулась так, як це очікува�
лось, і як вона мала би розвинутись.
Таку думку висловлює також профе�
сор Ракеш Джоші, викладач мене�
джменту Індійського інституту зару�
біжної торгівлі. У своєму дослі�
дженні, опублікованому в індійсько�
му журналі  "Vaanijya" (Vaanijya, бе�
резень 2005 року, Делі, Індія), він
аналізує закономірності та перспек�
тиви торгівлі Індії в Центральній і
Східній Європі; зокрема, висловлює
думку про те, що індійські експорте�
ри могли б активніше вивчати мож�
ливості проникнення на ринок Ук�
раїни.

ПОТОЧНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ
ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ

ТА ІНДІЄЮ
Україна має економіку, яка зро�

стає і поширюється, і таким чином,
стає впливовою у світі. За період
січень�листопад 2007 року зафіксо�
вано такі вагомі показники ВВП як
630.0 мільярда гривень,  що на 6.5%
більше, ніж за попередній період
того ж року.

Економіка України посідає дру�
ге місце серед країн колишнього Ра�
дянського Союзу після Російської
Федерації (табл 4).

Торгівля товарами між Украї�
ною та Індією значно зросла за ос�
танні роки, і ми сподіваємося, що

Таблиця 1. Експорт України до Індії ( 2002—2006 рр.)

  
 

    
 

2002     $157,846,064 

2003     $202,789,420 

2004     $423,657,020 

2005     $736,868,755 

2006     $850,105,465 

Із: UN Com trade Database.
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вона буде процвітати у найближчо�
му майбутньому. Цьому сприяти�
муть теплі стосунки між двома де�
мократичними країнами, а також
значні розміри та швидкий ріст еко�
номіки в обох країнах.

Наведена вище таблиця показує
стійкий щорічний приріст до обсягу
експорту (в доларах США) з Украї�
ни до Індії. У 2002 році його сума
становила 157,846,064 доларів США,
а до 2006 року зросла більш, ніж у
п'ять з половиною разів і досягла
850,  105,465 доларів США. У 2007
році очікується таке ж динамічне
зростання, при цьому сума експор�
ту буде більшою від 1000,000,000 до�
ларів США. Таким чином, експорт
України до Індії динамічно зростає,
що не можна сказати про експорт
Індії до України, як ми це бачимо з
наведеної нижче таблиці.

Як бачимо, експорт Індії в 2002
році становив 93,249,760 доларів
США,  в наступних роках він зрос�
тав повільно, і до 2006 року сума
збільшилась більш ніж у три рази і
становила 289,117,667 доларів США.

Порівнюючи дві таблиці, ми чітко
бачимо, що експорт України до Індії
з 2002 року до 2006 року зріс у п'ять
з половиною разів, тоді як експорт
Індії до України за той самий період
зріс тільки трошки більше ніж у три
рази, тобто не зростав бажаними
темпами.   У 2006 році, таким чином,
Україна мала активний торговельний
баланс 500, 000,000 доларів США.
Індія, яка має пасивний торговель�
ний баланс, на нашу думку, мусить
прагнути принаймні зменшити його.

Розглянемо таблицю, яка описує
експорт Індії до України в цифрах:

З наведеної вище таблиці можна
зробити чіткі висновки щодо потоку
експорту Індії до України.

Якщо взяти 2002—2003 рік як ба�
зовий, можна побачити, експорт
Індії у перерахунку на долари США
становив тільки 93.70 мілн.

У 2003—2004 роках весь експорт
Індії зріс майже на 18% у порівнянні
з попереднім роком, але частка екс�
порту до України становила тільки
0.17 відсотка від усього експорту
Індії. Це мізерна частка, адже тільки

0.17 із 100 відсотків!
2004—2005 роки були роками

стрімкого зростання експорту Індії
— 88.39 відсотків збільшення у по�
рівнянні з попереднім роком, майже
вдвічі, і за рахунок цього експорт
Індії до України склав  0.25 відсотка
від світового експорту Індії.

У 2005—2006 роках темпи зрос�
тання експорту утримувались. Як ба�
чимо з таблиці 2, весь експорт Індії
зріс у перерахунку на долари США
від 207.73 мільйонів до  258.19 міль�
йонів, але частка експорту Індії до
України у порівнянні з ним залиши�
лась на рівні 0.25 відсотка, що ми
мали у попередньому році.

Зрештою, в 2007 році відсоткова
частка експорту Індії до України не
залишилась навіть  0.25, а зменши�
лась до 0.23, що свідчить про скоро�
чення темпів росту.

Таким чином, хоча весь експорт
Індії у перерахунку на долари США
зростає і в 2007 році досяг майже 300
мільйонів доларів США, відсоткова
частка експорту Індії до України за�
лишалась незначною. Так, у 2005 і
2006 роках вона становила 0.25
відсотка, що можна розглядати як
свідчення стабілізації експорту, про�
те в наступному 2007 році з'явилась
тривожна тенденція до зменшення,
коли відсоткова частка експорту
Індії до України становила тільки
0.23. На нашу думку, наведені вище
цифри свідчать про можливості
збільшення експорту Індії до Украї�
ни.

Оскільки експорт України до
Індії постійно зростає як відносно до
долара США, так і у відсотках, Індія
має пасивний торговельний баланс із
Україною.

ВИСНОВКИ
1. Детальний аналіз основного

експорту Індії до України показує,
що фармацевтичні продукти станов�
лять приблизно 35—40% від усієї
вартості торгівлі Індії в доларах (див.
табл. 5).

Можна виділити такі категорії
товарів як вироби із пластику, засо�
би пересування, ядерні реактори та
різноманітні харчові продукти, які
Індія експортує до України  у значній
кількості.

Таким чином, однією із серйоз�
них причин недостатнього зростан�
ня експорту Індії до України може
бути обмеження цього експорту 7—
8 категоріями товарів.

2. Спостерігається зростання ек�
спорту Індії до України у грошово�
му вираженні, тобто обсяги експор�
ту постійно збільшуються, але його
відсоткова частка відносно всього
експорту Індії до країн світу зали�
шається дуже малою, тільки 0.25%.

3. Частка експорту Індії до Ук�
раїни відносно всього експорту Індії

Таблиця 2. Експорт Індії до України ( 2002—2006 рр.)

  
 

    
 

2002     $93,249,760 

2003     $108,904,495 

2004     $200,338,836 

2005     $259,179,608 

2006     $289,117,667 

Із: UN Com trade Database.

Таблиця 3. Департамент торгівлі Банк даних з експорту та імпорту
відносно країни

S.No. \  2002-
2003  

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

1.  EXPORT  93.70 110.27 207.73 258.19 289.64 

2.  %    17.68 88.39 24.29 12.18 

3.   :   52,719.43 63,842.97 83,535.94 103,090.54 126,361.46

4.  %    21.10 30.85 23.41 22.57 

5.  %   0.18 0.17 0.25 0.25 0.23 

6.  IMPORT  194.96 235.15 538.67 792.39 998.61 

7.  %    20.62 129.07 47.10 26.03 

8.   :  61,412.13 78,149.61 111,517.44 149,165.73 185,749.30

9.  %    27.25 42.70 33.76 24.53 

10.  %    0.32 0.30 0.48 0.53 0.54 

11.  :   288.65 345.42 746.40 1,050.58 1,288.25 

12.  %    19.66 116.09 40.75 22.62 

13.   :    114,131.56 141,992.58 195,053.38 252,256.27 312,110.76

14.  %    24.41 37.37 29.33 23.73 

15.  %   0.25 0.24 0.38 0.42 0.41 

16.       

17.      -8,692.70 -14,306.65 -27,981.49 -46,075.19 -59,387.85 

Дата: 25/02/2008
Цифри: мільйони доларів СШАКраїна: Україна

Із: http://www.dgciskol.nic.in/
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до країн світу не збільшується. Так,
дані із різних джерел свідчать про те,
що два роки (2005 і 2006 рр.)  вона
була стабільною і становила 0.25
відсотка. У 2007 році навіть ця циф�
ра зменшилась до 0,23 відсотка, що
свідчить про зменшення обсягів екс�
порту Індії до України.

4. Для Індії, економіка якої ста�
більно зростає на 7—8 % щорічно,
Україна є привабливим ринком у
центрі Європи, із населенням 47
мільйонів чоловік.   Тому індійські
торговці, виробники і бізнесмени ма�
ють докласти усіх зусиль для того,
щоб розширити присутність Індії на
ринку України.

З метою збільшення розміру і
обсягу двосторонньої торгівлі та ек�
спорту Індії до України зокрема
можна запропонувати такі заходи:

1. Неурядова організація Спільна
індійсько�українська ділова рада
існує із 2000�го року, але їй не вдало�
ся серйозно вплинути на торговельні
відносини двох країн. Ми сподіваємо�
ся, що в майбутньому спільна рада
вживатиме відповідних заходів для
розвитку двосторонньої торгівлі.

2. Аналіз міжнародного HS
(Harmonised System) збірника кате�
горій товарів (HS — це узгоджена си�
стема класифікації товарів, яка зап�
ропонована Організацією Об'єдна�
них Націй і використовується в усь�
ому світі для опису міжнародної
торгівлі), зокрема тих категорій, які
стосуються експорту Індії до Украї�
ни, показує, що індійські фірми та ви�
робники працюють лише з 80 кате�
горіями із 99 можливих. Більше того,
Індія активно експортує тільки 7—8
категорій товарів. Отже, для збіль�
шення розмірів та об'єму торгівлі

Індія мусить
з бі ль шит и
кількість ка�
тегорій то�
варів свого
експорту до
У к р а ї н и .
Вже зараз
індійські ек�
с п о р т е р и
м о ж у т ь
розглянути
можливості
е кс по рт у�
вання кош�
товного ка�
міння і при�
крас, бавов�
няних тка�
нин і ви�
робів із них,
виробів руч�
ної роботи,
транспорт�
ного обладнання, електронних то�
варів і горіхів кеш'ю.

3.  Тільки в одній категорії то�
варів експорт Індії сильно сконцен�
трований, а саме: до 35% від усього
експорту припадає на фармацевтич�
ний сектор. З одного боку, це є
свідченням сильної позиції Індії в цій
категорії, а з іншого боку, вказує на
обмеження індійського експорту до
України. Тому з метою збільшення
експорту індійські компанії мають
розглядати інші сектори української
економіки, до яких їхні виробники
можуть експортувати свої товари.

4. З метою пропагування двосто�
ронньої торгівлі, керівники економ�
ічних і торгових міністерств та
відомств обох країн мають організо�
вувати спільні круглі столи для об�

Таблиця 4. ВВП країн СНД у 2006 році

( )

1 986,940

2 106,111

3 77,237

4 36,945

5 20,122

6 17,178

7 10,496

8 7,550

9 6,406

10 3,266 ( ' )

11 2,811

12 2,695

Таблиця 5. Департамент торгівлі
Банк даних експорту�імпорту

Експорт: Всі товари відносно країни Україна
Експорт Індії до України: основні категорії товарів

HS 
 

 
 

2002 –
2003 

2003 –
2004 

 

2004 –
2005 

2005 –
2006 

2006 –
2007 

21    4.59 5.66 8.77 13.17 14.09 
29   

 
2.29 3.15 4.04 4.90 7.65 

30  
 

29.67 42.05 70.80 92.85 107.72 

39 , , 
 

5.60 4.57 13.51 14.68 3.73

61   9.63 10.70 8.14 12.16 8.32
62   0.90 5.08 1.69 2.39 2.38 
71   

  
,  

     

1.13 2.46 23.46 0.41 0.73

72   0.30 1.17 3.32 7.22 33.99 
84 , ,  

   
4.68 3.68 14.19 20.87 15.52 

87   
,  

 

4.73 4.20 11.81 22.44 27.99 

    Вартість: мільйонів доларів США

говорення нагальних питань. Такі
зустрічі, а також регулярні поїздки
торгових представників для встанов�
лення нових зв'язків, сприятимуть
збільшенню розміру та об'єму
торгівлі між Індією та Україною.

5. Індія відома в усьому світі як
країна, яка надає найбільше офшор�
них послуг, таких як створення ком�
п'ютерних програм, центрів теле�
фонного обслуговування і т.ін.
Індійські бізнесмени можуть шука�
ти українських партнерів, а також
створювати спільні підприємства з
українськими фірмами, оскільки в
Україні сьогодні є багато високоос�
вічених молодих людей, які знають
англійську мову і можуть працюва�
ти у таких напрямах.

6. Посольство Індії в Україні
може проводити дослідження з ме�
тою виявлення можливостей експор�
ту товарів та послуг з Індії до Украї�
ни із подальшим інформуванням
індійських бізнесменів.
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7. Дружба за три моря. Україна �
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