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Міністри, які водночас 
вважаються близькими 
до Ріната Ахметова  
і «Сім’ї» 

Вважається також близьким
до президента
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Фотожаба душить
Як інтернет-спільнота 
впродовж року 
кепкувала із влади 

Юрій Макаров
 про 

несподіваний 
оптимізм

Взяти відповідальність на 
себе
Порядок денний на 
2013-й для української 
більшості 

Боротьба за спадщину
Чому переформатування 

владного конгломерату може 
перерости у протистояння 

олігархічних груп та «Сім'ї»

Час визначатися
Чому Янукович уже  

у 2013-му змушений 
буде зробити вибір: 

Азіопа чи Європа

Економпропозиція-2013
Суспільство та не пов’язаний  
із владою бізнес
будуть змушені затягнути паски

Ефект Маґнітского
2013 рік може ознаменуватися 

початком епохи нових конфронтацій 
між США та Росією
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Враження року
2012-й очима фотографів 
Тижня та провідних 
світових агентств новин

58 62

Від архаїки до Голлівуда
Культурні мандри 

українського 
«Щедрика»

Автори Тижня
про позитивні 

очікування від 2013-го

Статистика 
«пакращення»
Україна- 2012 у 
цифрах
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Ще є надія
Євро пережило  

2012-й, але одужає 
ще нескоро

Економіка передусім
Світ у 2013-му 
буде заручником 
єврокризи
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Тиждень  
в історії

Набула чинності Конституція 
Ірландії: Ірландська Вільна 
Держава дістала офіційну 
назву Ейре

В СРСР запроваджено єдину 
паспортну систему, яка 
забезпечила документом 
громадянина лише жителів 
міст та робітничих поселень

   20-26 грудня    

  27 грудня 1932    28 грудня 1907    29 грудня 1937  
Народився Іван Гриньох, 
релігійний і політичний діяч, 
другий віце-президент УГВР 
– українського підпільного 
уряду 1940–1950-х

Н
а кінець 2012 року майже завершився про-
цес переформатування уряду. Як і прогно-
зував Тиждень (див. № 51/2012), під 
прикриттям перепризначеного технічним 

прем’єром Миколи Азарова відбулося посилення 
позицій «Сім’ї», а також Ріната Ахметова за раху-
нок так званих старих донецьких адміністраторів 
та умовної групи Фірташа – Льовочкіна. Зміна 
структури Кабміну засвідчила, що повноваження 
визначали під конкретних людей, а не навпаки. 
Саме з цим, очевидно, пов’язаний факт, що завер-
шення формування його складу відбулося після 
указу Януковича «Про деякі заходи з оптимізації 
системи центральних органів виконавчої влади». 
Зберіг посаду міністра внутрішніх справ один із 
перших представників «Сім’ї» в уряді Віталій За-
харченко. Сформовано також два блоки мініс-
терств, які після точкових, ймовірно, розведених у 
часі змін найближчим часом можуть цілковито 
потрапити під контроль «Сім’ї». Найбільшу групу 
становлять п’ять ключових відомств, куратором 
яких стане призначений першим віце-прем’єром 
Сергій Арбузов. Три з них уже «сімейні». Реалізо-
вано давні плани щодо об’єднання під одним да-
хом Державної митної служби (яку донедавна очо-
лював комуніст Ігор Калєтнік, нещодавно обра-
ний першим віце-спікером) та Державної податко-
вої служби. Утворене на їх основі нове Міністер-
ство доходів і зборів очолив головний податківець 
Олександр Клименко, близький до старшого сина 
президента. Ідеться про замикання на ньому фак-
тично всіх фінансових надходжень до держбю-
джету, а також широких можливостей впливу на 
бізнес, потенціал яких важко переоцінити (див. 
стор. 6). Розподіл бюджетних коштів залиша-
ється в руках іншого представника «Сім’ї» – міні-
стра фінансів Юрія Колобова, який зберіг свою 
посаду (при цьому НБУ також залишиться в «сі-
мейному» підряді). Міністром агрополітики й на-
далі буде Микола Присяжнюк – людина близь-

Уряд Азарова/
Арбузова

Прем’єр-міністр 
Італії Маріо Монті 
подав у відставку, 
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Сутички біля мерії 
Одеси. Міліція 
застосувала 
сльозогінний газ 
проти підприємців 
і «свободівців»

За нову Конституцію 
Єгипту, яка розширює 
права президента, 
проголосували 63% 
громадян; явка 
становила 33%

Олександр 
Ярославський 
відмовився від 
ФК «Металіст» на 
користь структур 
Дмитра Фірташа

Автор: 
Олесь 

Олексієнко

кого до «Сім’ї» Юрія Іванющенка. Підконтрольне 
Присяжнюкові Державне агентство земельних ре-
сурсів цілком може стати ключовим інструментом 
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Зміна 
структури 
Кабміну 

засвідчила, що 
повноваження 
визначали під 

конкретних 
людей, а не 

навпаки

Продовження 
теми 

на стор. 29

Народився Володимир 
Левицький, професор 
Львівського університету, 
автор перших праць 
українською мовою  
з вищої математики

Засновану 1785 року Джоном 
Волтером англійську газету 
The Daily Universal Register 
перейменовано на  
The Times

У Сирії урядові 
війська вперше 
застосували хімічну 
зброю проти 
повстанців

Стало відомо, що 
російська «Альфа-
Групп» купує IDS Bor-
jomi (ТМ «Миргородська», 
«Моршинська», 
«Трускавецька»)

Останнє у 2012-му році засідання ВР. 
Влада та опозиція поділили комітети. 
Більшість із них очолили представники 
ПР і КПУ

  30 грудня 1922    31 грудня 1872    1 січня 1788  
Відбувся  
І Всесоюзний 
з’їзд Рад: 
проголошено 
утворення СРСР

у процесі зосередження сільськогосподарської 
землі (в умовах дії мораторію на її продаж іще 
впродовж трьох років) у руках визначених «Сім’єю» 
структур. Крім цих трьох інстанцій Арбузов кури-
руватиме також Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі на чолі з Ігорем Прасоловим (був го-
ловою наглядової Ради НБУ, раніше – одним із топ-
менеджерів в СКМ Ріната Ахметова) та Мінсоцпо-
літики. Очільницею останнього призначено «тех-
нічну опозиціонерку» Наталію Королевську, щó 
для Тижня не стало несподіванкою, оскільки її 
входження в уряд (як винагорода за відтягнуті в 
опозиції відсотки) ми спрогнозували, щойно стало 
відомо про похід її «України – Вперед!» на парла-
ментські вибори (див. №20/2012). 

Двоє інших віце-прем’єрів – колишній міністр 
закордонних справ Костянтин Грищенко та Юрій 
Бойко, яких асоціюють з умовною групою впливу 
Фірташа – Льовочкіна, схоже, залишаться весіль-
ними генералами: таким донедавна в уряді був ін-
ший представник цієї групи – Валерій Хорошков-
ський. Сáме небажання погоджуватися на таке 
«генеральство», схоже, стало однією з основних 
причин, які змусили відмовитися від посади в 
уряді Сергія Тігіпка: в коментарі Тиждень.ua він 
заявив, що «вирішив залишитися депутатом… 
дуже серйозно говорять про те, що не буде віце-
прем’єр-міністрів, які поєднують позиції з мініс-
терськими портфелями». Бойко погодився кури-
рувати «сімейні» Міненергетики (очолив Едуард 
Ставицький, екс-міністр екології і природних ре-
сурсів, який свого часу вивів «Межигір’я» з дер-
жавної власності) та Мінекології (відтепер відом-
ство Олега Проскурякова, який раніше був заступ-
ником Ставицького), а також промислової полі-
тики, головне крісло в якому наразі вакантне. 
Проте навряд чи Бойко надовго в цьому уряді, 
адже, схоже, його виводять із виконавчої влади в 
той самий спосіб, що й Хорошковського, та, 
власне, й самого Азарова. Тиждень не здиву-
ється, якщо за кілька місяців Едуардові Ставиць-
кому віддадуть кураторство над другим «сімей-
ним» блоком міністерств.

Очевидним стало посилення присутності в 
уряді групи міністрів, пов’язаних із «новими доне-
цькими». Окрім підлеглих Арбузову Прасолова та 
Королевської, там трудитиметься Раїса Богатирьова 
– зберігши посаду міністра охорони здоров’я, хоч і 
без статусу віце-прем’єра. Міністерство оборони 
(якому відтепер підпорядковано ще й колишнє Мі-

ністерство з надзвичайних ситуацій) очолив Павло 
Лебедєв (біографія якого пов’язана з бізнес-
партнером Ахметова Леонідом Юрушевим), Мініс-
терство закордонних справ – Леонід Кожара, міні-
стром Кабінету Міністрів буде Олена Лукаш. Утім, 
останніх двох можна вважати й людьми, безпосе-
редньо зорієнтованими на президента. Нарешті, Рі-
нат Ахметов отримав і свого віце-прем’єра – до 
останнього часу очільника Дніпропетровської об-
ласті Олександра Вілкула, колишнього топ-
менеджера Метінвесту; йому підпорядковувати-
муться два міністерства: регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господар-
ства (яке очолив Геннадій Темник, довголітній за-
ступник Вілкула) та інфраструктури (яким відтепер 
опікуватиметься пов’язаний з Ахметовим керівник 
Укрзалізниці Володимир Козак, колишній його ме-
неджер із Лемтрансу). Олександр Вілкул, поряд з 
Арбузовим, є одним із найцікавіших призначень 
нового уряду, адже уособлюватиме там просування 
інтересів СКМ. Інша річ, що вплив «некоронова-
ного короля Донбасу» наразі стає єдиною перешко-
дою на шляху до повновладдя «Сім’ї».

Зберегли свої посади також міністри юстиції 
Олександр Лавринович, який був одним із кандида-
тів на посаду спікера, та освіти – Дмитро Табачник. 
Першого часто пов’язують із групою Фірташа – Льо-
вочкіна, проте він так само безпосередньо зорієнто-
ваний на Януковича. Збереження посади головним 
освітянином, імовірно, пов’язане з фактором 
Кремля, для якого Табачник чи не основний провід-
ник російської ідеологічної експансії в Україні. Це 
цілком вписується в логіку Януковича щодо посту-
пок Москві за рахунок незрозумілих йому 
політично-ідеологічних питань. 

Очевидно, пропагандистська мета оновлення 
складу уряду полягає в тому, щоб продемонстру-
вати в країні і за її межами здатність до перезаван-
таження владної команди. Утім, попри свій вік, 
«молоді технократи» часто уособлюють найгірші 
совкові риси й не просто схильність до командно-
адміністративних методів управління, а надмірну 
залежність від них, переносячи на державне управ-
ління методи корпоративного – в олігархічних 
утвореннях. Останній акорд «оновлення», оче-
видно, відбудеться, коли «Сім’я» підготує ґрунт для 
підтримки Арбузова парламентською більшістю. 
Якщо цього досягнути не вдасться, то він зможе 
стати «виконувачем обов’язків» після відставки 
Азарова. 

  2 січня 1944  
Перше бойове застосування 
гелікоптерів: три машини 
конструктора Ігоря Сікорського 
супроводжували британський 
атлантичний конвой
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Міністерство «Сім’ї»
Черговими змінами у розподілі повноважень між окремими 
відомствами Янукович підтвердив, що не має стратегії 
адміністративної реформи і прикривається нею для регулярного 
переділу державних посад під потрібних людей 

2
4 грудня 2012 року Віктор 
Янукович Указом «Про де-
які заходи з оптимізації 
системи центральних орга-

нів виконавчої влади» провів сут-
тєві зміни в системі центральних 
органів виконавчої влади. Зо-
крема, було створено Міністер-
ство доходів і зборів, яке має 
стати ключовим інструментом 
наповнення держбюджету. Проте 
в його створенні вбачається но-
вий крок глави держави в поси-
ленні позицій «Сім’ї», адже ві-
домство очолив її вірний друг 
32-річний головний податківець 
Олександр Клименко. Наявність 
міністерства з таким рівнем по-
вноважень формує нову 
політико-адміністративну реаль-
ність у системі виконавчої влади. 

Вперше від часу відновлення 
незалежності України керівник 
податкового органу входитиме 
до складу Кабміну – ані голова 
Держмитслужби, ані голова Дер-

жавної податкової служби чле-
нами уряду не були. Крім того, 
президентським указом пропо-
нується об’єднання цих фіскаль-
них гігантів із їхніми числен-
ними арміями. Так, у територі-
альних органах Державної по-
даткової служби на сьогодні пра-
цює 54 366 осіб (що є одним із 
найвищих показників серед ор-
ганів влади в Україні), Держав-
ної митної служби – 15 084. 
Плюс майже 1,8 тис. службовців 
у їхніх центральних апаратах. 
Для порівняння: держслужбов-
ців у всіх місцевих державних 
адміністраціях (обласних, Київ-
ській, Севастопольській міських 
та районних) загалом працює 
приблизно стільки само, як від-
тепер налічуватиметься в ново-
створеному міністерстві, – 
близько 70 тис. 

До того ж указ суттєво посла-
блює статус міністра фінансів 
України, оскільки саме через 

нього раніше здійснювалися ко-
ординація і спрямування подат-
кової та митної служб. «Коорди-
нація і спрямування» – це не фі-
гура мови, а перелік достатньо 
важливих організаційних по-
вноважень. Зокрема, зі створен-
ням нового Міністерства доходів 
і зборів міністр фінансів втрачає 
такі з них, як-от погодження та 
подання на розгляд Кабміну 
розроблених службами проектів 
законів і підзаконних актів 
(тобто можливість впливати на 
ініціативи податкових органів, 
які потребували його «візи»); за-
твердження планів роботи ДПС і 
ДМС; погодження всіх кадрових 
призначень та звільнень у струк-
турних підрозділах останніх 
тощо. 

Появу нового міністерства, 
яке дістане контроль над усіма 
податковими доходами держави, 
у владних коридорах обговорю-
вали досить давно – з 2011 року. 
Його активно просували і віце-
прем’єр Сергій Тігіпко, і прем’єр 
Микола Азаров. Активними опо-
нентами цієї ідеї були митники. 
Зокрема, у червні 2012-го тодіш-
ній голова Держмитслужби Ігор 
Калетнік заявляв, що вона на 
перспективу і може бути реалізо-
вана лише через п’ять років. Ці-
каво, що після призначення Ка-
летніка на посаду віце-спікера 
парламенту один зі співробітни-
ків центрального апарату ДМСУ 
в приватній розмові натякнув, що 
«це не суто кадрове призначення, 
на нас, напевне, чекає якась ве-
лика реорганізація». Процедура 
реорганізації дасть змогу новому 
керівництву Міністерства доходів 
і зборів без зайвих зусиль про-
вести кадрові чистки Державної 
митної служби, де чимало посад 
у руках «людей Калетніка». 

Утім, головне в указі прези-
дента від 24 грудня 2012 року те, 
що вкотре продемонстровано 
відсутність у нинішньої влади 
навіть натяку на стратегію адмі-
ністративної реформи. 

Автор: 
 Андрій 
Скумін

Окрім збирання  
мит і податків  
на нове  
відомство  
відтепер буде  
покладено ще  
й адміністру-
вання єдиного 
внеску на загаль-
но   обов’яз кове 
державне  
соціальне  
страхування

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (269) 28.12.2012 – 10.01.2013

НА чАСі|УрЯД

ф
о

т
о

: у
н

іа
н



ВХІД ВІЛЬНИЙ

«Український тиждень» запрошує на зустріч 
із відомими французькими філософами:

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

09|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Суспільна відповідальність інтелектуалів»
Венсан Декомб – французький філософ, керівник досліджень у Вищій школі соціальних студій у Парижі. 
Автор численних монографій, зокрема «Пруст. Філософія роману» (1987), «Інституц� сенсу» (1996, укр. 
переклад – 2007), «Додаток до суб’єкта. Дослідження факту самостійної д�» (2004), «Ведмеже мислен-
ня та інші нариси практичної філософ�» (2007), «Філософія політичних поглядів» (2008). 

Венсан Декомб

10|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Європа від заходу до сходу»
Поль Тібо – французький філософ, у 1977–1989 роках був директором одного з найвпливовіших 
французьких інтелектуальних журналів Esprit. У 1970-х на його сторінках запровадив термін «інша 
Європа» стосовно центральної та східної частин континенту.  

Поль Тібо 

12|01|2013

18:00
Тема зустрічі: «Парадокс тоталітаризму: зникнення чи модифікація»
Філіп де Лара – професор Університету Париж II (Університету Пантеон-Ассас) (філософія та політичні 
науки). Досліджує питання антрополог� тоталітаризму. Співпрацює як критик із відомим у Франц� 
інтернет-виданням nonfi�ion.fr 

Філіп де Лара 



Упродовж 2012 року Україна просіла чи не 
в усіх міжнародних рейтингах, економічні 

показники впали до рівня кризових, відкати 
в держзакупівлях сягнули захмарних 

«висот». Бюджет-2013 підтверджує нама-
гання влади побудувати поліцейську 

державу, одначе, як свідчать соцопитуван-
ня щодо суспільних настроїв, громадськість 

здатна запобігти посиленню 
авторитаризму

Статистика «ПАКРАЩЕННЯ»

АФРИКАНСЬКИЙ РІВЕНЬ
Україна в міжнародних рейтингах «ЯЗИК» атакує

Кризова СТАБІЛЬНІСТЬ

Щедрі ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

ПРОБУДЖЕННЯ 
української більшості

137-ма сходинка (зі 185 країн) – в рейтингу Doing Business-2013 (Індекс 
простоти ведення бізнесу), укладеному Світовим банком та IFC (Росія – 
112-та, Естонія – 21-ша, Грузія – 9-та).

144-та сходинка (зі 176 країн) – Індекс сприйняття корупц�-2012 від Trans-
parency International (разом із Бангладеш, Камеруном, ЦАР, Конго, Сирією.

163-тє місце (зі 179 країн) – Індекс економічної свободи-2012 (Wall Street 
Journal та Heritage Foundation).

73-тя позиція (із 144 країн) – Індекс глобальної конкурентоспро-
можності (World Economic Forum, 2012).

181-ша сходинка (зі 183 країн) у рейтингу легкості сплати податків 
(дослідження Світового банку і PriceWaterHouseCoopers).

152-ге місце (із 183 країн) за рівнем сукупної податкової ставки. 
В Україні вона становить 57,1% (дослідження Світового банку і PriceWater-
HouseCoopers).

До 2,12 бала за п’ятибальною шкалою знизився Індекс інвестиційної 
привабливості України у ІV кварталі 2012 року. Відповідний показник, 
що його виводить Європейська Бізнес Асоціація за підтримки компан� 
InMind від 2008 року, впав до найнижчого рівня за останні три роки.

4,43 за десятибальною шкалою становив Індекс інвестиційної 
активності в Україні в жовтні 2012 року, згідно з результатами опитування 
керівників 253 американських, європейських і українських підприємств, 
здійсненого компанією Research & Branding Group.

87-ме місце (із 97 країн) посіла Україна в Індексі верховенства права 
від неурядової організац� «Проект світової юстиц�».

130-те місце (зі 197 країн) посідає Україна разом із Південним Суданом 
у рейтингу свободи преси Freedom House, втративши за рік дев’ять 
позицій. Вона перебуває у групі із 72 держав із частково вільною свободою 
преси, пасучи задніх у цій категор�.

17 млрд грн – ціна впровадження вимог так 
званого мовного закону. Обрахунки департаменту 
фінансів соціальної сфери Мінфіну.

8 обласних рад упродовж 2012 року надали 
російській мові статус регіональної. «Язик» 
узаконили на Луганщині, Донеччині, Харківщині, 
Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, 
Одещині та в Запорізькій області. Аналогічні 
рішення прийняли міськради восьми обласних 
центрів та Севастополя. І лише кілька сільських та 
районних рад на Закарпатті надали статус 
регіональної румунській та угорській мовам.

Лише 3,4% пісень українською мовою від 
загальної кількості транслюють у прайм-тайм на 
шести найбільш рейтингових радіостанціях. 
Водночас пісень російською мовою – 60%.

Понад 60% сумарного тиражу газет в Україні 
виходить російською мовою, журналів – 83%, 
російською продається близько 87% книжок 
(переважна частина яких – імпорт із РФ). Дані руху 
«Простір свободи».

До 15,056 млрд грн у 2013 році від 14,5 млрд 
грн у 2012-му збільшиться бюджет МВС.

До 3,2 млрд грн від 2,6 млрд 
зростуть витрати на Генпрокуратуру.

До 3,45 млрд грн від 3,2 млрд 
збільшиться бюджет СБУ.

На 1,5% зменшилося промвиробництво в Україні за 11 місяців 2012 
року. У листопаді – мінус 2,5%.

0,4% дефляц� зафіксував Держстат за підсумками 11 місяців 2012 
року. Хоча тоді як 60% економіки перебуває в тіні, реальна інфляція 
є на порядок вищою.

До $62 млрд 734 млн зріс державний та гарантований 
державний борг України станом на 1 грудня 2012 року.

На 20,3% зменшилися золотовалютні резерви за 11 місяців 2012 року. 
Станом на 1 грудня вони становили $25,35 млрд.

950 млн грн – таку офіційну заборгованість із зарплат в Україні 
зафіксовано станом на 1 грудня 2012 року. Найбільший обсяг 
невиплачених заробітків – у Донецькій області: 158,7 млн грн. 
З урахуванням приватного й тіньового секторів, за різними оцінками, 
заборгованість працедавців перед працівниками перевищує 10 млрд грн.

60% відкату – такими є апетити українських корупціонерів у сфері 
державних закупівель. Дані Transparency International. 
За вісім років розміри відкатів зросли втричі.

По 670 грн за 1 кг малини та 
по 430 грн – суниці. За стільки 
закуповувало Державне управління 
справами ягоди для їдальні 
Адміністрац� президента.

На $150 млн більше від ціни 
виробника заплатила Україна 
за так звані вишки Бойка – бурові 
установки, придбані в сумнівної 
латвійської фірми по $400 млн 
кожна.

82% українців вважають себе патріотами. Опитування соціологічної 
групи «Рейтинг».

54% українців підтримують європейський вибір. Опитування 
соціологічної групи «Рейтинг».

Близько 50% голосів дістали опозиційні сили за партійними списками 
на виборах-2012. Якби в державі залишилася пропорційна система, 
опозиція мала б у парламенті більшість із 240 депутатів.

24,3% українців готові вийти на вулицю в разі погіршення 
соціально-економічного становища. Дані КМІС та фонду «Демократичні 
ініціативи».

Майже на 10% зросла впродовж 2005–2012-го кількість громадян, які 
вважають, що державною мовою може бути тільки українська. Дані 
Центру Разумкова.

Інвестиц� 
в ПОЛІЦЕЙСЬКУ державу

НЯ 
ільшості

ціни 
а 
урові 
ної 
лн 

1 кг
430 грн
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6 млрдд
куратур

3,2 млрд 

уру.
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Упродовж 2012 року Україна просіла чи не 
в усіх міжнародних рейтингах, економічні 

показники впали до рівня кризових, відкати 
в держзакупівлях сягнули захмарних 

«висот». Бюджет-2013 підтверджує нама-
гання влади побудувати поліцейську 

державу, одначе, як свідчать соцопитуван-
ня щодо суспільних настроїв, громадськість 

здатна запобігти посиленню 
авторитаризму

Статистика «ПАКРАЩЕННЯ»

АФРИКАНСЬКИЙ РІВЕНЬ
Україна в міжнародних рейтингах «ЯЗИК» атакує

Кризова СТАБІЛЬНІСТЬ

Щедрі ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

ПРОБУДЖЕННЯ 
української більшості

137-ма сходинка (зі 185 країн) – в рейтингу Doing Business-2013 (Індекс 
простоти ведення бізнесу), укладеному Світовим банком та IFC (Росія – 
112-та, Естонія – 21-ша, Грузія – 9-та).

144-та сходинка (зі 176 країн) – Індекс сприйняття корупц�-2012 від Trans-
parency International (разом із Бангладеш, Камеруном, ЦАР, Конго, Сирією.

163-тє місце (зі 179 країн) – Індекс економічної свободи-2012 (Wall Street 
Journal та Heritage Foundation).

73-тя позиція (із 144 країн) – Індекс глобальної конкурентоспро-
можності (World Economic Forum, 2012).

181-ша сходинка (зі 183 країн) у рейтингу легкості сплати податків 
(дослідження Світового банку і PriceWaterHouseCoopers).

152-ге місце (із 183 країн) за рівнем сукупної податкової ставки. 
В Україні вона становить 57,1% (дослідження Світового банку і PriceWater-
HouseCoopers).

До 2,12 бала за п’ятибальною шкалою знизився Індекс інвестиційної 
привабливості України у ІV кварталі 2012 року. Відповідний показник, 
що його виводить Європейська Бізнес Асоціація за підтримки компан� 
InMind від 2008 року, впав до найнижчого рівня за останні три роки.

4,43 за десятибальною шкалою становив Індекс інвестиційної 
активності в Україні в жовтні 2012 року, згідно з результатами опитування 
керівників 253 американських, європейських і українських підприємств, 
здійсненого компанією Research & Branding Group.

87-ме місце (із 97 країн) посіла Україна в Індексі верховенства права 
від неурядової організац� «Проект світової юстиц�».

130-те місце (зі 197 країн) посідає Україна разом із Південним Суданом 
у рейтингу свободи преси Freedom House, втративши за рік дев’ять 
позицій. Вона перебуває у групі із 72 держав із частково вільною свободою 
преси, пасучи задніх у цій категор�.

17 млрд грн – ціна впровадження вимог так 
званого мовного закону. Обрахунки департаменту 
фінансів соціальної сфери Мінфіну.

8 обласних рад упродовж 2012 року надали 
російській мові статус регіональної. «Язик» 
узаконили на Луганщині, Донеччині, Харківщині, 
Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, 
Одещині та в Запорізькій області. Аналогічні 
рішення прийняли міськради восьми обласних 
центрів та Севастополя. І лише кілька сільських та 
районних рад на Закарпатті надали статус 
регіональної румунській та угорській мовам.

Лише 3,4% пісень українською мовою від 
загальної кількості транслюють у прайм-тайм на 
шести найбільш рейтингових радіостанціях. 
Водночас пісень російською мовою – 60%.

Понад 60% сумарного тиражу газет в Україні 
виходить російською мовою, журналів – 83%, 
російською продається близько 87% книжок 
(переважна частина яких – імпорт із РФ). Дані руху 
«Простір свободи».

До 15,056 млрд грн у 2013 році від 14,5 млрд 
грн у 2012-му збільшиться бюджет МВС.

До 3,2 млрд грн від 2,6 млрд 
зростуть витрати на Генпрокуратуру.

До 3,45 млрд грн від 3,2 млрд 
збільшиться бюджет СБУ.

На 1,5% зменшилося промвиробництво в Україні за 11 місяців 2012 
року. У листопаді – мінус 2,5%.

0,4% дефляц� зафіксував Держстат за підсумками 11 місяців 2012 
року. Хоча тоді як 60% економіки перебуває в тіні, реальна інфляція 
є на порядок вищою.

До $62 млрд 734 млн зріс державний та гарантований 
державний борг України станом на 1 грудня 2012 року.

На 20,3% зменшилися золотовалютні резерви за 11 місяців 2012 року. 
Станом на 1 грудня вони становили $25,35 млрд.

950 млн грн – таку офіційну заборгованість із зарплат в Україні 
зафіксовано станом на 1 грудня 2012 року. Найбільший обсяг 
невиплачених заробітків – у Донецькій області: 158,7 млн грн. 
З урахуванням приватного й тіньового секторів, за різними оцінками, 
заборгованість працедавців перед працівниками перевищує 10 млрд грн.

60% відкату – такими є апетити українських корупціонерів у сфері 
державних закупівель. Дані Transparency International. 
За вісім років розміри відкатів зросли втричі.

По 670 грн за 1 кг малини та 
по 430 грн – суниці. За стільки 
закуповувало Державне управління 
справами ягоди для їдальні 
Адміністрац� президента.

На $150 млн більше від ціни 
виробника заплатила Україна 
за так звані вишки Бойка – бурові 
установки, придбані в сумнівної 
латвійської фірми по $400 млн 
кожна.

82% українців вважають себе патріотами. Опитування соціологічної 
групи «Рейтинг».

54% українців підтримують європейський вибір. Опитування 
соціологічної групи «Рейтинг».

Близько 50% голосів дістали опозиційні сили за партійними списками 
на виборах-2012. Якби в державі залишилася пропорційна система, 
опозиція мала б у парламенті більшість із 240 депутатів.

24,3% українців готові вийти на вулицю в разі погіршення 
соціально-економічного становища. Дані КМІС та фонду «Демократичні 
ініціативи».

Майже на 10% зросла впродовж 2005–2012-го кількість громадян, які 
вважають, що державною мовою може бути тільки українська. Дані 
Центру Разумкова.

Інвестиц� 
в ПОЛІЦЕЙСЬКУ державу
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НЕ НАРОДжУйСЯ В УКРАїНІ
Маленьким українцям, які з’являться на світ 2013 року, не 
позаздриш. Так вважають експерти Economist Intelligence 
Unit, що склали рейтинг 80 країн світу, в яких найкраще 
народитися 2013-го. Україна разом із Кенією та Нігерією 
посіли в ньому останні позиції. Очолює ж список Швейца-
рія. До топ-10 найкращих місць, де можна народитися на-
ступного року, належать ще чотири європейські країни: 
Швеція, Данія, Нідерланди, Норвегія, а також Австралія, 
Сінгапур, Нова Зеландія, Канада та Гонконг.

Під час складання рейтингу експерти Economist 
Intelligence Unit «щиро намагалися виміряти, яка держава 
забезпечить найкращі можливості для здорового, безпеч-
ного і благополучного життя в найближчі роки». Для цього 
було враховано 11 показників, серед яких ВВП країни, три-
валість життя, політична свобода, забезпеченість робо-
тою, клімат і гендерна рівність, а також економічні про-
гнози на 2030 рік (коли народжена 2013-го дитина до-
сягне повноліття).

№ Країна Бали*

1 ШВЕЙЦАРІЯ 8,22
2 АВСТРАЛІЯ 8,12
3 НОРВЕГІЯ 8,09
4 ШВЕЦІЯ 8,02

5 ДАНІЯ 8,01
6 СІНГАПУР 8,00
7 НОВА ЗЕЛАНДІЯ 7,95
8 НІДЕРЛАНДИ 7,94
9 КАНАДА 7,81

10 ГОНКОНГ 7,80
11 ФІНЛЯНДІЯ 7,76
12 ІРЛАНДІЯ 7,74
13 АВСТРІЯ 7,73
14 ТАЙВАНь 7,67
15 БЕЛьГІЯ 7,51

=16 НІМЕЧЧИНА 7,38
=16 США 7,38

18 ОАЕ 7,33

19
ПІВДЕННА 
КОРЕЯ

7,25

20 ІЗРАїЛь 7,23
21 ІТАЛІЯ 7,21
22 КУВЕЙТ 7,18

=23 ЧИЛІ 7,10
=23 КІПР 7,10

25 ЯПОНІЯ 7,08

26 ФРАНЦІЯ 7,04

27
ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ

7,01

=28
ЧЕСьКА 
РЕСПУБЛІКА

6,96

=28 ІСПАНІЯ 6,96
=30 КОСТА-РИКА 6,92
=30 ПОРТУГАЛІЯ 6,92

32 СЛОВЕНІЯ 6,77
33 ПОЛьЩА 6,66
34 ГРЕЦІЯ 6,65
35 СЛОВАЧЧИНА 6,64
36 МАЛАЙЗІЯ 6,62
37 БРАЗИЛІЯ 6,52

38
САУДІВСьКА 
АРАВІЯ

6,49

39 МЕКСИКА 6,41
=40 АРГЕНТИНА 6,39

№ Країна Бали*

=40 КУБА 6,39

42 КОЛУМБІЯ 6,27

43 ПЕРУ 6,24

=44 ЕСТОНІЯ 6,07

=44 ВЕНЕСУЕЛА 6,07

=46 ХОРВАТІЯ 6,06

=46 УГОРЩИНА 6,06

48 ЛАТВІЯ 6,01

49 КИТАЙ 5,99

50 ТАїЛАНД 5,96

51 ТУРЕЧЧИНА 5,95

52
ДОМІНІКАНСьКА 
РЕСПУБЛІКА

5,93

53
ПІВДЕННА 
АФРИКА

5,89

=54 АЛжИР 5,86

=54 СЕРБІЯ 5,86

56 РУМУНІЯ 5,85

57 ЛИТВА 5,82

58 ІРАН 5,78

59 ТУНІС 5,77

60 ЄГИПЕТ 5,76

61 БОЛГАРІЯ 5,73

62 САЛьВАДОР 5,72

=63 ФІЛІППІНИ 5,71

=63 ШРІ-ЛАНКА 5,71

65 ЕКВАДОР 5,70

=66 ІНДІЯ 5,67

=66 МАРОККО 5,67

68 В’ЄТНАМ 5,64

69 ЙОРДАНІЯ 5,63

70 АЗЕРБАЙДжАН 5,60

71 ІНДОНЕЗІЯ 5,54

72 РОСІЯ 5,31

73 СИРІЯ 5,29

74 КАЗАХСТАН 5,20

75 ПАКИСТАН 5,17

76 АНГОЛА 5,09

77 БАНГЛАДЕШ 5,07

78 УКРАїНА 4,98

79 КЕНІЯ 4,91

80 НІГЕРІЯ 4,74

* За 10-бальною шкалою. За даними Economist Intelligence Unit (EIU)

Рейтинг країн, у яких найкраще  
народитися 2013 року
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ВРАжЕННЯ  
РОКУ

4 липня 2012 року, Гренландія
Наслідки глобального потепління: льодовики тануть швидше,  
рівень Світового океану підвищується

8 листопада  
2012 року, Китай
Дехто з делегатів 
XVIII з’їзду КПК,  
де оголосили про 
очікувану зміну 
центрального  
комітету партії, 
явно знудився

6 листопада 2012 року, США
Президент Барак Обама святкує на мітингу  
в Чикаго перемогу над Міттом Ромні

25 липня 2012 року, КНДР
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин та його дружина  
Лі Соль Чжу відвідують відкриття розважального парку. Від 
нового Кіма світ очікує лібералізації режиму. Чи дочекається?
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5 березня 
2012 року, Росія
Тисячі людей вийшли 
на вулиці Москви  
та Санкт-Петербурга, 
щоб висловити свою 
незгоду з повернен-
ням Владіміра Путіна  
в президентське 
крісло

 2012-й очима 
фотографів Тижня 

та провідних світових 
агентств новин

4 березня 2012 року, Росія
Владімір Путін проявив незвичну для нього емоційність, 
відзначаючи свою перемогу на президентських виборах

1 лютого 2012 року, Франція
Тоді ще кандидата у президенти Франсуа Олланда обси-
пають борошном на передвиборному мітингу. Відколи він 
очолив державу, його популярність упала до 37%
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1 липня 2012 року, Україна
Іспанські футболісти тріумфують після впевнеої перемоги над італійцями у фіналь-
ному матчі Євро-2012

20 грудня 2012 року, Велика Британія
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж виступає з балкона 
посольства Еквадору. Ця латиноамериканська країна  
надала активістові політичний притулок

1 листопада 2012 року, США
Нью-Йорк оговтується після супершторму «Сенді»

9 жовтня 2012 
року, Греція
Візит німецького 
канцлера Анґели 
Меркель до Афін 
настільки розлю-
тив греків, що 
дехто з них навіть 
протестував  
голяка

15 червня 2012 року, Україна
Фани французької збірної цілуються під час матчу  
своєї команди зі збірною України в Донецьку

11 вересня 
2012 року, 
Іспанія
Каталонці 
масово ви-
ступили за 
незалеж-
ність свого 
краю від 
Мадрида 
на мітингу 
в Барселоні
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28 липня 2012 
року, Велика  
Британія
Церемонія  
відкриття лондон-
ської Олімпіади 
запам’яталася  
видовищними  
феєрверками

5 вересня 2012 року, Румунія
Гідрою уявляє Владіміра Лєніна румунський скульптор Костін Іоніце. 
Витвір сучасного мистецтва височіє на тому самому місці, де стояв 
раніше традиційний пам’ятник вождеві світового пролетаріату

14 жовтня 2012 року, США
Австрієць Фелікс Баумґартнер подолав звуковий бар’єр,  
здійснивши рекордний стрибок зі стратосфери

11 вересня,  
Україна
Сини триразової 
чемпіонки  
Паралімпіади-2012 
із плавання Наталії 
Прологаєвої зустрі-
чають маму на рід-
ній землі
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7 серпня 2012 
року, Сирія
Вояк Вільної  
сирійської армії 
шукає сховок 
під час боїв  
з урядовими  
військами  
в центрі Алеппо

9 жовтня  
2012 року, Грузія
Президент Грузії  
Міхеїл Саакашвілі  
вітає Бідзіну Іваніш-
вілі після перемоги 
блоку останнього 
(«Грузинська мрія») 
на парламентських 
виборах

18 листопада 2012 року, Сектор Газа
Ізраїльські війська піддають ракетному обстрілу 
місто Газу. Черговий спалах конфлікту з палес-
тинцями

17 серпня 2012 
року, Росія
Члени фемініст-
ського панк-гурту 
Pussy Riot, які в 
лютому провели  
у московському 
храмі Христа  
Спасителя панк-
молебень  
«Богородица,  
Путина  
прогони!»,  
у скляній клітці  
в залі суду. Двоє  
з них уже відбува-
ють покарання

28 березня 2012 року, Куба
Неординарна зустріч: Папа Бенедикт 
XVI зустрічається в Гавані з Фіделем 
Кастро

2 липня 2012 року, Сінгапур
Шоу світла й музики огортає так звані  
супердерева у Supertree Grove

13 липня 2012 року, Росія
Умови у Магнітогорську важко назвати сприят-
ливими для життя, але місцеві пристосовуються

10 липня 2012 року, Боснія і Герцеговина
Блискавка над меморіальним центром,  
де поховані жертви геноциду боснійських  
мусульман у Сребрениці

10 липня, Росія
Стихійна повінь у Краснодарському краї  
виявила нездатність держави реагувати на  
надзвичайні ситуації. Лише за офіційними даними,  
34 тис. осіб потерпіло, 171 людина загинула
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12 грудня 2012 року, Україна
Вигнання тушок із Верховної Ради нового скликання. 
Скандал вибухнув на першому-таки сесійному засіданні

15 червня 2012 року, Канада
Нік Валленда став першим канатоходцем,  
що подолав Ніагарський водоспад

26 вересня,  
Україна
Ця людина вбила 
трьох охоронців  
у торговельно-
розважальному 
центрі «Караван» 
у Києві. На думку 
слідства, це був 
Ярослав Мазурок, 
який згодом  
учинив  
самогубство. Та 
журналістське 
рослідування до-
вело протилежне

3 листопада 2012 
року, Україна
У Первомайську 
Миколаївської  
області бійці  
спецпідрозділу 
«Беркут» врива-
ються до примі-
щення ДВК № 132, 
щоб винести 
звідти оригінали 
протоколів

9 травня 2012 року, Бразилія
Молодий індіанець пірнає в річку в штаті 
Мату-Гросу

5 вересня 2012 року, Еквадор
Китова акула – одне з див галапагоської  
фауни

16 березня 2012 року, Україна
Уся країна стежила, як боролася за життя Оксана Макар, 
котру зґвалтували й намагалися спалити злочинці  
в Миколаєві. Дівчина не вижила
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БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ

Фотожаба душить
Резонанс тієї чи іншої події в укра-
їнському інтернет-просторі не-
складно виміряти: якщо на цю 
тему є фотожаби і демотиватори 
(новітній різновид народної са-
тири, що поєднує в собі ознаки ка-
рикатури та фейлетону), отже, вона 
«зачепила». Очікувано протягом 
2012 року від інтернет-спільноти 
найбільше діставалося українській 
владі, передовсім президентові, 

прем’єрові та пристосуванцям на 
кшталт Наталії Королевської чи 
Владислава Каськіва. Інтернет-
простір наразі є відкритим для всіх 
охочих повправлятися в дотепності 
та гуморі, однак прикметно, що 
опозиціонери рідко стають жерт-
вами фотожаб, хоча і вони часто 
дають привід для їх висміювання. 

Ще один цікавий тренд, поміче-
ний в інтернеті: представники 

влади сприймають його як такий 
собі світовий будинок культури, 
куди треба приходити в костюмі й 
вдавати із себе розумного, тож 
створюють пафосні сторінки в  
соцмережах, де (їм) пишуть про 
свої (їхні) досягнення, однак ні 
вони, ні їхні прибічники чи тролі 
на зарплаті неспроможні в мережі 
«бити ворога його ж зброєю», себто 
гумором. 
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Автор:  
Юрій Винничук   

Весна 2013 року. Банкова.   Кабінет Віктора ФедоровичаВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. (бігає нервово з 
кутка в куток). Всьо пропало!

МИКОЛА ЯНОВІЧ (із лопатою на плечі). 
Шо пропало?

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Всьо. Токо шо мені 
позвонили, шо «Межигір’я» захопили по-
встанці на чолі з Луценком. Спекли, поні-
маєш, мого любимого страуса і з’їли, пад-
люки!

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Да ж ві його бєрєглі сібі 
на туфлі.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Канєшно, беріг. Про-
пали туфлі. А ти чо з лопатою?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Сон міні пріснівся. 
Смєрть прійшла до тєбє з косою, а до мєнє з 
лопатою. От я баранітіся буду.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Не поняв. З якой ко-
сою? Тою, шо косят?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Нє, той, шо на головє 
носят.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Тюху-тьху-тьху! Ну й 
кошмари тобі сняться! А кстаті, гдє Вона?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Да гдє ж їй бить – на Май-
данє. Прізиває захватіть всє тєлєканали.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Дак шо там захвати-
вать, коли цілий день «Лєбєдіноє озеро». 
Причом на всіх каналах.

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Толькі адін Ахметовскій 
канал дєманстрірує фільми про УПА і 
Фаріон-шоу.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Продався Тягнибоку!

МИКОЛА ЯНОВІЧ. А шо ето у вас два тіліві-
зора на одной тумбочкє?

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Так мені ж Арбузов в 
один тєлєвізор не вміщається. От я і сдвінул.

МИКОЛА ЯНОВІЧ. А шахтьори, Фйодорич, 
ідуть на Кіів. Уже під Черкасамі.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А западенці?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. І вани ідут. Трьома кало-
намі! З віламі, граблямі, лопатамі і косамі.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А граблі нашо?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Нас загрібать.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А наш вірний Калєс-
нічєнко?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Він у пєрших рядах. Кри-
чить: «Геть хунту!» Вспімнів сває рухівське 
прошлоє. Нєсє портрет Бандєри. Дак ето 
ішо цвіточкі! А знаєтє, хто ше нас зраділ?

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Ну?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Табачнік! Заявів, шо 
його справжня фамілія Тютюннік, і дєд 
його отаман Тютюннік, а він сам тіпа Штір-
ліца усє еті годи работал под прікритієм в 
тилу врагов.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Ото гадюку на груді 
пригріли!

Вбігає Борис Вікторович.
БОРИС ВІКТОРОВИЧ. Вітя, нємєдлєнно 
мєня в тюрму.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. За шо?

БОРИС ВІКТОРОВИЧ. За хюндай, єдрі його 
в корєнь. В тюрмє бєзопаснєє. Надо било 
сразу сообразіть і сєсть.

МИКОЛА ЯНОВІЧ. О, хароша ідея. Как я 
зразу не підумав? Давай і мєнє пісаді.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А тебе за шо?

МИКОЛА ЯНОВИЧ. За бюджет, за пріваті-
зацію кримськіх пляжів і австрійськіх вілл. 
Мало лі за шо.

Залітає Інна Германівна.
ІННА ГЕРМАНІВНА. А-а-а!

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Шо такоє? Шо за воплі?

ІННА ГЕРМАНІВНА. Я вибєжала ім на-
встрєчу і протянула на вишиванам рушнікє 
«План развітія страни». Так ані етат 
«План» вихватілі, ізорвалі на часті і хатєлі 
мнє єго куда-то засунуть, но я, нє разобрав 
куда, убєжала. Просто дікарі какіє-то.

Входить диригент оркестру кнопкодавів 
Міхіал Васільєвіч із прив’язаною до пояса 
правою рукою.
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Весна 2013 року. Банкова.   Кабінет Віктора Федоровича МИКОЛА ЯНОВИЧ. Шо у тєбє с рукой?

МІХАІЛ ВАСІЛЬЄВІЧ. Какая-то сіла всьо 
врємя тянєт єйо ввєрх. Я до Богатирьової – 
она же доктор: «Памагітє!» От і пасавєта-
вала: прів’язать. Шоб народ нє возбуж-
дать. Да і вопше пора на покой. Лучше 
мєня сємафором замєніть.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А де Бойко?

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Срочним образом пра-
дав назад вішкі, доклав із лічних сбєрєже-
ній і пішов каятіся.

Входять головний комуняка Пьотр Нікола-
євіч і його таваріщь Адам Іванович.
ПЬОТР НІКОЛАЄВІЧ. Єслі шо – я в апазіції.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Так ти уже не з 
нами?

ПЬОТР НІКОЛАЄВІЧ. А я нікагда с вамі нє 
бил. В смислє голосовал с вами, но бил с 
народом.

АДАМ ІВАНОВИЧ. Так, Вікторе Федоро-
вичу, ми ніколи не зраджували своїх ідеа-
лів. У нас ділова пропозиція. Чи не могли б 
ви переписати свій золотий унітаз на нашу 
партію?

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Не по-о-няв! Дак 
там уже повстанці усьо ізгадили.

АДАМ ІВАНОВИЧ. Нічого, ми почистимо. У 
нас тепер новий лозунг: «Комунізм – це зо-
лотий унітаз у кожній квартирі». А з огляду 
на те, що до влади прийдуть нові лідери, 
ми цей унітаз установимо на постаменті 
замість Лєніна. І напишемо: «Тут сидів  
Ю.В. Луценко».

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Хіба ж він там сидів?

АДАМ ІВАНОВИЧ. Ну, там, де він раніше 
сидів, уже готуються до нових постояльців.

Заповзає Сірьожа, головний адміністратор 
Віктора Федоровича.
СІРЬОжА. Віктор Фьодоровіч, там ето – 
тушкі.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Нє надо, я уже обідав.

СІРЬОжА. Да нє – тє, шо дєпутати. Ім же нє-
чєво тєрять. Обєщалі стоять на смєрть.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Шо? Гони їх на хєр! 
Я не шлєпер.

Заходить Віктор Андрійович із вуликом.
ВІКТОР АНДРІйОВИЧ. Вікторе Федоро-
вичу, рідненький! (Лізе цілуватися.) Ось 
погляньте! Тіки це й вдалося врятувати! 
Уявляєте, яка це стихія? Просто нова Колі-
ївщина! Повідкривали усі мої вулики з кри-
ком «Свободу бджолам!»

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Нашо ти мені це 
притягнув?

ВІКТОР АНДРІйОВИЧ. У мене план. Коли 
нас візьмуть в облогу, ми цих бджіл теж ви-
пустимо і будемо їсти мед. А коли вони 
підуть на штурм, я у вулик сховаюся і буду 
гудіти отак: бз-з-з-з-з-з! А ти в масці пасіч-
ника ходитимеш довкола і обкурювати-
меш. Може, вони тебе й не впізнають.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. А може ето... я спо-
чатку вдягну маску Саламатіна, а вже 
зверху – пасічника.

МИКОЛА ЯНОВІЧ. Вітя, лучше тєкаймо да 
мєнє на дачу. У мєня там і лічний бункєр 
єсть. Капуста у мєня враділа така, шо хоть 
год її можна їсті.

ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Та у мене тоже ка-
пусти дофіга, тока ж за граніцей. А еті ж, 
гади, не випустят.

З вулиці чути галас і гуркіт.
ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ. Шо такоє? Штурм?

МИКОЛА ЯНОВІЧ (визирає у вікно). Всьо – 
сон в руку. Тарянят двері. Тушкі скачут з 
окон.

ВІКТОР АНДРІйОВИЧ. Ну, благослови, 
Трипільська Мати! Випускаю бджіл.

ІННА ГЕРМАНІВНА (кричить з вікна). Я всю 
жизнь била с народом!

Вона вистрибує з вікна, але не падає, а під-
німається вгору, поволі надимаючись і на-
димаючись. Побачивши це диво, усі при-
сутні теж побігли до вікна і почали стри-
бати, а вітер їх підхоплював і ніс у небеса, 
усе вище і вище, аж доки вони перетвори-
лися на різнобарвні повітряні кульки. Ін-
коли котрась лускала, але так високо, що 
звук уже до землі не долинав. 

№ 52 (269) 28.12.2012 – 10.01.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

мАЙЖЕ сЕрЙозНо про 2013-Й



Віра проти 
           жадоби

Автор: 
Юрій 

Макаров

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (269) 28.12.2012 – 10.01.2013

ПоГлЯД|

Я 
побачив два паралельних світи. Вони пере-
бувають в одному часі/просторі, але не пе-
ретинаються й рухаються в протилежних 
напрямках. Парадокс? 

2012 рік періодично давав підстави для про-
тилежних висновків залежно від настроїв і пере-
конань спостерігача. Песимісти впевнилися, що 
людські апетити не мають меж, а здатність однієї 
окремо взятої групи особливо зажерливих людей 
організовувати простір у своїх інтересах майже 
не знає перешкод. Оптимісти побачили підтвер-
дження того, що масштаб цього «майже» зале-
жить частково від волі тих, хто здатен організу-
вати колективний опір.

Якщо вісім років тому Майдан став прак-
тично несподіванкою для самих ініціаторів, 
якщо два роки тому протести проти Податкового 
кодексу зачепили наймотивованішу частину сус-
пільства, то тепер вог-
нища спротиву вини-
кають спонтанно, але 
закономірно чи не на 
кожному кроці. Можна 
згадувати конкретні 
акції різного масштабу 
й значення: масовий 
рух проти мовного за-
кону, спільні заходи 
проти утисків каналу 
ТВі, виступи проти незаконних забудов, еко-
логічні демонстрації, акції підтримки незаконно 
засуджених, нарешті, активна протидія фальси-
фікаціям під час парламентських виборів – 
голов не, що українці відчули смак вияву власної 
волі й потроху, дуже потроху відмовляються від 
зневіри й депресії.

Правляча верхівка загрузла в перерозподілі 
пирога, всередині її неозброєним оком можна по-
мітити розгубленість та обмеженість сценаріїв, 
адже важко назвати стратегіями намагання пе-
рерозподілити те, що залишилося від економіки 
в стані стагнації. Кількість ходів і без того обме-
жена, а тут ще світоглядні рамки та брак фантазії 
(щоб не сказати тупість)… Назовні ця метушня 
виповзає у вигляді чергового скандалу, якому на-
віть радіти трохи незручно.

Натомість серед тих, хто донедавна перебував 
у стані пасивного обурення (в найкращому разі), 
визріває поступово розуміння того, що за свої ін-
тереси треба боротися самому. Це відчуття не має 
нічого спільного з підступною демагогією під 
гаслом «Укрáинский выбор» імені п. Медвед-
чука, ідеться не про те, щоби кухарка безпосе-
редньо керувала державою, а, навпаки, щоби на-

йманий менеджер держави рахувався з кухар-
кою. А також зі студентом, власником кіоску, во-
дієм маршрутки й лікарем швидкої допомоги.

Узгоджені довготривалі акції, спрямовані на 
те, щоби достукатися до «менеджерів», вимага-
ють зовсім іншого типу взаємодії, ніж той, до 
якого донедавна звикли українці. У цьому їхній 
довготривалий ефект незалежно від конкретного 
результату тієї чи іншої ініціативи. Власне, так 
народжується громадянське суспільство.  

Зазвичай цитують Толстого: «Якщо всі грішні 
люди об’єднуються й організовано досягають 
своїх підлих цілей, то люди чесні так чи так ма-
ють об’єднуватися в ім’я справедливості й  
добра… і т. ін.» Цитують, забуваючи, що Толстой 
трохи кепкує зі свого героя. І йому ж, здається, 
належить інший афоризм: «Хороших людей 
більше, але погані краще організовані». Погодь-

теся, протилежний 
сенс. Не такий оптиміс-
тичний.

Утім, взаємодії на-
вчаються. Уся історія 
західної цивілізації – 
це послідовна еволюція 
уявлень про те, як узго-
джувати зусилля. І не 
лише західної. Недавня 
низка революцій так 

званої Арабської весни – якраз приклад сти-
хійної координації, причому спершу цілком кон-
структивної, доки до процесу не долучилися 
різні там «Брати-мусульмани». То що ж ми, від-
сталіші за Марокко? Невже зовсім випарувався з 
колективної пам’яті багатовіковий досвід само-
врядування, інституційної демократії?

Звісно, завжди можна сказати, що мої мрій-
ливі рефлексії – типовий Wishful Thinking, «ба-
жане за дійсне». Але, дивлячись зблизька на ак-
тивістів акцій – від «Гостинної республіки» до 
«И так поймут», я розумію, що бачу тих, з ким би 
хотів жити в одній країні. У будь-якому разі вони 
не випадковість, не ексцес і не виняток. Їх зовсім 
не так мало, а буде більше. Можливо, я ідеаліст, 
але назвати ідеалістами тих, хто підставляє об-
личчя під кийки «Беркута»… якось язик не по-
вертається.

І ще одне, можливо, випадкове спостере-
ження: всі активісти, кого я згадав і не згадав, 
відчутно україноцентричні. Їхні часом локальні 
акції відбуваються в межах, так би мовити, укра-
їнського проекту. Що дає підстави сподіватися 
також на успіх проекту загалом. Рано чи пізно. 
Незважаючи на тих, ненажерливих. 

УКРАїНЦІ ВІДЧУЛИ СМАК 
ВИЯВУ ВЛАСНОї ВОЛІ й 

ПОТРОХУ, ДУжЕ ПОТРОХУ 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ  

ВІД ЗНЕВІРИ й ДЕПРЕСІї
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Взяти відповідальність на себе
Щоб почати змінювати країну, у 2013 році українці мають самі 
зайняти суспільно активнішу позицію та впливати на перебіг подій 
у міру власних можливостей

П
одії 2012 року засвід-
чили, що проблема Укра-
їни не тільки (а можливо, 
й не стільки) у ниніш-

ньому режимі Януковича, а й у 
тому, що опозиційні сили пере-
важно не відповідали тим ви-
кликам, які стоять перед по-
стколоніальною та пострадян-
ською країною з відсутністю 
громадянського суспільства та 
фрагментованою ідентичністю. 
За таких обставин опозиція, що 
декларує свою українськість, 
європейськість та демократич-
ність, мала б виконувати клю-
чову роль в обстоюванні інтере-
сів української більшості, проте 
продемонструвала, що не 
здатна на це. Навіть та актив-
ність, яка спостерігалася з її 
боку, була зумовлена пере-
важно суспільними настроями, 
які не можна було ігнорувати в 
умовах передвиборчої бо-
ротьби. Проте вимушена реф-
лексія, ближча до імітації рі-
шучості на вимогу, – зовсім не 
та якість, яку мали демонстру-
вати реальні політичні лідери. 

Особливо це було помітно на 
прикладі діяльності Верховної 
Ради VI скликання. Через неї, 
часто з порушенням регламенту, 

майже безперешкодно проводи-
лася низка законів, які сприяли 
розпилу бюджетних коштів та 
робили непрозорим процес дер-
жавних закупівель, без належ-
ного обговорення було ратифі-
ковано Угоду про ЗВТ із СНД. 
Проте найяскравіше пасивність 
та безпорадність парламент-
ська опозиція продемонстру-
вала під час трьох голосувань 
поспіль за мовний закон. Ак-
тивність окремих депутатів не 
могла компенсувати відсут-
ності злагоджених дій. Сфор-
мувалося стійке враження, що 
«Батьківщина» вважала вигід-
ним ухвалення резонансних 
документів, щоб отримати 
електоральний зиск, мотиву-
ючи в такий спосіб громадян 
голосувати за неї, аби скасу-
вати той самий мовний закон у 
майбутньому. Сутички, які ви-
никали, були більше схожі на 
імітацію дій, а не на спроби 
реально перешкодити про-
владній більшості. На відміну 
від тієї самої ПР зразка 2008 
року, яка результативно бло-
кувала трибуну у відповідь на 
намагання правлячої тоді коа-
ліції БЮТ – НУ–НС провести 
контраверсійні рішення. 

Не було належної актив-
ності з боку основних опозицій-
них сил і в протидії підготовці 
влади до спотворення резуль-
татів парламентських виборів. 
Самі парламентські вибори так 
само засвідчили недооцінку лі-
дерами опозиції української 
більшості, особливо коли 
йшлося про центральні та пів-
денні регіони. Складалося вра-
ження, що опозиційні сили не 
так генерують і мобілізують 
громадян на боротьбу з режи-
мом Януковича, як паразиту-
ють на наявних протестних на-
строях. Пасивність вони проде-
монстрували й під час захисту 
результатів голосування. Фак-
тично вкотре було прийнято 
нав’язаний владою сценарій, а 
акції протесту під ЦВК видава-
лися млявими, нескоордино-
ваними та непослідовними. Їх 
«обірване» завершення скида-
лося на капітуляцію, адже опо-
зиції так і не вдалося домог-
тися виконання жодної зі своїх 
вимог. Навіть призначені в 5 зі 
щонайменше 13 проблемних 
округів перевибори більше 
були потрібні владі, яка спро-
бує повернути контроль над 
ними. 

ТАКИ МОжЛИВО

Криза «старосвітської опозиції»
Об’єднана опозиція «Батьківщина», яка інте-
грувала до свого складу фактично всю «ста-
росвітську», попри найбільшу стартову чи-

сельність серед непровладних сил у парла-
менті щораз дужче ризикує вподібнитися 
«Нашій Україні» зразка 2008–2010 років. З 
огляду на радикальне позиціонування осно-
вного союзника «Батьківщини» під час цих 
виборів – «Свободи», – старе керівництво 
ОО (Яценюк, Мартиненко, Турчинов, 
Кожем’якін, Томенко) в очах суспільства, яке 
прогнозовано радикалізуватиметься, поста-
ватиме як недостатньо «бойові» для бо-
ротьби з режимом Януковича партократи.

Марш «Свободи»
«Свобода» перебуватиме у фарватері 
протестних настроїв української біль-

шості й буде «лакмусовим папірцем», 
який не даватиме іншим опозиціонерам 
права на пасивно-угодовську позицію 
щодо ПР. Однак головне завдання цієї 

Тиждень виокремив основні події внутрішньої політики 
2013-го і спрогнозував розвиток деяких із них
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Враховуючи жорстку кри-
тику за пасивно-угодовську по-
зицію щодо ініціатив влади з 
боку ЗМІ та громадськості, зда-
валося, що лідерам нинішньої 
об’єднаної опозиції доводилося 
діяти активніше тільки під цим 
впливом. Однак це, своєю чер-
гою, свідчить про важливість 
активнішої позиції громад-
ськості у справі мотивування 
опозиційних сил до більшої діє-
вості в обстоюванні інтересів 
суспільства. Якщо вони не го-
тові змінювати щось або проти-
діяти антинародним ініціати-

вам самі, то завдання україн-
ської більшості – змусити їх це 
робити, власним запитом сфор-
мувавши актуальний порядок 
денний.

Оскільки 2013 року закон 
Ківалова – Колесніченка, 
швидше за все, скасований не 
буде, а відтак русифікація по-
силюватиметься, від кожного 
залежить, чи доводитиме він 
особистим прикладом, що 
українська є мовою більшості, 
якою спілкуються в повсякден-
ному житті. Відмовившись від 
псевдотолерантності (яка часто 

пов’язується з готовністю пере-
йти на мову співбесідника чи 
оточення), можна і потрібно 
створювати та суттєво розши-
рювати середовище природ-
ного вживання української, на 
відсутність якого так часто 
скаржаться ті, хто цим виправ-
довує свою нездатність чи неба-
жання нею спілкуватися.

Проходження до Верховної 
Ради ВО «Свобода» забезпе-
чило певну активізацію опози-
ції в перші дні діяльності пар-
ламенту. Однак одразу ж після 
того, як було проголосовано за 
Рибака й Азарова на посади 
спікера та прем’єр-міністра, її 
активність знову впала і вона 
фактично прийняла нав’язані 
владною більшістю правила 
під час розподілу комітетів. 
Опозиції не дістався контроль в 
жодному ключовому комітеті 
ВР, але зусиль для того, щоб до-
могтися врахування своїх ви-
мог, вона не доклала, знову об-
межившись лише ображеною 
риторикою. 

Тим часом 2013-й має для 
країни серйозні загрози. Як 
внутрішні у вигляді остаточної 
узурпації влади режимом Яну-
ковича та перетворення всієї 
країни на один великий сімей-
ний маєток (див. стор. 29), 
так і зовнішні через загрозу 
втягування України в неоім-
перські проекти Путіна, втрати 
незалежності та європейської 
перспективи (див. стор. 32). 
Попри позірну незацікавле-
ність у здачі України Кремлю, 
перед ризиком втратити нако-
пичені за останні роки активи 

ТАКИ МОжЛИВО

партії – вийти за межі сценарію, який їй 
намагається нав’язати режим: не допус-
тити появи тушок серед своїх депутатів, 
їхнього втягування в коло «хазяєв 
жизні», куди вже засмоктало багатьох 
помаранчевих опозиціонерів. Крім того, 
свободівцям важливо відмовитися від 
послуг «колишніх», які дискредитували 
себе на високих посадах, зокрема за ре-
жиму Кучми, а тепер намагаються потра-
пити на провідні позиції в політсилі, піді-
груючи її радикалізмові, як-от пропону-
ючи економічні програми відповідного 
штибу (та ще й відверто популістські). 
Якщо цього не вдасться зробити, «Сво-
бода» неминуче втратить значну частину 
своїх прихильників, а в перспективі може 
не потрапити до парламенту на майбут-
ніх виборах.

Праймериз чи боротьба на зни-
щення?
Арсеній Яценюк (за підтримки Турчинова) 
створить на основі об’єднаної опозиції пар-
тію із прицілом на президентські вибори. 
Частина невдоволених спробує сформувати 
власну або перейде до УДАРу чи «Свободи». 

Водночас Яценюк, Кличко, Тягнибок та Гри-
ценко намагатимуться довести свої пере-
ваги як альтернативних владі висуванців. Го-
ловний виклик полягатиме у здатності «від-
чувати межу» й уникати війни на знищення 
за зразком Тимошенко – Яценюка – Ющенка 
зразка 2009–2010 років, яка зробить вза-
ємну підтримку неможливою навіть у пер-
спективі й сильно дискредитує нинішніх 
опозиційних лідерів серед української біль-
шості напередодні президентських виборів.

Генеральна репетиція
Змагання за контроль над столицею може 
стати подією року. Навесні закінчується 
термін повноважень Київради (розпоча-
тих 2008-го), відтак, згідно із законом, 
мають відбутися чергові вибори. Пере-
гони 28 жовтня 2012-го завершилися ни-
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«Сім’я» може погодитися на та-
кий сценарій в обмін на гаран-
тування вільного розпоря-
джання своїм майном. 
Оскільки такі кроки Януко-
вича, найімовірніше, наштов-
хнуться на протидію не лише 
опозиції, а й частини провлад-
ного табору в парламенті, до-
сягнути своєї мети він може 
спробувати через проведення 
програмованих референдумів 
із заздалегідь визначеним ре-
зультатом. Вони, швидше за 
все, будуть загорнуті у прива-
бливу для масового спожи-
вання обгортку, тож важлива 
місія свідомої частини україн-
ського загалу – зуміти розпіз-
нати загрози та донести їх до 
якомога ширших кіл громад-
ськості. Адже в іншому випадку 
країна може бути продана влас-
ними ж руками.

Проблема поглиблюється 
відсутністю в Україні медіа-
ринку, зорієнтованого на інтер-
еси споживача інформації – 
суспільство. Натомість маємо 
монополізовані олігархами та 
великими медіа-холдингами 
наймасовіші сегменти ЗМІ, які 
слугують для них інструмен-
том маніпуляції громадською 
думкою. 2012-й став роком на-
ступу на свободу слова й 
останні незалежні засоби масо-
вої інформації в Україні. Біль-
шість власників були змушені 
запровадити самоцензуру, а ті, 
хто не погодився на це, стали 
об’єктами тиску з боку режиму. 
У результаті впродовж усієї пе-
редвиборчої кампанії в теле-
просторі, який має вплив на 

найбільшу частку громадян, 
домінувала позитивна та ней-
тральна інформація про прав-
лячу партію. Приклад з «Ін-
тером», який після переходу 
Валерія Хорошковського в опо-
зицію до уряду Миколи Аза-
рова різко змінив тональність і 
зміст своїх передач, засвідчив, 
наскільки маніпульованими є 
українські медіа. Адже від 
місця сидіння власника зале-
жить те, що і як транслює най-
рейтинговіший вітчизняний 
телеканал.

Оскільки політичні сили ре-
агують (або й паразитують) 
лише на ті проблеми, які вже 
мають високий суспільний ре-
зонанс, низка важливих тем 
узагалі залишається поза ува-
гою громадськості, оскільки за-
мовчується наймасовішими те-
левізійними медіа. Як наслідок 
– відповідні теми залишаються 
на маргінесі політичного по-
рядку денного, зумовлюючи по-
дальшу деградацію країни і сус-
пільства. Натомість монополі-
зовані, залежні від режиму ЗМІ 
й далі виступали ретранслято-
ром нав’язуваних олігархією та 
сусідньою державою поглядів, 
блокували формування грома-
дянського суспільства, консолі-
дацію національної ідентич-
ності, формування проукраїн-
ської позиції в тієї частини гро-
мадян, яка є невибагливою у 
відборі інформації та зорієнто-
вана переважно на її пасивне 
сприйняття з екранів телевізо-
рів. У такий спосіб фактично 
відбувається зомбування біль-
шості українців за прикладом ін-

ших авторитарних країн, примі-
ром, сусідньої Росії чи Білорусі. 

Іншим важливим викли-
ком наступного року очіку-
вано може стати поява чис-
ленних політичних і громад-
ських проектів, що називати-
муть себе опозиційними або 
альтернативними режимові. 
Попри очевидні недоліки ни-
нішньої парламентської опо-
зиції, від українців у цьому 
випадку залежатиме здат-
ність відрізнити «зерно від 
полови» та не підпасти під 
вплив провокаторів і псевдоо-
позиціонерів від влади, осно-
вною метою яких буде посла-
бити загрози панівному ре-
жимові, а головне – підви-
щити власну цінність для 
нього.  

Задавнені й нові проблеми, 
ризики та загрози, якими буде 
наповнене наше життя у 2013 
році, має бути підставою не 
для песимізму, а лише для ре-
альної оцінки ситуації, у якій 
перебуває українська біль-
шість, а відтак визначення 
шляхів її зміни на краще. 
Важливо усвідомлювати ви-
соку особисту роль, яку кожен 
має відіграти у цьому процесі, 
відповідальність за вибір, 
який доводитиметься робити. 
При цьому не можна забувати, 
що їх розв’язання потребує 
консолідації всіх здорових сил 
українського суспільства на-
разі не так довкола конкрет-
них персоналій чи політичних 
сил, як довкола досягнення 
спільної мети і виконання прі-
оритетних завдань. 

щівною поразкою ПР у Києві: три опози-
ційні партії набрали майже 74% (31% – у 
«Батьківщини», 25,5% – в УДАРу, 17,3% – у 
«Свободи»), тоді як регіонали вибороли 
тільки 12,6%. Не здобув перемоги жоден 
провладний висуванець у мажоритарних 
округах, ані від ПР, ані «незалежний». 
Маючи більшість у дві третини чи три 
чверті місць у Київраді, опозиційні сили 
можуть повністю заблокувати діяльність 
провладного голови КМДА Олександра 
Попова. Проте поразка режиму Януко-
вича залежатиме від здатності опозиціо-
нерів діяти спільно й уникнути перетво-
рення столиці на їхнє внутрішнє поле бою. 
Інакше з Києва може розпочатися міжусо-
биця, яка неодмінно позначиться нега-
тивним чином на їхніх перспективах під 
час президентської кампанії.

Примус до лояльності
На піку економічної кризи Янукович при-
йме відставку Азарова й запропонує на 
його місце Арбузова. Якщо парламент від-
мовиться підтримувати його кандидатуру, 
він залишиться виконувачем обов’язків. 
Під приводом «непрофесійності» з уряду 
поволі виводитимуть окремих міністрів, 
замінюючи їх людьми «Сім’ї». Янукович 
намагатиметься використати жупел потен-
ційного референдуму щодо змін до Кон-
ституції для проштовхування потрібних 
йому рішень через парламент. Відбудеться 
перехід до «Сім’ї» та найближчих до неї 
олігархів привабливих об’єктів державної 
власності, серед яких решта обленерго, 
ТЕС, газорозподільні мережі, Одеський 
припортовий, шахти, порти й аеропорти, 
вантажні перевезення Укрзалізниці тощо. 

Великий неолігархічний бізнес змушений 
буде й надалі «ділитися» своїми активами. 
Продовжиться закамуфльований наступ 
режиму на свободу слова, мітингів та на 
громадські організації у спосіб ухвалення 
законів про наклеп, мирні зібрання, забо-
рону фінансування громадських організацій 
іззовні. Паралельно «Сім’я» приростатиме 
медіа-активами й  дістане ще більше мож-
ливостей формувати «єдино правильну» 
громадську думку.

ТАКИ МОжЛИВО
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свідчив провал спроб влади 
сформувати її без КПУ (вдалося 
назбирати лише 218 карток). На-
решті, саме Рибак та Азаров пер-
соніфікуватимуть відповідаль-
ність за ті чи ті непопулярні, а то 
й відверто компрометуючі 
кроки, натомість «молоді техно-
крати», що склали основу пере-
форматованого 24 грудня уряду, 
на їхньому тлі бачитимуться 
значно привабливішими. При 
цьому конфігурація Кабміну аж 
ніяк не дає підстав називати 
його урядом Азарова: швидше 
Арбузова – Вілкула. Звісна річ, 
умовно, адже обидва є лише 
представниками інтересів. Пер-
ший – «Cім’ї», другий – Ахме-
това. І хоча наразі Арбузов вида-
ється однозначним фаворитом, 
поява в уряді Олександра Віл-
кула може свідчити про своєрід-
ний праймериз між двома «мо-
лодими й перспективними» 
функціонерами.

Переформатування у влад-
ному конгломераті засвідчило 
цілковиту маргіналізацію сате-
літів режиму Януковича: Сергій 
Тігіпко й Володимир Литвин зі 
своїми людьми із «Сильної Укра-
їни» та «Народної партії» діс-
тали незначущі посади в парла-
менті. Те саме стосується і КПУ, 
пост першого віце-спікера для 
якої став фактично відкупним за 
викидання із владної вертикалі 
й позбавлення доступу до по-
тужних фінансових ресурсів. 
Причому тенденція до поси-
лення «нових донецьких» та 
«Сім’ї» за рахунок витіснення 
старих адміністраторів, енерге-
тичного лобі та колишніх сателі-
тів може мати своє продовження 
й по вертикалі вже найближчим 
часом.

Водночас показовим наслід-
ком кадрових перестановок 
стало не лише посилення пози-
цій «Сім’ї» та умовної групи Ах-
метова, а й той факт, що на біль-
шість посад призначені малові-
домі особи, а не самостійні знані 
політики, які обираючи між 

Боротьба за спадщину
Переформатування владного конгломерату провокує протистояння 
олігархічних груп

У
продовж 2012-го тенден-
ція до зростання ваги 
«Сім’ї» у владному кон-
гломераті, що лише намі-

тилася впродовж останніх двох 
років, стала домінуючою. Уже на 
початку року коло «сімейних ме-
неджерів» було розширене за ра-
хунок керівника СБУ (Ігор Калі-
нін), Міноборони (Дмитро Сала-
матін), Мінфіну (Юрій Колобов). 
На тому етапі посилення «Сім’ї» 
відбувалося насамперед за раху-
нок позицій «старих донецьких» 
адміністраторів, зокрема пов’я-
заних із Азаровим. Менш поміт-
ними стали втрати умовної 
групи Фірташа – Льовочкіна: по-
збавлений на початку року 
крісла в СБУ Валерій Хорошков-
ський натомість дістав декора-
тивну посаду віце-прем’єра без 
реальних повноважень, а потім і 
зовсім вилетів з уряду. Влітку 
тертя із «Сім’єю» проявились у 
«наїздах» на структури Фірташа 
податкової, очолюваної Олек-
сандром Клименком, що 
пов’язаний зі старшим сином 
Януковича. А під час парламент-
ських виборів показовою стала 
фактична відсутність людей 
Фірташа – Льовочкіна у прохід-
ній частині партійного списку 
ПР.

Конфлікт у владному конгло-
мераті, який іще взимку вилився 
у відставку Андрія Клюєва з по-
сади віце-прем’єра, став іще по-
мітнішим після парламентських 
виборів, коли внутрішньовидова 
боротьба різко загострилася у 
світлі очікуваного переформату-
вання повноважень. Джерела по-
відомляли про активні взаємоз-
винувачення Клюєва та 
Льовочкіна за провал ПР на 
виборах, особливо у Центрі, 
а Олександр Єфремов 
вдався до публічної критики 
київської партійної організа-
ції. У міжнародно-публічну 
площину вилилася конф-
ронтація між Дмитром 
Фірташем та Миколою 
Азаровим. До публічної 

критики останнього вдалися Ва-
лерій Хорошковський та екс-
міністр із надзвичайних справ Ві-
ктор Балога. Сергій Тігіпко й Пе-
тро Порошенко почали публічно 
критикувати політику очолюва-
ного Сергієм Арбузовим НБУ, 
саме тоді як його визнавано було 
одним із основних претендентів 
на посаду прем’єр-міністра. Фак-
тично проти нього виступив і Ан-
дрій Клюєв, який публічно ви-
словив підтримку кандидатурі 
Азарова на переобрання очільни-
ком Кабміну.

Чимало оглядачів сприй-
няли призначення Миколи Аза-
рова та Володимира Рибака як 
«тріумф застою», однак усе це 

дуже схоже на продуманий про-
цес їхнього зливу на почесну 
пенсію та використання для 
зняття того напруження у влад-
ному конгломераті, що виникло 
після низького результату ПР 
(планували взяти більше) на 
парламентських виборах. По-
перше, Азаров та Рибак – без-
печні з погляду рівновіддале-
ності від основних олігархічних 
груп. Протиснути Арбузова нині 
було неможливо, а зміна глави 

уряду для Януковича була б 
доцільна лише в тому ви-
падку, якби вона сталася на 
користь «Сім’ї». По-друге, 
серед усіх потенційних 
кандидатів вони най-
більше влаштовували ко-
муністів, а склад ситуа-
тивної більшості, яка 13 
грудня проголосувала за 
спікера та прем’єра, за-
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урядом та парламентом, майже 
одностайно віддали перевагу 
депутатському мандату. Окрім 
іншого, це може свідчити ще й 
про страх повторити долю Юлії 
Тимошенко та Юрія Луценка, 
залишившись у незручний час 
без депутатського значка. Якщо 
це так, то маємо чіткий сигнал, 
що основні гравці владного кон-
гломерату не вірять у довговіч-
ність нинішнього режиму або 
власні перспективи у ньому. 
Водночас насичення на цьому 
тлі уряду «сімейними» свід-
чить, що Янукович продовжує 
рух до абсолютного зосеред-
ження влади в руках «Сім’ї» за 
принципом «або пан, або про-
пав». При цьому він не може не 
усвідомлювати наростання по-
тенціалу опозиціонерів у парла-
менті, однак, очевидно, готу-
ється обходити такий ризик із 
позиції сили. Наприклад, у спо-
сіб проведення програмованого 
референдуму, який позбавить 
депутатів недоторканності, а 
відтак і залишків імунітету до 
інших методів «перекону-
вання» в необхідності дисци-
плінованих одобрямсів на будь-
які ініціативи Банкової.

ВНУТРІШНЯ ОПОЗИЦІЯ
З одного боку, навіть після пере-
творення ПР на квазіблок різно-
орієнтованих груп, вона так і не 
має більшості, й питання вирі-
шуватимуть через ситуативні 
коаліції під окремі голосування, 
насамперед із КПУ. Із другого – 
саме через необхідність узго-
джувати рішення з комуністами 
щодо них стане складніше дося-
гати консенсусу з різними гру-
пами впливу у самій ПР. Уряд 
щоразу змушений буде шукати 
аргументів для потенційних си-
туативних союзників у парла-
менті. Одна справа – розподі-
лити посади та обрати прем’єра, 
що є необхідною передумовою 
певної прогнозованості для всіх 
гравців, зовсім інша – голосу-
вати за конкретні законодавчі 
ініціативи, які мають авторство 
антагоністичного угруповання, 
часто спрямовані якщо не проти, 
то принаймні не в інтересах ін-
ших учасників конгломерату.

На цьому тлі режим Януко-
вича поволі втягується в кон-
флікт із великим бізнесом та олі-
гархами другого ешелону, які по-
чинають дедалі більше відчувати 
наслідки пірамідальної системи 

відносин, у якій права й безпека 
залежать від доброї волі прави-
теля та апетитів його оточення.

Віктор Балога, екс-міністр 
надзвичайних справ в уряді Аза-
рова, який сам не увійшов до 
фракції ПР, а потім відкликав із-
відти ще й свого брата Павла, 
охарактеризував ситуацію, якою 
він керується, дистанціюючись 
від режиму, таким чином: «Від-
німання заробленого, чим, по 
суті, є податкова політика, поси-
лена корупційними поборами, в 
останні роки доповнилося «від-
жимом» власності. А це вже 
ознаки межі фолу. Бізнесу є що 
втрачати і є чим захищатись. 
Влада, схоже, на це не звертає 
уваги». Показовим у цьому кон-
тексті став конфлікт харківського 
мера Геннадія Кернеса та Олек-
сандра Ярославського довкола 
стадіону «Металіст», що його 
контролював останній. Ярослав-
ський заявив, що «якась незрозу-
міла істота влазить і починає ко-
лотити всю країну» і фактично 
вчинив демарш, показово про-
давши футбольний клуб «Мета-
ліст», у який уже встиг укласти 
близько €500 млн. Крім того, 
циркулює інформація про від-
мову Валерія Хорошковського 
продати «по-доброму» контроль-
ний пакет акцій телеканалу «Ін-
тер» «Сім’ї», яка наразі активно 
працює над створенням влас-
ного медіа-холдингу, вочевидь 
готуючись до президентських 
виборів. 

НОВІ «ОЗИМІ»
За таких обставин амбіційні полі-
тики із владного конгломерату, 
як-от Валерій Хорошковський та 
Сергій Тігіпко, що тривалий час 
працювали над своїм ліберально-
реформаторським іміджем, уже 
фактично розпочали підготовку 
до реалізації власних політичних 
проектів. Дальше посилення 
«Сім’ї» та викликане цим зрос-
тання кількості ображених у про-
владному таборі, швидке при-
множення лав розчарованих ко-
лишніх прихильників Януковича 
на Південному Сході, які наразі 
не знайшли альтернативи серед 
наявних опозиційних сил, може 
створити для них суттєвий елек-
торальний резерв. Зрештою, у 
випадку анемічності й самоди-
скредитації нинішніх опозицій-
них лідерів, а також коли врахо-
вувати перманентний попит в 
українському суспільстві на 

«нові» (навіть якщо вони на-
справді старі) обличчя в політиці, 
Тігіпко, Хорошковський чи якась 
інша креатура Фірташа може 
спробувати позмагатись і за час-
тину електорального поля «Бать-
ківщини» та УДАРу, особливо на 
Південному Сході та в Центрі.

Якщо група Фірташа й на-
далі зазнаватиме втрат від ре-
зультатів дальшого переформа-
тування влади по вертикалі та 
розподілу державного майна, 

то вже найближчим часом 
пов’язані з нею депутати мо-
жуть перейти в неприховану 
опозицію до прем’єра, але, 

РЕжИМ ЯНУКОВИЧА ПОВОЛІ 
ВТЯГУЄТЬСЯ В КОНФЛІКТ  
ІЗ ВЕЛИКИМ БІЗНЕСОМ  
ТА ОЛІГАРХАМИ ДРУГОГО 
ЕШЕЛОНУ
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швидше за все, демонструючи 
до певної миті лояльність сто-
совно президента, який «під-
пав не під той вплив». Але на-
віть якщо цього не зробить уся 
група Фірташа, то це навряд чи 
перешкодить реалізації про-
екту Хорошковського.

У сучасній Україні надміру 
значний потенціал медіа-
маніпуляцій, адже відсутнє 
громадянське суспільство і 
класичне політичне структу-
рування соціуму, низька полі-
тична культура виборців, до 
того ж більшість жителів не-
перебірливі, коли йдеться про 
джерела інформації (див. 
стор. 26). Саме «Інтеру» зна-
чною мірою має завдячувати 
своїми високими рейтингами 
в минулому Арсеній Яценюк. 
Відтак досить високим є і по-
тенціал Хорошковського, 
який, маючи змогу на повну 
використати медіа-русурс «Ін-
тера», цілком може спробу-

вати стати таким собі україн-
ським Берлусконі, подобою 
італійського олігарха, котрий 
зростив свою політичну попу-
лярність на основі підвладної 
йому медіа-імперії.

Поки що в межах «успадку-
вання ПР» намагається діяти 
Сергій Тігіпко. Відмовившись 
від посади весільного генерала 
в уряді, він пояснив, що йде в 
парламент, «проаналізувавши 
результати виборів» і помі-
тивши «попит на ідеологію». 
При цьому політик намагається 
запропонувати певний ребрен-
динг Партії регіонів чи її час-
тини, акцентуючи на пріоритеті 
європейської інтеграції та «ви-
важеного» підходу до мовно-
ідентифікаційних питань. Він 
уже зареєстрував у Верховній 
Раді проект заяви «Про під-
тримку євроінтеграційних 
прагнень українського народу 
та укладення Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС», зая-

вивши, що «якби ми почали ак-
тивний рух до Митного союзу, 
то мали б колосальні проблеми 
всередині країни», а також що 
хоч і не підтримує «примусової 
українізації», але не проти та-
кої, що відбуватиметься на 
основі «заохочення батьків, ді-
тей, і в тому числі політиків». 
Тиждень уже писав, що Ті-
гіпко пішов у ПР, розраховуючи 
завоювати її зсередини. Очіку-
вана відставка Азарова з посади 
прем’єра тішила б Сергія Леоні-
довича тим, що могла б супрово-
джуватися його висуненням на 
посаду голови партії. Та якщо ці 
сподівання не справдяться, він 
цілком може спробувати сфор-
мувати з частини регіоналів 
свій власний політичний про-
ект. Адже нинішня ПР уже 
давно стала пропрезидентським 
конгломератом, для якого, 
ближче до виборів глави дер-
жави, природно поляризува-
тися, утворюючи різні групи.

Можлива поява «нових опо-
зиціонерів» із ображених пред-
ставників владного середовища, 
на перший погляд, створює за-
грозу перспективам Віктора 
Януковича (чи його наступника, 
який буде обов’язково із кола 
«Сім’ї») на президентських ви-
борах. Це може допомогти владі 
уникнути у 2015-му повторення 
чорно-білого сценарію 2004 
року, й натомість актуалізується 
модель 1999-го. Тоді, на відміну 
від 2004-го, заздалегідь визна-
чених фаворитів не виявилося, 
й виборчі симпатії були суттєво 
роздрібнені в першому турі. 
2015 року участь у першому ра-
унді виборів президента можуть 
узяти не лише нинішні опозиці-
онери (Яценюк, Кличко, Тягни-
бок та Гриценко), а й представ-
ники владного конгломерату, які 
наразі граються в опозиційність 
(Симоненко, Тігіпко, Хорошков-
ський, Порошенко). Такий сцена-
рій дає владі змогу застосувати 
на виборах президента техноло-
гію одного великого мажоритар-
ного округу, максимально роз-
мити лінію «влада – опозиція», а 
відтак задіяти на повну потен-
ціал адмінресурсу. В такому ви-
падку перемогу здобуде Януко-
вич. Але якщо хтось із найбільш 
успішних «нових опозиціонерів» 
заграється в опонентство й 
«Сім’я» вбачить у ньому для себе 
реальну загрозу, в Україні може 
з’явитися й свій Ходорковскій. 
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ЧАС ВИЗНАЧАТИСЯ

П
одії 2012 року засвід-
чили, що геополітич-
ний шпагат не буде 
довговічним з об’єк-

тивних причин. У перші роки 
президентства Януковича по-
літика «багатовекторності» й 
нейтральності означала пере-
дусім фактичну відмову від 
реальної європейської та єв-
роатлантичної інтеграцій, а 
відтак певною мірою влашто-
вувала Кремль. Ні, там не 
приховували, що хочуть по-
чатку інтеграції України до 
Митного союзу якнайшвидше, 
і навіть називали макси-
мальні терміни як рік-
півтора, однак насправді го-
тові були чекати й довше. У 
ЄС, своєю чергою, після не-
хтування їхньою позицією 
щодо політв’язнів та зриву з 
цієї причини підписання 

Угоди про асоціацію та ЗВТ з 
Україною восени 2011 року 
сподівалися, що Янукович не 
ризикне, а олігархи не дадуть 
йому піти під зверхність 
Кремля і що цілком можна до-
тискати його, щоб він виконав 
поставлені вимоги, а тим ча-
сом тримати відносини з Киє-
вом на паузі.

Проте результати парла-
ментських виборів в Україні 
засвідчили, що час режиму 
Януковича минає, його шанси 
утримати владу після 2015-го 
невисокі. А Кремль при цьому 
не бачить серед українських 
топ-політиків персоналій, які 
водночас могли б скласти кон-
куренцію нинішньому гаран-
тові та опозиційним кандида-
там на президентських вибо-
рах і привели б країну в Євра-
зійський союз. Отож анонсо-

вана раніше дата остаточного 
створення цієї структури – 
2015-й – ставала символічною 
ще в одному сенсі: названий 
рік міг виявитися визначаль-
ним із погляду шансів втяг-
нути туди Україну. Все це зму-
сило Кремль активізуватися 
настільки, що загроза вступу 
до Митного союзу – повністю 
чи частково, стали як ніколи 
актуальними.

На початку грудня деякі 
представники владного кон-
гломерату почали публічно 
обговорювати лазівки в зако-
нодавстві, що могли б дати 
формальні підстави для по-
чатку приєднання до Митного 
союзу, попри закріплений у 
законі про основи внутріш-
ньої та зовнішньої політики 
пріоритет європейської інте-
грації. Напередодні заплано-

Януковичу дедалі важче тримати 
геополітичний шпагат.  

Москва і Брюссель змусять зробити 
остаточний вибір уже у 2013-му
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ВТРАТИВШИ МОжЛИВІСТЬ 
ОТРИМАТИ УКРАїНУ ЦІЛКОМ, 
КРЕМЛЬ МОжЕ ЗРОБИТИ 
СТАВКУ НА ЗАВОЛОДІННЯ її 
СТРАТЕГІЧНИМИ АКТИВАМИ

ваної на 18 грудня зустрічі 
Януковича та Путіна один із 
лобістів східної інтеграції в 
Кабміні Валерій Мунтіян по-
відомив, що українська сто-
рона може підписати декла-
рацію про приєднання до Єв-
разійського економічного 
співтовариства (ЄврАзЕС) і 
почати процедуру узго-
дження частини угоди Мит-
ного союзу в обмін на зни-
ження ціни на газ для Укра-
їни до білоруського рівня. 
Однак візит так і не відбувся. 
Натомість раптово активізу-
вався європейський фактор. 
Представники ЄС погодилися 
провести двосторонній саміт 
у лютому без попередніх 
умов і підписати Угоду про 
асоціацію до осені 2013 року 
за умови бодай прогресу у ви-
конанні попередніх вимог 
щодо політичних в’язнів та 
проведення необхідних ре-
форм. Вочевидь, така позиція 
єврочиновників мобілізувала 
частину владного табору на 
протидію зближенню з Мит-
ним союзом, а відтак знизила 
шанси на ратифікацію укра-
їнським парламентом навіть 
підписаних у Москві угод.

Наразі ситуація довкола 
України вписується в кон-
текст поглиблення торго-
вельно-економічного проти-
стояння Росії та ЄС. Давно іс-
нує ідея створення зони віль-
ної торгівлі між ними. Вона 
потенційно вигідна Євросою-
зові, оскільки спростить до-
ступ до російського ринку й 
дасть змогу наростити обсяги 
збуту власної продукції там. 
Проте Кремль висуває нині 
як умову полегшення доступу 
європейських товарів на ро-
сійський ринок відхід ЄС від 
норм Третього енергетичного 
пакета, які створюють пере-
шкоди РФ у енергетичній екс-
пансії на європейському 
ринку та у використанні газо-
вої дипломатії для поси-
лення свого впливу в най-
більш потенційно уразливих 
країнах. Напруження вия-
вило себе під час саміту ЄС – 
Росія 21 грудня, за результа-
тами якого, по суті, не було 
досягнуто жодного прогресу 
в найбільш конфліктних пи-
таннях. Напередодні комісар 
ЄС із торгівлі Карел де Гюхт 
заявив, що Москва завищує 

мита на європейські авто, за-
бороняє експорт із ЄС живих 
тварин і взагалі робить над-
звичайно дорогим вивезення 
сотень продуктів. За резуль-
татами саміту президент Єв-
рокомісії Жозе Мануел Бар-
розу заявив, що ЄС не збира-
ється робити винятки для Ро-
сії щодо Третього енергетич-
ного пакета, оскільки «наш 
режим не дискримінаційний 
і передбачає більшу лібералі-
зацію ринку. Ваші компанії 
на нашому ринку ми вітаємо, 
однак вони повинні викону-
вати наші правила».

На цьому тлі відразу після 
скасування зустрічі Януко-
вича та Путіна з боку Росії та 
ЄС надійшли сигнали про не-
обхідність зробити чіткий 
вибір між ЄС і Митним сою-
зом. Зокрема, голова комі-
тету із закордонних справ Єв-
ропарламенту Елмар Брок за-
значив: «…чіткою є позиція 
європейських інституцій, що 
Україна не може бути одно-
часно членом МС і ЄС, не 

може мати зону вільної тор-
гівлі із двома організаціями. 
Одне другому суперечить. 
Для України прийшов час 
зробити вибір, що саме буде в 
її інтересах у довгостроковій 
перспективі, не беручи до 
уваги того, що вигідне тільки 
сьогодні». А посол РФ в Укра-
їні Міхаіл Зурабов, своєю 
чергою, зауважив, що «за-
пасу міцності, який міг би 
дати нам змогу максимально 
довго аналізувати поточну 
ситуацію і знаходити рі-
шення, немає... якщо яки-
мось рішенням і судилося 
відбутися, то вони повинні 
відбутися в першій половині 
наступного року».

У росіян є причини поспі-
шати, адже помітно зросла 
ймовірність підписання во-
сени 2013 року Угоди про 
асоціацію і ЗВТ України з ЄС, 
що зробить втягування Ки-
єва до Митного союзу немож-

ливим. Понад те, неминуче 
переформатування Верхо-
вної Ради під кандидатів у 
президенти напередодні ви-
борів-2015 може зробити не-
реальним протягування че-
рез неї рішення про приєд-
нання до Митного союзу. Уже 
зараз відбулася поляризація 
владного конгломерату: по-
діл на категоричних супро-
тивників і прихильників та-
кої інтеграції. 

Тож у 2013 році поляриза-
ція українського політикуму 
загалом і парламенту зокрема 
з цього приводу посилювати-
меться, незалежно від лінії 
влада – опозиція, по лінії ЄС – 
Митний союз, що супрово-
джуватиметься зростаючим 
тиском Росії та активізацією 
прокремлівських проектів в 
Україні. У разі відмови від 
приєднання Києва до Мит-
ного союзу, без умовностей, 
Кремль може перейти до пря-
мого втручання у внутріш-
ньополітичну ситуацію в 
Україні використовувати про-
вокації для зриву підписання 
Угоди про асоціацію та ЗВТ з 
ЄС. Якщо це не вдасться, ЄС, 
схоже, підпише Угоду про 
асоціацію з Україною під час 
саміту Східного партнерства 
восени 2013 року. Водночас це 
може бути зроблено під певні 
зобо в’язання Януковича, від 
виконання яких залежатиме 
ратифікація угоди окремими 
най більш принциповими краї  на 
ми–членами ЄС та Європар-
ламентом.

Ключовим моментом у да-
ній ситуації може залишитися 
українська газотранспортна 
система. Той-таки посол Мі-
хаіл Зурабов у одному з остан-
ніх інтерв’ю прямо зазначив, 
що «тема ГТС не залежить від 
Митного союзу», тобто може 
стати самодостатнім об’єктом 
торгу. Причому Росія наразі 
педалює створення саме дво-, 
а не тристороннього консорці-
уму, фактично СП, в якому 
швидко зможе перебрати 
контроль над трубою на себе. 
Втративши можливість отри-
мати Україну цілком, Кремль 
може зробити основну ставку 
на заволодіння бодай її стра-
тегічними активами, які в 
майбутньому, можливо, да-
дуть йому шанс переграти си-
туацію на свою користь. 

Елмар Брок, голова 
комітету із закор-

донних справ Євро-
парламенту: «…чіт-
кою є позиція євро-
пейських інститу-

цій, що Україна не 
може бути одно-

часно членом МС і 
ЄС, не може мати 
зону вільної тор-

гівлі із двома орга-
нізаціями. Одне 
другому супере-

чить. Для України 
прийшов час зро-

бити вибір, що 
саме буде в ї ї інтер-
есах у довгостроко-

вій перспективі,  
не беручи до уваги 

того, що вигідне 
тільки сьогодні»
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Економпропозиція-2013
Суспільство і не пов’язаний із владою бізнес  
будуть змушені затягнути паски

2
012 рік минув під знаком 
кризи ліквідності, витис-
кання владою з бізнесу 
по-максимуму для фінан-

сування передвиборчих покра-
щень, погіршення платіжного 
балансу, безперспективної бо-
ротьби Нацбанку з дорогим до-
ларом. Усе це доповнювалося де-
далі більшим валом чуток про 
добро віл ьно-примусове погли-
нання привабливих активів 
«Сім’єю». Як наслідок – інвес-
тори під кінець року остаточно 
розчаровувалися в можливості, 
а головне – доцільності вести 
бізнес в Україні. А зростання 
мінімальних зарплат і пенсій 
перед виборами урівноважи-
лося проблемами з їх виплатою 
після дня голосування, що уне-
можливило подальше прихову-
вання глибокої бюджетної 
кризи, до якої привів Україну 

уряд Азарова за два з полови-
ною роки. 

Утім, зважаючи на тенден-
ції останнього часу та впевне-
ність правлячого режиму в 
тому, що впродовж трьох років 
він рухався правильним шля-
хом, можна очікувати, що 2013 
рік виявиться ще гіршим для 
економіки, ніж попередній. До 
«результатів» діяльності влади 
додалися падіння економік Єв-
росоюзу та туманні перспек-
тиви зростання світових важко-
ваговиків – США та Китаю. У 
таких умовах в Україні ще не 
було жодного системного об-
валу: гривні, промвиробництва 
тощо, чого наразі вдалося уник-
нути за одночасного нарос-
тання глибинних диспропорцій 
практично в усіх галузях еконо-
міки. Проте ресурс стриму-
вання кризових тенденцій ад-

міністративними методами 
практично вичерпано.

ВАЛОВЕ ПАДІННЯ
Темп зростання валового вну-
трішнього продукту (ВВП), 
який 2012-го впав мало не до 
нуля, має всі шанси наступного 
року стати від’ємним. Високим 
є ризик зменшення номіналь-
них обсягів експорту україн-
ських товарів, особливо у разі 
подальшого погіршення світо-
вої кон’юнктури на основні екс-
портні товари. Проблеми євро-
зони не зникнуть: навіть опти-
містичний прогноз МВФ перед-
бачає економічне зростання в 
ній лише на 0,2%. Водночас 
сповільнюється й економіка Ро-
сії, темп збільшення ВВП якої у 
III кварталі знизився до 2,9% з 
уже звичних 4–5%, а приріст 
промисловості (яка поглинає 
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значну частину вітчизняного 
експорту) в листопаді змен-
шився до 1,9% (до того самого 
місяця попереднього року). 
Щонайменше у першому пів-
річчі 2013-го негативно позна-
чатиметься на макропоказни-
ках значно гірший урожай-2012 
(у грудні експорт пшениці де-
факто припинено), адже екс-
порт зернових останнім часом 
суттєво поліпшував торговель-
ний баланс України.

Проблеми зі збутом на зо-
внішніх ринках доповнить зву-
ження внутрішнього попиту.  
З бюджету-2013 видно, що пе-
ріод форсованого нарощування 
номінальних зарплат і пенсій 
перед виборами завершився.  
У 2013-му їхній розмір консер-
вується практично на весь рік 
(до 1 грудня), а отже, в умовах 
очікуваного пожвавлення ін-
фляції більшу частину року ре-
альні доходи громадян лише 
зменшуватимуться. В умовах 
неминучої оптимізації бізнесу, 
яка вже розпочалася, можна 
очікувати звільнення значної 
частини працюючих. Усе це 
призведе до скорочення витрат 
українців, відтак спад може не 
лише поглибитися у галузях 
промисловості, які працюють 
на внутрішній ринок, а й поши-
ритися на роздрібну торгівлю 
та сферу послуг – останні ре-
дути економічного зростання у 
2012 році. Причому найбільше 
падіння вдарить по малому і се-
редньому бізнесу. 

Навіть якщо вдасться зі-
брати хороший урожай, а на зо-
внішніх ринках у другому пів-
річчі поліпшиться кон’юнк-
ту ра, цього може виявитися за-
мало, щоб українська еконо-
міка за результатами року ви-
йшла хоча б у нуль. І методами 
уряду Азарова/Арбузова цьому 
не зарадиш. 

БЮДжЕТНІ РОМАНСИ
Дохідну частину бюджету на 
2013 рік, вочевидь, знову не 
буде виконано. Урядовий про-
гноз номінального ВВП у роз-
мірі 1576 млрд грн видається 
фантасмагорією, а він є осно-
вою для надходжень до зведе-
ного бюджету. Статистика свід-
чить, що 2012-го ВВП у поточ-
них цінах, імовірно, не вийде з 
1420 млрд грн. Тож збільшення 
його номінального значення 
наступного року на 12% за 

браку реального приросту 
може статися лише завдяки 
двозначній інфляції, яка в умо-
вах стагнації економіки є нере-
альною.

Щоправда, уряд знизив на 
10 млрд грн план надходжень 
до зведеного бюджету порів-
няно з 2012 роком. Але це не 
убезпечить Кабмін від виник-
нення касових розривів. Вони 
з'являтимуться, навіть незва-
жаючи на податки, сплачені 
бізнесом наперед, та заборгова-
ність із повернення ПДВ, яка 
знову стала збільшуватися, а з 
урахуванням цих чинників і 
поготів. У найгіршому разі ре-
альний дефіцит може бути 
удвічі вищим, ніж запланова-
ний, хоч і наростатиме плав-
ніше, ніж наприкінці 2012 року. 

Тиснутиме на бюджет і дер-
жавний борг. У 2013 році дер-
жава мусить погасити $9 млрд 
зовнішніх позик і 45 млрд грн 
внутрішніх. Навіть за умови 
відновлення співпраці з МВФ 
рефінансувати такі суми та ще 
й профінансувати плановий де-
фіцит на 50 млрд грн буде до-
сить складно. Імовірно, через 
зниження міжнародних рей-
тингів погіршиться ставлення 
до уряду і приватних іноземних 
інвесторів, які поглинули 
майже $5 млрд урядових євроо-
блігацій у другому півріччі 
2012-го. Тож якщо МВФ не 
дасть коштів, то окрім друку 
грошей та/або затримки соці-

альних виплат у влади не зали-
шиться варіантів. За такого 
сценарію неминучі висока ін-
фляція, різке здешевлення 
гривні, падіння доходів насе-
лення, а під кінець року замая-
чить перспектива технічного 
дефолту. 

ПРИВИД СТАГФЛЯЦІї
Споживчі ціни за 2012-й не 
змінилися. Наступного ж 
року на пришвидшення ін-
фляції працюватимуть чи-
мало чинників. По-перше, 
очікувана девальвація «про-
індексує» ціни на імпортні то-
вари. Однак оскільки на них 
припадає лише 20% спожив-
чого набору, то падіння курсу 
гривні навіть на 20–30% при-
зведе до зростання загаль-
ного рівня цін лише на 5%. 
По-друге, дуже імовірним є 
подорожчання позицій з ад-
міністративним ціноутворен-
ням, особливо в контексті від-
новлення переговорів із МВФ. 
По-третє, якщо уряд не об-
межуватиме експорту збіжжя, 
то через порівняно низький 
урожай 2012 року можуть спо-
стерігатися дефіцит і зрос-
тання цін на ринках деяких 
харчових продуктів. Ці чин-
ники діятимуть проти течії, 
яку визначатиме падіння до-
ходів українців та внутріш-
нього попиту. Тому загальний 
рівень споживчої інфляції 
буде невисоким. Він може ви-

Складний 2013 рік

Прогнозні Показники
Міжнародний ва-

лютний фонд

Світовий 
банк

кабінет  
МініСтрів 
України

конСенСУС-
Прогноз*

тиждень

Реальний ВВП, ПРиРіст у % 3,5 3,5 3,4 2,9 -0,5

Зміна індексу сПожиВчих цін на кі-
нець ПеРіоду, гРудень до гРудня % 5,9 9,5 4,8 7,1

офіційна  
інфляція – 

7,8, Реальна 
– 15 *****  

куРс гРиВні на кінець Року,  
UAH/USD 9,18 н. д. 8,40*** 8,81 9 

Баланс ЗВеденого Бюджету,  
у % до ВВП -3,1 -3,0** -3,2**** -1,7 -5,1

сальдо Поточного Рахунку, у % до 
ВВП -6,6 -5,3 н. д. -6,3 -6 

За даними мВф, сВітоВого Банку, каБміну, міністеРстВа економічного РоЗВитку і тоРгіВлі, РоЗРахунки тижня

         *  консенсус-ПРогноЗ – усеРеднений ПРогноЗ Від меРт, За даними 15 ПРоВідних нді, неуРядоВих та комеРційних оР-
ганіЗацій, які Здійснюють макРоекономічне ПРогноЗуВання В укРаїні

       **  сальдо ЗВеденого Бюджету Плюс дефіцит «нафтогаЗу укРаїни»
     *** куРс гРиВні, сеРедній За Рік

   **** гРаничний дефіцит деРжаВного Бюджету

 ***** тоді як БлиЗько 60% економіки ПеРеБуВає В тіні, Реальна інфляція ЗаЗВичай у РаЗи Більша, ніж та, яку малює деРжстат
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явитися меншим ніж 7,4%, які 
прогнозує МВФ, і, можливо, 
не дотягне навіть до 4,8%, які 
уряд заклав у бюджет. Водно-
час стимулювання економіки 
через бюджет, фінансову сис-
тему чи зовнішні інвестиції 
може змінити загальну тен-
денцію і пришвидшити темпи 
інфляції, та ці ресурси нині 
обмежені.

Варто зауважити, що за 
окремою логікою нині форму-
ються ціни на таких ринках, 
як нерухомості, автомобіль-
ний тощо. Спроби перекроїти 
останній збільшують ризики 
дилерів. Помітне звуження 
ринку змушує їх закладати в 
ціну дедалі вищі витрати. Ці 
два чинники можуть при-
звести до подорожчання авто-
мобілів, навіть попри загальне 
зниження купівельної спро-
можності населення. Натомість 
ціни на нерухомість та кількість 
реальних угод, імовірно, змен-
шаться. Зниження ділової ак-
тивності вже призвело до висо-
кої конкуренції за клієнта в 
бізнес-сегменті, а згодом ця 
тенденція може поширитися й 
на житлову нерухомість 
економ-класу.

ДОРОГЕ 
БЕЗГРОШІВ’Я
Протягом усього 2012 року 
вартість кредитів та депозитів 
була надзвичайно високою – 
наслідки перманентної кризи 
ліквідності в банківській 
сфері. І хоча в грудні відсо-
ткові ставки дещо знизилися, 
однак системних причин для 
закріплення ці єї тенденції 
поки що не видно. Українці 
можуть почати вилучати де-
позити через зменшення до-
ходів та поглиблення деваль-
ваційних очікувань після 
того, як буде вичерпано ефект 
загрози введення податку на 
продаж валюти. Понад те, ті, 
хто через паніку обміняв зна-
чну частину своїх валютних 
заощаджень на гривні, мо-
жуть створити ефект відкла-
деного попиту в разі чергової 
актуалізації загрози деваль-
вації. Підприємства забира-
тимуть гроші з банків через 
збиткову діяльність та дедалі 
більші апетити податківців. 
Іноземці натомість уникати-
муть вкладати гроші в еконо-
мічно нестабільну Україну. 

Тому фінустанови будуть зму-
шені продовжувати боротьбу за 
фінансовий ресурс, і це підтри-
муватиме ставки на високому 
рівні ще певний час. Навіть но-
вий кредит МВФ не поліпшить 
ситуації, бо, ймовірно, лише ре-
фінансує кредити, які йому по-
трібно погасити 2013 року 
(близько $6,25 млрд). Якщо 
співпраця з Фондом не відно-
виться, то виплати за зовніш-
німи зобо в’я заннями можуть 
звузити грошову масу до кри-
тичних значень. У такому разі 

відсоткові ставки битимуть 
рекорди, можливе банкрут-
ство банків, причому тепер 
про націоналізацію проблем-
них фінустанов не йтиметься, 
бо для їх порятунку в уряду 
просто немає грошей.

Високими депозитні та кре-
дитні ставки, ймовірно, зали-
шатимуться аж до девальвації 
гривні, що є неминучою. 

ВИЧЕРПУЮЧИ
РЕЗЕРВИ
Протягом 2012-го курс гривні 
був практично стабільним, 
хоча диспропорції в платіж-
ному балансі наростали. 
2013-й з дуже високою ймо-
вірністю буде роком знеці-
нення нацвалюти. Торговель-
ний дефіцит, мабуть, пере-
стане збільшуватися, адже 
зниження доходів населення 
зменшить споживання ім-
портних товарів. Однак при-
ватний іноземний капітал об-
ходитиме таку Україну деся-
тою дорогою. Ця тенденція за-
роджувалася в попередні 
роки, і вона ще згубніша для 
платіжного балансу, ніж дефі-
цит поточного рахунку. Картину 
доповнює погашення владою  
$9 млрд зовнішнього боргу, за-
плановане на 2013 рік. Відтак 
можливими є два сценарії роз-
витку подій. Перший: уряд до-
мовляється з МВФ про новий 
кредит. Після цього для усу-
нення дисбалансів проводить 
плавну керовану девальвацію 
на 20–30%, яка, цілком мож-
ливо, буде однією з умов 
Фонду. Другий: виснаження 
золотовалютних резервів із 
темпом $1–2 млрд на місяць і 
некероване стрімке знеці-
нення гривні, можливо, 
ближче до другої половини 
року. В будь-якому разі у 
влади немає валюти, а після 
введення обов’язкового про-
дажу експортерами валютної ви-
ручки на міжбанку і дієвих адмі-
ністративних заходів для утри-
мання курсу гривні навіть у 
межах урядових 8,4 UAH/USD. 
Без допомоги МВФ валюту 
нині можна одержати лише 
від Росії, але ціна цих грошей 
відома. Відтак зупиниться 
девальвація на контрольова-
них і стимулюючих 9,5–10,5 
UAH/USD чи дійде до хаотич-
них та руйнівних 12 UAH/USD 
і більше – відкрите питання. 

виклики для еконоМіки

Відсутність ноВого кРедиту Від мВф може сПустошити Золо-
тоВалютні РеЗеРВи нБу до кРитичних $20 млРд та ПРиЗВести 
до оБВалу гРиВні до 9–9,5 UAH/USD. В умоВах економічної 
кРиЗи адміністРатиВні методи ПідтРимки національної гРошо-
Вої одиниці Вже не діятимуть. наПРик ла д, оБоВ’яЗкоВий 
ПРодаж Ва люти ексПоРтеРами на міжБанк у 2013 Рок у не 
матиме ефек ту – неминучим Бачиться Падіння оБсягіВ екс-
ПоРту, а Відтак і Валютної ВиРучки.

кРиЗа лікВідності, а Відтак доРогі РесуРси сПРичинять БанкРут-
стВо численних БанкіВ.

неЗдатність РефінансуВати деРжаВний БоРг ЗагРожує дефол-
том у 2013 Році. 

Включення В умоВах дефіциту гРиВні гРошоВого ВеРстата може 
сПРоВокуВати дВоЗначну інфляцію.

чеРгоВа хВиля оПтиміЗації БіЗнесу сПРоВокує ЗРостання БеЗРо-
Біття і щонайменше ЗамоРожуВання ЗаРПлат, що ПРиЗВеде до 
стискання ВнутРішнього ПоПиту й ПоглиБить сПад економіки

Посилення ПодаткоВого тиску на неолігаРхічний БіЗнес ПРи-
ЗВеде до його часткоВого ЗгоРтання, ПРисшВидшеного Па-
діння ВВП, ЗРостання тіньоВого сектоРу економіки.

ПогіРшення інВестиційного клімату сПРичинить «РесуРсну 
Блокаду» кРаїни і сПРоВокує ВідПлиВ каПіталу.

ПРодоВження ПеРеділу економіки між «сім’єю» та осноВними 
олігаРхічними гРуПами ПРиЗВеде до того, що ПРоБлему «Від-
жиму» частки Власності Відчують усі госПодаРі ПРиБуткоВого 
БіЗнесу.
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Британія

Економіка передусім
Світ у 2013-му буде заручником єврокризи

У 
визначенні головних сві-
тових подій наступного 
року велику роль віді-
граватимуть два пи-

тання: чи одужає світова еконо-
міка, і чи американський пре-
зидент Барак Обама використає 
свій другий термін біля керма 
для прийняття твердих (і, мож-
ливо, контроверсійних) рішень 
у зовнішній політиці.

ЄВРОПРОБЛЕМИ
Економіка матиме вирішальне 
значення для подій у Євросоюзі, 
Китаї, Індії та Японії. Якщо біль-
шість розвинутих країн не ві-
зьмуть себе в руки й не відродять 
упевненості та власних ринків, їм 
не уникнути падіння по спіралі, 
яке вже прийшло на зміну підйо-
мові економіки, викликавши ма-
сові вибухи народного гніву, в 
країнах, по яких найдужче вда-
рило зменшення бюджетних 
асигнувань. І ніде це не буде на-
стільки важливо, як у Євросоюзі. 
Одну країну, Грецію, щойно вря-

тували від дефолту масштабні 
позики, неохоче виділені Німеч-
чиною та її багатшими партне-
рами по ЄС із Північної Європи. 
Але інші південні країни все ще 
небезпечно балансують між оду-
жанням і крахом – особливо Іс-
панія, Португалія та Італія, а так 
само й Ірландія. Якщо не відно-
виться зростання економіки, щоб 
ці країни змогли відбивати нові 
атаки ринкових спекулянтів, – 
єдина валюта приречена. А якщо 
обвалиться євро, то у 2013 році 
континент накриє гірша криза, 
ніж будь-яка бачена нинішнім 
поколінням (прогноз The 
Economist  щодо майбутнього єв-
ровалюти  — див. стор 44).

Зараз прогноз для Афін 
кращий, ніж побоювалися 
останнім часом. Греки прого-
лосували за величезне урі-
зання бюджетних видатків, що 
було необхідною умовою остан-
ніх позик від Євросоюзу, і ді-
лова упевненість на ринках 
частково відновилася. Рейтин-

гові агенції підняли оцінки від 
фактичного нуля до «В-». Уряд, 
попри масові протести, утри-
мався біля керма й зараз, 
схоже, бажає запровадити ре-
жим суворої економії та по-
серйозному взятися за податки 
й боротьбу з корупцією.

Усе, однак, залежить від ста-
більності одужання самого євро – 
а це справа не з легких. Навіть 

нині, одержавши позик більш 
як на €140 млрд, Афіни мо-
жуть і не виплатити своїх 
боргів. У такому разі Берлін 
не витримає і змусить їх за-
лишити єврозону, а це для 
виснаженої країни матиме 
дуже сумні наслідки. Втрату 

Греції ЄС, може, й переживе. 
А от дефолт Іспанії – ні. Осно-

вною проблемою наступного 
року стане одне питання: чи 
можна втримати величезний бан-
ківський борг Мадрида, що виник 
через бульбашку на ринку нерухо-
мості? На Піренейському півост-
рові не хочуть просити цілкови-
того викупу боргів, бо це буде удар 
по національній гордості. Але 
уряд королівства уже зіткнувся з 
різкими вуличними протестами. 
З огляду на те, що рівень безро-
біття серед молоді сягнув майже 
50%, на Іспанію, імовірно, чекають 
нові заворушення плюс еміграція 
тисяч найкращих, найрозумні-
ших представників молодшого 
покоління.

Італія постала перед такою 
самою кризою, але її ще й по-
гіршили відставка прем’єра-
технократа Маріо Монті, при-
значені на весну вибори та 
спроба Сільвіо Берлусконі, дис-
кредитованого очільника кабі-
нету, повернутися до влади. 
Якщо Рим не дотримувати-
меться суворої економії, а та-
кож запроваджених урядом 
Монті економічних реформ і лі-
бералізації на ринку праці, то 
показники ділової впевненості 
різко впадуть, а вартість креди-
тування на міжнародному 
ринку для країни підскочить. 
Усе це далі розхитуватиме 
єдину європейську валюту, якій 
і так уже важко утримувати 
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економічний зв’язок між 17 
державами-членами єврозони.

У Франції також незабаром 
можуть початися заворушення, 
якщо президент Франсуа 
Олланд буде змушений відсту-
питися від своїх соціалістич-
них обіцянок і запровадити 
нові заходи суворої економії.

Криза зони євро може поро-
дити тривалий ефект доміно в 
сусідніх країнах і продовжити 
економічний застій у Британії. 
Це своєю чергою загострить у 
суспільстві несприйняття її 
членства у Європейському Со-
юзі, й уряд Девіда Кемерона 
опиниться під величезним тис-
ком вимог провести референ-
дум із цього питання. Якщо 
його влаштують наступного 
року, цілком імовірно, що біль-
шість голосів буде «проти», тож 
Сполученому Королівству дове-
деться виходити з ЄС. Це може 
мати жахливі наслідки не лише 
для економіки держави, а й для 
самої ідеї Євросоюзу.

АЗІйСЬКІ ВИКЛИКИ
Загальмоване зростання еконо-
міки в інших країнах світу заго-
стрить наявні проблеми, осо-
бливо у членів БРІК, що мали 
особливо швидкий розвиток. 
Найбільше питання: чи здатне 
нове керівництво Китаю подо-
лати негаразди, що виникли че-
рез уповільнення, й водночас 
зберегти політичний контроль 
над країною на тлі дедалі біль-
шого занепокоєння (особливо 
серед молоді) та вимог розши-
рити особисті свободи й демо-
кратію. Небезпека полягає в 
тому, що новий уряд відчува-
тиме потребу самоствердження, 
аби продемонструвати свою 
владу. Він може спробувати ви-
користати націоналістичні по-
чуття й міжнародні проблеми, 
аби перетягнути громадську 
думку на свій бік. Найзручніша в 
цьому сенсі й найболючіша про-
блема – Японія. Ескалація кон-
флікту через суперечку за ост-
рови, відомі в Китаї під назвою 
Дяоюйтай, а в Японії – Сенкаку, 
може різко пришвидшитися. Лі-
таки КНР уже порушували пові-
тряний простір Японії, а та піді-
ймала в повітря свої винищу-
вачі. Ще одна сутичка може по-
ставити дві країни на межу  
війни. А обрання прем’єр-мі-     
ніс  тром Японії представника 
ліберально-демократичної пар-

    Січень

У ЄВРОПЕйСЬКОМУ СОЮЗІ  
ПІВРОКУ ГОЛОВУВАТИМЕ ІРЛАНДІЯ
Саме на це – ірландське – півріччя припаде щорічний саміт ЄС – Укра-

їна, що мав відбутися ще наприкінці 2012-го, але з огляду на виборчі 
перегони в Україні та формування нового (старого) уряду був перене-
сений на 25 лютого 2013-го. Однак очікувати підписання Угоди про 
асоціацію та ЗВТ на початку 2013 року не варто. Ірландія не належить 

до неформальної «групи підтримки» України в Євросоюзі, тож на-
вряд чи українське питання буде для неї пріоритетним. Тим більше 

що в ЄС і своїх нагальних проблем достатньо – від порятунку 
євро до узгодження бюджету Союзу на 2014–2020-й. Ір-

ландські високопосадовці вже наголосили, що на-
ступний рік має покласти початок руху ЄС до віднов-
лення, тому одне з основних завдань Дублін вбачає у 

збереженні стабільності й стимулювання економіч-
ного зростання. А головним питанням порядку денного 

головування буде укладання торговельних договорів, зо-
крема всеосяжної Угоди про зону вільної торгівлі зі США.

Березень

У КНР БУДЕ ОФІЦІйНО ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО ГОЛОВУ  
ТА ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА
У березні на урочистому засіданні Всекитайських зборів народних представників Сі Цзіньпін, який 
перебрав естафету партійного та військового лідерства від Гу Цзіньтао в листопаді 2012-го, буде 
офіційно обраний головою Китайської Народної Республіки. Цей титул за повноваженнями всере-
дині країни багато в чому поступається посаді партійного очільника, проте саме він дасть змогу Сі 
Цзіньпіну як світовому лідерові почуватися впевнено на міжнародній арені. На тому са-
мому засіданні законодавчого органу Лі Кецян (поки що заступник Вень Цзя-
бао) обійме посаду прем’єр-міністра 
країни. Нові лідери КНР наголошува-
тимуть на наступництві, а не ради-
кальних змінах. Пріоритети еконо-
мічного розвитку Піднебесної  
вже накреслені у 12-річному плані,  
який визначатиме розвиток КНР до  
2015-го.  

Червень

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ІРАНІ 
Полум’яний оратор Магмуд Агмадінежад уже не може бало-
туватися на третій президентський термін, тож його войов-

нича риторика відійде в минуле. Понад те, верховний лі-
дер Ірану аятола Алі Хаменеї перетворив президента на 
цапа-відбувайла за економічні проблеми країни, тож не 
виключено, що Агмадінежада можуть посунути з влади 
й достроково. На президентську посаду потенційно 
претендують головний іранський представник на пере-
говорах стосовно ядерної програми Саїд Джалілі й спі-
кер парламенту Алі Ларіджані. Обоє налаштовані 
менш конфротаційно, ніж теперішній очільник, тож 

цілком можливо, що в переговорах зі світовою спіль-
нотою може статися прорив.

Рік (без) сюрпризів?  
У 2013-му Тиждень очікує менше 
важливих міжнародних подій, ніж торік,  
але несподіванки не виключені
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американський лідер проти, бо 
усвідомлює політичний ризик. 
Так само він не має бажання 
встановлювати «червоні лінії» 
для Тегерана, чого домагається 
ізраїльський прем’єр-міністр 
Біньямін Нетаньягу. Натомість 
Обама може востаннє спробу-
вати домовитися. Залишається 
ще «вікно можливостей» – на-
ступні вісім місяців до заплано-
ваних в Ірані виборів. Санкції 
вже боляче вдарили по країні, і 
з’явилися ознаки того, що духо-
вна влада готова шукати комп-
ромісу в ядерному питанні.

Обама мусить також при-
йняти політично важке рі-
шення – підштовхнути Ізраїль 
до поновлення мирних перего-
ворів із палестинцями. У нього 
склалися погані стосунки з Не-
таньягу, і він нізащо не забуде, 
як той відкрито підтримав його 
суперника на виборах, Мітта 
Ромні. Та коли Обама хоче до-
сягнути бодай якихось успіхів 
на Близькому Сході, то він му-
сить продемонструвати, що не є 
заручником проізраїльського 

лобі у Вашингтоні. Тепер, коли 
йому не потрібно перейматися 
наступними президентськими 
виборами, він може силою 
тиску змусити ізраїльтян до 
більшої гнучкості – хоча Нета-
ньягу швидше за все відкрито 
нехтуватиме закликами Аме-
рики припинити створення но-
вих ізраїльських поселень. Оче-
видно, наступного року взає-
мини Обами з Ізраїлем тільки 
погіршаться. Але ХАМАС може 
проявити більше реалізму 
після своїх заяв про успішно 
пережиті обстріли ізраїль-
ськими ракетами, що привело 
де-факто до визнання Палес-
тини. Здобувши статус спосте-
рігача при ООН, її адміністра-
ція також, імовірно, прагну-
тиме повернутися за стіл пере-
говорів з Ізраїлем.

Відносини Сполучених Шта-
тів і Росії теж залишатимуться 
напруженими (див. стор. 42). 
Владімір Путін показав свою 
безмежну недовіру до намірів 

тії Сіндзо Абе, який пообіцяв за-
йняти сувору позицію в супереч-
ках із Пекіном, робить неможли-
вими поступки з обох боків. 
Єдина надія – що з рішучішим 
новим керівництвом Токіо 2013 
року покращить стан своєї еко-
номіки, яка вже 20 років борса-
ється на місці й демонструє дуже 
низькі темпи росту. Це було б до-
брим стимулом для вирівню-
вання відносин із Китаєм.

А от індійська економіка не 
перестане розчаровувати. Це 
лише підсилить невдоволення 
урядом Манмогана Сінґга. Пре-
старілий і нерішучий прем’єр-
міністр постраждав від цілої 
серії корупційних скандалів у 
своєму уряді, і вони тривати-
муть. Середній клас Індії обу-
рений з’ясуванням стосунків 
між політиками та зашкалю-
ванням показників корупції в 
суспільстві й підприємництві. 
А ще на державу, не виключено, 
чекає ціла низка загроз її ціліс-
ності – через наростання регіо-
нальних рухів і можливе поси-
лення повстанських маоїст-
ських груп наксалітів. Але від-
носини з Пакистаном покращу-
ватимуться й далі, незважаючи 
на регіональну силову боротьбу 
через майбутнє Афганістану.

Для Кабула наступний рік 
буде вирішальним. Британія, 
Америка та інші найбільші ми-
ротворці почнуть масово виво-
дити свої сили з країни. Зро-
бити це, не ризикуючи здобут-
ками НАТО за останнє десяти-
ліття, буде важко. Небезпека в 
тому, що «Талібан» посилить 
атаки, непопулярний уряд Кар-
зая буде надто слабким, аби 
відповідати на них належним 
чином, а запропоновані перего-
вори з талібами ні до чого не 
приведуть. Ісламісти просто 
чекатимуть зручної нагоди для 
захоплення влади після того, 
як НАТО виведе війська. Тим 
часом сили Північноатлантич-
ного альянсу можуть опини-
тися перед загрозою нових те-
рактів. Цілком імовірно, кілька 
«видовищних» вибухів улашту-
ють терористи-смертники, зо-
крема в центрі Кабула.

ГОЛОВНИй БІЛЬ ОБАМИ
Хоч би що діялося в Афганіс-
тані, президент Обама не від-
ступиться від свого плану виве-
дення американського контин-
генту. Проте його скрізь підсте-

рігатимуть мілітарні проблеми. 
Найбільша – на Близькому 
Сході. Громадянська війна в Си-
рії досягне переломного мо-
менту через два-три місяці. 
Уряд Асада має достатньо вій-
ськової потуги, щоб відбивати 
атаки повстанців ще принаймні 
років зо два. Але економіка кра-
їни стільки не протримається. 
До березня – квітня закінчиться 
пальне для найбільшої електро-
станції на півдні країни, і Да-
маск разом із цим регіоном за-
лишиться без електрики (як за-
раз Алеппо). Вищі військові 
чини можуть повернути зброю 
проти Асада. Він уже не розра-
ховуватиме на підтримку Росії, 
бо Москва дала зрозуміти, що 
чекає від нього в цій війні по-
разки. Іранці й надалі сприяти-
муть фінансами та зброєю, але 
навіть для Тегерана ці затрати 
виявляться неприйнятними. 
Росія за підтримки Заходу може 
запропонувати перехідний 
уряд. Але повстанці навряд чи 
погодяться на перемовини, і для 
Асада розв’язка може виявитися 
кривавою. У нього буде два варі-
анти: відступити на території 
алавітських племен навколо Ла-
такії на узбережжі або трима-
тися до останнього в Дамаску, 
що, ймовірно, закінчиться роз-
правами й убивством самого Ба-
шара та його родини. Затяті й 
доведені до відчаю генерали не 
дозволять своєму президентові 
втекти з країни. Обама мусить 
вирішити, чи втрутитися Захо-
дові наступного року. Лише дві 
причини підштовхнули б до 
цього: свідчення, що Асад засто-
сує хімічну зброю (що вже відбу-
лося 24 грудня у місті Хомс), або 
відкритий напад Сирії на зони 
безпеки, які Туреччина може 
встановити вздовж спільного 
кордону. Обама не зможе відмо-
вити в підтримці Анкарі як со-
юзникові по НАТО. Але Ва-
шингтон дуже непокоїтимуть 
можливі негативні наслідки си-
рійської війни, як-от нові бага-
тотисячні потоки біженців, що 
рухатимуться через кордони, й 
повномасштабна криза в Йорда-
нії, котра є головним союзни-
ком Заходу.

Крім того, Обамі доведеться 
приймати нелегке рішення сто-
совно Ірану. Ізраїль нагніта-
тиме тиск, вимагаючи від США 
удару по підозрілих ядерних 
об’єктах цієї держави. Однак 

ЯКщО БІЛЬШІСТЬ 
РОЗВИНУТИХ КРАїН  
НЕ ВІДРОДИТЬ ВЛАСНИХ 
РИНКІВ, їМ НЕ УНИКНУТИ 
ПАДІННЯ ПО СПІРАЛІ

Громадянська  
війна в Сирії  

досягне  
переломного  

моменту через  
два-три місяці

Сили  
Північноатлантич-

ного  
альянсу  
можуть  

опинитися  
перед  

загрозою  
нових терактів

Ескалація  
конфлікту між Ки-

таєм  
і Японією через су-

перечку  
за острови у  Східно-

Китайському морі 
може  

поставити дві кра-
їни на межу  

війни

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (269) 28.12.2012 – 10.01.2013

СвіТ|прогНозИ-2013



Заходу і вважає, що Захід під-
тримує протестний рух у РФ. Він 
продовжуватиме репресії проти 
незгодних, звинувачуючи ліде-
рів руху в фінансових та всіля-
ких інших злочинах, аби лише 
віддати їх до суду. Імовірно, на-
ступного року буде ув’язнено 
Алєксєя Навального. Захід про-
тестуватиме, та навряд чи 
зможе ще щось зробити. Але 
американсько-російське співро-
бітництво у міжнародних спра-
вах просуватиметься дуже по-
вільно, й західні інвестиції до 
РФ не збільшуватимуться, якщо 
не відбудеться серйозних зру-
шень у боротьбі з корупцією і не 
буде зроблено кроків до дальшої 
політичної лібералізації. Утім, і 
одне, й друге – малоймовірно.

ТРОХИ ОПТИМІЗМУ
Добрі новини надходитимуть з 
Африки. Схоже, насильства у 
Сомалі й надалі меншатиме, 
відновлюватиметься стабіль-
ність. У Гані та інших держа-
вах із демократичним устроєм 
буде значне зростання еконо-
міки. Почне сповільнюватися 
поширення СНІДу. Проте си-
туація в Південній Африці за-
лишатиметься напруженою. 
Президенту Джейкобові Зумі 
дедалі важче буде підтриму-
вати свій підупалий авторитет 
і через проблеми в гірничій га-
лузі, і через звинувачення 
владної партії «Африканський 
національний конгрес» у ко-
рупції. Імовірно, зросте напру-
ження серед чорношкірого на-
селення.

Окрім переліченого, на роз-
виток подій у кількох країнах 
світу, схоже, вплинуть особисті 
чинники. Фідель Кастро й Ро-
берт Муґабе обидва уже дося-
гли дуже похилого віку й мо-
жуть померти, що нарешті 
спричинить зміну керівництва 
на Кубі та в Зімбабве. Можливо, 
через рак Уґо Чавес піде з по-
сади президента Венесуели. 
Великою таємницею залиша-
ється майбутнє КНДР. Чи 
проявить себе Кім Чен Ин як 
реформатор? Чи, навпаки, про-
довжуватиме сувору політику 
ракетних випробовувань і по-
гроз на адресу Південної Ко-
реї? Принаймні, наступного 
року він, очевидно, зміцнюва-
тиме свою владу. Але що з нею 
збирається робити, можна 
лише здогадуватися. 

Липень

У ЄВРОПЕйСЬКОМУ СОЮЗІ ДО ГРУДНЯ ГОЛОВУВАТИМЕ 
ЛИТВА, ХОРВАТІЯ СТАНЕ 28-М ЧЛЕНОМ ЄС
Литва вперше у своїй історії очолить Європейський Союз, та ще й у та-
кий символічно важливий момент: попри всі негаразди, ЄС розширя-
ється і 1 липня Хорватія офіційно долучиться до європейської ро-
дини. Цілком можливо, що так само символічно трохи ближчою до 
Євросоюзу стане й наша країна. Литва разом із Польщею є осно-
вними прихильниками якнайшвидшого підписання Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС. «Підтримуватимемо литовське голову-
вання, щоб саміт Східного партнерства завершився успіхом і Угода 
про асоціацію з Україною стала одним із його досягнень», – зазна-
чив керівник польського МЗС Радослав Сікорський у грудні 2012-го. 

Вересень

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ У ФРН
Вибори до Бундестагу можна назвати най-
важливішими перегонами у світі 2013 
року, адже від них залежить, хто керува-

тиме найпотужнішою економікою Європи. 
Основні суперники вже визначилися зі сво-

їми лідерами: блок Християнсько-
демократичний союз/Християнсько-

соціальний союз (ХДС/ХСС) у передвиборчу боротьбу 
поведе чинний канцлер Анґела Меркель, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) висунула 
кандидатом на цю посаду екс-міністра фінансів Пеера Штайнбрюка. Поки що соціологічні опиту-
вання свідчать, що СДПН відстає від ХДС/ХСС приблизно на 10%. Щоправда, Вільна демократична 
партія, теперішній партнер ХДС/ХСС по владній коаліції, взагалі ризикує 2013 року не потрапити до 
Бундестагу, тож політологи не виключають створення у вересні великої коаліції ХДС/ХСС та СДПН. До 
парламенту також може потрапити Партія піратів – відносно молода політична сила, що представляє 
німецьких інтернет-активістів, прихильників відкритого уряду та просто невдоволених.   

жовтень

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ГРУЗІї ТА АЗЕРБАйДжАНІ
Відразу дві кавказькі держави обиратимуть восени 2013 року пре-
зидентів. В Азербайджані жодних змін не передбачається, адже 
чинний президент Ільхам Гейдар огли Алієв цілковито контролює по-
літичне життя в країні. Поки що він не заявляв, що планує йти на третій 
термін, проте представники його партії «Новий Азербайджан» уже зго-
лосилися підтримати свого лідера. А ось у Грузії президент точно змі-
ниться, адже Міхеїл Саакашвілі балотуватися на виборах уже не зможе. 
Понад те, згідно з результатами дослідження, проведеного Національним 
демократичним інститутом США (NDI), його рейтинг за останні кілька міся-
ців різко знизився (що не може не позначитися на шансах кандидата від його 
партії – Єдиного національного руху). У листопаді Саакашвілі підтримували 29% опитаних, тоді як ще 
в серпні цей показник становив 61%. Рейтинг прем’єр-міністра Бідзіни Іванішвілі натомість сягнув 
80%, що робить його шанси на перемогу на президентських виборах значними. Щоправда, у разі, 
якщо він забажає позмагатися за згадану посаду. Певності в цьому немає, адже після перегонів у ве-
ресні Грузія, відповідно до конституційних змін, має стати парламентською республікою.  

Листопад

САМІТИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА  
У ВІЛЬНЮСІ

Якраз на саміті Східного партнерства в Литві може 
відбутися підписання Угоди про асоціацію між Украї-

ною та ЄС. А може й не відбутися, адже не треба забу-
вати, що спільна позиція Європейського Союзу полягає в 

тому, що підписання та ратифікація цього документа ста-
нуть можливими лише тоді, коли Україна дотримуватиметься 

принципів демократії, а правосуддя не використовуватиметься в 
політичній боротьбі. Якщо ж демократичний регрес триватиме та поглиблюватиметься, жодні зу-
силля Литви та інших українських симпатиків у ЄС Києву не допоможуть. Євросоюз пильно стежи-
тиме за ситуацією в Україні, тож 2013 року багато залежатиме саме від нашої влади (див стор. 32). 

?
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Ефект Маґнітского
2013 рік може ознаменуватися початком епохи нових конфронтацій 
між США та Росією

Держсекретар США Гіл-
ларі Клінтон, яка незаба-
ром має залишити свою 
посаду, пішла в наступ 

проти російського лідера Владі-
міра Путіна, зробивши різку за-
яву на прес-конференції в Ду-
бліні 6 грудня, напередодні зу-
стрічі з міністром закордонних 
справ РФ Сєрґєєм Лавровим. 
Пані Клінтон, у якої попереду 
лише кілька робочих тижнів, 
особ ливо не має чого втрачати в 
дипломатичному плані, тож 
вона надіслала своєму наступ-
нику в Держдепартаменті про-
мовистий сигнал: мовляв, пере-
завантаження з Росією вже не-
актуальне.

На думку пані Клінтон, США 
намагаються запобігти ство-
ренню Москвою нової версії Ра-
дянського Союзу під маскою 
економічної інтеграції. «Росія 
має намір радянізувати свій ре-
гіон, але називатиметься це 
інакше: Митний союз, Євразій-
ський cоюз абощо. Але не творімо 
ілюзій. Ми знаємо справжню 
мету», – заявила вона.

Речники Кремля не забари-
лися з контратакою проти аме-
риканського держсекретаря. 
Вони заявили, що Вашингтон, 
очевидно, боїться потужного со-
юзу на пострадянському про-
сторі, що може стати геополітич-
ним суперником для США. Нова 
вербальна конфронтація при-
звела до напруженості у відноси-
нах між двома колишніми над-
державами.

ПЕРЕЛАМНИй МОМЕНТ
Кремль, очевидно, прагне роз-
плати після «Акта Маґнітского», 
що був прийнятий у грудні в Кон-
гресі США явною більшістю голо-
сів. Відповідно до цього закону 
(підписаного президентом Бара-
ком Обамою 14 грудня), що озна-
менував переламний момент у 
відносинах, до чорного списку за-
несено російських посадовців, 
пов’язаних із убивством юриста 
Сєрґєя Магнітского в СІЗО та з ін-
шими грубими порушеннями 
прав людини. А якщо точніше, то 
російським чиновникам, що про-
штрафилися, відмовлено у в’їзді 

до Сполучених Штатів, користу-
ванні американськими банками 
та праві власності.

І хоча американський Кон-
грес водночас скасував торго-
вельні санкції Джексона – Веніка 
проти Росії, Кремль розлючений 
ухваленим законом і жадає са-
тисфакції. Путін засудив «Акт 
Маґнітского» як «недружній», 
заявивши, що США просто замі-
нили один антиросійський закон 
іншим і «отруїли» двосторонні 
відносини.

У відповідь Москва планує за-
провадити схожі обмеження для 
американських чиновників, яких 
вважає порушниками прав гро-
мадян РФ. Ідеться насамперед 
про осіб, причетних до екстради-
ції російського торгівця зброєю 
Віктора Бута, якому торік нью-
йоркський суд виголосив вирок 
про 25 років ув’язнення, та до 
процесу проти нього. У додатко-
вих поправках до російського за-
кону сказано, що санкції тор-
кнуться будь-якої країни, котра 
підтримає «Акт Маґнітского» чи 
схожі заборони. Насправді ідея 
покарання американських чи єв-
ропейських урядовців бачиться 
комічною, адже людина при здо-
ровому глузді навряд чи відкриє 
банківський рахунок у Росії чи 
помандрує туди для власного за-
доволення.

Москва розглядає і дальші ка-
ральні заходи. Російські Феде-
ральні збори більшістю голосів 
ухвалили закон, що не дозволяє 
американцям усиновлювати ро-
сійських дітей (його парламента-
рії РФ охрестили ім’ям Діми 
Яковлєва, в пам’ять про дворіч-
ного російського хлопчика, який 
загинув у США внаслідок недба-
лості своїх нових батьків. – Ред.). 
Путін відкрито підтримав цю за-
борону як відповідь на «Акт Маґ-
нітского». Російські видання ряс-
кіють заголовками про зловжи-
вання заокеанських усиновлюва-
чів, хоча йдеться про поодинокі 
випадки.

По суті, мстива Москва позба-
вить тисячі російських сиріт надії 
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САМІ ТАКІ
Владімір Путін про прийнятий в США «Закон Маґніт-
ского»: «И нам еще указывают на то, что у нас какие-то 
проблемы есть. Ну да, спасибо, мы знаем. Но прини-
мать на этой основе какие-то антироссийские акты – 
это запредельная вещь, не спровоцированная ничем с 
нашей стороны». 
«А что, у них в тюрьмах никто не умирает, что ли? Мо-
жет быть, даже больше, чем в наших... И вот эти люди 
сейчас указывают нам на какие-то наши недостат-
ки... Это чисто политический недружественный акт».

ВАШИНГТОН МАЄ  
ВИРОБИТИ БІЛЬШ  
КРИТИЧНУ СТРАТЕГІЮ щОДО 
НЕОІМПЕРІАЛІСТИЧНОГО 
ВІДРОДжЕННЯ РОСІї 

на краще майбутнє, адже амери-
канці приймають до себе само-
тніх російських дітей значно час-
тіше, ніж решта іноземців. Як 
сказав бувалий політик-ліберал 
із РФ Ґріґорій Явлінскій, «через 
те, що якогось чиновницького по-
кидька не пустять до США на шо-
пінг, тисячі маленьких дітей бу-
дуть позбавлені нормального 
життя».

АНТИАМЕРИКАНСЬКИй 
НАСТУП ПУТІНА
Путін звинувачує США в «полі-
тичних махінаціях» і втручанні 
до російської політики, попри те, 
що перша адміністрація Обами 
була обережною щодо критики 
Росії та відносин із колишніми 
радянськими респуб ліками. 
Справді, Білий дім, здавалося, 
щосили намагався догодити Мо-
скві й демонстрував своє піклу-
вання про права людини, зро-
бивши крайньою замість Росії Бі-
лорусь як «останню диктатуру в 
Європі».

Нападаючи на Вашингтон, 
лідер Кремля намагається відво-
лікти увагу від власної дедалі 
більш репресивної політики. Це 
нагадує радянські часи, коли 
провали системи проектували на 
західні країни, звинувачуючи їх у 
ще більших зловживаннях та грі-
хах. Крім того, Путін намагається 
продемонструвати російській 
громадськості, що захищає наці-
ональні інтереси, тоді як його по-
пулярність падає, а легітимність 
влади опиняється під сумнівом.

США залишаються вічним 
цапом-відбувайлом для Крем ля, і 
2013 рік стане випробувальним у 
двосторонніх відносинах. У 
справі антиамериканської атаки 
й істерії є масштабний внутріш-
ній вимір. Влада збирається за-
крити всі політичні організації, 
фінансовані зі Сполучених Шта-
тів. Путін звинувачує Вашингтон 
у спонсоруванні кінця 2011 року 
хвилі антиурядових протестів, 
тоді як держсекретар Гілларі 
Клінтон відкрито критикувала 
обмеження простору для громад-
ських активістів і політичних 
свобод у Росії.

Громадські організації най-
більше постраждають від 
пункту про заборону користува-
тися іноземним фінансуванням. 
Прийнятий улітку закон вима-
гає від неурядових організацій, 
що отримують кошти із-за кор-
дону або займаються політич-

ною діяльністю, зареєструва-
тися як «іноземні агенти». Ту-
манне визначення «політичної 
діяльності» дає змогу здійснити 
масштабний наступ проти пере-
важної частини НУО. Подбав ре-
жим і про нові закони, що збіль-
шують штраф для учасників ак-
цій протесту й посилюють кару 
для гаданих наклепників на 
владу. Міністерство юстиції по-
грожує закрити організацію із 
захисту прав людини «Мемо-
риал», асоціацію «Голос», що за-
хищає права виборців, а також 
московський філіал антикоруп-

ційного контролера Transpa-
rency International, бо їхні пред-
ставники заявили про намір іг-
норувати новий закон.

Російські урядовці почали 
процес видворення різних амери-
канських організацій із країни 
після того, як у жовтні наказали 
закрити відділення агентства 
USAID. 

ВИКЛИК РОСІйСЬКІй 
ГЕГЕМОНІї
Агресивні заяви пані Клінтон мо-
жуть бути просто прощальним 
салютом. Однак не виключено, 
що це засвідчення наміру Ва-
шингтона кинути виклик 
Кремлю, переконаному, ніби він 
може вільно діяти на території 
колишнього Радянського Союзу. 
У 2013 році це може ознамену-
вати початок епохи нових конф-
ронтацій, адже, здається, Путін 
як правитель, що дбає про від-
новлення гаданої величі Росії, 
серйозно настроєний на 
возз’єднання більшості територій 
відійшлого в небуття СРСР за-
ради відновлення історичної 
спадщини.

Такі країни, як Грузія, Укра-
їна, Азербайджан і Молдова, – на 
передовій кремлівського наступу, 
хоч поки що й уникали інтегра-
ційних претензій Росії. Однак їм 
знадобиться потужніша полі-
тична підтримка з боку США та 
об’єднаної Європи для захисту 
своїх національних інтересів, тоді 
як увага Вашингтона зосеред-
жена далі на Сході, а Брюсселя – 
на внутрішній ситуації в ЄС.

Наразі невідомо, щó Білий 
дім запропонує державам, які не 
хочуть стати простими сателі-
тами на орбіті Москви, однак їхні 
уряди не завжди є безумовно від-
даними ідеї західної інтеграції. 
Наприклад, якщо влада в Києві 
продовжуватиме далі балансу-
вати між Європою і Росією, уни-
кати політики, яка покращує 
перспективи для інтеграції з ЄС, і 
навіть намагатиметься далі «пу-
тінізувати» країну, Вашингтон 
мало що зможе зробити для за-
хисту українських національних 
інтересів.

Новопризначений держсе-
кретар США, сенатор Джон Керрі, 
повинен буде налагодити співро-
бітництво з Росією в таких сфе-
рах, як контроль за ядерними 
озброєннями, двостороння тор-
гівля і протистояння терориз-
мові, але водночас виробити 
більш критичну стратегію щодо 
неоімперіалістичного відро-
дження й посилення репресій у 
країні. Вашингтон муситиме зна-
йти прийнятний баланс між ді-
лянками, в яких співробітництво 
з Росією можливе, на кшталт Аф-
ганістану й розповсюдження 
ядерної зброї, та сферах, де існу-
ють принципові розбіжності, на-
приклад у справі Сирії, Ірану та 
запланованого розміщення сис-
теми протиракетної оборони в 
Європі. Надмірну гнучкість Бі-
лого дому сприймуть як слаб-
кість у Кремлі, який відповідно 
очікуватиме дальших поступок 
США на користь нескромних ам-
біцій Росії.

Тим часом Гілларі Клінтон, 
очевидно, активно готується до 
президентських виборів у США, 
що відбудуться в листопаді 2016 
року. Вона вже стала фавориткою 
серед кандидатів від Демокра-
тичної партії. Тож у кремлів-
ського лідера може з’явитись на-
багато агресивніший міжнарод-
ний супротивник через чотири 
роки, коли путінська хватка в Ро-
сії ще більше послабиться. 
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Т
і, хто пророчив апокаліп-
тичні сценарії, можуть те-
пер позичати в Сірка очей. 
Греція залишається в євро-

зоні. Валюта не обвалилася. І на-
вряд чи щось із цього станеться в 
2013 році. Віллем Баутер із фі-
нансової компанії Citigroup у сво-
єму прогнозі зменшив шанси ви-
ходу Греції з 90% до 60%. Рей-
тингова агенція S&P навіть під-
няла кредитний рейтинг країни 
на шість позначок – до «В-». Але 
песимісти не так переоцінили 
проблеми євро, як недооцінили 
політичну волю для відвернення 
розпаду єврозони, навіть якщо 
цього недостатньо для виправ-
лення її структурних хиб.

Маастрихтська угода Євросо-
юзу створила єдину валюту без 
єдиної держави. Кожна країна 
мусила відповідати за власну бю-
джетну та економічну політику. 
Крім того, були правила (які 
часто-густо ігнорувалися), що 
мали б не дозволити державі за-
надто влазити в борги. Не плану-
валося жодної фінансової допо-
моги – ні відкритої (за рахунок 
членів ЄС), ні прихованої (ко-
штами Європейського центро-
банку). Але мало-помалу розгрі-
бання бюджетних завалів стало 
потребувати колективних зу-
силь. Якби це було в Дантовому 
пеклі, то євро з передостаннього, 

восьмого кола, де грішники за 
свої лестощі плавають в екскре-
ментах, потрапило б у третє, де 
нечистотами поливають нена-
жер. Так чи інакше, але до поря-
тунку ще далеко.

Добре, що тимчасовий фонд 
порятунку для Греції, Ірландії та 
Португалії став постійним, на-
бувши форми Європейського 
стабілізаційного механізму 
(ЄСМ). Добре й те, що зона євро 
таки не відмовилася рятувати 
свого першого грішника – Гре-
цію. Після довгих зволікань 
фонди фінансової допомоги на-
решті почали видавати ресурси. 
Бюджетні плани стали легшими, 
а умови для кредитування Греції 
не такими суворими. У потріб-
ний момент (після виборів у Ні-
меччині) ця м’яка реструктури-
зація перетвориться, вочевидь, 
на жорстке списання боргів.

Проблеми в Іспанії та Італії 
також підказали спільну відпові-
дальність (і ризики) для банків. 
12 грудня, лише за шість місяців 
після того, як лідери єврозони по-
обіцяли розірвати «зачароване 
коло між банками і суверенами», 
міністри фінансів ухвалили зако-
нодавчу основу для єдиного бан-
ківського нагляду (на базі Євро-
пейського центробанку). Коли він 
почне працювати, Європей-
ському стабілізаційному меха-

нізму, можливо, дозволять про-
водити безпосередню рекапіталі-
зацію фінустанов. Наступний 
крок – спільне рішення про лікві-
дацію або реструктуризацію про-
блемних банків зі спільним фон-
дом (якщо ще не спільна система 
гарантійних фондів). Критикам 
може здаватися, що створення 
банківського союзу просувається 
дуже повільно, але за мірками ЄС 
це темпи на межі швидкості 
світла. 

Єврозона також відходить від 
одержимості затягуванням пас-
ків і дедалі суворішими бюджет-
ними правилами. У червні 2013 
року керівники держав обгово-
рюватимуть пропозиції для 
країн, які муситимуть підпису-
вати щось на зразок контрактів, 
що зобов’язуватиме їх проводити 
структурні реформи, у ході яких 
біднішим із них буде запропоно-
вано кошти для полегшення бо-
лісних перетворень.

Але, безперечно, найважли-
вішою подією 2012 року була обі-
цянка президента Європей-
ського центробанку Маріо Драґі 
зробити «все необхідне», щоб не 
допустити розпаду зони євро. 
ЄЦБ заявив, що готовий вику-
пити короткотермінові облігації 
проблемних країн у «необмеже-
них» кількостях, якщо тільки ті 
погодяться на реформи, і він ку-

Євро пережило 
2012-й, але 
одужає ще нескоро
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ПЕСИМІСТИ НЕДООЦІНИЛИ 
ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ  
ДЛЯ ВІДВЕРНЕННЯ 
РОЗПАДУ ЄВРОЗОНИ

пує облігації. Вартість кредитів 
для Італії та Іспанії відтоді різко 
впала.

Усе це дуже добре, але спо-
чивати на лаврах небезпечно. 
Почнімо з ЄЦБ. Його рішучість 
усе ще не випробовувалася. Чи 
звернеться по допомогу Іспа-
нія? Чи погодиться Німеччина? 
Чи є якась прихована межа ін-
тервенції Європейського цен-
тробанку? Якщо здавати-
меться, що єврозона не поспі-
шає скористатися важкою ар-
тилерією ЄЦБ, ринки знову мо-
жуть повернутися назад.

Наразі більша стабільність 
має допомогти економіці. Але 
ЄЦБ твердить, що єврозона уві-
йшла в рецесію під кінець 2012 
року і лише наприкінці 2013-го 
почне повільно виходити з неї. 
Рецесія глибша в проблемних 
країнах на периферії ЄС, а без-
робіття прогресує (в Іспанії та 
Греції не можуть знайти роботу 
понад чверть працездатного 
населення й половина молоді). 
Якщо зростання не відно-
виться, буде важче перекрити 
дефіцити, борговий тягар 
збільшиться і банки зали-
шаться вразливими. 

Затяжна рецесія і високий рі-
вень безробіття також породжу-
ють страх перед зворотною реак-
цією в політиці. Греція завжди 
нестабільна. Непевність поверну-
лася і до Італії. Італійський 
прем’єр-міністр, технократ Маріо 
Монті йде у відставку, і в лютому 
очікують нових виборів. Його по-
передник Сільвіо Берлусконі 
знову рветься до бою, критику-
ючи урізання бюджетних видат-
ків і «німецьку гегемонію». Поря-
тунок Кіпру, який має заверши-
тися на початку 2013 року, теж 
буде не без сюрпризів. Самі по 
собі необхідні суми невеликі, але 
можуть виявитися непідйомними 
для цієї острівної держави, яка не 
зможе повернути борги. Багато 
інших членів ЄС невдоволені 
низькими податками Кіпру і його 
сумнівними зв’язками з Росією.

У КОГО Є КРАщИй ПЛАН?
Доля євро не менше залежа-
тиме від уподобань держав-
кредиторів, передусім Німеч-
чини. Наближення парламент-
ських виборів (які відбудуться 
восени 2013 року) змусить Мер-
кель дедалі обережніше стави-
тися до ризикованих операцій із 
німецькими коштами.

Пропозицію Франції запро-
вадити спільні євробони було 
відкинуто ще кілька місяців 
тому. З альтернативною фран-
цузькою ідеєю – створити цен-
тральний бюджет зони євро для 
протидії економічним трудно-
щам – не погодилися учасники 
європейського саміту 13–14 
грудня. Ці та інші пропозиції 
були частиною «проекту» дов-
готермінових реформ Єврокомі-

сії і схожої, але обмеженішої 
«дорожньої карти», укладеної 
президентом Ради Європи Гер-
маном ван Ромпеєм. У розпал 
кризи лідери держав ЄС зрозу-
міли, що треба визначитися з 
перспективним планом, щоб за-
спокоїти ринки. Тепер, коли 

тиск ослаб, ті плани теж розвія-
лися. 

«Це не смерть, це зимова 
сплячка», – каже фінський мі-
ністр у справах Євросоюзу Алек-
сандер Стубб. Але він визнає, що 
перспектива масштабної зміни 
договору з метою переформату-
вання єврозони відходить на за-
дній план. У найближчому май-
бутньому єврозона більше базу-
ватиметься на видозміненій маа-
стрихтській системі із суворі-
шими правилами, більшими 
фондами на випадок крайньої 
потреби й активнішим центро-
банком, ніж на справжньому 
фіскальному федералізмі.

Можливо, цього вистачить 
для виживання євро, але не для 
процвітання. У найкращому разі 
відновлення в периферійних краї-
нах буде, найімовірніше, повіль-
ним навіть у разі проведення гли-
боких реформ. У найгіршому – 
брак довготермінового плану зму-
сить ринки зіштовхнути євро на-
зад на дно фінансового пекла. 
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Рік ЄС, 
рік тривог
С

хоже, 2012-й був роком ЄС. Перша при -
чина – це криза євро, що була й залишається 
також кризою цілого економічного та полі-
тичного проекту під назвою «Європейський 

Союз». Що фіскальна спілка не може бути життє-
здатною і тривалою без політичної — це простий 
факт життя, якого не заперечить жоден житель 
реального світу, а не країни мрій. Безсумнівно й 
те, що проллється ще чимало чорнила в супереч-
ках про майбутнє ЄС, перш ніж буде визначено, на 
порозі чого ми стоїмо: його розвалу чи епохи небу-
валого об’єднання. Та водночас забувається один 
маленький нюанс: яким саме буде Євросоюз у 
2013-му, якщо, звісно, виживе узагалі.
Змальовуючи драматичний розвиток подій у ЄС, 
Джордж Сорос поцілив у самісіньке яблучко.  
У своїй статті «Трагедія Європейського Союзу, і 
як її заладнати», опублікованій у The New York 
Review of Books, він пропонує ключ до вирішення 
питання. Чітко й недвозначно пояснює проблему 
ЄС тим, що він виник як глобальне відкрите сус-
пільство з метою створення клубу демократич-
них держав, де повністю підтримують права лю-
дини і громадянські свободи, але після кризи 
євро на нас чекає, за Соросовими словами, 
швидше за все, суворо 
ієрархічна система із 
двома класами держав-
членів: кредиторами та 
боржниками.
Як сподіватися на полі-
тичну симетрію, рів-
ність і взаємодію в мо-
делі з такою асиметрією 
економічної влади? І ця 
класова відмінність, схоже, стає постійною: 
адже країнам-боржникам, з огляду на еко-
номічну політику й фіскальні причини, буде 
неможливо наздогнати кредиторів. На думку Со-
роса, «Німеччина фактично наживається на 
кризі євро, завдяки якій утримують низький об-
мінний курс і створюють сприятливі для екс-
порту умови». Замість ужити мінімуму необхід-
них для подолання кризи заходів, ФРН слід «очо-
лити ЄС або вийти з нього».
Зайве нагадувати, що розпад ЄС завдав би мало 
не смертельного удару світовому соціально-
моральному ладові. Це зашкодило б цивілізова-
ній політиці, мирові й нашим надіям на століття 
реалізації величезного творчого потенціалу люд-
ства, а не руйнувань і морального апокаліпсису, 
як це було у ХХ столітті. Євросоюз представляє 
цілий континент, який щосили намагається по-
долати самовбивчу й саморуйнівну схему полі-
тики, що визначила трагічне минуле планети: 

дві світові війни, глибокі внутрішні відмінності в 
Європі, душевна сліпота, соціальні прірви, утрата 
пам’яті й здатності до співпереживання.
І ось тут ми натрапляємо на ще одну визна-
чальну, ключову подію 2012-го – рішення від-
дати Нобелівську премію миру Євросоюзові. Ця 
подія розколола на два протилежні табори гро-
мадську думку не лише в Норвегії, а й у більшості 
країн Європи. Коли Жозе Мануел Баррозу, Гер-
ман ван Ромпей і Мартін Шульц приїхали в Осло 
по нагороду, а тоді було оголошено, що її отри-
мала вся спільнота європейських громадян, це 
прозвучало якось не надто переконливо, щоб не 
сказати більшого...
Сам факт, що ця найбільша премія дісталася 
якійсь безликій структурі, а не людям із плоті й 
крові, правозахисникам або інтелектуалам-
дисидентам, свідчить про щось навіть тривож-
ніше в глибокій кризі Європи, аніж нинішні про-
блеми євро. І справді, ЄС – це символ миру й по-
тенціалу змін, єдиної надії людства у ХХІ сто-
літті. Європа представляє м’яку силу й повагу до 
прав людини після кількох століть руйнівних ре-
лігійних конфліктів і двох світових воєн.
Але залишається відкритим питання: що ж тра-

пилося з Комітетом Но-
белівської премії миру, 
який, не мудруючи, 
мало не двічі поспіль 
присудив нагороду 
двом американським 
політикам, єдиною за-
слугою яких було те, що 
вони не Джордж В. Буш 
і представляють проти-

лежну політичну силу. За всієї поваги 
уточню: нагородження віце-президента США 
Ала Ґора (за слайд-шоу про глобальне потеп-

ління), а невдовзі потому – новообраного прези-
дента США Барака Обами (чиєю заслугою ви-
знали те, що він не Буш) видається справжнім пе-
регином, особливо коли йдеться про 
антиреспуб ліканські настрої.
Так і не зрозуміло, яка криза більш руйнівна й не-
безпечніша для нашого майбутнього: криза ринків 
та фіскального союзу чи нашої моральної уяви. 
Схоже, що Китай і Росія міцно посіли місце цивілі-
заційних альтернатив Євросоюзові й Заходові зага-
лом, створивши різновид «кумівського» капіта-
лізму – без свобод, плюралізму й прав людини.
Тому 2013-й повинен стати роком віднайдення 
морального проводу й політичних інструментів 
для об’єднання Європи. Інакше ми опинимося 
перед загрозою втратити все, що здобули після 
падіння Берлінського муру. 

2013-й ПОВИНЕН СТАТИ 
РОКОМ ВІДНАйДЕННЯ 

МОРАЛЬНОГО ПРОВОДУ  
й ПОЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПИ

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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«Світ у 2013» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже третій рік поспіль спільно із The Economi	 видає 
проект «Світ у …», другий рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2013» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2013 році.

РЕДАКЦІЙНА ПЕРЕДПЛАТА!

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання в разі зміни адреси доставки та виключно за умови редакційної передплати. Просто попередьте нас 
за три тижні,  зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback), і Ви вчасно отримаєте свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

Оберіть зручний для вас спосіб передплати:
РЕДАКЦІЙНА:
у будь-якому банку за наведеними 
нижче реквізитами. 
Повідомте адресу доставки за номером 
(067) 407-10-96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
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Майкл Вінч
«Одноденна держава: 
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очевидця про под� 
Карпатської України»
Це опис подій Карпатської 
України 1939 року з перспективи 
англійського спостерігача. 

Фріц Штерн, Гельмут Шмідт
«Наша епоха. Діалог»
Автори діляться унікальним 
досвідом, розмірковують 
над ключовими моментами 
минулого й сучасного, роблять 
свої прогнози на майбутнє.

Ян-Ерік Петтерссон
«Стіг Ларсон. Детективіст 
на тлі епохи»
Це портрет одного з найвиз-
начніших шведських детектив-
них авторів на тлі епохи. Автор 
розкриває літературну постать 
творця всесвітньо відомої 
трилог� «Міленіум».

Ентоні Д. Сміт 
«Культурні основи націй»
Праця присвячена вивченню
особливостей формування 
різних типів націй у культуро-
логічному розрізі. Автор розгля-
дає три типи націй: ієрархічні, 
побудовані на заповіті 
та республіканські.

II категоріяI категорія

Передплатний індекс «Світ у 2013» 68098

Передплатний індекс 
«Український тиждень» 99319

**

** У графі «вид платежу» вкажіть, будь ласка, назву журналу.

Український випуск

Мелінда Ґейтс Рятуючи нові життя Нік Клеґґ Метаморфози 
Британ� Енріке Пенья Ньєто  Час Мексики Нґоці Оконьйо-Івеала 
Африка піднімається Нассім Талеб Чотири правила фінансів 
Маріо Монті Італія і Європа 

Світ у

Obesity sucks
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За ексклюзивною ліцензією



Майбутнє вже близько
Тиждень виокремив найцікавіші науково-технологічні тренди 2013 року

Полювання на нейтрино

Зловивши у 2012 році бозон Гіґґса, фізики виру-
шать на нове полювання. 2013-го у США експе-
римент під назвою НОВА матиме на меті ви-
вчення двох загадкових властивостей нейтрино 
– їх маси й здатності переходити з одного типу 
(аромату) в інший. Та перехопити цю найлегшу 
частинку матерії буде не так-то й легко: вчені 
стверджують, що нейтрино може рухатися, пе-
ревищуючи швидкість світла. Дослідження цієї 
царини, як сподіваються фахівці, допоможе 
дати відповідь на інтригуюче питання: чому 
Всесвіт складається з матерії?

На глибині

2013-го людство зазирне у найдальші океанські гли-
бини. У межах Програми дослідження абісальних 
екосистем (HADES), що стартує в березні, науковці 
планують ретельно простежити за дивними фор-
мами життя в жолобі Кермадек завглибшки 10 км 
біля узбережжя Нової Зеландії. Робот для вивчення 
підводного світу під назвою Nereus здатен пересу-
ватися на такій глибині, надсилаючи відеоматері-
али до своєї плавбази через 40-кілометровий 
оптичноволоконний кабель. Найцікавіше питання, 
на яке шукатимуть відповіді океанографи: що ж 
їдять глибоководні організми, зокрема численні по-
пуляції морських огірків? Крім того, дослідники ма-
ють з’ясувати походження мешканців цих глибоко-
водних екосистем.

Усе вище і вище

А от Європейське космічне агентство наприкінці 
2013-го запустить у протилежному напрямку – в 
Космос, на висоту 1,5 млн км – телескоп Gaia. За 
наступні п’ять років цей прилад має зафіксу-
вати розташування, рух та характеристики  
1 млрд зірок нашої галактики – Чумацького 
Шляху. Ці дані мають допомогти астрономам 
відповісти на фундаментальні питання: зо-
крема, як саме утворилася галактика, і як наро-
джуються та вмирають зорі. Зоряна мапа, що її 
складає Gaia, вбере в себе близько 10 тис. неві-
домих планет, які обертаються навколо дале-
ких сонць, подібних до нашого. Це допоможе 
перевірити теорії відносності й провести пере-
пис близьких до Землі астероїдів.
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Майбутнє вже близько
Тиждень виокремив найцікавіші науково-технологічні тренди 2013 року

Привітання від речонету

Так званий речонет 2013 року стане реальністю, адже 
під’єднаних до всесвітнього павутиння речей з унікаль-
ним ідентифікатором (коли не рахувати смартфонів, 
планшетів та ПК) на земній кулі виявиться понад мільярд. 
Цьому сприятиме перехід на новий інтернет-протокол 
Ipv6 зі 128-бітними адресами, поширення мереж 
4G-зв’язку та падіння цін на зберігання даних. До 2020-
го, як планують, таких унікальних на сьогодні об’єктів 
буде близько 27 млрд, а потім обсяг речонету подвоюва-
тиметься щоп'ять років. Найшвидше ця сфера зростатиме 
у США. Інтернет речей матиме трансформативний вплив, 
однак є побоювання, що людство не встигне встановити 
запобіжники в таких царинах, як приватна інформація, 
безпека, етика й регулювання.

Зустріч з астероїдом

Увечері 15 лютого 2013 року асте-
роїд під назвою 2012 DA14 проле-
тить нижче за телевізійні супут-
ники – так близько до Землі, що 
його можна буде спостерігати в 
бінокль (хоча завдовжки він 
лише 50 м). Ще ніколи орбіта не-
бесного тіла не пролягала так 
низько, тож науковці напоготові. 
Зібрана під час спостереження за 
ним інформація дасть змогу роз-
рахувати імовірність зіткнення у 
2026 році, коли 2012 DA14 знову 
підійде на таку відстань до нашої 
планети. Поки що ймовірність 
катаклізму дуже незначна і ста-
новить 1:27 тис.

Комп'ютер  
на очах

2013 року на вулицях аме-
риканських міст з’являться 
перехожі в дивних окуля-
рах, що насправді будуть 
умонтованими в гнучку 
оправу міні-дисплеєм, фо-
токамерою, мікрофоном та 
комп’ютером. Мова про 
людей, котрим Google до-
зволить придбати прото-
типи свого нового гаджета 
Project Glass. Ці диво-
окуляри дозволятимуть чи-
тати електронну пошту й пе-
редивлятися зображення на 
екрані, проводити фото- та 
відеозйомку; контролювати 
їх можна буде голосом і до-
тиком.
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Великий Ведмежий ліс
Цей дивовижний ліс простягається на 400 км уздовж узбережжя Британ-
ської Колумбії в Канаді. Могутні кедри та ялини височіють над вологою 
землею, якою розгулюють вовки та рідкісні підвиди ведмедів. Цьому 
спокійному місцю загрожує проект, який передбачає прокладання двох 
нафтопроводів із провінції Альберта до берега океану. NGT  радить по-

спішити відвідати Вели-
кий Ведмежий ліс, поки 
рішення про будівництво 
ще не затверджене.

20 особливих
 місць
2013-го американський 
журнал National 
Geographic 
Traveler пропонує 
освоювати 
нестандартні 
території

Переліт із Києва до Ванкувера та назад: $1252

BigMac: $4,63

Ніч у тризірковому готелі: $100

Великий ведмежий ліс
Переліт із Києва до Джакарти та назад: $997

BigMac: $2,46

Ніч у готелі BB: $40

Раджа-Ампат

Раджа-Ампат
Цей індонезійський архіпелаг називають океанською 
Амазонкою, адже тут на однісінькому рифі можна зна-
йти більше видів морських істот, ніж на всіх Карибах. 
Пейзажі над рівнем моря не менш вражають, ніж під-
водне життя. Вкриті лісами острови, коралові рифи, 
мангрові хащі та фантастичні пляжі вразять навіть до-
свідченого мандрівника. Віддаленість архіпелагу зо-
всім не означає, що тут немає умов для туристів.

Переліт із Києва та назад: від $254

BigMac: $4,43

Ніч у тризірковому готелі:  від $100

Марсель

Марсель
2013 року Марсель стане однією з європейських 
культурних столиць, тож у місті триває масштабна 
реконструкція відповідної інфраструктури. Зо-
крема, у травні має відкритися Національний музей 
європейської та середземноморської цивілізацій 
(MuCEM), який буде символом відновлення позицій 
другого за величиною французького міста на світо-
вій арені. Оновлено й чимало інших марсельських 
музеїв, наприклад Музей Кантіні, 
який може похвалитися 
колекціями робіт Пікассо та Міро.

Фото: ap, REUTERS,  УКРІНФОРМ, FLICKER.Com
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20 особливих
 місць
2013-го американський 
журнал National 
Geographic 
Traveler пропонує 
освоювати 
нестандартні 
території

Крим
Складаючи перелік місць, які National Geographic 
Traveler рекомендує відвідати 2013 року, редакція 
журналу звернула увагу на Україну. Можливо, свою 
справу зробив розголос навколо Євро-2012. Редакція 
журналу називає Крим гарним чорноморським узбе-
режжям із 300 сонячними днями щороку і вважає, що 
півострів приховує чимало скарбів, заради яких сюди 
варто приїхати. Але при цьому NGT відзначає негатив-
ний вплив радянської спадщини: погляд мандрівника 
постійно наштовхуватиметься на насуплених людей та 
сірі багатоповерхівки. У Балаклаві журнал радить відві-
дати колишню базу підводних човнів, яка тепер стала 
музеєм, а в Лівадії – палац, де 1945-го Рузвельт, Сталін 
та Черчилль вирішували долю Європи.

Переліт із Києва та назад: від $110

BigMac: $2,3

Ніч у тризірковому готелі:  від $50

Крим

Малаві
Місцеві жителі називають Ньясу «Озером зірок». Вночі на ї ї поверхні 
світяться сотні вогників: це виходять на плесо у своїх каное рибалки. 
Глибока й чиста, ця водойма є третім за розміром африканським озе-
ром. Уздовж його західного берега простягається Малаві – затишна 
країна, де між горами ховаються долини з полями кукурудзи та бао-
бабами. Мандрівники, які вже 
побували в цьому місці, радять 
подружитися з тамтешнім лю-
дом: тільки так можна зрозу-
міти Африку.

Кіто
Столицю Еквадору мандрівники довго оминали увагою, сприймаючи її 
лише як зупинку на шляху до найбільшої туристичної цікавинки країни – 
Галапагосів. Але за останнє десятиліття міська влада вклала півмільярда 
доларів у реставрацію історичного центру Кіто, який було визнано 
об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО 
ще 1978 року. NGT радить пройтися 
брукованими вуличками, завітати 
до маєтків та церков колоніальної 
доби й відвідати місцеві музеї.

Паган
Реформи повернули М’янму на світову арену, 
тож дедалі більше туристів намагаються відві-
дати країну, яка десятиліттями перебувала в ізо-
ляції. Найцікавіший досвід можна здобути в Па-
гані на сухому плато західного берега річки Іра-
ваді, де перші бірманські королі побудували в 
ХІ–ХІІІ століттях тисячі пагод. Особливо вражає 
вид на Паган у перших променях ранкового 
сонця.

Переліт із Києва та назад: $1761

Сендвіч з тістечком та чаєм: $5

Ніч у тризірковому готелі: від $190

Малаві

Переліт із Києва до Янгона та назад: $1729

Сендвіч: $2,5

Ніч у гостелі: $15

Паган

Переліт із Києва та назад: $1456

BigMac Meal: $4,90

Ніч у тризірковому готелі: $60

Кіто
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Уганда
Колись популярна 
серед туристів, нині 
ця країна через 
диктаторів та війни мало кого приваблює. На са-
фарі тепер їздять до Кенії і Танзанії, тоді як тут не-
численних мандрівників цікавлять хіба що гірські 
горили. А даремно! В Уганді є савани, озера, ліси, 
гори й льодовики. Тут бере свій початок Ніл. Тому 
тут може здійснитися дитячя мрія побачити бегемо-
тів та левів.

Долина Гудзону
Лише за дві години їзди на північ від Нью-Йорка на вас чекає край неве-
ликих сімейних крамничок, цілих полів диких квітів та органічних ферм. 
Саме тут черпали натхнення найвідоміші американські художники ХІХ 
століття, а у ХХ зародився музичний феномен Вудстока.

Салоніки
Попри економічну кризу, яка раз 
по раз викликає у Греції завору-
шення, життя в Салоніках буяє. 
Вуличні базарчики заповнені сти-
глими фруктами та свіжою фе-
тою, яка є символом міста. Поміж 
пам’ятками візантійської та 
османської доби можна знайти 
численні галереї, нічні клуби й 
ресторани. Досліджувати це гос-
тинне місто найкраще пішки.

Гренада
Мабуть, останній карибський острів, який іще не захо-
пили остаточно курортники та пасажири круїзних лай-
нерів. Столиця країни Сент-Джорджес – найгарніше 
місто на Карибах, а місцевий форт закладено ще 1705 
року. Мускатний горіх, гвоздика, імбир, кориця перетво-
рили Гренаду на Острів Спецій.

Кейп-Бретон
Острів у канадській провінції Нова Шотландія може похвалитися мальов-
ничою природою і цікавою сумішшю французької, кельтської та індіанської 
культур. П’ята частина острова – це національний парк, який перетинають 
25 маршрутів для піших походів. 2013 року тут святкуватимуть 
300-річчя заснування французької колонії Іль-Руаяль.

Переліт із Києва до Галіфакса та назад: $1166

BigMac: $4,63

Ніч у тризірковому готелі: $130

Кейп-Бретон

Переліт із Києва до Нью-Йорка та назад: від $640

BigMac: $4,2

Ніч у тризірковому готелі: $140

Долина Гудзону

Переліт із Києва та назад: $580
BigMac: $4,43
Ніч у тризірковому готелі: $80

Салоніки

Переліт із Києва та назад: $2891

Burger Meal: $6,21

Ніч у тризірковому готелі: $170

Гренада

Переліт із Києва та назад: $856

Сендвіч: $2

Ніч у тризірковому готелі: $120

Уганда
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Буде
Місто-брама норвезької Арктики, розташоване за полярним колом. Якби не 
Гольфстрім, то це була б неприваблива холодна пустеля. Натомість у Буде кож-
ному туристові знайдеться заняття до смаку залежно від сезону: риболовля, 
катання на велосипеді чи лижах, походи. Наважитеся приїхати сюди взимку – 
помилуєтеся північним сяйвом.

Вальпараїсо
Першими це чилійське місто (іспанською бук-
вально «Райська долина») вподобали митці (Па-
бло Неруда в одному зі своїх віршів освідчився 
Вальпараїсо в коханні), а нині шлях сюди про-
клали й мандрівники. їм подобається романтика 
пагорбів, які виростають із води, брукованих ву-
лиць та фунікулерів ХІХ століття.

Верхів’я Міссурі
Мандрівка преріями Монтани – не для слабаків. У верхів’ях річки Міссурі 
ви побачите більше кактусів та гадюк, ніж людей. Погода тут непередба-
чувана: можна спектися на сонці вдень, але промерзнути до кісток уночі. 
Але якщо це не лякає, то варто пропливти на байдарках дивовижними 
каньйонами, побачити орлів, лосів та антилоп, почути койотів.

Переліт із Києва до Сантьяго та назад: $1960

BigMac: $4,05

Ніч у тризірковому готелі: $120

Вальпараїсо

Переліт із Києва до Біллінгса та назад: $1187

BigMac: $4,2

Ніч у тризірковому готелі: $99

Верхів'я Міссурі

Переліт із Києва та назад: $747

BigMac: $6,79

Ніч у тризірковому готелі: $200

Буде

Равенна
Сьогодні важко порівняти Равенну і Рим – перша менша й 
спокійніша за другий. Проте в V столітті саме Равенна була 
столицею Західної Римської імперії. її християнські воло-
дарі залишили місту неймовірні базиліки, відомі передусім 
своїми мозаїками. 

Переліт із Києва до Рима та назад: від $252

BigMac: $4,43

Ніч у тризірковому готелі: від $60
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Мемфіс
Усе, що можна пригадати про Мемфіс 
– той, який в американському штаті 
Теннессі, – стосується середини ХХ 
століття: Елвіс, Бі Бі Кінґ, Мартін Лютер 
Кінґ. Але він живе й активно розвивається. Сьогодні Мемфіс відомий своїми 
численними органічними ресторанами та екологічними ініціативами на 
кшталт прокладення велосипедних маршрутів навколо міста.

Кіото
У давній столиці Японії готуються до будівництва нових готелів класу 
«люкс», тож поспішайте відвідати місто, перш ніж його заполонять ту-
ристи. Тут можна насолодитися тишею та спокоєм синтоїстських і буддій-
ських храмів. Зачаровані історичною спадщиною Кіото, туристи іноді забу-
вають про місцеві модерністські пам’ятки, наприклад оригінальний 
кам’яний сад у резиденції Шиґеморі.

Сент-Огастін
Знайти залишки старовини у Флориді нелегко. Чи не єди-
ним винятком є Сент-Огастін – колоніальне місто, яке збе-
реглося від часів іспанського володарювання на півост-
рові. Пара мармурових хижаків вітає відвідувачів, які за-
ходять через міст Левів до оточеного мурами міста. Над 
ним височіє фортеця Сан-Маркос, яка береже пам’ять 
про піратів, іспансько-американську війну й навіть вождя 
семінолів Оцеолу, ув’язненого тут у 1837 році.

Джараш
У цьому йорданському місті можна побачити одні з 
найкраще збережених у світі римських руїн. Теплий 
пустельний вітер шепоче щось між сотнями колон, а на 
іподромі легко уявити бої гладіаторів. 129 року н. е. 
місто відвідав імператор Адріан – його тодішній воло-
дар. Влітку в Джараші відбувається традиційний фести-
валь музики та поезії.

Переліт із Києва та назад: $1086

BigMac: $4,2

Ніч у тризірковому готелі: $130

Мемфіс

Переліт із Києва до Осаки та назад: $901

BigMac: $4,16

Ніч у тризірковому готелі: $110

Кіото

Переліт із Києва до Джексонвілля та назад: $1003
BigMac: $4,2
Ніч у тризірковому готелі: $90

Сент-Огастін

Переліт із Києва до Аммана та назад: $476

Сендвіч: $1,4

Ніч у тризірковому готелі: $90

Джараш
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Якщо тест на вагітність після випад-
кової зустрічі виявляє наслідки не-
дбалості, то тест шин дає змогу за-

побігти причинам проблем. Здається, див-
на аналогія чи не так? насправді в обох 
випадках йдеться про одну й ту саму базо-
ву потребу кожної людини – безпеку, хоча 
і в дещо різних площинах. 

отже, щоб дві смужки, зокрема від 
шин на асфальті, не стали тим останнім, 
що поєднує нас із минулим життям, не-
обхідно вжити запобіжних заходів. та-
кими заходами перестороги є висно-
вки експертів щодо характеристик тієї 
чи іншої гуми. «навіщо мені чужа дум-
ка – я і сам знаю: буває шипована, про-
сто ребриста і так далі...» – скаже, мож-
ливо, дехто з автомобілістів. і помиля-
тиметься. адже лише шляхом числен-
них професійних випробувань у різно-
манітних умовах можна по-справжньому 
об’єктивно визначити слабкі та силь-
ні місця того чи іншого зразка. у випад-
ку шин експертами виступають, насам-
перед самі виробники, адже хто, як не 
вони, найбільше зацікавлені в успіху 
продукту серед споживачів. Звичайно, 
скептики розкритикують це тверджен-
ня, згадуючи про хитрощі маркетингу і 
владу корпорацій над усім світом. Про-
те є альтернативне і не менш авторитет-
не джерело інформації про якість шин: 
рейтинги найвідоміших автомобільних 
журналів, які формують на основі само-
стійного тестування різних моделей ко-
ліс редакційні команди у складі професі-
оналів автомобільної галузі.

Щодо першого методу тестуван-
ня безпечності, то компанія Continental, 
яка, до речі, була заснована ще далеко-
го 1871 року (що саме по собі є доказом 
відмінної якості продукції), проводить 
випробування своїх шин по всьому світу 
і в різноманітних умовах: у крижаній Пів-
нічній Лапландії, Швеції, спекотних пус-
телях СШа. а також на Contidrom у ні-
меччині, одному з найсучасніших тесто-
вих полігонів. і це ще не повний перелік 
тестових майданчиків. Працівники відді-
лу тестування нових розробок щороку 
проїжджають більше ніж 20 млн км на 
піддослідних зразках, роблячи при цьо-
му понад 20 тис. поворотів. таким чи-
ном, вони більше ніж 500 разів здійсню-
ють подорож навколо Землі. Гальмівний 
шлях тільки під час випробувань на галь-
мування перевищує 1700 км. Ці циф-
ри підтверджують, що для Continental 
немає задовгих відстаней, коли йдеть-
ся про безпечну мандрівку. Перфекці-
онізм, властивий команді Continental, 
дає свої результати. Які? Відмінні відгу-
ки професіоналів автомобільного світу: 
редакційних команд найавторитетніших 
спеціалізованих видань. 

так, цього зимового сезону особли-
во відзначилася новинка компанії – шина 
ContiWinterContact ts 850. Вона стала аб-
солютним переможцем першого тесту-
вання зимових шин сезону 2012/13 від 
спеціалізованого німецького видання auto 
Zeitung. Порівняно із сімома іншими про-
дуктами новинка від Continental надала 
безперечні докази своєї безпечності та 

збалансованості ходових характеристик і 
дістала дуже позитивний відгук від редак-
ції журналу: «Хоч би якою поверхнею ви 
рухалися, Conti вражає своєю безпечніс-
тю й збалансованістю». 

тести, проведені іншим німець-
ким виданням auto Bild, також підтвер-
джують безсумнівне лідерство шини 
ContiWinterContact ts 850. у висновках 
першої частини «Winter tire test 2012» 
цей продукт став лідером з-поміж 15 фі-
налістів тестування. Загалом у порівнянні 
брали участь 42 моделі шин. За його ре-
зультатами команда auto Bild зробила та-
кий висновок про ContiWinterContact ts 
850: «Вона встановлює нові стандарти... 
«Сніговий король» став беззаперечним 
переможцем тесту гальмівних властивос-
тей на снігу, маючи на цілих 6 м менший 
гальмівний шлях, аніж будь-яка інша мо-
дель зимових шин». 

аналогічними є і результати, отри-
мані такими європейськими виданнями, 
як autoklub (Чехія), auto technica (італія) 
та Motor (Польща). Відповідно до них 
ContiWinterContact ts 850 посідає пер-
ше місце у «турнірній таблиці» зимових 
шин сезону 2012/13. З-поміж сильних 
сторін продукту насамперед виокрем-
люють найкращу керованість та ефек-
тивність гальмування на снігу, що є си-
нонімом безпеки, яка має бути пріорите-
том у виборі шин.

ТесТ  
на безпечнісТь



«Подорож часу»/«Voyage of Time» 
(реж. Терренс Малік)
Терренс Малік, який позаторік неймовірно 
виринув із провалля часу зі своєю глибокою 
цілосвітньою історією «Древо життя», зні-
має одразу три (!) фільми. І це незважаючи 
на свій статус відлюдника. Перший – «Подо-
рож часом» – має бути документальним 
кіно й на ту ж таки тему, що й «Дерево…», – 
смерть і життя Всесвіту. І так само в проекті 
бере участь актор Бред Пітт, але цього разу 
вербально – він має начитувати текст. Дата 
прем’єри не названа.

«Англійське поле»/«a Field in England» 
(реж. Бен Вітлі)
Високо оцінена критиками чорна комедія 
Бена Вітлі «Список смертників» (2011) авто-
матично зробила важливим новий фільм 
режисера з робочою назвою «Англійське 
поле». Відомо, що його жанр буде набли-
жений до жахів. За сюжетом троє дезерти-

рів (час дії – XVII сторіччя) потрапляють до 
алхіміка, а єдиною їжею для них стають 
гриби. Чи стане фільм чимось більшим за 
психоделічний трип Яна Кунена «Блу-
беррі»? Стрічка перебуває на стадії закін-
чення, однак її творці ще не визначилися з 
датою прем’єри.

«Максим Оса» 
(реж. Олексій Мамедов)
Це одна з найбільших надій українського 
кіно на отримання сучасного жанрового 

зразка пригод, детективу і трилера. Взя-
тий за основу комікс Ігоря Баранька група 
сценаристів на чолі з Ірен Роздобудько 
суттєво переробила, та все одно він вида-
ється захопливим і новаторським. Козаки 
тут майстри битви на шаблях, «шерлоки 
голмси» і «джеймси бонди» в одному 
флаконі. Хоча на головну роль хочуть 
взяти не українця, а француза Венсана Пе-
реса. Плюс відьми, красуні та турки. Дата 
прем’єри невідома.

«Німфоманка»/«Nymphomaniac» 
(реж. Ларс фон Трієр)
Ще 10 років тому Трієр озвучив своє бажання 
зняти великий і мистецько цінний еротичний 
фільм. Він це зробив. Це стрічка-сповідь жінки, 
що встановила собі діагноз – німфоманія. У 
фільмі зіграли відомі актори Голлівуда: Вільям 
Дефо, Ума Турман, Крістіан Слейтер і навіть 
зірка «Трансформерів» Шая ЛаБаф. І це при 
тому, що в контрактах акторів були передба-
чені сцени зі справжніми статевими актами. 
Прем’єра призначена на 30 травня в Данії.

«Валенса»/«Wałęsa» (реж. Анджей 
Вайда)
Омріяний проект живого класика польського 
кіно про засновника руху «Солідарність», пер-
шого президента постсоціалістичної Польщі та 
нобелівського лауреата Премії миру Леха Ва-
ленсу завершений. За словами Вайди, це може 
бути третій фільм із трилогії, де перші два – 
«Людина з мармуру» і «Людина із заліза», а 
його підзаголовок – «Людина надії». Прем’єра 
має відбутися в Польщі навесні.

 МУЗИЧНИй КАЛЕНДАР-2013 
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30 травня, 19:00* 
Джо Кокер
Через три роки після попереднього візиту 
Кокер збирається потішити українців свіжою 
програмою на основі нового альбому. «Fire 
It Up» – 22-га платівка у творчому доробку 
співака, стиглий фрукт, де професійно відмі-
ряно і солодкість, і пряність. Утім, концерт не 
обійдеться без усесвітньо відомих хітів: їх 
насамперед чекають від «живого» Кокера. 

Сорок років тому неосвічений кудлатий 
юнак із провінційного Шеффілда не нава-
жувався навіть мріяти про світову славу. Але, 
трохи поспівавши по пабах, він уже запалю-
вав фестиваль Вудсток 1969 року. Нині Джо 
перетворився на шанованого круглобокого 

дідуся, лауреата 
численних музич-
них нагород, 
проте, на власне 
зізнання, з віком 
його енергія не 
згасає.

10 червня, 19:00* 
Лана Дель Рей
На відміну від 
багатьох колег 
по сцені амери-

канська співачка приїздить до Києва не 
коли-небудь, а в зеніті своєї слави: пла-
тівка Лани «Born To Die» посіла перше 
місце у британському та німецькому 
рейтингах Billboard Top 200 і другу по-
зицію – у США, а музичні авторитети 
назвали ї ї найперспективнішою вико-
навицею 2012 року. Відколи Елізабет 
Ґрант узяла аристократичне псевдо (гі-
брид імен акторки Лани Тернер й ав-
тівки Ford Del Rey) і почала завойову-
вати музичний світ, минуло лише пів-
тора року. Імідж Лани – це колаж із гол-
лівудського гламуру 1940-х, ідіосинкра-
тичних персонажів класичного горору 
та хіпстерських модних трендів, а до 
коктейлю музичних орієнтирів нале-
жать Ненсі Сінатра, Елвіс Преслі, Девід 
Боуї та Емінем. 



«Великі майстри»/«The 
Grandmasters» (реж. Вонґ Кар Вай)
Автор п’янкого «Любовного настрою» повер-
тається після абсолютно провальних «Моїх 
чорничних ночей» 2007 року. І, здається, має 
намір відстояти свою честь. Принаймні він ви-
брав вдалий сюжет – біографію відомого май-
стра бойових мистецтв Іп Мана, вчителя 
Брюса Лі, залучивши найбільших гонконгів-
ських і китайських зірок: Тоні Леюня, Цзиі 
Чжан і Чен Чанґа. До того ж він головуватиме в 
журі Берлінале, а його фільм як світова 
прем’єра відкриватиме кінофестиваль. 

«Піна днів»/«L’écume des jours» 
(реж. Мішель Ґондрі)
Епохальний роман Бориса Віана вже був двічі 
екранізований: 1968-го Шарлем Бельмонтом 
і 2001-го Ґо Рідзю. Та ці фільми зазнали ни-

щівної критики. Нову екранізацію готує шале-
ний фантазер та візуальний еквілібрист Ґон-
дрі, і він якнайкраще підходить для втілення 
болючої та трагічної любовної історії, у якій 
головна героїня помирає від водяних лілій, 
що неймовірним чином починають рости в її 
легенях. У головних ролях – Одрі Тоту та Ро-
мен Дюрі. Прем’єра 10 квітня.

«Зелена кофта»
(реж. Володимир Тихий)
Незважаючи на те що Володимир Тихий 
давно не знімав повнометражного кіно і зна-

ний останнім часом лише короткометраж-
ними проектами «Мудаки. Арабески» і 
«Україна, гудбай!», «Зелена кофта» має всі 
шанси відбутися і мати розголос завдяки го-
стросоціальній темі (кіднепінг і цілковита 
байдужість до цього влади та людей), методу 
зйомок (репортажний, плаваючий) і Юрію 
Одинокому (в одній з ролей). Цей фільм має 
надолужити брак критичного погляду на 
наше суспільство. Прем’єра в листопаді.

«Виживуть лише коханці»/«only 
Lovers Left alive» (реж. Джим Джар-
муш)
Тисячолітні вампіри з іменами Адам та Ева, 
любов і принцип не вбивати людей – трохи не-
звичне, але нове слово Джармуша, здатного 
дивувати і сюжетом, і незбагненним єднанням 
людських душ, емоцій та діалогів («Мрець» і 
«Зламані квіти» це підтверджують). Для міс-

тики, здається, він і запросив екстраординар-
них актрис Тільду Свінтон та Мію Васіковську. 
Після «Зламаних квітів» фестивалі не тішили 
режисера запрошеннями. Зараз у нього буде 
на це шанс. Прем’єра в грудні.

«Брати» (реж. Вікторія Трофіменко)
Одна з небагатьох українських кінострічок, 
що має добрі фестивальні перспективи. Де-
бютний повнометражний фільм Трофі-
менко базується на міцному фундаменті: 
повісті шведа Торґні Ліндґрена; вдалій ідеї 
пертурбації її героїв зі шведів на гуцулів, а 
Швеції – на українські Карпати; неординар-
ному діалекті й фахових зйомках вітчизня-
ного оператора Ярослава Пілінського. Очі-
кувано красива стрічка має стати і драма-
тургійно сильною. Прем’єра планується на 
київській «Молодості» в жовтні.
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15 червня, 
19:00*
Blackmore’s 
Night
Цей фольковий 
гурт – на при-
кладі його за-
сновника Річі 
Блекмора – іде-
альна демон-
страція того, як 
із віком зміню-
ються харак-

тери. Блекмор – жива легенда хард-року, за-
рахований журналом Rolling Stone до сотні 
найвидатніших світових гітаристів, колишній 
учасник Deep Purple та Rainbow, хуліган, 
скандаліст і любитель похмурих розіграшів. 
Але 15 років тому, створивши дует Blackmore’s 

Night, він заграв ренесансну музику. Поста-
вити тверду крапку в рок-н-рольній кар’єрі 
Блекмору допомогла його подруга, викона-
виця і співавторка більшості композицій Кен-
діс Найт. Тепер нерозлучна пара в супроводі 
запрошених музикантів здебільшого подоро-
жує європейськими замками та стилізова-

ними ярмарками, 
даючи концерти 
перед сентимен-
тальними любите-
лями історичної 
реконструкції.

29 червня**
Depeche mode
Легенда електро-
нного року повер-
тається до Києва в 

межах тримісячного туру на підтримку но-
вого, 13-го альбому (назва й точна дата ви-
ходу поки що не озвучені). Музиканти за-
певняють, що кілька свіжих композицій 
вони вважають своїми найкращими тво-
ріннями за весь період музичного життя. 
Загалом депешмодівці з гумором сприй-
мають свій статус «динозаврів». Історія 
Depeche Mode, яким ми його знаємо, по-
чалася 1980 року, коли до сінті-попового 
гурту з наївними амбіціями приєднався 
студент-дизайнер Ґаан. Відтоді у всьому 
світі було продано понад 100 млн записів, 
Depeche Mode став в авангарді британ-
ської Нової хвилі й вплинув на всесвітню 
альтернативну сцену. Окрім сміливих му-
зичних рішень та чуттєвого вокалу ко-
манда славиться любов’ю до ефектного 
сценічного шоу. *П
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Автор:  
Олена Корчова,  
музико знавець  

У
країнський «Щедрик» в 
останні десятиліття по-
ширився у світі як одна з 
найпопулярніших ново-

річних мелодій під назвою 
«Сarol of the bells» («Колядка 
дзвіночків»). У такій англомов-
ній версії наша пісня конкурує 
за звання головного (дарма що 
неофіційного), «планетарного» 
різдвяного гімну з іншими всю-
дисущими «Дзвіночками» – 
«Jingle Bells» (буквально «Пере-
дзвін дзвіночків»). 

НАДБАННЯ ВСЬОГО СВІТУ
Факт безсумнівного культур-
ного завоювання з цікавою «ре-
брендинговою» історією мав би 
тішити патріотично налашто-
ваного українського інтелі-
гента. Однак не тішить, 
оскільки мало хто із зарубіж-

них симпатиків «Ще-
дрика», особливо за 
океаном, здогадується 
про його українські ко-
ріння. Ще менше лю-
дей, які щороку, святку-
ючи Різдво, занурю-
ються в дзвінкову сти-
хію «Щедрика», насоло-
джуються його звуко-
вою стрункістю і нади-
хаються позитивною інтонацій-
ною енергетикою пісні, чули 
ім’я композитора Миколи Леон-
товича (1877–1921), автора тієї 
хорової обробки, яка лежить в 
основі всіх без винятку сучас-
них аранжувань пісні – від 
естрадних та джазових до клуб-
них і рокових (поміж них ком-
позиції з репертуару Джессіки 
Сімпсон і гурту Destiny’s child). 
А вже про хорового диригента й 
композитора Олександра Ко-
шиця (1875–1944), завдяки 
якому «Щедрик» зазвучав у 
США та Канаді й перетворився 

там ледь не на «американсько-
канадську народну пісню», годі 
й говорити – його і самі укра-
їнці ледь пам’ятають через під-
ступну подачу радянської істо-
ріографії, що рішуче викрес-
лила митця з національного 
музичного контексту ХХ сто-
ліття як «емігранта-зрадника».       

За словами сучасного укра-
їнського хорового диригента 
Миколи Гобдича, «Щедрик» 
Леонтовича став надбанням 
усього світу. Відтак в очікуванні 
чергового дива Різдва варто 
згадати деякі обставини істо-

Молодим я часто співав, і «Щедрик» був се-
ред моїх улюблених колядок. Мені все ще подо-
бається його акапельне виконання, легкий чо-
тиринотний мотив і передзвін наприкінці. Але я 
завжди хотів знати, як це українська народна 
пісня стала популярною різдвяною піснею в 
Сполучених Штатах. Провівши власну «роз-
відку», дізнався, що вперше її було виконано пе-
ред американською аудиторією 1921-го, коли 
Український народний хор виступав у Карнеґі-
холі. Ще через півтора десятка років Петро Віль-
ховський, музичний аранжувальник Симфоніч-
ного оркестру радіо NBC, написав англійський 
текст на цю мелодію і перетворив новорічну ще-
дрівку на різдвяну колядку. Далі її поширювало 
національне радіошоу Фреда Ворінґа, а пізніше 
– надзвичайно популярна телевізійна реклама 
шампанського.

Більшість таких відомих різдвяних пісень у 
США поділяються на дві категорії: священно-
духовні або світсько-популярні. Останні зазви-
чай звучать у громадських місцях, починаючи 

десь із кінця листопада, після Дня подяки. Фак-
тично від колядок просто не сховатися, бо їх 
безперестанку крутять у торговельних центрах, 
ресторанах, на пошті, а ще на телебаченні та 
радіо. Причина – не так святкувати народження 
Христа, як створити у відвідувачів ностальгічно-
щемливий і радісний настрій, який би спонукав 
їх купувати ще більше. Мушу визнати, що на 
кожну безглузду різдвяну пісеньку, яка діє мені 
на нерви, є інші, які все ще беруть мене за душу. 
Нижче – список із 10 моїх найулюбленіших.

1. Дюк Еллінґтон «Jingle bells» («Передзвін 
дзвіночків»)

Зазвичай мене не зачіпає ця пісенька про 
катання на санях, яку співають ще з 1850 року, 
але в аранжуванні Еллінґтона і Стрейгорна вона 
така запальна, а оркестр так і зриває тебе з 
місця. Друга моя улюблена версія «Jingle Bells» 
– це сюрреалістичний скатовий вокал Лео Вот-
сона.

2. Джеймс Браун «Soulful Christmas» («Ду-
шевне Різдво»)

ПОГЛЯД

ПОДВІЙНА 
СЛАВА. 
Хорову 
обробку 
«Щедрика» 
Миколи 
Леонтовича 
(ліворуч) 
популяризував 
Олександр 
Кошиць 
(праворуч)
Олександр 
Кошиць

Автор: Леррі Епплбаум,
старший спеціаліст із музики  
в Бібліотеці Конгресу (Вашингтон), 
автор рубрики «Before & After»  
у журналі JazzTimes, ведучий  
програми «Sound of Surprise»  
на громадському радіо WPFW,  
продюсер

Від архаїки  
до Голлівуда
Культурні мандри українського 
«Щедрика»
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лаконічна, глибинна простота. 
Головним духовним меседжем 
тексту, що свідчить про дуже 
давні, дохристиянські часи його 
появи, коли мова природи ле-
жала в основі мови людини, є 
ніжний весняний образ ластів-
чиного щебетання:

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
прилетіла ластівочка, 
стала собі щебетати, 
господаря викликати…».

Культурний код «Щедрика» 
легко зчитується й сучасним 
слухачем. Це і плин часу, і ритм 
серця, і хвиля вітру, і метафо-
ричний «стукіт у двері», що за-
пускає в дію магічний пульс об-
ряду віншування господаря, за-
говорювання хати на добро, а 
богів на щедрість.

ТРІУМФАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ
До своєї «зіркової» пори пісня 
жила доволі скромним культур-
ним життям, віками прикраша-
ючи побут українських селян, – 
особливого поширення «Ще-
дрик» набув на Правобережжі, 
зокрема Поділлі та Волині. Вре-
шті знадобився одноосібний ге-
ній Леонтовича, щоб надати ар-
хаїчному наспіву багатющого 
сучасного звучання, висвітлити 
перед усім світом його мелодич-
ний чар, ритмічну міць та уні-
версальний надісторичний ху-
дожній сенс. Сталося це, хоч як 
дивно, в роки Першої світової 
війни. 1914-го композитор, який 

жив тоді в Тульчині на Віннич-
чині, створив цю його най-
кращу хорову обробку, а 1916-го 
в урочистий різдвяний вечір 25 
грудня вона вперше прозвучала 
в стінах Київського універси-
тету ім. Святого Володимира у 
виконанні студентського хору 
під орудою Кошиця. З того трі-
умфального виконання, власне, 
й почалася недовга прижиттєва 
слава Леонтовича як одного з 
найталановитіших і націо-
нально виразних українських 
композиторів. Справді недо-
вгим був період його професій-
ного поступу: у січні 1921 року, в 
післяріздвяні зимові дні, музи-
кант, якого радянська влада 
підозрювала в таємній націона-
лістичній діяльності, трагічно 
загинув – був розстріляний 
«уповноваженим» більшовиць-
ким агентом. Згідно з остан-
німи біографічними даними, за 
кілька днів до загибелі Леонто-
вич працював над черговою об-
робкою особливої народної 
пісні на тему смерті. Творчими 
«дітьми» і «квітами», які 
справді забезпечили йому без-
смертя, стали прекрасні хорові 
роботи. Крім «Щедрика» це 
«Дударик», «Козака несуть», 
«Пряля», «Ой з-за гори 
кам’яної» та багатьох інших, у 
яких українська народна пісня 
в озброєнні європейської кла-
сичної поліфонії піднімається 
до рівня досконалих компози-
торських шедеврів хорової му-
зики ХХ століття: «Carmina 

Фанкова пісня від дідуся соул-музики, 
від якої просто зносить дах. Там він ще 
кричить глядачам: «Ви купуєте мої пла-
тівки, то приходьте і дивіться шоу. Ось 
чому Джеймс Браун любить вас так су-
перово!» Божечку ж ти мій!

3. Мередіт д’Амброзіо «The 
Christmas Waltz» («Різдвяний вальс»)

Цю прекрасну сентиментальну пі-
сеньку Семмі Кана і Джуля Стейна сьо-
годні рідко почуєш. Спочатку її написали 
для Френка Сінатри в середині 1950-х, 
але мені більше подобається версія у ви-
конанні д’Амброзіо – вона співає так, 
ніби нашіптує тобі на вушко таємниці.

4. Перл Бейлі й Хот Ліпс Пейдж 
«Baby, It’s Cold outside» («Мила, на ву-
лиці холод»)

Не зовсім до Різдва, але ще одна зи-
мова пісенька з пустотливими словами, 
що відстають від ритму: діалог, у якому 
лірична героїня Бейлі просто не може 

сказати «ні» хрипкому голосові парт-
нера.

5. Вінтон Марсаліс і Кетлін Беттл «Silent 
Night» («Тиха ніч»)

Прекрасне ніколи не виходить із моди.
6. Клайд Макфеттер і гурт The Drifters 

«White Christmas» («Біле Різдво»)
Два найкращих ритм-енд-блюзових ви-

конавці всіх часів перевершили самих себе в 
цьому класичному творі в жанрі ду-воп – те-
нор Клайд Макфеттер і бас Білл Пінкні. Це я 
можу слухати будь-якої пори року.

7. Чарлі Паркер «White Christmas» 
(«Біле Різдво»)

Ще одна версія вічно живої різдвяної 
пісні Ірвінґа Берліна. Цього разу її вико-
нує аватар бібопу, саксофоніст Чарлі 
Паркер. Мені подобаються його летючі, 
швидкі подвійні переливи і геніальна 
вставка з «Jingle Bells» на початку п’ятого 
приспіву.

8. Джоні Мітчелл «River» («Річка»)

Лише недавно цю пісню почали сприй-
мати як різдвяну, але вона дуже тонко пере-
дає почуття суму, втрати і туги, яке в декого 
асоціюється з Різдвяними та новорічними свя-
тами. «Різдво надходить, рубають ялинки. 
Прикрашають оселі, співають пісні про радість 
і мир. О, чому в мене немає річки? Я б по-
мчала на ковзанах далеко-далеко звідси...»

9. Джон Колтрейн «Greensleeves» 
(«Зелені рукави»)

Спочатку це була англійська народна 
пісня, але вже понад 300 років її ототожню-
ють із Різдвом та Новим роком. Переробка в 
темпі 6/8 нагадує аранжування Колтрейном 
альбому «My Favorite Things». Є кілька запи-
саних версій, студійних і живих, – усі шедев-
ральні. 

10. Лорд Кітченер «Drink a Rum» 
(«Хильни чарчину рому»)

Я своє вже відпив, але цю карибську кар-
навальну класику слухав би щодня для до-
брого настрою. Власне, у цьому й весь сенс.

ПОГЛЯД

«Пісні обрядові ве-
дуть нас у сутінки 

праісторичного сві-
тогляду україн-

ського народу… З 
бігом часу подро-

биці святочного ри-
туалу, в який вхо-
дили ці пісні, загу-
бились і оберну-
лись на народні 

звичаї, ігри й хоро-
води, різні магічні 
формули й закли-

нання, але при цих 
архаїчних уламках 
минулого залиши-

лась у народній 
пам’яті пісня того 

ритуалу свіжа, мо-
лода, хоч подекуди 

і затемнена дав-
ністю та деякими 
нашаруваннями».

Олександр Кошиць

ричного побутування цієї 
унікальної пісні, окрес-
лити окремі штрихи її 
культурно-музичної біо-
графії.

Простежити хроноло-
гію виникнення «Щедрика» 
хоча б у вимірі століть сьогодні 
неможливо – його джерела хо-
ваються у товщах загадкової та 
водночас потужної в худож-
ньому сенсі праукраїнської ар-
хаїки. На це вказують і зміст по-
етичного тексту, і характер пі-
сенного мелодичного малюнку, 
зокрема притаманна їм обом 
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burana» Карла Орфа, «Stabat 
mater» Франсиса Пуленка, 
«Симфонічних танців» Сєрґєя 
Рахманінова.

Отже, незважаючи на зу-
силля більшовизму викорінити 
з масової пам’яті українців 
імена тих, хто стояв на заваді 
«совєтизації» України, з Леон-
товичем цього не вийшло. Хоча 
широкий світ знає про нього 
дуже мало, для української 
культури його ім’я сьогодні є 
одним із визначальних, тих, що 
уособлюють загальнонаціо-
нальний музичний стиль.

Щоправда, слава нового 
«Щедрика» набагато переви-
щила славу його автора. Уже в 
1919 році твір почав тріум-
фальну ходу спочатку Західною 
Європою, а потім і заокеан-
ськими теренами. У результаті в 
1936-му з’явився англійський 
текст «Щедрика», перейменова-
ного на «Колядку дзіночків», – 
його створив Петро Вільхов-
ський, вочевидь, такий самий 
емігрант зі Сходу, яким був для 
американців і Кошиць. 

ХОР КОШИЦЯ
Диригенту Олександрові Ко-
шицю належить честь популя-
ризації багатьох обробок Леон-
товича разом зі «Щедриком». 
Ще за часів УНР він був призна-
чений керівником Української 
республіканської хорової ка-
пели, спеціально створеної для 
пропаганди національного му-
зичного мистецтва у світі. До-
лею колективу опікувався сам 
Симон Петлюра, за рішенням 
якого у 1919 році капела виїхала 
на чергові західноєвропейські 
гастролі. Після падіння україн-
ського національного уряду і 
приходу до влади більшовиків 
Кошиць із частиною хористів 
прийняли рішення залишитися 
за кордоном. У 1922-му капела 
на чолі з диригентом перебра-
лася до Америки, де протягом 
двох десятиліть із незмінним 
успіхом виступала в США, Ка-
наді, Мексиці, Бразилії, на Кубі, 
базуючись передусім у Нью-
Йорку та Вінніпезі. Пісенний 
репертуар хору Кошиця набув 
без перебільшення всеамери-
канського поширення. Цьому 
сприяли і мистецький ентузі-
азм тамтешньої української діа-
спори, і власні пісенні традиції 
молодої американської музич-
ної культури. Як відомо, її ри-

сою є високий рівень культур-
ного інтегрування, властивість 
вбирати й перетворювати «на 
своє» різнонаціональні музичні 
джерела, насамперед пісенні. 
Через пісню (негритянську, 
протестанську, емігрантську) 
формувався ледь не головний 
напрям американської попу-
лярної музики – джаз. І саме в 
ньому, уважно вслухавшись, 
можна віднайти «реліктові» па-
ростки української пісні, як, на-
приклад, інтонації «вічної» ко-
лискової «Ой ходить сон» (яка 
набула популярності в Америці 
завдяки обробці Кошиця), пере-
творені на шедевральний джа-
зовий стандарт «Summertime» 
авторства Джорджа Ґершвіна, – 
про це свого часу казав відомий 
американський композитор і 
диригент українського похо-
дження Вірко Балей.

НА ПАГОРБАХ ГОЛЛІВУДА
Вибаглива художня фортуна ви-
гадала для леонтовичівсько-
кошицевого «Щедрика» вража-
ючий культурний маршрут: 
український сільський побут – 
європейське академічне му-
зичне середовище – американ-
ська пісенна культура – джаз – 
Голлівуд. Адже саме в Голлівуді 
з його необмеженими ресурсами 
медійного впливу відбувається 
остаточна шліфовка тієї чи ін-
шої мелодії як мегапопулярної. 
Що, власне, і сталося зі «Щедри-
ком» після виходу на екрани ре-

кордної за прокатними зборами 
різдвяної комедії Кріса Колам-
буса за участю юного Маколея 
Калкіна «Один удома» (1990 
рік) та чотирьох сиквелів (остан-
ній, «Один удома-5», до речі, 
знятий цього року). Таким чи-
ном, у 90-х роках минулого сто-
ліття український «Щедрик» 
піднявся на нову, найвищу 
хвилю культурного побуту-
вання. При цьому автори згада-
них, та й численних наступних 
різдвяних фільмів і вистав, 
естрадно-оркестрових п’єс, ін-
струментальних фантазій, хоро-
вих композицій тощо на тему 
«Щедрика» беруть за основу 
своїх музичних текстів не просто 
архаїчну мелодію, а саме автор-
ський матеріал хорової обробки 
Леонтовича. Англомовна Вікіпе-
дія стверджує, що до 2004 року 
створено вже понад 150 версій 
«Щедрика». У формальному ро-
зумінні всі ці новітні аранжу-
вання є «обробками обробки», 
що в принципі дає право україн-
цям заявляти про порушення 
прав загальнонаціональної інте-
лектуальної власності.

Однак навряд чи нам варто 
вдаватися до судових претен-
зій – набагато розумніше 
вчасно і голосно нагадувати 
світові про наші неспростовні 
культурні бренди і про саму 
Україну та її художню душу, в 
якій архаїка проростає в сучас-
ність дзвонами безсмертного 
«Щедрика». 

«Щедрик»

Щедрик, щедрик, 
щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,

Господаря викликати:
«Вийди, вийди, гос-

подарю,
Подивися  

на кошару – 
Там овечки покоти-

лись,
А ягнички народи-

лись.
В тебе товар весь хо-

роший,
Будеш мати мірку 

грошей,
Хоч не гроші, то по-

лова,
В тебе жінка чорно-

брова».
Щедрик, щедрик, 

щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Англійська версія

Hark how the bells,
sweet silver bells,

all seem to say,
throw cares away
Christmas is here,

bringing good cheer,
to young and old,

meek and the bold,
Ding dong ding dong

that is their song
with joyful ring

all caroling
One seems to hear

words of good cheer
from everywhere

filling the air
Oh how they pound,

raising the sound,
o'er hill and dale,
telling their tale,
Gaily they ring

while people sing
songs of good cheer,

Christmas is here,
Merry, merry, merry, 

merry Christmas,
Merry, merry, merry, 

merry Christmas,
On on they send,
on without end,
their joyful tone
to every home

Ding dong ding... dong!
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УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
щиро вітає Вас із Новим роком

та Різдвом Христовим!
Бажаємо веселого святкування й радості,

процвітання та успіху в 2013-му!

20                     13

2013



62|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 52 (269) 28.12.2012 – 10.01.2013

НАш ТИЖДЕНЬ|погЛЯД

 Джон Лукас, Велика Британія 
Дивлячись уперед, у 2013 рік, чи ба-
чимо ми якісь проблиски світла в за-
хмареному небі? Мені їх помітно два: 
один – ізсередини України, другий – із 
зовнішнього світу. На Донбасі, у вот-
чині теперішньої влади, відбулася ма-
сова демонстрація проти забруднення 
довкілля підприємствами, що належать 
місцевим олігархам. Екологічні про-
блеми болять скрізь. У демократичній 
державі меншість людей, яка обстоює 
верховенство права та політичні сво-
боди, може програти більшості, якій на 
все це просто начхати. Але й остання 
переймається проблемами екології. 
Забруднення довкілля – це питання, 
що об’єднує маси – до того ж по пра-
вильний бік барикад.

Щоб боротися з екологічними про-
блемами, керівникам підприємств по-
трібно думати не лише про прибутки, а й 
про зовнішні чинники, наслідки своєї ді-
яльності для інших. Вони повинні відчу-
вати відповідальність (принаймні сто-

совно довкілля) за власну роботу. Відпо-
відальність як звичка поширюється. «Лю-
дина радянська» починає втрачати бай-
дужість до того, що вона робить, і позбу-
ватися совковості, відтак усе суспільство 
крок за кроком рухається туди, де вільні 
люди живуть відповідальним життям.

Звісно, вона може й не захотіти роз-
прощатися зі своєю сутністю. Але за це 
доведеться платити. Однією з причин 
успіху Оксамитової революції 1989 року 
в Чехословаччині було те, що апарат-
ники втратили віру в систему. А сталося 
так, бо їхні дружини й доньки хворіли на 
бронхіти, дихаючи брудним повітрям. 
Вони бачили, як у лісах країни листя на 
деревах рудіє і осипається через кис-
лотні дощі. Тож настав час, і весь апарат 
тиранії розвалився. Те саме може трапи-
тися й тут. Але набагато ймовірніше, що 
своїм м’яким тиском мирні протести здо-
буватимуть дедалі більше союзників по 
всій країні й підштовхуватимуть можно-
владців до чимдалі відповідальнішої по-
ведінки.

Олександр Ярмола
У 2013 році, попрацювавши над собою, ми зробимо 
ще один крок пустелею вперед до Краю Обіцяного. 
Якщо відверто, то не вірю, ані в політику, ані в демо-
кратію саму собою. Але спільними зусиллями можна 
допомогти собі втриматися від фатальних помилок. 
Революція, чи еволюція – не так важливо. Важливий 
напрямок спільного руху. Бажаю нашому народові 
нарешті його знайти, а також не засмучуватися, вчи-
тися розуміти одне одного й учитися вірити!

А
В

ТО
РИ

 Т
И

ж
Н

Я
 П

РО
 2

0
13

-й АВТОРИ ТИжНЯ ПРО 2013-й

Ганне Северінсен,
Данія
У цю святкову пору люди дають 
обіцянки і приймають рішення 
на наступний рік. Це час замис-
литися про власні погані звички, 
про те, як їх позбутись… і, на 
жаль, невдовзі потому забути всі 
свої благі наміри. Втілити в 
життя їх можна лише тоді, коли 
ви справді рішуче настроєні змі-
нити себе.

Знову і знову Україна при-
ймає рішення перетворитися на 
державу, віддану принципові 

верховенства права. Але вашою 
країною править політсила, яка 
за останні три роки дедалі 
більше концентрує владу в своїх 
руках.

Ніхто не повинен стояти над 
законом чи уникнути розсліду-

вання за кримінальними 
справами – але не 

можна допускати пе-
реслідувань за полі-
тичні рішення. Сьо-

годні через часто нечіткі 
формулювання багатьох 

українських законів можна 
заарештувати першого-
ліпшого перехожого і зна-

йти привід для обвинуваль-
ного вироку.

2013-й може стати роком, 
коли все це зміниться. Угода про 
асоціацію та ЗВТ з Європейським 
Союзом готова. її може бути під-
писано, якщо Україна відповіда-
тиме копенгагенським критеріям 
верховенства права. Насамперед 
вони вимагають справедливого й 
рівного ставлення до всіх грома-
дян. Але чи можна змінити це за 
правління режиму, який донині 
мав лише одну мету – абсолют-
ний контроль над усіма гілками 
влади в суспільстві?
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Ростислав Семків
Окрім традиційних здоров’я тіла та щастя 
духу, читачам Тижня, але й усій країні 
водночас хочеться побажати здорового 
глузду. Ця добра звичка перевіряти всі 
припущення та умовиводи голою практи-
кою світу за вікном здатна вберегти від 
колізій та потрясінь не лише окремих гро-
мадян, а й президентів, парламенти, 
уряди, та що вже там – цілі цивілізації. 
Адже зрозуміло: країною, де добра поло-
вина, а то й добряча більшість не підтри-
мує наявної влади, не можна керувати до-
вільно, як заманеться. Це не вестерн і не 
гангстерський фільм, де зразу видно своїх 
та чужих, а перемагає той, у кого швидше 
дістається кольт із кишені чи томпсон із-за 
пазухи. Так само рвучко не вийде керу-
вати економікою чи тим більше «гумані-
тарною сферою».

Я вірю в здоровий глузд українців. 
Він є – без нього нас уже давно не існу-

вало б. Він спонукає боротися, коли об-
ставини чи божевільні провідники 
штовхають до прірви, створювати цілі 
армії і висувати на терени історії нових 
героїв, політиків, прозірливих ідеоло-
гів. Глузд – це як спинний мозок нації, 
він реагує на небезпеку зразу, ще заки 
півкулі із сірою речовиною встигнуть 
осмислити реакцію «на вищому рівні». 
Як бачиться, хребет, котрий його боро-
нить, також іще міцний, тож хоч би які 
катаклізми чигали попереду, ми маємо 
всі шанси їх побороти. 2013-й не буде 
простим. Здається, він майже в усьому 
виявиться гіршим за рік, який прово-
джаємо. Але оптимізм – у тому, що 
глузд нас іще не покинув: українці 
здатні на швидку й адекватну реакцію, 
коли загрози всьому організмові стають 
очевидні. Було б добре, якби до праці 
активніше включалися ще й півкулі на-
ціонального мозку.

Олексій Сокирко 
Ви зауважили, як відчутно поменшало 
цього року ялинкових базарів і базарчи-
ків, та й власне покупців зеленого свят-
кового атрибуту? Звісно, не всім це задо-
волення тепер по кишені (серед моїх 
знайомих поширилася практика купу-
вати одну ялинку на кілька сімей, де є ді-
тлахи, й по черзі влаштовувати ново-
річну гостину), та все ж таки великою мі-
рою на ситуацію вплинуло маркування 
ялин і сосон, що бодай якоюсь мірою 
стримало браконьєрів та перекупників. 
Варварські вирубки спрофанували й 
саму традицію – адже справжньої 
ялинки в продажу давно вже немає, і ї ї 

замінили смереки, сосни та інші швидко-
рослі гібриди. Такі собі зелені й колючі 
інкубаторні бройлери із запахом лісу. 
Водночас розвинені країни щороку по-
мітніше віддають перевагу штучним 
ялинкам. Екологічна етика в дії: ерзацу 
тут не сприймають, а хвойний оригінал 
– під надійною охороною заповідників. 
Тож штучні ялинки, що їх виготовляють, 
застосовуючи сучасні композити й 
останні ноу-хау в царині світла, стають 
професійною сферою для найкрутіших 
дизайнерів і витворами hi-tech. Може, 
2013 рік і нас напутить принаймні на 
таке долучення до технізованої цивіліза-
ції? Сподіваймося!
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Катерина Барабаш, Росія
Ось якими хотілось би бачити найпопу-
лярніші топ-новини «Яндексу» в один із 
перших днів 2013 року.
«Депутати Держдуми у третьому читанні 
проголосували за відкликання власних ді-
тей із місця навчання в США й повернення 
їх додому.

Сьогодні пленарне засідання Держдуми 
на Охотному ряду закінчилось одностайним 
ухваленням нової поправки до «антимаґніт-
ського закону» (званого, крім того, «зако-
ном Діми Яковлєва»). Поправка, запропоно-
вана представниками «Единой России», за-
бороняє віддавати дітей депутатів Держ-
думи та регіональних законодавчих зібрань 
на навчання до коледжів і університетів 
США. Тих, які вже почали здобувати освіту в 
Америці, потрібно відкликати в Росію і пере-
вести до вітчизняних вишів. Нововведення 
стало асиметричною відповіддю на «список 
Маґнітского», який передбачає обмеження 
у виданні віз особам, замішаним в убивстві 
юриста. Поправка дістала гарячу підтримку 
серед депутатів усіх фракцій. «Наші сини й 
дочки повинні навчатися тільки в Росії, – зая-
вила депутат від КПРФ Єкатєріна Лахова».

«Владімір Путін вимагає перегляду справи 
pussy Riot.

Президент РФ Владімір Путін попросив 
вибачення в учасниць гурту Pussy Riot за 

кримінальне переслідування й зізнався в 
тому, що, за його інформацією, вирок, вине-
сений суддею Сировою дівчатам, був спро-
бою привернути увагу влади до плачевного 
становища суддів у Росії та заборони для 
них застосовувати транквілізатори під час 
засідань».

«Засуджений син віце-прем’єра РФ Сєрґєя 
Іванова.

Алєксандр Іванов, син віце-прем’єра 
Сєрґєя Іванова, засуджений до п’яти років 
позбавлення волі за те, що в травні 2005-
го збив жінку на пішохідному переході, 
пересуваючись машиною Volkswagen 
Bora на швидкості 120 км/год у межах Мо-
скви. 2005 року суд не вбачив складу зло-
чину в діях сина тодішнього міністра обо-
рони РФ. Крім того, згідно із заявою Алєк-
сандра, невдовзі порушили кримінальну 
справу про завдання тілесних ушкоджень 
проти зятя жертви, що був присутній у мо-
мент загибелі тещі й спересердя вдарив 
винуватця трагедії».
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Юрій Винничук
Глибоко в душі я оптиміст. Колись 
твердо вірив у те, що СРСР розва-
литься. На популярних у Львові спіри-
тичних сеансах, ініціатором яких я 
часто бував, тарілочка під пальцями 
учасників без роздумів зупинялася 
біля цифр 1987. Такою була відповідь 
на запитання, коли зникне Союз.

Каюсь, тарілочкою маніпулював 
я. Але не дуже й помилився, бо на-
прикінці 1980-х імперія таки почала 
валитися.

І зараз я вірю в те, що злочинну 
владу розженуть натовпи розлючених 
людей. Чому вони? Бо надіятися на 
опозицію, котра перебуває в стані гли-
бокої імпотенції та старечого ма-
разму, який вилився в ініціативу «Пер-
шого грудня», марно. Тож уся надія, 
що той чайник, який закипає, от-от на-
решті вибухне.

Дмитро Малаков
Дозвольте поділитись особистими по-
бажаннями: щоб вдалося видати 
книжки, які давно чекають на свою 
чергу по різних видавництвах, де зде-
більшого одна й та сама проблема: фі-
нансування. В радянські часи її не існу-
вало, але були Тематичний план, Держ-
комвидав та Головліт (цензура). Пере-
важна більшість із того, що видано за 
останні 20 років, тоді нізащо не поба-
чила б світу. Тепер про це не йдеться – 
тільки про гроші. А хотілося б опубліку-
вати фотоальбом «На Львівській площі 
Києва» (ілюстрована розповідь про ба-
гатовікову історію цього місця стала б у 
пригоді під час його реконструкції, мо-
гла б зупинити деяких завзятих і зна-
хабнілих проектувальників). Продо-
вжуючи серію монографій, присвяче-
них видатним зодчим Києва, вслід за 
доробком Владислава Городецького та 
Сергія Григор’єва сподіваюсь ознайо-
мити киян із життям і творчістю архітек-
торів Василя Осьмака (бібліотечні бу-
дівлі на Володимирській, 58 та 62, ста-
діон «Динамо», набережна Дніпра) та 
Володимира Безсмертного («Будинок 
із котами», особняк Грабаря, лікерно-
горілчаний завод). Окрема тема – нове 

видання про Городецького, адже 2013-
го йому, архітектурному символові Ки-
єва, виповниться 150. Як і альбом ілю-
страцій Георгія Малакова до «Декаме-
рона»: тепер така книжка показала б 
світові цікаве й унікальне бачення укра-
їнським графіком геніального твору 
Джованні Боккаччо – це особливо зна-
чущо у 2013-му, адже на початку лю-
того минає 700 років від дня наро-
дження великого італійця. Чи ж це не 
привід укотре нагадати Заходові про 
внесок саме нашого художника, наших 
сучасних видавців у загальноєвропей-
ський культурницький поступ? До речі, 
того самого місяця виповниться й 85 
років від дня народження заслуженого 
художника України Георгія Малакова 
(1928–1979), і читачі сподіваються бо-
дай упродовж року побачити альбом, 
присвячений майстрові графіки, а ще 
ілюстровану ним книжку спогадів «По-
воєння» (про життя Києва у 1946–1953-
му). Крім того, я мрію про видання кіль-
кох уже підготовлених путівників – сто-
лицею та поза нею.

Р. S. Мабуть, марно бажати, щоб, 
наприклад, маршрутки щезли як ду-
рість назавжди, тобто зробилися ко-
мунальним транспортом і в них по-
ставили касові апарати, щоб водії 
громадського транспорту не приму-
шували пасажирів слухати російську 
попсу, щоб влада нарешті пояснила, 
як визначають тарифи на комунальні 
послуги, щоб виробники харчових 
продуктів перестали виготовляти не-
їстівне, щоб із прибирання снігу 
влада не робила подвигів, щоб наре-
шті зробили вихід зі столичної стан-
ції метро «Львівська брама» й спору-
дили умисне пропущену станцію 
«Макарівська»…

Януш Бугайські, США 
Гадаю, 2013-го я матиму багато роботи, мож-
ливо, більше, ніж у попередні роки, адже мій по-
літичний прогноз – імовірна хмарність і бурі. У 
регіоні, на якому я спеціалізуюсь, тобто у Східній 
Європі, наростає криза, й дедалі гірші еконо-
мічні умови впливають на соціальну та політичну 
стабільність. Західнобалканські країни залиша-
ються уразливими, а в деяких є тенденції до за-
ворушень та можливості силових сценаріїв. 
Схожа ситуація і на Кавказі (як на його півночі, 
так і на півдні), де питання міждержавних тери-
торіальних суперечок не вирішене остаточно. 
Навіть Центральна Європа загрузла в боротьбі з 
дедалі більшим популізмом і націоналізмом на 
тлі непевної економічної ситуації. Крім того, 
більша частина Європейського Союзу потерпає 
від соціальних потрясінь, спричинених зростан-
ням державних боргів, економічною стагнацією 
і надто тривалим затягуванням пасків. Усе це 
може похитнути принципи, на яких побудовано 
ЄС, – багатонаціональності й солідарності. І 
звісно ж, вічна проблема Росії та її відносин із су-
сідами 2013 року стоятиме й надалі на порядку 
денному чільних політиків. РФ не може прими-
ритися зі своєю завеликою слабкістю й неприва-
бливістю, як для «наддержави». Водночас Мо-
сква користається з того, що її сусіди ще слабші й 
потерпають від розколів і що їх очолюють ураз-
ливі лідери.

Олександр «Фоззі»
Сидоренко 
2013 рік буде важким для музикан-
тів, як і для решти. Втім, це озна-
чає, що артистам треба більше і 
якісніше працювати, тож і в склад-
ній економічній ситуації можна 
побачити певний творчий позитив. 
Я очікую зрушень від українського 
футболу, насамперед клубного, і 
сподіваюся, що збірна подолає на-
решті всі негаразди й покаже хо-
роші результати. Гурт «ТанокНа-
МайданіКонго» готуватиметься до 
концерту із симфонічним орке-
стром, тож із цим пов’язані всі 
наші плани й очікування. А взагалі 
дуже хочеться 2013 року мати чим-
більше яскравих та позитивних не-
сподіванок. А то відкриваєш наші 
новини – й жахаєшся. Тримайтеся, 
шановні…
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Мішель Вівьорка,
Франція
Пророкують, що 2013 рік у Франції 
буде особливо важким. Якщо не 
станеться дива, економічна й соці-
альна криза поглиблюватиметься, 
закриватимуться підприємства, 
меншатиме робочих місць. Окрес-
ляться основні труднощі соціаль-
ного плану: проблеми з ісламом, 
звичайно ж, імміграція, та й уза-
галі все, що стосується життя і 
смерті. Буде чимало гучних соці-
альних акцій на підтримку та 
проти одностатевих шлюбів і уси-

новлення такими подружжями ді-
тей, за евтаназію та штучне за-
чаття і проти них. Французи й на-
далі не виявлятимуть великого ен-
тузіазму перед об’єднаною Євро-
пою, зневажатимуть глобалізацію. 
Вони вважатимуть, до кінця не ві-
рячи в це, як і раніше, що їхня кра-
їна є центром світу, а їхня мова – 
осердям національної культури й 
універсальним посланням, мов-
ляв, французька нація хоче вийти 
за власні кордони.

Але, можливо, вони все-таки 
почнуть вчити англійську і всерйоз 
замислюватися про реіндустріалі-
зацію країни, модернізацію освіти, 
раціоналізацію охорони здоров’я, 
своєї відкритості культурному й ре-
лігійному розмаїттю. Після року за-
ціпеніння можна й помріяти про 
Францію, в якій усі конфлікти та 
дискусії дістануть новий імпульс, 
що зобов’яже політичну владу до-
вести свою відвагу та ініціативність 
і нарешті вийти з цього стану, який 
називається демократією спогля-
дального типу.
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Ерккі  Баховскі, 
Естонія
Попри всі труднощі, Євро-
пейський Союз (а надто зона 
євро) може побачити світло 

наприкінці тунелю. У 
найпроблемнішій 

країні ЄС, Греції, 
справи йдуть на 

краще, а про-
тести проти за-
провадженого 
урядом ре-
жиму суворої 

економії по-
троху вщухають. Заходи для зміцнення єврозони пови-
нні дати свої перші результати.

Латвія, має намір приєднатися до зони євро у 
2014-му. Це означає, що спільна валюта ще не втра-
тила привабливості. Залучення до єврозони південної 
сусідки якнайкраще відповідає інтересам Естонії, ко-
тра в такому випадку опиниться в оточенні країн-
учасниць валютного союзу: Фінляндії на півночі та 
Латвії на півдні.

І нарешті, до ЄС приєднається Хорватія, ставши 
його 28-м членом. Розширення і зміцнення Євросо-
юзу – єдиний шанс конкурувати з великими держа-
вами ХХІ століття: США, Китаєм, Індією, Японією, Бра-
зилією та ін. У цьому сенсі 2013-й показує позитивні 
прикмети.

Володимир Панченко
Важко розраховувати на те, що 2013 рік щось карди-
нально змінить у новітній історії України. Надто запе-
клою стає геополітична битва за неї. І все-таки, contra 
spem spero!

Сподівань у мене три:
– Хотілося б вірити, що Україна таки підпише 

угоду про асоціацію з ЄС.
– Дуже бажано, щоб зміцню-

валися інститути громадян-
ського суспільства, – ознаки 
цього процесу вже з’являються.

– Є певні підстави думати, 
що 2013 рік зробить неможли-
вим обрання Віктора 
Януковича на другий 
президентський тер-
мін, передусім з 
огляду на заго-
стрення соціально-
економічних 
проблем.

На щастя, 
окрім життя по-
літичного є ще й 
просто життя. На-
роджуються й до-
рослішають діти 
та онуки, пишуться 
книжки, з’являються 
нові нагоди для цікавого 
спілкування, – таки 
правда, що кожен про-
житий день варто смаку-
вати, як добре вино!

Антон Санченко
Цьогоріч на «Книжковому Арсеналі» 
підслухав цікаве риторичне запи-
тання однієї київської гламурної да-
мочки: «Вы скажите, сколько укрАин-
ских книг! Откуда их столько взя-
лось?» У новому році, сподіваюся, це 
помітить не тільки згадана феміна. В 
мене взагалі таке враження, що ось 
зараз в української літератури, хоч 
би якою вона була і хоч би як ви осо-
бисто її характеризували, почина-
ється справжнє життя. Тобто як після 
випускного в школі. 10 років на неї 
ніхто особливо не зважав, але осо-
бливо й не заважав; щось за цей час 
устигли написати й видати, хоча 

більша частина суспільства того й не 
помітила. Але воно нікуди не зникло, 
воно вже є, а нашим людям, чиї інте-
лектуальні запити трохи вищі за жу-
вання зроблених під копірку теле-
шоу про клоунів, співи й танці, схоже, 
як у пізньому совку, скоро не буде за 
що особливо узятись, окрім читання. 
Найкращими критичними оглядами 
2012 року вважаю списки прочитаної 
Юрієм Луценком у в’язниці літера-
тури. Сподіваюся, в 2013-му пан 
Юрій таки вийде на волю і стане ав-
торитетним літературним критиком.

Але на наші внутрішні нега-
разди, як завжди, накладається 
щось глобальне (прийдешній сві-
товий гаплик паперового книго-
друку), а платити за електронні 
книжки українці досі вважають 
поганим тоном. За таких умов 
шлях розвитку ринку е-книжок за 
моделлю Amazon або Barnes and 
Noble, здатного одним махом ви-
рішити всі структурні проблеми 
паперового книговидання (а за-
одно й розповсюдження), для 
нас, на жаль, закритий. Але я 
знаю, що українці напрочуд вина-
хідливі, уряди їхню винахідли-
вість цілеспрямовано тренують 
останні кількасот літ, тож ми що-
небудь придумаємо, щоб літера-
тура тривала і в електронному ви-
гляді. Сподіваюся, це станеться 
вже 2013-го. Бо всі передумови 
вже склалися. 
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Юрій Макаров
Песимістом бути завжди вигідніше, 
якщо тобі регулярно доводиться реагу-
вати на стан речей у країні, так би мо-
вити, загалом. Менше шансів поши-
тися в дурні. Проте я ризикну й до-
зволю собі дещицю оптимізму. Отже, 
мені здається, що 2013 року на нас че-
кає покращення – не карикатурне, не 
пародійне й, можливо, не ось так бук-
вально: «Покращення Добробуту». 
Маю на увазі радше кінець «безна-
дьоги», появу варіантів розвитку й дій, 
а також наявність значної кількості лю-
дей, готових пожертвувати своїм ча-
сом, енергією і подекуди безпекою, 
щоб змінити щось – хай на окремих ді-
лянках (чи, наприклад, дільницях), але 
цілеспрямовано й відчутно. Найпро-
стіше скаржитися на співгромадян: 
мовляв, їм нічого не треба, їх елемен-
тарно легко надурити. Такі замовляння 
мають зворотну силу, можна й навро-
чити. Найскладніше переконати себе, 
що це просто: зібратися разом і вийти 
на площу. Або, скажімо, на Майдан. 
Звісно, це не гарантія. Але шанс. Бо 

давно зрозуміло, що ідеї у влади скін-
чилися. А тепер очевидно, що й кадро-
вий резерв бідненький. Тож кращого 
часу не буде.

Ален Ґіймоль, Франція 
Поволі-поволеньки розвинений світ по-
чинає усвідомлювати наслідки ниніш-
ньої кризи. Набувають чинності нові 
правила, що дозволяють краще контр-
олювати фінансовий сектор. Вони, 
можливо, знищать ту догму, яка при-
звела до перетворення планети на гло-
бальне казино.

Економічна криза, як усі ми 
пам’ятаємо, розпочалася 2007 року в 
Сполучених Штатах: тамтешні банкіри 
заповзялися робити настільки заплутані 
фінансові схеми, що ніхто не розумів, як 
вони працюють. Згодом ця спекуля-
тивна бульбашка луснула. Сьогодні ті 
самі банкіри мусять прояснити ситуа-
цію, обмежити власні апетити й погоди-
тись на більший контроль над їхньою ді-
яльністю.

Відтак великі міжнародні банки у 
2013 році муситимуть збільшити власні 
статутні фонди, згідно з новими прави-
лами, за системою «Базель-3». Водно-
час 11 європейських країн, серед яких – 
Німеччина, Франція, Італія та Іспанія, 
нині запроваджують новий податок на 
фінансові транзакції. Париж нарешті 
ухвалив закон про банки, що зобов’яже 
реєструвати спекулятивну діяльність у 
спеціалізованих філіях.

Чимало економістів мріяли про 
такі заходи напередодні кризи. Але 
тоді це було неможливим, бо фінан-
сова еліта почувалася королями. Криза 
скинула її з трону, про що свідчать 
зміни, які нині відбуваються, зокрема, 
в МВФ. Інституція щойно змінила свою 

засадничу доктрину. Крім того, вона 
визнала за необхідне відрегулювати 
фінансовий сектор. Хоча лише кілька 
місяців тому не хто інший, як МВФ, ви-
ступав за цілковиту фінансову свободу 
дії. Отже, часи змінилися.

Центр тяжіння світової економіки 
змістився. Нині його зрушено в бік вели-
ких підприємств – тих, що виготовляють 
реальну продукцію і створюють справ-
жнє багатство з вимірами та матеріаль-
ним утіленням. Час банків, що намага-
лись перетворити світ на чисту грошову 
гру, минає. Ці зміни дають змогу споді-
ватися, що планета нарешті поверта-
ється до реального життя.

Оксана Пахльовська
У суспільстві нині панує пострадянський інваріант по-
стмодернізму: полегшене ставлення до подій. Код «по-
літично коректної» поведінки: обжартовувати ката-
строфу, не вірити в її наслідки, жити сьогоднішнім 
днем, переконувати себе й інших, що ми ого-го, якщо 
захочемо, то й поборемо, і на те в нас є потужна зброя 
– дуля в кишені. Натомість жарти закінчились, а 2010-
го – остаточно. Побудована модель держави, яка не 
має нічого спільного з демократією. Це зміни системні, 
з прогнозом не на рік, а не десятиліття. А через геопо-
літичну вагу України системність цих змін стосується не 
лише її, а й усього ареалу Центрально-Східної Європи. 
І, зрештою, східного кордону ЄС.

Системну дію може змінити лише системна проти-
дія: опозиційні політики, інтелектуали, молодь, грома-
дянське суспільство. Однак жодна з цих сил не ставить 
імперативним пріоритетом євроінтеграцію України. А 
якщо й ставить, то переважно на словах. Окремі голоси 
й постаті не можуть змінити картину, оскільки в цьому 
процесі мають бути задіяні компактні суспільні та про-
фесійні групи. А європейська перспектива – єдина, яка 
унеможливлює демонтаж української державності. Але 
не тільки влада експропріювала в насильницький спосіб 
державу: суспільство дозволило їй це зробити. Приниз-
ливо, коли майже 46-мільйонна нація покладає надії на 
зміни через те, що «олігархи перегризуться між собою», 
а не на свої інтелектуальні й моральні ресурси для демо-
кратизації та модернізації країни. Основне ядро майбут-
нього – молодь. Той факт, що більш ніж 90% освічених 
молодих фахівців прагне емігрувати, – це катастрофіч-
ний показник деградації стосунків між державою і сус-
пільством, яке вбачає в ній свого антагоніста.

Раціонально важко повірити у позитивні зміни. З 
іншого боку, один привід для оптимізму таки є: абсурд-
ність української політики, яка сформувалась за євра-
зійською моделлю, набуває неконтрольованих пропо-
рцій. У діях влади відсутній будь-який інтелектуальний 
елемент і будь-яка відповідність законам модерного 
світу. Тому не виключена можливість локальної кризи, 
яка здетонує кризу системи. Але свідома частина опо-
зиції має бути готова до такого виклику – вже від сьо-
годні. Крім того, не достатньо зосереджуватись лише 
на політичних та економічних аспектах кризи. Вацлав 
Гавел основною революцією називав революцію ек-
зистенційну. Хай фрагментарно, але все ж відбувається 
формування громадянського суспільства. Єдиною си-
лою, що реально зможе змінити країну, будуть ті інте-
лектуали, політики, ЗМІ, інституції, які зуміють перетво-
рити ці епізоди – на процес. 2013 рік – найвищий для 
цього час.
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