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Конгресмен від штату Нью-Йорк 
Майкл Грімм заявив, що Україна 
входить у першу п’ятірку найбільш 
перспективних економік світу, на 
рівні з такими країнами, як Китай, 
Індія і Сінгапур.

Як повідомили в прес-службі 
Державного агентства з інвестицій 
та управління національними про-
ектами в Україні, Грімм зазначив, 
що США повинні звернути увагу на 
потенціал України, адже існує безліч 
можливостей співпраці між двома 
країнами й таке партнерство є логіч-
ним, пише «ЛІГАБізнесІнформ».

Конгресмен також перерахував 
ключові переваги України та най-
більш перспективні галузі. «Є де-
кілька сфер, у яких ми можемо побу-
дувати міцну базу для партнерства: 
енергетична галузь, сільське госпо-
дарство, туризм та інфраструктура. 
Я хотів би підкреслити, що сьогодні 
Україна володіє значним запасом 
природного газу, що може гаранту-
вати світу альтернативу залежності 
від нафти. Цей потенціал дозволить 
Україні стати найважливішим грав-
цем у наступні 10-20 років», — під-
креслив Грімм.

Він також відзначив головні тен-
денції економіки України. «Я довго 
стежив за розвитком України. На 
відміну від великих економік, Укра-

їна демонструє впевнені показники 
зростання ВВП. США довго не може 
цього досягнути, а, як показали 
останні події, про зростання ВВП у 
Європі теж не варто згадувати. Очі-
кується, що приріст ВВП України 
складе 5,1% в 2011 році. Це, а також 
перспектива підписання Угоди про 
зону вільної торгівлі між ЄС і Укра-
їною, є ключовими аргументами на 
користь інвестиційного співробіт-
ництва між Україною та США», — 
зазначив Грімм.

Нагадаємо, 7 листопада в Нью-
Йорку відбулася презентація «Кращі 
інвестиційні можливості в 2011 році 
в Україні». Презентація дала старт 
другому етапу світового «роуд-шоу», 
яке Державне агентство з інвестицій 
та управління національними про-
ектами проводить у шістнадцяти 
фінансових центрах світу.

Як повідомлялось, у рейтингу 
темпів розвитку економіки за мину-
ле десятиліття Україна опинилася на 
14 місці між ОАЕ (15 місце) та Таї-
ландом (13 місце). Вітчизняний ВВП 
зростав із середньою швидкістю 
трохи менше 5% на рік.

При цьому варто відзначити, 
що раніше авторитетний журнал 
«Forbes» склав список країн, у яких 
економіки перебувають у найгір-
шому стані. Четверте місце у цьо-
му антирейтингу дісталось Україні. 

«Forbes» писав, що ця країна, багата 
на мінеральні ресурси і родючу зем-
лю, могла б бути лідером за еконо-
мічними показниками в Європі, од-
нак на ділі ВВП на душу населення 
не досягає навіть показників Сербії 
та Болгарії. Річна інфляція в Україні 
становить близько 10%, а ВВП краї-
ни в 2009 році скоротився на 15%.

У рейтингу сприятливості діло-
вого середовища Україна втратила 
за поточний рік три позиції і пере-
містилася на 152 місце. З таким по-
казником країна опинилася в аут-
сайдерах списку між Ліберією (151) 
та Болівією (153).
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Саміт «Україна — ЄС» пройде 
19 грудня
Міністерство закордонних справ України підтвер-
джує проведення 19 грудня в Києві саміту «Україна 
— Європейський Союз». Про це повідомив заступ-
ник міністра закордонних справ Віктор Майко. Він 
підкреслив, що до 19 грудня Україна та ЄС мають 
завершити всі політичні переговори щодо Угоди 
про асоціацію та оприлюднити результати під час 
майбутнього саміту в українській столиці.

Білоруси теж ходитимуть 
в обмінники з паспортами
Національний банк Білорусі з 9 листопада запро-
ваджує продаж іноземної валюти громадянам ви-
нятково після подання ними паспорта й реєстрації 
касиром особистих даних фізичної особи. Такі 
вимоги прописані у постанові, яку нещодавно за-
твердив Національний банк країни. 
 

6,4
на стільки відсотків, за даними 
Нацбанку, у вересні цього року 
(порівняно з аналогічним періодом 
минулого року) зменшилася кіль-
кість зареєстрованих безробітних 
—  до 404,5 тис. осіб.

ЗАОХОЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 

Для німців, які мало заробляють, 
скоротять податки

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ 

НАРЕШТІ 

У Партії регіонів зрозуміли, що українці можуть 
піднятися і все забрати

Нардеп від Партії регіонів Воло-
димир Рибак вважає, що з акцій 

протесту потрібно робити серйозні 
висновки. «Людям важко, тому вони 
й виходять на вулицю. З цих акцій 
треба робити серйозні висновки», 
— заявив він в інтерв’ю «Газеті по-
українськи».

За словами депутата, питання 
номер один — підвищення зарплат і 
пенсій, яке можливе тільки за зрос-
тання економіки. У декого з чинов-
ників є бажання скоротити виплати 
чорнобильцям і ветеранам, розповів 
Рибак. «Не поміркувавши, напри-
ймали цілу купу законів. У нових 

документах, розроблених урядом 
спільно з пільговиками, вже не сто-
їть питання про скорочення соці-
альних виплат», — зазначив він.

«Але не треба ставити питання 
«Як забрати гроші у чиновника?». 
Бо потім він буде гроші вимолювати, 
хабарі брати. Кожному треба віддати 
своє. Чи відмовлюсь я від чогось, чи 
ні — ви більше не отримаєте. Якби 
нас було два-три мільйони, а не 46, 
то воно б на щось вплинуло», — вва-
жає Рибак. За його словами, треба 
людей підтягувати до максимуму, а 
не робити всіх жебраками.

Поглиблення розриву між бідни-

ми і багатими — катастрофа, вважає 
регіонал. «Рано чи пізно українці 
піднімуться й усе заберуть. Думаю, 
нам вдасться такого уникнути. Для 
цього треба, щоб у країні був числен-
ний середній клас», — сказав він.

Чоловік, якому відмовили у роботі 
через вік, звернувся до суду 

Харків’янин вирішив судитися 
з роботодавцем, який не взяв 

його на роботу через вік. Без ро-
боти 54-річний Ігор залишився 
більше року тому. До того, як опи-
нився на біржі праці, він працював 
комірником і аудитором, до пенсії 
йому ще шість років, тож у пошу-
ках роботи вирушив у обласний 
центр зайнятості, пише «Сегод-
ня». У вересні Ігорю підшукали 
підходящу вакансію комірника 
та направили до працедавця. На 
співбесіді в приватній фірмі чоло-
вік не очікував, що діалог тривати-
ме не більше п’яти хвилин. «З на-
правленням із центру зайнятості я 
прийшов у цю фірму, але не встиг 
нічого сказати, як мені відразу ж 
«галочку» там ставлять, що кан-
дидат не підходить. На питання 
«Чим ви можете пояснити таку 
відповідь?» жінка мовчки написа-
ла: «Обмеження за віком — до 30 
років», — каже Ігор.

Відразу ж після невдалої спів-
бесіди чоловік вирішив довести 
правоту та звернувся до юристів 
Харківської правозахисної групи. 
«Трудовий кодекс забороняє будь-
яку дискримінацію. Є види робіт, 
де потрібні спеціальні фізичні па-
раметри, сила, витривалість. Але в 
цьому разі таких підстав не було. 
Тут абсолютно працездатна лю-

дина, не інвалід», — каже право-
захисниця Людмила Клочко. За її 
словами, перш ніж скласти позов, 
їм довелося пошукати в реєстрі 
схожі справи, проте прецедентів 
у судовій практиці України не ви-
явили.

До рішення суду ні претендент, 
ні юристи не хочуть називати ком-
панію, яка відмовила Ігорю в робо-
ті, щоб це не розцінили як тиск на 
служителів Феміди. Наразі юрис-
ти чекають відповіді з суду — чи 
приймуть позов до розгляду. Чо-
ловік вимагає лише компенсувати 
моральну шкоду — близько 5000 
грн. Але навіть якщо суд винесе 
рішення на користь претендента, 
Ігор не хоче працювати в цій фір-
мі, бо вже проходить стажування в 
іншій компанії.

Японія видасть 
іноземним туристам 
безкоштовні візи 
в Фукусіму

ЗАГРОЗА 

Італія може стати наступною 
Грецією

Італія може стати наступною 
країною єврозони, якій загро-

жує доля Греції. Побоювання із 
приводу поганого економічного 
становища Італії посилилися після 
того, як у понеділок зранку різко 
зросла вартість нових кредитів для 
італійського уряду.

Аналітики побоюються, що 
Італія — третя за величиною еко-
номіка єврозони — може стати на-
ступною жертвою боргової кризи. 
Побоювання з приводу фінансо-
вого майбутнього Рима на певний 
час затьмарили навіть реакцію на 
кризу в Греції, де прем’єр Георгіос 
Папандреу погодився піти у від-
ставку.

Півтора тижні тому європей-
ські лідери домовилися про збіль-
шення стабфонду з нинішніх 440 
мільярдів євро до 1 трильйона, 
щоб його можна було використо-
вувати для рішення боргових про-
блем Італії й Іспанії.

Ринки все з більшим песиміз-
мом оцінюють можливості Італії 
розплатитися по своїх боргах.

У той же час більшість гол-
ландців виступає за вихід із зони 
євро й повернення до національ-
ної валюти — гульденів. Платники 
податків обурені тим, що в резуль-
таті їм доводиться платити за по-
рятунок інших членів єврозони. У 
травні 51% голландців виступали 
за повернення до національної ва-
люти. За результатами останнього 
опитування, показник виріс уже 
до 58%. Нідерланди увійшли до 
єврозони майже 10 років тому — в 
2002 році.

Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель заявила, що уряд кра-

їни погодився скоротити податки 
для громадян із низьким і серед-
нім рівнями доходу на шість мі-
льярдів євро.

Як повідомляється, скорочен-
ня податків пройде в два етапи. 
Перший стартує в січні 2013 року. 
Податки будуть скорочені в цілому 
на два мільярди євро. Другий етап 

запланований на січень 2014 року 
і обійдеться бюджету в чотири мі-
льярди євро.

Меркель заявила, що її уряд 
буде прагнути скоротити дефіцит 
держбюджету. У 2011 році Мі-
ністерство фінансів збере на 16,2 
млрд. євро більше податків, ніж 
передбачалося за початковими 
підрахунками.

Раніше повідомлялося, що 
в разі банкрутства Греції, Іспа-
нії та Португалії на Німеччину, 
яка надала гарантії за борговими 
зобов’язаннями, припаде 33% кре-
дитів Європейського центробанку. 
При цьому в суму 465 млрд. євро 
ще не включена ймовірність бан-
крутства Італії.

Нагадаємо, нещодавно Мер-
кель припустила, що європейським 
країнам треба зо десять років, щоб 
«оздоровити» фінанси та виріши-
ти проблему боргової кризи.

Американці визнали українську економіку 
однією із найперспективніших

ЙДЕМО НА РОЗШИРЕННЯ?  

Іноземні туристи, які збираються 
відвідати три найбільш постраж-

далі від цунамі префектури Японії, 
отримають візи безкоштовно, по-
відомили у японському МЗС. За 
дармовими візами туристи, які ви-
рушають у префектури Міягі, Івате 
та Фукусіма, зможуть звернутися з 
15 листопада. Ця акція розпочнеть-
ся 15 листопада і діятиме протягом 
п’яти років. 

Таким чином влада країни праг-
не збільшити потік туристів, який 
скоротився на 30% після землетрусу 
та цунамі 11 березня. Раніше в Токіо 
заявили, що для виправлення ситуа-
ції готові навіть видати безкоштов-
ні авіаквитки 10 тисячам іноземців, 
які захочуть відвідати цю країну з 1 
квітня 2012 року по 31 березня 2013 
року. 

Для участі в акції охочим знадо-
биться відповісти на декілька, як за-
певняють організатори, нескладних 
питань, зокрема, вказати маршрут 
і час своєї передбачуваної подоро-
жі, а під час перебування в Японії 
— вести блоги, в яких розповідати 
про свої враження. Нагадаємо, після 
руйнівного землетрусу та цунамі в 
Японії була зафіксована серія аварій 
на АЕС «Фукусіма-1», в результаті 
яких стався витік радіації. 

Придністров’я хоче приєднатись 
до України

Президент невизнаної Придні-
стровської Молдавської Рес-

публіки Ігор Смирнов припускає 
проведення референдуму про при-
єднання Придністров’я до України. 
Про це він сказав у інтерв’ю газеті 
«Україна молода».

«Бажання бути з Україною, вва-
жаю, нікуди не ділося. Звичайно, з 
самого початку це була ідея укра-
їнства... Нехай українська громада 
створить порядок, проведе рефе-
рендум — і все. І якщо вирішить 
народ бути з Україною, то так тому 
й бути», — сказав Смирнов, відпо-
відаючи на запитання, чи можли-
во, що народ Придністров’я вирі-
шить, аби регіон став автономією 

в складі України.
Смирнов нагадав, що в 1924-

1940 роках регіон уже входив до 
складу України як основна части-
на Молдавської АРСР. «Узагалі, це 
територія України, якщо говорити 
відверто. Уточнюю, Радянської 
України в складі СРСР. Тому що 
Придністров’я було автономією 
УРСР 16 років», — зазначив він. 
При цьому, з його слів, на початку 
1990-х років разом із однодумця-
ми він уже звертався до України з 
проханням про приєднання.

Водночас Смирнов поскар-
жився, що Україна перешкоджає 
експорту продукції підприємств 
ПМР. «Не дає нам, посилаючись 
на європейські правила, експорту-
вати нашу продукцію. Мовляв, ми 
повинні направляти її в Молдову, 
тому що є невизнаними», — сказав 
Смирнов.

Лідер Придністров’я додав, що 
впевнений у майбутньому визнанні 
незалежності республіки від Мол-
дови, виключивши возз’єднання з 
нею. «Світ обов’язково нас визнає! 
А щодо того, чи бути разом із Мол-
довою, то ніколи!» — сказав Смир-
нов. З його слів, близько 87 країн 
уже торгують із Придністров’ям, 
чим фактично визнають його.


