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Якщо США оголосять дефолт і 
різко знеціниться долар, це досить 
швидко позначиться на Україні, 
оскільки наша економіка залежна 
від американської валюти. «Можуть 
бути непередбачені перегони цін 
на що завгодно, — вважає аналітик 
Центру соціально-економічних 
досліджень «Case Україна» Володи-
мир Дубровський. — Але в чомусь 
ми можемо й виграти. У таких ситу-
аціях, як дефолт, коли на ринку ви-
никає страшна невизначеність, усі 
звертаються до життєво важливих 
речей. Наприклад, до продоволь-
ства, великим виробником якого 
ми є. Так що будуть рости ціни на 
продовольство, на нафту й газ. А от 
як виробник металів Україна може 
сильно програти. Якщо у світі різко 
впадуть інвестиції, то різко впаде 
й попит на метал. Ми таке вже про-
ходили в 2008 році».

Правда, у світових економістів є 
надія на те, що замість США і кра-
їн ЄС, які також наближаються до 

кризи, планетарне споживання ви-
тягнуть країни, що розвиваються 
— Китай, Індія, нафтогазова Росія 
(основний споживач наших товарів, 
до речі) та інші. І серйозного падіння 
експорту не буде, пише «Сегодня».

Залишається також відкритим 
питання, що буде з гривнею у випад-
ку дефолту США й девальвації дола-
ра. Розглядається два варіанти: або 
вона падатиме разом з доларом (тоб-
то девальвує до євро), або девальвує 
навіть щодо долара. Правда, в еконо-
містів є сумніви й щодо стабільнос-
ті євро. «ЄС також зараз бореться з 
економічною кризою, і євровалюта 
знецінюється, — розповів керівник 
інформаційно-аналітичного центру 
Forex Club Микола Івченко. — На 
цьому фоні цікавим стає золото — 
уже тиждень ціни на нього виросли 
й тримаються на історичному мак-
симумі».

«Україна прив’язана до долара, 
і за інших рівних умов курс гривні 
буде девальвувати разом з доларом 
стосовно інших світових валют, — 

говорить аналітик інвесткомпанії 
Dragon Capital Олена Білан. — Якщо 
ж мова йтиме про глобальну кризу, 
аналогічну до тієї, що була в 2008 
році, економіка України зазнає сер-
йозного удару. Держава залежить від 
зовнішніх позик. Якщо їх не буде, 
гривня сильно знеціниться, навіть 
стосовно долара. Хоча саме в Україні 
сценарій 2008 року пройде в більш 
м’якій формі, оскільки кількість ри-
зиків стала меншою, фундаменталь-
но економіка стала сильнішою».

Старший співробітник Інституту 
економічних досліджень і політич-
них консультацій Віталій Кравчук 
також прогнозує негативні наслідки 
для України у випадку оголошення 
США дефолту по своїх держпаперах, 
передає «Дело».

«Наслідки будуть дуже негатив-
ними. Буде нестабільність на світо-
вих фінансових ринках, що у свою 
чергу негативно відіб’ється на Укра-
їні в тій мірі, на скільки Україна за-
лежить від зовнішнього фінансуван-
ня», — сказав він.

Проте експерт підкреслив, що, 
швидше всього, дефолт не буде 
оголошений і влада штатів знайде 
компроміс.

Нагадаємо, держборг США до-
сяг граничного рівня в $14,294 трлн.  
Щоб уникнути дефолту, який може 
настати вже 2 серпня, США необхід-
но підняти граничний рівень дер-
жавного боргу.

Республіканцям і демократам 
потрібно буде вибрати один із трьох 
варіантів скорочення бюджету, які 
відрізняються один від одного об-
сягом. Зокрема, він може бути ско-
рочений на суму від $2 трлн. до $2,5 
трлн., від $3 трлн. до $3,5 трлн., а у 
випадку, якщо сторони все-таки під-
уть назустріч одна одній — до $4,5 
трлн.
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Події

Японія відмовиться від 
атомних електростанцій
Про це заявив Прем’єр-міністр Японії Наото Кан. «Ми 
маємо прагнути до створення суспільства, позбав-
леного залежності від АЕС. Планово й покроково 
необхідно знизити ступінь залежності від АЕС і побу-
дувати суспільство, яке могло б існувати і без атомної 
енергетики. Це той напрямок, яким має піти наша 
країна», — наголосив Прем’єр-міністр. 
До слова, після аварії на «Фукусімі» Німеччина й 
Швейцарія вирішили відмовитися від ядерної енер-
гетики.

Україна за рік продала зброї 
майже на мільярд доларів
Портфель контрактів держкомпанії «Укрспецекспорт» 
у 2010 році досяг 956,7 мільйонів доларів. Про це 
пише газета «Комерсант-Україна» із посиланням на 
дані Держслужби експортного контролю. З опри-
люднених даних випливає, що головними покупцями 
української зброї стали країни Африки, серед яких за 
обсягами закупівель лідирують Судан і Демократична 
Республіка Конго (ДРК). Всього в Африку було постав-
лено 250 одиниць танків і бронетехніки. 

6661
стільки офіційних мільйонерів про-
живає в Україні. У деклараціях про 
доходи йдеться, що їхні заробітки 
перевищили мільйон гривень. Про 
це повідомив директор департа-
менту оподаткування фізичних осіб 
ДПА України Степан Дусяк.

СЛУЖБОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ 

Харківського 
прокурора 
зловили на хабарі

НА ФОНІ БІДНОСТІ 

ХТО ЯК МОЖЕ 

Нардепи отримують близько 
35 тис. грн. на відпустку 

У народних депутатів розпоча-
лася відпустка. Два державні 

курортно-санаторні комплекси 
вже готові приймати чиновників. 
Вартість путівки народним обран-
цям компенсують майже повністю 
– у розмірі п’яти тисяч гривень.  
Проте, не всі депутати хочуть про-
вести свої канікули тут. Чотири 
тисячі гривень гарантовано ви-
ділять тим, хто відпочиватиме в 
іншому місці, повідомляє «Радіо 
Свобода». Щороку кожен депутат 

отримує близько 35 тисяч гривень 
«матеріальної допомоги» для ви-
трат під час відпустки.

Близько 70 мільйонів гривень 
цього року Верховна Рада виді-
лила на державні депутатські са-
наторії. Відпочинок у них коштує 
від 600 до 2000 гривень на добу. 
При цьому за себе депутат спла-
чує лише 50% від вартості путівки, 
80% – за дитину.  Для дружин і чо-
ловіків чиновників знижок немає. 
За інформацією ТСН, вже відмо-
вились від матеріальної допомоги 
на період відпустки депутати від 
Партії регіонів Рінат Ахметов, Ва-
силь Горбаль, Юхим Звягільський, 
Сергій Кий, Сергій Клюєв, Воло-
димир Мальцев, Едуард Прутнік, 
Георгій Скудар, «нунсівці» Анато-
лій Гриценко та Арсеній Яценюк, а 
також депутат від «Батьківщини» 
Наталія Королевська.

ПЛАНИ 

Кабмін хоче 
підняти середні 
зарплати до 
3 тисяч гривень

Кабмін презентував проект 
Держпрограми соціально-

го та економічного розвитку на 
2012 рік, на базі якого потім буде 
розроблений бюджет. Прожит-
ковий мінімум хочуть протягом 
року підвищити на 290 грн. — до 
1243 грн. Допомогу при наро-
дженні першої дитини плануєть-
ся підняти на 1,7 тис., другої — 
на 3,28 тис., третьої — на 6,7 тис. 
грн. Мінімальна пенсія складе 
916 грн. (зараз 764 грн.), а серед-
ня — 1424 (зараз 1283). 

Зарплати, як очікується, ви-
ростуть на 18%. У травні середня 
зарплата в Україні склала 2573 
грн. Тобто зарплата може склас-
ти понад 3000 гривень.

АМЕРИКАНЦІ НЕВДОВОЛЕНІ 

Продовження нинішнього курсу 
влади щодо опозиції може сер-

йозно зашкодити репутації Украї-
ни та її європейській перспективі. 
Про це заявив заступник помічника 
держсекретаря США, один з керів-
ників Бюро державного департа-
менту США з питань демократії, 
прав людини та праці Томас Мелія в 
інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна».

Він зазначив, що в США дуже 
уважно стежать за судовими проце-
сами над екс-прем’єром Юлією Тим-
ошенко і екс-міністром внутрішніх 
справ Юрієм Луценком.

«Так, ми дуже уважно стежимо за 
цими судовими процесами. Більше 
того, на деяких судових засіданнях 

присутні спостерігачі від американ-
ського посольства», — зазначив він.

«Посол Джон Теффт висловлю-
вав наше занепокоєння з приводу 
того, що характер деяких із цих про-
цесів виглядає політично вмотиво-

ваним», — нагадав Мелія. «Майбут-
нє України перебуває в Європі. І те, 
що занепокоєння висловлюється з 
Брюсселя, — дзвінок для України: 
якщо триватиме нинішній курс, то 
це серйозно зашкодить репутації ва-
шої країни і її європейській перспек-
тиві», — підкреслив він.

Мелія також зазначив, що остан-
нім часом відбулося посилення тис-
ку на опозиційно й незалежно нала-
штовані засоби масової інформації. 
«І це також викликає велику стур-
бованість, бо, безумовно, звужує 
простір для політичних дискусій і 
можливість для виборців побачити 
весь спектр політичних поглядів», 
— додав він.

Найдорожчим містом Європи 
вдруге поспіль стала Москва

Вдруге поспіль столиця Росії 
зайняла четверте місце у рей-

тингу найдорожчих міст світу і 
Європи. Столиця Анголи — Луан-
да посіла перше місце. Про це свід-
чить чергове дослідження Mercer 
Human Resource Consulting.

До 2010 року Москва утриму-
вала пальму першості в цьому рей-
тингу кілька років поспіль. Санкт-
Петербург в 2011 році займає 29 
сходинку в порівнянні з 30 роком 
раніше, передає ТСН. Друге місце 
цього року посів Токіо, третє — 
Нджамена (Чад), замикає п’ятірку 
швейцарська Женева. Змін у пер-
шій п’ятірці не відбулося.

Сінгапур перемістився з 11-ої 
позиції на 8-му, при цьому експер-
ти відзначають істотне збільшення 
вартості проживання в порівнян-
ні з Гонконгом, який опустився з 
8-го на 9-й рядок. У десятку ліде-
рів не увійшло жодне з міст США. 
Найдорожче місто в Північній і 
Південній Америці — Сан-Паулу 
(Бразилія) посідає лише 10 місце 
в загальному заліку. Сан-Паулу і 
Ріо-де-Жанейро різко підскочи-
ли в рейтингу — у 2010 році Сан-
Паулу займало 21 місце, а Ріо-де-
Жанейро лише 29 в порівнянні з 
12-м рядком у цьому році.

Лондон залишився на 18 місці, 
Париж опустився відразу на 10 по-

зицій — з 17-го до 27 місця. Нью-
Йорк як і раніше є найдорожчим 
містом США, але його позиція в 
загальному списку тепер 32-га в 
порівнянні з 27-м місцем у мину-
лому році. Найдешевшим містом 
для іноземців Mercer вважає Ка-
рачі (Пакистан), де видатки будуть 
втричі нижчими, ніж в Луанді.

При оцінюванні дорожне-
чі проживання в 214 найбіль-
ших містах світу Mercer враховує 
близько 200 різних параметрів. 
Переміщення міст вгору або вниз 
за списком визначається в першу 
чергу динамікою курсу нацвалюти 
до долара США за попередні 12 мі-
сяців і динамікою цін за цей же пе-
ріод в порівнянні з Нью-Йорком, 
дані якого прийняті за базу.

США попереджають, що влада може догратися 
з Луценком і Тимошенко

Якщо Америка оголосить дефолт, українці 
можуть втратити свої заощадження

НЕ ДОГРАТИСЯ Б 

ЄС може не пустити до себе 
Україну

Угоду про асоціацію між Украї-
ною та ЄС можуть не ратифі-

кувати європейські парламенти. 
Про це пише газета «Комерсант-
Україна» з посиланням на євро-
пейських дипломатів.

Як повідомляється, 12 липня 
відбувся черговий раунд перего-
ворів України та Євросоюзу щодо 
політичної частини угоди.

«Раунд був дуже швидкоплин-
ним, переговори близькі до завер-
шення», — заявив виданню один з 
учасників переговорів.

У той же час у Брюсселі про-
йшли переговори щодо економіч-
ної частини угоди. «У нас прогрес 
спостерігається в усіх напрямах, і 
є перша мільйонна квота — ЄС по-
годив безмитний імпорт мільйона 
тонн української пшениці», — роз-
повів співрозмовник з українсько-
го боку.

Однак неузгодженим залиша-
ється розділ, присвячений енерге-
тиці.

За інформацією газети, на зу-

стрічі 12 липня не піднімалося 
питання про судові справи щодо 
лідерів української опозиції.

Співрозмовник видання в 
Європейській службі зовнішніх 
справ заявив: «Проблема виборчо-
го правосуддя в Україні і перего-
вори щодо угоди — це два різних 
питання, їх не можна змішувати».

Проте представники країн-
членів ЄС вважають, що проблеми 
з угодою виникнуть після фор-
мального завершення перегово-
рів.

«Щоб угода про асоціацію 
вступила в силу, потрібна його 
ратифікація. Я не впевнений, що 
парламент моєї країни проголосує 
«за», якщо Тимошенко сяде за рі-
шенням суду, яке ми визнаємо не-
справедливим», — зазначив один з 
європейських дипломатів.

«Я не можу уявити собі, що 
в країні, асоційованій з ЄС, при 
кожному голосуванні в парламенті 
порушується Конституція», — до-
дав інший дипломат.

Прокурор Комінтернівського 
району Харкова Андрій Ло-

макін затриманий за отримання 
хабара в розмірі 10 тисяч. Як по-
відомляє прес-служба прокура-
тури, чиновника затримали на 
місці злочину у власному кабіне-
ті. За що прокурор отримав «по-
дяку», поки невідомо.

Ломакін трудився на посаді 
прокурора півроку, до грудня 
2010 року протягом декількох 
років очолював аналогічне ві-
домство у Фрунзенському райо-
ні.

Під його керівництвом було 
доведено до суду справу про 
«чорні» каси у школах, коли ке-
рівники збирали гроші з батьків, 
а витрачалися ці гроші не на по-
треби школярів.

ЗОЛОТО Б’Є РЕКОРДИ 


