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ДУМКА ЕКСПЕРТА
СВОБОДА ВИБОРУ І
ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ.
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

ЩОДО ПИТАННЯ
ВІДМІНИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА
ПРОДОВОЛЬСТВО

Володимир ВЛАСЮК

Богдан ДАНИЛИШИН

«…Явище трудової міграції складне та багатовимірне, як і все, за чим стоїть
відповідальний вибір людини. Поговорімо про один з найважливіших вимірів — економічний.
За офіційними даними, за останні три роки кількість економічно активних українців, що
виїхали за кордон з метою працевлаштування, збільшилася на 1,2 млн. Зараз це понад 25%
економічно активного населення.
В усіх областях діють десятки центрів з вербування громадян для праці за
кордоном. Вербують в основному у Польщу і Чехію. Там бракує кваліфікованих робочих рук
для підтримки економічного зростання. Багато їхніх громадян виїхали на Захід, тому дефіцит
робітників стримує розвиток економік. Джерелом поповнення робітників вони бачать
насамперед Україну.
У нас же звикли говорити про наявність кваліфікованої і недорогої робочої сили як
про конкурентну перевагу. Проте усякій можливості — свої час і місце. Якщо вчасно її не
використати, вона зникає. За нинішньої динаміки через два-три роки стан трудових ресурсів
стане обмеженням, а не конкурентною перевагою України…».
Докладніше:

«Останнім часом журналісти і представники політичних, наукових кіл запитують про
моє ставлення до планів Уряду щодо відміни державного регулювання цін на деякі види
продовольчих товарів. Після консультацій із фахівцями Економічного дискусійного клубу, ми
прийшли до наступних висновків…
З нашої точки зору сучасна соціально-економічна ситуація не може бути
аргументом на користь доцільності усунення держави від процесу регулювання цін на
основні види продуктів харчування. При цьому це можуть бути не тільки адміністративні
методи.
У діючому нині законодавстві закріплені норми, які дозволяють здійснювати цінове
регулювання ринковими механізмами (здійснення інтервенційних операцій, застосування
норм антимонопольного законодавства). Але за останні 3 роки держава зазначені механізми
фактично не задіяла».

ПРО БЮДЖЕТ-2017:
ЗАДУМАЛИ ЯК ХАЙ-ТЕК,
ПРОДОВЖИЛИ ЯК ХАЙ
ТАК, А ЗАВЕРШИЛИ ТА БОГ ІЗ НИМ

В УКРАЇНІ
ДЕМОГРАФІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ ВИЧЕРПАНО.
МИ ВИМИРАЄМО
ВЖЕ 50 РОКІВ

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Елла ЛІБАНОВА

http://edclub.com.ua/blog/svoboda-vyboru-i-trudova-emigraciya-ukrayinskyy-vymir

«…Дохідну частину головного кошторису було нереально виконати навіть до того, як
постало питання про націоналізацію «Приватбанку». Очевидно, що нині НБУ змушений буде
здійснити емісію коштів, що призведе до інфляції. Тобто купівельна спроможність коштів
зменшиться. Так, грошова маса в економіці збільшиться, відповідно зростуть надходження від
податків. Однак це буде інфляційний дохід.
Тож практика існування «прихованого» дефіциту бюджету буде продовжена. Обсяг
державного та гарантованого державою боргу може сягнути 94-100% ВВП. Закладене урядом
на наступний рік 3%-ве «зростання» ВВП насправді не можна назвати розвитком економіки.
Йдеться про дуже повільне відновлення, адже з такими темпами нам знадобиться
щонайменше 20 років, аби досягти принаймні рівня 1990-х років. Тим більше, що відбудова не
стосується машинобудування, металургійної промисловості, електротехнічної галузі, а
відбувається лише за рахунок сільського господарства».
Докладніше:

Докладніше:

http://edclub.com.ua/blog/shchodo-pytannya-vidminy-derzhavnogo-regulyuvannya-cin-na-prodovolstvo

«…Для того, щоб забезпечувалося просте відтворення населення, щоб покоління
батьків заміщувалося поколінням дітей, треба, щоб пересічна жінка народжувала 2,13 - 2,15
дітей. Такого нема 50 років в Україні.
Зрозуміло, що потенціал демографічного зростання вичерпався. В Європі така
сама ситуація. Просто там це компенсується міграційним напливлом. По-перше,
приїжджають молоді люди, які охолоджують вікову структуру. А в країнах, де частка осіб
молодшого віку менша, меншою є частка тих, хто потенційно ось-ось помре. І навпаки.
Якщо вищою є частка молоді, то вищою є здатність народжувати. В усіх без винятку
європейських країнах, якби не було міграції, яка охолоджує структуру, плюс приїжджають з
країн, де традиції є народжуваності, то депопуляція була б по всій Європі. В Україні
депопуляція не компенсується міграційними процесами. Різниця десь приблизно 300 тис. на
рік…».

Докладніше:

http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ekonomist-pro-byudzhet-2017-zadumaly-yak-hay-tek-prodovzhyly-yak-hay-tak-zavershyly-ta-bog

http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ella-libanova-v-ukrayini-demografichnyy-potencial-vycherpano-my-vymyrayemo-vzhe-50-rokiv

50 ВІДТІНКІВ МАЛОГО
БІЗНЕСУ

УКРАЇНСЬКІ ВОДІЇ
ЗАРАДИ ЕКОНОМІЇ
МАСОВО
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ
ВІД БЕНЗИНУ

Володимир ПАНЧЕНКО

Сергій САПЄГІН

«…Традиційно повелось, що у нас до таких відносять фізосіб-підприємців.
Можливо, висловлю неполярну річ, але уподібнювати українські ФОПи до європейських SME
– абсолютно хибно. Але саме цим займаються часто урядовці, коли їм потрібно показати, що
бізнес клімат у нас налагоджений, стверджуючи, що кількість SME у нас і в розвинутих
країнах Європи приблизно однакова. Це зовсім не так.
З однієї сторони, наші ФОПи - часто це самозайняті базарні торгівці чи фейкові
інструменти великих компаній для ухилення від сплати податків. З іншого боку - це
підприємець, який не здатен згенерувати дохід, який дозволить заплатити 500 гривень
місячного податку. Тому таку діяльність не можна вважати бізнесом. Це скоріше
самозайнятість у кризовій ситуації. На практиці на одного такого підприємця припадає до 10
тисяч гривень виручки (не зарплати) на місяць - це навіть не 500 доларів».
Докладніше:

http://edclub.com.ua/blog/50-vidtinkiv-malogo-biznesu

«…Збільшення споживання скрапленого газу спостерігаємо останні п'ять років.
Лише торік вони зросли майже на 20%. Однак якщо раніше ми повністю
забезпечували себе цим пальним і навіть експортували його, то тепер виробництво
скрапленого газу відчутно скоротилося, і нам доводиться імпортувати чималу частку цього
пального. Основні обсяги завозимо з Білорусі та Росії.
У країні економічна криза, купівельна спроможність населення знижується, і люди
шукають можливості зменшити витрати на пальне. Зокрема, власники машин відмовляються
від дорогого бензину. Адже співвідношення вартості автогазу та бензину -- 1:2 сприяє не
лише збільшенню обсягів реалізації та закупівлі газу, але й швидкій окупності автомобілів
для малого бізнесу».

Докладніше:

http://edclub.com.ua/my-u-zmi/ukrayinski-vodiyi-zarady-ekonomiyi-masovo-vidmovlyayutsya-vid-benzynu

АКТУАЛЬНІ ЦИФРИ ТА ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ ТА
ЄВРОСОЮЗІ.
ПІДСУМКИ 2016 РОКУ
У 2016 році загальна вартість українського
товарного експорту склала 36,4 млрд. доларів. США (або
32,9 млрд. євро), що на 4,6% менше порівняно з
аналогічним періодом минулого року.

Слід зазначити, що порівняно з 2013 роком
обсяги українського товарного експорту у вартісному
виразі зменшилися на 43%.
Імпорт товарів в Україну зріс упродовж року на
4,6% та склав 39,2 млрд. доларів США (або 35,5,9 млрд.
євро).
За результатами 2016 року сальдо зовнішньої
торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 2,9
млрд. доларів США (або «мінус» 2,6 млрд. євро).
У минулому році у ЄС відбулося незначене
скорочення обсягів міжнародної торгівлі товарами: обсяги
експорту скоротилися на 2% до 1 746 млрд. євро, імпорту −
на 1% до 1 706 млрд. євро.
http://edclub.com.ua/analityka/mizhnarodna-torgivlya-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-pidsumky-2016-roku

УКРАЇНЦІ ЗА
КОРДОНОМ ТА
ІНОЗЕМЦІ В УКРАЇНІ

ВИРОБНИЦТВО
СИРОЇ СТАЛІ У 2016 РОЦІ
За даними Всесвітньої асоціації сталі
(Worldsteel), у 2016 році зафіксована тенденція до
збільшення обсягів світового виробництва сирої сталі.
Світовий річний обсяг виробництва збільшився на 0,8% і
склав 1 628,5 млн. т, проти 1 615, 4 млн. т у 2015 році.

Держстат опублікував дані щодо кількості
громадян, які у 2016 році виїздили з України або в’їжджали
до нас із-за кордону.
Так, протягом 2016 року за кордон виїздило 24,7
млн. українців, що на 1,5 млн. осіб або на 6,7% більше, ніж
у 2015 році.

Від загального обсягу світового виробництва 69%
або 1 125,1 млн. т забезпечено країнами Азії.
Так, лідером світового виробництва – Китаєм у
2016 році вироблено 808,4 млн. т, що на 1,2% більше за
показник 2015 року. Частка Китаю у світовому виробництві
збільшилась з 49,4% у 2015 році до 49,6% – у 2016 році.
Україна, після практично 16-відсоткового скорочення обсягів виробництва у 2015 році, наростила їх на
5,5% та вчергове замкнула 10-ку країн-лідерів 2016 року за
обсягами виробництва цього продукту.

Майже 80% українців від усіх виїжджаючих у 2016
році прямували до 5 країн – Польщі, Росії, Угорщини,
Молдови та Білорусії.
Протягом останніх років, кількість українців, які
виїжджають за кордон, є більш-менш постійною.
Натомість, динаміка в'їзду іноземних громадян в
Україну не така стабільна і характеризувалася значним
скороченням кількості відвідувань у 2014 році, після чого їх
кількість суттєво не збільшилась.

http://edclub.com.ua/analityka/vyrobnyctvo-syroyi-stali-u-2016-roci

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayinci-za-kordonom-ta-inozemci-v-ukrayini

ТЕМПИ ПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
У СІЧНІ 2017 РОКУ

За
даними
моніторингу
Економічного
дискусійного клубу, у першій декаді лютого ц. р. загальна
вартість «кошику ліків» у п’яти найбільших містах України
становила: від 1069 грн. у Дніпрі до 1148 гривень у Києві.

І ЗНОВУ ПРО ГРОШІ:
МІНІМАЛЬНІ ЗАРОБІТНІ
ПЛАТИ В УКРАЇНІ
ТА СВІТІ
Показник мінімальної заробітної плати є одним із
найголовніших видів соціальних гарантій, які діють у світі.
На сьогодні інститут мінімальної заробітної плати існує як в
Україні, так і у переважній більшості країн ЄС (виняток
складають Австрія, Данія, Італія, Кіпр, Швеція та Фінляндія)
та світу.

У січні ц. р. порівняно з січнем минулого року
приріст промислового виробництва склав 5,6%, порівняно
з груднем 2016 року виробництво скоротилося на 11,5%.

Упродовж місяця зафіксовано зниження вартості
«кошику ліків» у Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі, а у Києві,
навпаки підвищення.
У межах «кошиків ліків» споживчі ціни упродовж
місяця, як і зазвичай, в основному мали різноспрямовані
тенденції. При цьому у всіх досліджуваних містах
відбулося зниження середніх роздрібних цін на колдрекс
Максгрип (від 2,1% у Дніпрі до 16,7% у Львові).

За інформацією Євростату, станом на 1 січня
2017 року найвищий рівень мінімальної заробітної плати –
1999 євро на місяць встановлений у Люксембурзі. Ще 6
країн ЄС мають середньомісячну мінімальну зарплату, яка
перевищує 1,3 тис. євро (Великобританія, Нідерланди,
Бельгія, Німеччина, Ірландія, Франція).
У США мінімальна заробітна плата встановлена,
у перерахунку на валюту ЄС, на рівні 1192 євро на місяць.

ОГЛЯД СПОЖИВЧИХ ЦІН НА
ЛІКИ У НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ
УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ
ЛЮТОГО 2017 РОКУ

http://edclub.com.ua/analityka/oglyad-spozhyvchyh-cin-na-liky-u-naybilshyh-mistah-ukrayiny-u-pershiy-dekadi-lyutogo-2017

http://edclub.com.ua/analityka/i-znovu-pro-groshi-minimalni-zarobitni-platy-v-ukrayini-ta-sviti

У січні 2017 року порівняно з відповідними
показниками 2016 року зростання відбулося за всіма
напрямками промислового виробництва.
Обсяги виробництва у добувній промисловості
збільшилися на 0,3%. Так, порівняно із торішнім січнем,
видобуток пісків збільшився у 2 рази; виробництво гранул,
щебню, гальки, гравію – на 65,2%; видобуток солі зріс на
36,7%; кам’яного вугілля – на 8,7%; газового конденсату –
на 7,4%; природного газу – на 0,2%.
http://edclub.com.ua/analityka/tempy-promyslovogo-vyrobnyctva-v-ukrayini-u-sichni-2017-roku

ТЕМА НОМЕРА:
БАЛАНСИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ
СТАНОМ НА 01.02.2017
Цукор
У січні поточного року завершено сезон переробки цукрових буряків врожаю 2016 року. За оперативними даними, у
2016/2017 маркетинговому році вітчизняними підприємствами вироблено 2 008 тис. тонн цукру, що на 40% більше, ніж у
попередньому сезоні.
Таким чином, з урахуванням перехідних залишків минулого сезону (213 тис. тонн) загальна внутрішня пропозиція цукру
у поточному маркетинговому році становить 2 223 тис. тонн при внутрішньому попиті на рівні 1 625 тис. тонн.
У вересні-січні поточного маркетингового періоду внутрішнє споживання цукру оцінено у 677 тис. тонн.
Як і роком раніше, імпорт цукру практично відсутній.
При цьому експорт за 5 місяців маркетингового сезону склав 409 тис. тонн проти 17 тис. тонн у відповідному періоді
минулого року. Понад 30% експортних поставок (у вартісному виразі) здійснено до Шрі−Ланки, Грузії та Тунісу.
Ураховуючи запаси цукру на початок маркетингового року та його внутрішнє споживання у вересні−січні 2016/2017 МР,
розрахункові залишки цукру на 01.02.2017 оцінено у 1 136 тис. тонн.
З актуальними балансами попиту і пропозиції молока, картоплі, м’яса, зерна та олій рослинних можна ознайомитись за
посиланнями: http://edclub.com.ua/analityka/balansy-popytu-i-propozyciyi-osnovnyh-vydiv-prodovolchyh-resursiv-stanom-na-01022017

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.

