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Україні потрібна сучасна промислова політика. Інтерв’ю з
академіком Валерієм Геєцем
12 квітня 2019 р. на сайті медіа-порталу «GMK Center» було
опубліковано інтерв’ю з одним із найбільш шанованих економістів у країні,
директором Інституту економіки та прогнозування НАН України академіком
Валерієм Геєцем про те, якою могла би бути вітчизняна промислова
політика, чому в нашій країні не розвиваються технологічні галузі
промисловості та коли припустилися найбільшої помилки в українському
гірничо-металургійному комплексі (Національна академія наук України).
В. Геєць не вважає зростання української економіки на 2,5-3 % на рік
задовільним: «У періоди зростання економіка України сформувала в своєму
просторі високий рівень споживання. Йдеться не лише про продукти
харчування та одяг – люди задовольняють свої потреби за рахунок житла,
транспорту, доріг, громадської інфраструктури, систем освіти, охорони
здоров’я, рекреації та інших складових, які визначають їхній спосіб життя.
(…) Українська економіка, навіть в умовах зростання, спочатку
відновлюватиме накопичений знос (причому бажано відновити на новому,
більш якісному рівні) і тільки після цього – накопичуватиме і
примножуватиме запити».
В. Геєць окреслює основні проблеми української промисловості:
– збанкрутіння величезної кількості промислових підприємств («На
перший план вийшли види діяльності, пов’язані з видобувною галуззю та
металургією. А був час, коли 50 % промислового виробництва припадало на
металургію. Аграрний сектор останнім часом зрівнявся з промисловим за
обсягами експорту. Водночас хімія зменшила свій вплив»);
– відсутність зростання тих видів промислової діяльності, які мають
високу додану вартість («У результаті у нас відсутня еквівалентна взаємодія з
зовнішнім світом. Не покриваючи високотехнологічний дорогий імпорт
відповідним експортом, ми робимо це за рахунок сировини й матеріалів,
експлуатуємо природні ресурси та стаємо сировинним придатком»);
– менш індустріалізований характер праці («За багатьма напрямами
сталася деіндустріалізація – а це дуже поганий показник. Перед нами стоїть
важливе завдання – розвивати ті виробництва, які мають високу додану
вартість і дають можливість налагоджувати рівноцінний обмін із зовнішнім
світом. На жаль, цього не робили ані за радянських часів, ані зараз»).
В. Геєць зазначив, що хорошу промислову політику потрібно
вибудовувати, а для цього необхідно імплементувати міністерство
промислової політики для реалізації структурних реформ та інституційного
середовища.
Із повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за посиланням:
https://bit.ly/2WuM5En.

