Чим торгуємо?

Стратегія Нової індустріалізації
«Стратегія Нової індустріалізації – сукупність заходів економічної політики з метою
здійснення індустріального переходу до відкритої високодиверсифікованої та високотехнологічної промислової структури, здатної
генерувати надолужуючі темпи економічного
зростання та високий рівень доходів громадян.
Україна не має забувати минулий період індустріальної слави. Ми можемо стати однією з
5 Світових центрів в виготовлення ракетних
двигунів. Навіть у ЄС немає такої можливості,
а у нас є. Необхідна також модернізація транспортної та енергетичної інфраструктури під
задачі нової економіки. Для бізнесу ж сертифікація за стандартами ЄС – «зелена картка» для
продажу наших товарів на весь Світ».

ХРОНІКИ
Майбутнє починається тут та зараз!

Відбувся неймовірно інформативний та насичений факультатив на тему «Нова індустріалізація
України. Що Україна може дати Світу: людей і сировину чи високотехнологічні товари?» від
економіста Володимира Власюка. Безліч економічних та політичних показників, факти та
гіпотези, передбачення та досвід минулого – є про що подумати! Тож наводимо деякі цитати
виступу експерта – візьміть їх до уваги та використовуйте для власних проектів.
Відставання від ВВП – дуже великий ризик.
Наслідком цих процесів є і те, що відбулося на
Сході та з Кримом. Ще одна дуже небезпечна
тенденція – знелюднення. За моїми оцінками в
Україні має проживати не менше 50 млн. чоловік. Прослідковується така тенденція, як деіндустріалізація. Безвіз і воля переміщення – це,
безперечно, важливо для України. Але у нас
немає циркуляції: люди їдуть з країни, але не
замінюються іншими. Наша ж промисловість
не є відкритою та конкурентоздатною. Частка
природної промисловості за останні роки суттєво зменшилася. Це важливо, бо ми потрапили у пастку країни з низькими доходами».

До скарбнички цитат:

«Українці люблять мріяти і дуже
мало діють».

«Чудес в економіці не буває».
«Україна не розвивається, а
підлаштовується».

50% нашого експорту складає сировинна
група товарів».

Редакційна група:
Бренд-менеджерка: Віра Андріюк
Журналістка: Дар’я Левковська
Верстальниця: Вікторія Коломієць
Фотографиня: Яна Моісеєва

«Наше завдання – розвинутися
за прикладом кращих та найбільш
продуктивних економік».

Цитаты Великих людей
“Вы не можете выработать методологию
решения из-за того, что не определились,
что для вас по-настоящему ценно”.  
(с) Игротехник Александр Щерба.
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«Україною мають управляти лише ті,
хто збирається жити в Україні».

Топ-5 товарів:
• соняшникова олія
• металопрокат
• кукурудза
• пшениця
• руди та концентрати
• напівфабрикати.
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Офіційне видання «Х Зимової Студреспубліки»
«Україна і людство: що ми можемо зробити для Світу?»

«Україна знаходиться на дуже цікавому та
дуже небезпечному геополітичному розломі.
Якщо ми говоримо про нову індустріалізацію,
то я б не побоявся назвати її українською індустріалізацією. Українська економіка, як і українська держава, ще не збудовані. Зараз відбувається лише боротьба за ресурси, які залишилися ще
від Радянського союзу. Відстала, сировинноорієнтована економіка, має поступово перетворитися на високотехнологічну економіку.

Що змінилося після 2014 року
«Це був своєрідний рубікон. Після 3-ох
років можемо підбити деякі підсумки. За індексом ВВП ми з’їхали у -39%. Кількість трудових мігрантів за 2016 р. – 4, 6 млн. людей.
Прогнози міграції на 2018 р. – 5,7 млн. Масово
тікають у Польщу, Росію, Білорусь, Чехію та
Італію. Для Польщі українці – фактично заміна поляків, що виїхали. Циркуляція робочої
сили – нормальний та природній процес. Але
коли люди масово полишають Україну, то їх
нема кому замінити. Таким чином у нас не циркуляція, а евакуація».
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Продовження на стр. 4

Початок на стр.1

Позичання як національна ідея
«Відбувається нарощування заборгованості
на фоні скорочення економіки. Ми ж навпаки
мали б нарощувати власну економіку, аби потім мати змогу віддати ці кредити. В інших
країнах теж великі заборгованості, але у нас
своя історія. Для нас підвищать тарифи, розцінки, податки – кредити віддаватимемо ми
всі. Українська економіка знаходиться у полоні низькопродуктивного матеріального виробництва».
Зовнішня торгівля товарами
«Поки що Україна віддає людей. Можливості для економічного зростання таким чином
зменшуються.
Гарно вплинула б на наш платіжний баланс
відмова від російського газу та власне його добування.
В географічній структурі українського експорту зростає питома вага країн ЄС та Америки. І це питання не до ЄС, а до нас, бо наша
промисловість – це лише наша проблема.

Пленумы №3 и №4: Никогда такого не было, и вот опять…
«Если вы думаете, что существуют простые ответы на сложные вопросы, то вы
преступно ошибаетесь», – заявил Павел Викнянский.
Международный институт

«Группы единомышленников будут продавать
свои разработки частным заказчикам и государству. Далее ученые объединятся в Международный институт, который будет сам себя обеспечивать. По сути создание государства из ученых».
«Ваша схема в глубоком прошлом. Такое уже
работало с Маском. Ученых загнали в жесткие
рыночные условия и заставили плясать под дудку
государства», – прокомментировал позицию группы философ Сергей Дацюк.
«Вызов – глобальный мировой кризис. Последствия: экономический упадок, узурпация власти,
голод. И как глобальное следствие – война». По
результатам последних пленумов группа была
распущена.
Новые виды энергии

«В науку есть смысл вкладывать каждому человеку, ведь ее разработки помогут бороться с глобальными проблемами. «Зеленый тариф» – кредит,
призывающий отдавать свои разработки и способности на благо человечества. Новой валютой станет энергия».
«Вызовы человечества: недостаток ресурсов –
бедность, виртуальное рабство, биофашизм. Необходимо изобретение неограниченных ресурсов».
Сергей Дацюк так оценил позицию группы:
«Когда мышки станут ёжиками, то наступит
мышиный рай».
Границы

«Равноправие языков сотрет языковой барьер,
разработка внедрения чипов обеспечит доступ к
информации и коммуникации, а «Продовольственный ОРЕС» окажет взаимопомощь в борьбе с голодом. Ключевая цель – отмена одного языка как
государственного, все языки могут быть приняты
и поняты. Главные угрозы: страны английского
мира, доминирование английского языка и националисты».
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Пакет біотехнологічного забезпечення

«Біоінженерія, генетика та андроідизація людини. Цей пакет дає змогу максимально реалізувати
себе як людину, розширити рамку розумових та
фізичних можливостей, подовжити життя. Даний
комплекс буде сканувати людину і, якщо особистість не вносить свій вклад у людство, то індивідуальний пакет стане недійсним. Можливість
користування пакетом має стимулювати людину
працювати і розвиватися».
Сергей Дацюк возразил: «Вы строите фашизм!
Вас, националистов, так и тянет создать фашизм».
«Кожен виклик людству може штовхнути вперед його розвиток. Одна з головних наших цілей
–уникнення фашизму в новому суспільстві».
Світ без бідних

«Наша группа предлагает конвертировать деньги в счастье. К тому же планируем с детства прививать концепцию рационального использования
природных ресурсов.
Ещё одним нашим нововведением является создание платформы для поиска каждым человеком
своего предназначения».
План духовной иерархии планеты

«У нас один путь – двигаться вверх или же мы
будем уничтожены. Человечество должно сформировать духовное ядро».
«Сдохнуть или духовно усовершенствоваться
– вот какой выбор вы ставите своей концепцией
перед людьми. И, поверьте, 90% лучше сдохнут»,
– заявил Сергей Дацюк.
Биологическое освобождение

«В будущем мы предлагаем создание виртуального бессмертия путем оцифровки мозга и загрузки информации в новую экзистенцию. Даная
система будет полностью прозрачна: если в виртуальной реальности на сознание человека будет
оказываться любое давление, то это можно будет
эффективно оспаривать».
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