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Події
НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ВАРТО БУЛО ОЧІКУВАТИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Колесніков хоче звільнити 90% 
податківців  

Лідери ЄС не хочуть зустрічатися з 
Януковичем і думають про санкції

Більшість українців почувається 
в небезпеці

Віце-прем’єр-міністр, міністр 
інфраструктури Борис Колес-

ніков вважає, що податкову по-
трібно скоротити на 90%. Про це в 
інтерв’ю zn.ua повідомив керівник 
Держслужби з дерегуляції та роз-
витку підприємництва Михайло 
Бродський.

«У податковій у нас працює 60 
тисяч осіб. Така величезна армія 
цілий день сидить і думає, де взя-
ти гроші для держави та для себе. 
Але це ж не нормально. Я вважаю, 
що 40 тисяч податківців необхід-
но звільняти. Щоправда, Борис 
Колесніков вважає, що податкову 
треба скорочувати на 90%», — за-
значив Бродський.

За його словами, від скорочен-
ня штату держава отримує відразу 
чотири вигоди. По-перше, скоро-
чуються витрати на утримання 
величезного апарату. По-друге, 

зменшується кількість чиновни-
ків, яких бізнес повинен годувати 
за свій рахунок, і ці гроші підуть 
на споживання, на розвиток. По-
третє, податківці — це ж найбільш 
навчені, найкращі економісти та 
фінансисти, з вищою освітою, і не-
хай вони відкривають бізнес, ство-
рюють робочі місця. По-четверте, 
звільняється величезна кількість 
приміщень. 

«Я зараз написав лист Пре-
зидентові: прошу дати доручення 
проінвентаризувати приміщення, 
які звільнилися у результаті ско-
рочення десятків тисяч чиновни-
ків у всіх відомствах. І або переда-
ти їх комунальному господарству, 
або приватизувати через Фонд 
держмайна. Тому що вони зараз ді-
йдуть до того, що буде сидіти один 
чиновник у стометровому примі-
щенні. А його ще треба обігріти», 
— зазначає Бродський.

«У 2012-му році, вважаю, 
контролюючі органи будуть ра-
дикально скорочені. І ось після 
скорочення чиновників на 70% від 
сьогоднішньої кількості решті по-
трібно дати дійсно гідну зарплату. 
Не менше шести тисяч для рядо-
вого складу, — вважає Михайло 
Бродський. — І на 25 років, напри-
клад, кредит на житло, іпотеку за 
рахунок зарплати, безпроцентні 
кредити або під 3% річних. Ось 
тоді чиновники цінуватимуть свій 
статус».

Лідери Євросоюзу не збирають-
ся проводити офіційні зустрічі 

з Президентом України Віктором 
Януковичем. Про це повідомило 
«ЛІГАБізнесІнформ» джерело в 
Єврокомісії.  

За словами співрозмовника, 
останній місяць українські дипло-
мати намагалися домогтися від 
Брюсселя згоди на такі зустрічі, 
однак успіху не досягли. «У Вікто-
ра Януковича буде можливість по-
говорити з лідерами Євросоюзу в 
кулуарах саміту або під час випад-
кової зустрічі в коридорі, але спе-
ціально організованих перемовин 
у наших планах поки немає», — за-
значило джерело. 

Співрозмовник також заявив, 
що в 2012 році Європейський Союз 
не планує поновлювати фінансо-
ву допомогу Києву. Формальним 
приводом стануть претензії до 
ухваленого в листопаді оновлено-
го закону про держслужбу. Проте 
справжню причину всі розуміють: 
невдоволення процесами, які від-
буваються в Україні», — зазначив 
співрозмовник агентства. 

З його слів, виборче право-
суддя, яке застосовується до Юлії 
Тимошенко й інших представників 
колишньої влади, настільки дратує 
єврочиновників, що на рівні кулу-
арних розмов у Брюсселі все час-

тіше можна почути про можливе 
введення санкцій стосовно офіцій-
ного Києва.

Через припинену програму 
фінансової допомоги цього року 
Україна не отримає близько 120 
мільйонів євро.

У п’ятницю, 27 січня, у швей-
царському Давосі Фонд Ві-
ктора Пінчука й міжнародна 
інвестиційно-консалтингова ком-
панія EastOne проведуть 8-му 
Українську ланч-конференцію. 
Ключова тема зустрічі — перспек-
тиви України в контексті європей-
ського й глобального розвитку.

Згідно з результатами опиту-
вання соціологічної групи 

«Рейтинг», понад 50% українців 
почувається в небезпеці. Такі дані 
оприлюднив директор групи «Рей-
тинг» Олексій Антипович, передає 
УНН.

«Лише 7% опитаних українців 
почувається цілком безпечно, а 
31% — швидше безпечно. Водно-
час 54% почувається в небезпеці. 
За цим показником Україна посту-

пається усім країнам Євросоюзу», 
— наголосив він.

«Дещо безпечніше почува-
ються мешканці Західної України, 
менш захищеними — Півдня та 
Сходу України, де 60% почуваєть-
ся скоріше небезпечно. При цьому 
лише 4% опитаних українців вва-
жають, що за останній рік рівень 
безпеки життя в їхньому населе-
ному пункті покращився», — від-
значив експерт.

КРИЗА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ? 

Ситуація з держборгом у США може обвалити світову 
економіку

Експерти прогнозують, що у разі, 
коли США хоча б на один день 

затримають виплати з держборгу, це 
де-факто означатиме дефолт, який 
загрожує світовій економіці непе-
редбачуваними наслідками. Заява 
була зроблена після відмови палати 
представників Конгресу США під-
вищити верхню межу держборгу 
країни на 1,2 трлн. дол., на чому на-
полягає президент Барак Обама.

Розширення рамок держборгу 
необхідне для забезпечення функ-

ціонування уряду, а також для об-
слуговування державного боргу, 
передає ТСН. Республіканці, які 
контролюють нижню палату Кон-
гресу, наполягають, що збільшувати 
межу держборгу не можна, бо Обама 
не здатен стримати зростання ви-
трат держапарату.

Нагадаємо, влітку минулого 
року через аналогічну ситуацію ви-
никла реальна загроза того, що Спо-
лучені Штати оголосять дефолт за 
своїми борговими зобов’язаннями. 

Тоді міжнародне рейтингове агент-
ство Standard & Poor’s вперше зни-
зило рейтинг США з ААА до АА+, 
що викликало паніку на фондових 
ринках. Одначе компроміс таки був 
знайдений, і Обама вранці 2 серпня 
підписав схвалений Конгресом за-
кон про державний борг, що запо-
біг технічному дефолту, який міг би 
бути оголошений уже ввечері того ж 
дня.

Державний борг США складає 
наразі 14,3 трильйона доларів.

Хорошковський замість Азарова

Призначення Валерія Хорошков-
ського міністром фінансів України 
можна віднести до розряду не дуже 
сенсаційних. Про таке призначення 
говорили ще кілька місяців тому, 
відзначаючи, що головним завдан-
ням групи лобістів інтересів «Рос-
УкрЕнерго», до якої належить тепер 
уже колишній глава СБУ, є посилен-
ня свого впливу на економічний 
блок уряду й ослаблення позицій 
Миколи Азарова.

Це цілком вписується в логіку 
протистояння РУЕ і «донецьких» — 
щоб не входити в пряме зіткнення з 
групами Ахметова або Клюєва. РУЕ 
починає з Азарова, який, хоча і на-
лежить до «донецьких» географічно, 
попри це, не може сприйматись як 
представник одного з олігархічних 
кланів. Азаров скоріше фігура, що 
не заважає донецьким олігархам. 
Але угрупованню РУЕ потрібна на 
посту прем’єра людина, яка сприя-
тиме його інтересам і відтіснятиме 
Донбас.

Зрозуміло, що Федір Ярошен-
ко жодного дня не був міністром 
фінансів — у відомстві він був аза-
ровським намісником. Не треба 
бути надто розумним, аби втямити: 
відібравши в Азарова контроль над 
Мінфіном, угруповання перетворює 
його на прем’єра без портфеля, дні 
перебування якого на посаді ліче-
ні. Найімовірніше, Миколі Яновичу 
дадуть досидіти до виборів — якщо 
ситуація в країні стрімко не погір-
шиться. А потім замінять. Причому 
вже ясно, хто буде боротися за місце 
голови уряду: блок РУЕ і президент-

ська сім’я проти президентських 
земляків. Сам Янукович, судячи з 
його останніх рішень, підтримувати-
ме першу коаліцію — з ним зараз від-
бувається те, що відбулося в Києві з 
дніпропетровцем Леонідом Кучмою. 
Приїхавши в українську столицю як 
виразник інтересів дніпропетров-
ського клану, Кучма досить швидко 
дистанціювався від нього, зробив 
вибір на користь інтересів власного 
сімейства й київських фаворитів і 
вже незабаром щосили воював із но-
вим лідером дніпропетровців Пав-
лом Лазаренком.

Янукович зі своїм вибором теж 
визначився, тому варто очікувати 
появи на сцені нового вождя доне-
цької групи. Саме йому належить 

відстоювати інтереси земляків і бо-
ротися за прем’єрську посаду, нама-
гаючись зупинити посилення РУЕ та 
президентських родичів.

Все це, звісно, у тому разі, якщо 
вітчизняна економіка не віддасть на 
той час Богові душу, бо тоді майбут-
нє країни визначатимуть не кулуар-
ні битви олігархів, а наслідки краху. 
Але і в цьому разі «росукренергів-
ці» таки не програють: отримавши 
доступ до бюджету, вони зможуть 
скористатися останніми крихтами 
з панського столу ще до того, як він 
перекинеться і самовдоволеним гос-
подарям життя доведеться рятува-
тися від гніву обурених співвітчиз-
ників.

Віталій ПОРТНИКОВ

Юлія Тимошенко очолить 
виборчий список 
«Батьківщини»
Таку думку висловив перший заступник голови 
партії Олександр Турчинов. Він зазначив, що «в 
Україні багато людей з прізвищем Тимошенко,  але 
Юлія Тимошенко — одна». «Тому хоче ця влада 
чи не хоче, а Юлія Тимошенко буде на волі, вона 
очолить список партії «Батьківщина», саме з нею 
ми підемо на вибори», — заявив він.

Цьогоріч Україна має 
повернути МВФ 
3,7 мільярда доларів
Виплати України Міжнародному валютному фонду в 
2012 році повинні скласти 2,433 млрд. SDR (або 3,719 
млрд. доларів за поточним курсом), у тому числі 199 
млн. SDR у рахунок відсотків. Про це повідомляє «Еко-
номічна правда». За даними МВФ, платежі Києва в 2013 
році повинні збільшитися до 3,77 млрд. SDR, тоді як у 
2014 році вони скоротяться до 2,418 млрд. SDR, а в 2015 
році — до 0,977 млрд. SDR.

600
стільки мільйонів нових 
робочих місць потрібно буде 
створити в світі у найближчі 10 
років для збереження економіч-
ного росту й соціальної єдності. 
Про це заявили в Міжнародній 
організації праці (МОП).

МАЄ ПРАВО 

Євросоюз покарав 
Угорщину санкціями

Угорщина стала першою з країн 
ЄС, щодо якої були запровадже-

ні санкції в рамках «Пакета шести 
законодавчих ініціатив». «Рішення 
було ухвалено (під час зустрічі в 
Брюсселі)», — цитують європейські 
інформагентства слова обізнаного 
джерела в дипломатичних колах.

Процедура скорочення надмір-
ного дефіциту, встановлена в рамках 
ЄС, передбачає доведення дефіциту 
бюджету країни до максимально-
го рівня в 3% від її ВВП протягом 
декількох років. Програму дій роз-
робляє сама держава, плануючи по-
казники дефіциту на кожен рік, а 
Єврокомісія погоджує і стежить за її 
виконанням.

Євросоюз різко розкритикував 
Угорщину за порушення основних 
принципів і цінностей ЄС. Річ в 
ухвалених поправках до конституції 
Угорщини, за якими посилився по-
літичний контроль над судами, релі-
гійними групами, ЗМІ та централь-
ним банком. ЄС вимагає привести 
Основний закон у відповідність до 
європейських норм і дає Будапешту 
час до 17 лютого. Через скандал під 
загрозою опинилося отримання Бу-
дапештом кредиту від МВФ.

КОЛИСЬ ЖЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ 

Депутатів оцінюватимуть 
щодо відповідності посаді

Соціологи й експерти, об’єднані 
суспільним рухом «Чесно», 

збираються оцінювати нардепів і 
кандидатів у депутати щодо їх від-
повідності посаді. 

Як пишуть «Коментарі», про 
це в ході прес-конференції у чет-
вер, 19 січня, заявила глава фонду 
«Демократичні ініціативи» Ірина 
Бекешкіна.

За її словами, громадський 
рух «Чесно» для оцінки депутатів 
і кандидатів у депутати на парла-
ментських виборах 2012 року ви-
значив низку критеріїв. Бекешкі-
на додала, що критерії виявилися 
важливими для громадськості та 
стосуються причетності до коруп-
ційних дій (для 80% респондентів 
це важливе питання, не важливе 
лише для 13%), оприлюднення 
декларацій про доходи та майно 
(важливо — 71%, не важливо — 
21%), правдивості способу життя 
депутата, заявленого в декларації 
про доходи (важливо — 74%, не 
важливо — 18%), перешкоджання 
роботі журналістів (важливо — 
61%, не важливо — 27% респон-
дентів).

Також важливим критерієм 
стало особисте голосування нар-
депів у Раді (важливо — 66%, не 
важливо — 22% опитаних), а та-
кож відвідування депутатами засі-
дань парламенту (важливо — 72%, 
не важливо — 16%).

У свою чергу голова Коміте-
ту виборців України Олександр 
Черненко вважає, що контроль за 
«якістю» депутатів необхідний. 

«Навіть якщо кілька одіозних 
людей не потраплять до парламен-
ту наступного скликання, це вже 
буде успіх», — зазначив Черненко. 

Крім того, він уточнив, що 
контролювати роботу депутатів і 
кандидатів у депутати повинні не 
тільки громадські організації, а й 
журналісти.

Дослідження проводилося 
фондом «Демократичні ініціати-
ви» ім. Ілька Кучеріва та фірмою 
«Юкрейніан Соціолоджі Сервіс» 
17-28 грудня 2011 року. В ході до-
слідження було опитано 2012 рес-
пондентів (репрезентація дорос-
лого населення України віком від 
18 років). Статистична похибка 
вибірки не перевищує 2,2%.

Незабаром варто очікувати появи на сцені нового вождя донецької групи


