Основні соціально-економічні показники за 2014-2015 рр.
Макроекономіка

>
ВВП України за І квартал 2015 р. порівняно з І кварталом 2014 р. (у
постійних цінах 2010р.) становив 82,4%, а порівняно з IV кварталом
2014 р., з урахуванням сезонного фактору, - 93,5%.
>
За січень-квітень 2015 р. обсяги промислової продукції скоротилися на
21,5%, індекс споживчих цін склав 137,1% (до грудня минулого року), у річному
вимірі інфляція перевищила 60%
Зайнятість, безробіття

>
Кількість постійно зайнятих легально працюючих громадян постійно
зменшується. З 28 мільйонів громадян працездатного віку та 19 мільйонів
економічно активного населення на штатних посадах в березні
2015 р. працювало лише 8,1 мільйонів (29% і 42% відповідно)
>
Рівень безробіття населення, визначений за методологією
Міжнародної організації праці (МОП), у віковій групі 15-70 років зріс з 7,3% до
9,3% економічно активного населення. Крім того, продовжує зростати кількість
працівників, переведених на неповний робочий день (тиждень) - у січні-березні
2015 року їх чисельність становила 559,4 тис. осіб., або 6,8%
Прожитковий мінімум

>
Розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати заморожено з
грудня 2013 року (1218 грн.), розмір базового тарифу ЕТС (852 грн.) - з січня 2013
р.
>
Офіційна величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановлена на квітень 2015 року статтею 7 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» (1218 грн.), занижена порівняно з фактичним
розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ФПМ), розрахованим
згідно чинного законодавства (2783 грн.), на 1565 грн. або майже в 2,5 рази (за
розрахунками Мінсоцполітики фактичний прожитковий мінімум для працездатної
особи у цінах квітня 2015 року становив 2317 грн.)
Оплата праці

>
Мінімальна заробітна плата (1218 грн.) склала 44% від фактичного
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням обов’язкових
платежів (2783 грн.)
>
Відношення мінімальної зарплати до середньої знизилося до 31,5%
при рекомендованому МОП і Світовим банком рівні у 50-60%
>
51% працівників отримує заробітну плату нижче 2783 грн. (ФПМ з
урахуванням обов’язкових платежів)
>
Понад 67% працівників отримують заробітну плату в розмірі нижче
трьох МЗП
>
Середньомісячна заробітна плата працівників бюджетних галузей,
зокрема освітян та медиків, є найнижчою по економіці (в освіті - 70,6% від
середньої по економіці, в охороні здоров’я - 64,0%). Базовий тарифний розряд ЄТС
(852 грн.) на 30% менший за мінімальну заробітну плату (1218 грн), а посадові

оклади державних службовців нижчої, середньої ланок та працівників закладів
соціального захисту - на рівні мінімальної заробітної плати, як за просту,
некваліфіковану працю
>
Робоча сила в Україні недооцінена в порівнянні з середньою в ЄС і
Єврозоні вдвічі, а в порівнянні з Бельгією, Францією, Швецією - в 4 рази
>
Доля витрат на оплату праці у структурі операційних витрат з
реалізованої продукції складає 6%, а у країнах Західної Європи вона сягає до 45%
>
МЗП дорівнює 57 $ на місяць або 1,9 $ на день. Межа абсолютної
бідності за критерієм вартості добового споживання визначена на рівні 5 доларів
США
>
Мінімальна зарплата в Німеччині 1473 €, Польщі 410 €, Румунії 218 €,
Молдові 95 €, Україні 53 €
>
Реальна заробітна плата за січень-березень 2015 р. склала 79,9%
порівняно з відповідним періодом минулого року (падіння на 20,1%). За 2014 р.
падіння реальної зарплати становило 6,5%
>
Заборгованість з виплати заробітної плати
>
Станом на 01.05.2015 року:
>
сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 1495,9 млн.
грн. (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
>
зарплатні борги з початку року зросли на 13%
>
1025,8 млн. грн. або 68,6% від загальної заборгованості припадає на
економічно активні підприємства, з яких:
>
22,4% або 229,8 млн. грн. борги державних підприємств;
>
16,5 млн. грн - за рахунок бюджетних коштів.
>
кількість працівників економічно активних підприємств, яким не
виплачено заробітну плату, складає 214,4 тис. осіб.
>
Рівень життя
>
За 2014 р. реальні наявні доходи населення за офіційною статистикою
впали на 8,4%.
>
За оціночними даними експертів Інституту демографії рівень бідності
на кінець 2014 року зріс в 1,5 рази (з 20% до 30%). Тобто, в категорії бідних
виявилася кожна третя українська сім'я. Однак, враховуючи інфляцію поточного
року (137,1%о), зростання цін і тарифів, заморожені з кінця 2013 року розміри
соціальних стандартів і гарантій - прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати,
пенсії, профспілки оцінюють зростання бідності в рази. Експерти ООН 75%
населення України віднесли до категорії бідних.
> За даними різних експертів розрив у доходах багатого і бідного населення
України досягає 40 разів, що становить загрозу національній безпеці країни
та соціальної стабільності. У нашій країні 1% населення володіє 70%
багатства країни.
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середньому на 56%;
6 разів;
>
тепло - в середньому на 40%;
>
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>
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>
електроенергію - на 18-88%;
>
- послуги водопостачання та
>
- гарячу воду - в середньому
>
водовідведення - на 157\ 169% на 55-57%; холодну воду - в середньому на
>
Ціни на продукти підвищилися 4-20%
на 10-45%, ліки подорожчали в середньому
>
Ціни
на
продукти
на 30-50%
підвищилися з початку року на 50-100%,
ліки за останні місяці подорожчали в 2-3
рази
>
Заходи соціального захисту населення
>
(постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106, якою
спрощено Порядок надання населенню житлових
>
субсидій) не компенсують тих витрат, які на сьогодні має
працівник в умовах багатократного стрімкого підвищення цін на продукти
харчування та життєво необхідні соціальні
>
послуги

