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Події
ПРОГНОЗИ 

ДЕ ГРОШІ? 
ВАРТО БУЛО ОЧІКУВАТИ 

Через півстоліття українців може 
лишитися вісім мільйонів

Металурги крадуть 
щороку 45 мільярдів

США ввели нові санкції стосовно 
Білорусі

В Україні намічається гарна тен-
денція — у чотирьох областях 

країни й Києві народжуваність 
перевищила смертність. Так, за 
даними Держкомстату, в 2010 році 
лише в столиці, а також Волин-
ській, Закарпатській і Рівненській 
областях більше народжувалося 
людей, ніж помирало. В 2011 році 
до них приєдналася ще й Черні-
вецька область. 

Попри позитивні новини про 
народжуваність, жителів у країні 
щороку меншає. Держкомстат по-
рахував, що станом на 1 січня 2012-
го нас є 45 млн. 630 тис. Торік було 
трохи більше — 45 млн. 778 тис., а 
в 2009-му — 45 млн. 963 тис. Гла-
ва Комітету ВР із питань охорони 
здоров’я Тетяна Бахтєєва заявила, 
що коли негативна демографічна 
ситуація збережеться, то через 50 
років в Україні залишиться всього 
8-10 млн. чоловік! «У нас показни-
ки смертності вдвічі перевищують 
народжуваність, — сказала вона. 

— Тривалість життя також скоро-
тилася. Приміром, у 1991 році чо-
ловіки жили 68 років, тепер — 62. 
Страшна ситуація зі здоров’ям! У 
кожної четвертої дитини знахо-
дять дві-три хронічні хвороби». 

Зі слів нардепа, «треба створи-
ти комплексну програму оздоров-
лення нації й щоб нарешті почала 
працювати страхова медицина. 
Інакше українці можуть й узагалі 
вимерти».

Президент США Барак Обама 
підписав закон, що передба-

чає введення нових санкцій проти 
Білорусі, повідомив прес-секретар 
Білого дому Джей Карні.

Раніше, 21 грудня 2011 року, 
конгрес США затвердив Акт про 
демократію і права людини 2011 
року стосовно Білорусі (Belarus 
Democracy and Human Rights Act 
of 2011) про посилення санкцій.

Новий пакет санкцій розши-
рює список білоруських чиновни-
ків і представників силових струк-
тур, на яких накладаються візові 
обмеження та фінансові санкції. 
У законі також міститься заклик 
до Міжнародної федерації хокею 
відмовитися від проведення в Бі-
лорусі Чемпіонату світу з хокею 
2014 року.

В середині грудня законопро-
ект про санкції було схвалено сена-
том США. Санкції не будуть зняті 

з Білорусі доти, доки на свободу не 
вийдуть усі ув’язнені, яких на За-
ході називають політв’язнями.

«З цими санкціями ми на боці 
білоруського народу та проти його 
гнобителів», — заявив один із іні-
ціаторів законопроекту конгрес-
мен Кріс Сміт.

ТОЧКА ЗОРУ 

Японські аналітики прогнозують розпад Єврозони 
в цьому році

Японський інвестиційний банк 
«Nomura» побоюється, що в 2012 

році світ переживе відразу кілька 
кошмарів: розпад Єврозони, зни-
ження кредитного рейтингу США, 
зміну президентського курсу в Росії, 
політичні загострення в Азії, пише 
портал «Дело».

Інвестори також побоюються 
«жорсткої посадки» китайської еко-
номіки. Імовірність такого розви-
тку ситуації в економіці КНР банк 
оцінює в 33%, відзначаючи, що дер-
жава зробить усе, щоб не допусти-
ти потрясінь під час передачі влади 
п’ятому поколінню комуністичних 
лідерів у 2012-2013 рр.

Однак головні ризики для світу, 
за версією «Nomura», виходять зі 
США і Європи, тим паче, що в Аме-
риці в листопаді 2012 року відбу-
дуться президентські вибори. Банк 
вважає, що конгрес США може від-

мовитися продовжувати «податкові 
канікули» для працюючого населен-
ня й надзвичайну програму виплат 
безробітним, а рейтингове агентство 
«Moody’s» слідом за «S & P» може по-
низити кредитний рейтинг країни.

Справжнім кошмаром для інвес-
торів стане розпад Єврозони, який 
може початися в 2012 році, якщо 
Німеччина і Європейський Центро-
банк не докладуть екстраординар-
них зусиль задля порятунку євро. 
Єдиний шанс уникнути цього сце-
нарію — дозволити ЄЦБ друкувати 
гроші для скупки активів за прикла-
дом Федеральної резервної системи 
США, вважає «Nomura».

Україна може через кілька років 
після Євро-2012 опинитися там, де 
зараз знаходиться Греція.

Про це заявив президент 
об’єднання ТОРО (контактна група 
«Transparency International» в Укра-
їні) Олексій Хмара, передає «ЛІГА-
БізнесІнформ».

«У 2011 році ми змогли підготу-
вати всю інфраструктуру до Євро-
2012. Це великий позитив. Але це 
супроводжувалося величезним мі-
нусом: майже по кожному об’єкту 
народ відчуває гіркий присмак ко-
рупції», — підкреслив експерт.

За його словами, він не став би 
дорікати в корупції під час підго-
товки до чемпіонату нинішню чи 
попередню владу окремо, бо «кожен 
доклав до цього руку».

При цьому він зазначив, що 
Україна може через кілька років піс-
ля Євро-2012 опинитися там, де за-
раз знаходиться Греція.

«Через великі проблеми з ко-
рупцією окупити дорогі об’єкти 
в Греції не вдалося й до сьогодні, 
хоча свій чемпіонат ця країна про-

вела багато років тому. А зараз це, 
зокрема, позначилося на боргових 
зобов’язаннях Греції», — зазначив 
експерт.

Депутати мають пенсію 
у 14 разів вищу, ніж у 
простого українця
Станом на жовтень 2011 року, середній розмір 
нардепівських пенсій, які призначаються за Законом 
«Про статус народного депутата», досяг 15717,10 
гривень. Для порівняння — середній розмір пенсій-
ної виплати основної маси людей, що знаходяться 
нині на заслуженому відпочинку (майже 12,2 млн. 
українців), становив лише 1129,54 грн., що у 14 разів 
менше за депутатську пенсію.

Узбекистан перекрив газову 
трубу для таджиків
Узбекистан без попередження вранці 4 січня при-
пинив подачу природного газу в Таджикистан. Про 
це заявив представник МЗС Таджикистану Давлаталі 
Назрієв. Причиною відключення газу Ташкент називає 
відсутність контракту на постачання на 2012 рік. Однак 
Душанбе стверджує, що кілька разів зверталося до 
Узбекистану з проханням про укладення контракту, але 
узбецька сторона постійно відтягувала це питання. Між 
Таджикистаном і Узбекистаном постійно виникають 
проблеми в транспортній та енергетичній сфері.

20%
на стільки очікується ріст на 
українському автомобільному 
ринку цього року. Такий про-
гноз зробив аналітик компанії 
«Арт-Капітал» Олексій Андрій-
ченко.

ОБМЕЖЕННЯ 

Лукашенко забороняє білорусам 
заходити на іноземні сайти

Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко вводить безпреце-

дентні санкції щодо користувачів 
Інтернету. Про це йдеться у ма-
теріалі на сайті італійської газети 
«La Stampa», передає «Газета по-
українськи».

«Своїм безпрецедентним рі-
шенням білоруський президент 
Олександр Лукашенко має намір 
де-факто націоналізувати Інтер-
нет у своїй країні. З набранням 
чинності «Змін до кодексу про 
адміністративні і процесуальні 
порушення» 6 січня цього року, 
громадяни маленької республіки 
не зможуть відвідувати іноземні 
сайти, сервери яких розташовані 
за межами національних кордонів. 
За порушення закону передбачено 
штрафи до 96 євро, — пише видан-
ня. — Йдеться скоріше про пере-
конливу, ніж ефективну політику 

щодо більшої частини населення», 
— пише автор статті.

Новий закон торкнеться не 
лише приватних осіб, відзначаєть-
ся в матеріалі. «Підприємствам, 
що діють на території Білорусі, 
можна буде користуватися тіль-
ки національними доменами, всі 
транзакції будуть проводитися 
через місцеві інтернет-ресурси, а 
інформація про них буде доступ-
на як податковим органам, так і 
службам безпеки», — підкреслює 
автор статті. Під контроль ві-
зьмуть і Wi-Fi-мережі. Тож тепер 
власники місцевих кафе та інших 
закладів будуть відповідальні за 
дії клієнтів. 

Не випадково Білорусь вважа-
ється одним із найзакритіших на 
сьогодні режимів, і небагато захід-
них політиків вирішують здійсню-
вати візити в цю країну.

Згідно з дослідженням аудитор-
ської компанії «Ernst & Young», 

щорічні втрати в результаті ухилян-
ня від сплати податків у металургій-
ному комплексі України сягають 40-
45 млрд. грн. (еквівалент 5-5,6 млрд. 
дол.).

«Оптимізовані за рахунок усіля-
ких посередницьких схем мільярди 
осідають на рахунках офшорних по-
середників, лише в мізерній частці 
повертаючись у вигляді іноземних 
інвестицій кіпрського та іншого по-
ходження з режимами пільгового 
оподаткування», — пише у «Дзерка-
лі тижня» Юрій Сколотяний.

«У зв’язку з цим опубліковані 
днями дані дослідження Світового 
фінансового співтовариства, що за 
останні десять років із України було 
незаконно виведено 95,8 млрд. дол., 
усе ж таки виглядають дуже заниже-
ними», — резюмує автор.

Представник Transparency International:

Україна може мати долю Греції

ПЕРЕДВОЄННА НАПРУГА 

Якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, США готові 
застосувати зброю

Глава Пентагону Леон Панетта на-
звав межу, після якої Вашингтон 

буде готовий застосувати серйозні 
силові заходи проти Ірану. «Ми вже 
чітко позначили, що США не допус-
тять перекриття Ормузької протоки. 
Це ще одна межа, яку не можна пере-
ходити. Ми в змозі відповісти на це», 
— заявив Панетта.

У свою чергу голова Об’єднаного 
комітету начальників штабів зброй-
них сил США Мартін Демпсі ого-

лосив, що «якщо іранці підуть на 
блокування протоки, США будуть 
готові розгромити їх». Водночас, як 
запевнив генерал, Сполучені Штати 
здатні знищити всю ядерну програ-
му Ірану. «Американський військо-
вий удар може стерти з лиця землі 
ядерну програму Ірану, — додав 
Мартін Демпсі. — Я хочу, щоб ке-
рівництво ісламської республіки це 
розуміло». 

Генерал також прокоментував 

нинішню ситуацію в Ормузькій 
протоці. «Якщо Тегеран зважиться 
на військові заходи, то він зможе 
блокувати протоку якийсь час», — 
вважає Демпсі. Однак й у цьому разі 
США «зможуть вирішити це завдан-
ня», додав він.

Як відомо, наприкінці грудня 
2011 року Тегеран погрожував, що 
перекриє Ормузьку протоку в разі, 
якщо країни ЄС уведуть заборону 
на імпорт іранської нафти.

ВТЕЧА ВІД ПЕРЕСЛІДУВАНЬ? 

Чоловік Тимошенко отримав 
політичний притулок у Чехії

Чоловік екс-прем’єрки Юлії Тим-
ошенко Олександр отримав 

політичний притулок у Чехії. Таку 
інформацію на прес-конференції 
підтвердив міністр внутрішніх 
справ Чехії Ян Кубіца. 

«Я можу підтвердити, що пан 
Тимошенко кілька місяців тому 
звернувся до Міністерства вну-
трішніх справ із проханням про 
надання політичного притулку, і 
воно було задоволене», — повідо-
мили чеські ЗМІ.

В Міністерстві закордонних 
справ України поки що не комен-
тують цю інформацію. 

Водночас Міністерство закор-
донних справ Чехії в своєму ко-
ментарі в цій справі наголосило, 
що для нього дуже важливі добрі 
відносини з Україною, а на про-
цес ухвалення рішень про надан-
ня притулку, «стандартний і не-
політичний», воно не має ніякого 
впливу.

Чоловік колишнього прем’єр-
міністра України Юлії Тимошен-
ко Олександр у заяві, яку опри-
люднили чеські ЗМІ, пояснює, що 
він «зазнав переслідувань із боку 
режиму Президента України Яну-
ковича через тиск на Юлію Тим-
ошенко». 

Олександр Тимошенко також 
подав у Празі документи «на ре-
єстрацію Міжнародної громад-
ської організації «Батьківщина». 
Як він повідомив у інтерв’ю радіо 
«Свобода», зробив це в грудні 2011 
року.

Олександр Тимошенко за-
кликає лідерів світу врятувати 
екс-прем’єра України Юлію Тим-
ошенко з в’язниці та ввести санк-
ції проти керівників чинної укра-
їнської влади.

«Я приїхав сюди благати світ 
допомогти визволити мою дружи-
ну з тюрми, врятувати її від тор-
тур і знущань режиму», — сказав 
Олександр Тимошенко.


