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Світ у 2013 році: в цифрах, інтернеті й житті  

2013-й і новими постами на блозі 
Кассандри з нашої сторінки у Facebook
Facebook.com/WorldIn

Тринадцятий в твіттах  
Регулярні повідомлення про статті, 
прогнози та опитування, а також ідеї для 

дискусій на нашому Twitter – все у 140 
знаках 
Twitter.com/Econworldin

Майбутнє наживо 
Гучні події 2013 року у світі – цього разу 
із Сінгапура і Гонконгу будуть наприкінці 
листопада і Нью-Йорка – на початку грудня 
наживо. Основні моменти дивіться на сайті 
Worldin2013.economist.com

Поговоримо
У грудні редактор The World in 2013 
відповідатиме на запитання читачів  
он-лайн 
Economist.com/hangout

За вікном 
Наші репортери поїдуть до різних міст по 
всьому світі від Пекіна до Берліна, щоби 
підслухати думки людей на вулицях про 
2013 рік. Ці та інші відео можна переглянути 
на сайті та завантаживши програму The 
World in 2013
Economist.com/theworldin/2013

Числа оживають 
Відеографіка як свідчення розквіту 
мобільного інтернету. Стежте за живими 
цифрами
Economist.com/theworldin/2013

Новий рік: завантажити
Зазирніть у майбутнє із інтерактивно-
розважальною програмою The World 
in 2013, яка пропонує вибірку статей і 
спеціальних матеріалів про 2013 рік, 
зокрема відеоінтерв’ю та опитування 
керівників бізнесу з цілого світу про їхні 
очікування. Програму можна завантажити 
на iPad, iPhone і смартфони  
на платформі Android
The World in 2013 від The Economist

Знову вдома 
Повертається регулярно оновлювана веб-
сторінка, де зібрано все зі «Світу у 2013»: 
статті, блоги, пости з соцмереж, відео й 
аудіо, а також архів усіх видань «Світ у…»  
з 2004 року
Economist.com/theworldin/2013

Кассандра повертається 
У грецькій міфології Кассандра (на 
ілюстрації) передбачала майбутнє, хоча її 
пророцтвам ніхто не вірив. Ми запозичили 
її ім’я для свого блогу про 2013 рік.  
З листопада до кінця січня на ньому щодня 
публікуватимуться коментарі, дискусії  
та обговорення ідей 
Economist.com/Cassandra

Лайкнути чи не лайкнути?
Стежте за найсвіжішими прогнозами на 

sgolbanos
Typewritten Text
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Протистояння з Іраном, спричинене його плана-
ми щодо ядерного озброєння, катастрофічний 
розвал єврозони – за таких умов неважко про-

гнозувати лиха, що можуть чигати на світ у 2013-му. 
Якщо пощастить, вони будуть як астероїд розміром 
із олімпійський басейн, що має пролетіти прямі-
сінько біля Землі 15 лютого 2013 року, тобто потен-
ційно серйозними загрозами, які змусять зосереди-
тися на тому, як їх відвернути. Проблема в тім, що 
світові політики будуть зайняті тим, що відбуваєть-
ся вдома. На німецького канцлера Анґелу Меркель, 
яка грає головну роль у євродрамі, у вересні чека-
ють парламентські вибори, тож великі рішення зно-
ву відкладуться. Сі Цзіньпін у Китаї більшу части-
ну року намагатиметься здобути авторитет спочатку 
як лідер Комуністичної партії, а потім як глава дер-
жави. А новообраний президент Америки Барак Оба-
ма намагатиметься відвести країну подалі від «фіс-
кальної прірви». Економіка справді завдасть го-
ловного болю всюди. Багатий світ може в кращо-
му разі розраховувати на дуже скромне зростання 
(особливо доведеться задуматися над Грецією, для 

якої 2013-й буде шостим роком рецесії), хоча про-
тягом року воно має дещо пришвидшитися. Еконо-
міка світу, що розвивається, зростатиме приблизно 
в чотири рази швидше, ніж економіка розвинених 
країн, але під питанням залишатиметься потенціал  
двох велетнів – Китаю та Індії. Наразі вони присто-
совуватимуться до іншої траєкторії економічного 
зростання (а у випадку Піднебесної ще й до змен-
шення кількості працездатного населення), на обрії 
з’являться два інші велетні, що розвиваються: Індо-
незія і Філіппіни. До лідерів світового розвитку при-
єднається ще одна азійська країна – Монголія, яка 
переживає бум видобувної промисловості. 

В інших частинах світу, певна річ, і пробле-
ми інші. Сирія з президентом Башаром Асадом чи 

Автори цього 
випуску мають 
чимало ідей, 
як покращити 

ситуацію 

без нього муситиме прожити ще один болючий рік. 
«Аль-Каїда» облюбує піски Сахари. Японцям сві-
тять неприємні вибори. Банкіри нарікатимуть на 
нові норми регулювання, та їм не співчуватиме ніх-
то. Але автори цього видання мають чимало ідей, як 
покращити ситуацію. Майкл Портер і Ян Рівкін про-
понують план відновлення конкурентоспроможнос-
ті Америки з восьми пунктів. Нассім Талеб дає чо-
тири поради щодо зміцнення фінансової системи. 
Домінік Бартон розповідає, як відвернути катастро-
фічні наслідки безробіття серед молоді. Деві Шет-
ті пише, як зробити медицину доступнішою в Ін-
дії. Мелінда Ґейтс відкриває шляхи зниження рів-
ня смертності серед новонароджених. І навіть з єв-
рокризи можна знайти вихід, переконує італійський 
прем’єр Маріо Монті. 

Але незалежно від того, будуть їхні поради по-
чуті чи ні, у прийдешньому році варто чекати по-
мірного, але прогресу в найрізноманітніших сфе-
рах — від отримання сонячної енергії до наноме-
дицини, «розумних міст» і техніки у формі аксе-
суарів. Слід очікувати розшифровки повного ге-
ному людини за $1000, збільшення мобільності 
інтернету і виходу в море найбільших у світі кора-
блів (з 18 тис. контейнерів на борту). Попри про-
блеми Європейського Союзу, Хорватія таки стане 
28-ю учасницею клубу. І хоч би якими похмури-
ми були світові настрої, на шпальтах цього випус-
ку є чимало цікавого. Читачі зможуть насолоди-
тися блискучими замальовками 2013-го від штат-
ного карикатуриста The Economist Кевіна Калла-
ґера, а потім вирушити в турне по бієнале сучас-
ного мистецтва у різних куточках світу в компанії 
Ґленн Лоурі з Нью-Йоркського музею сучасного 
мистецтва або дослідити небеса і глибини океа-
ну, перервавшись на мить на святкування сторіч-
чя Боллівуду, і замка-блискавки у тому вигляді, в 
якому ми його знаємо сьогодні. Завдяки Доктору 
Хто і його машині часу Tardis (яка у 2013-му свят-
куватиме 50-річчя подорожування у часі) можна 
навіть здійснити фантастичну мандрівку до Бри-
танії п’ятдесятирічної давнини. Одним словом, ті, 
хто побоюється числа 13, наступного року мати-
муть на те підстави. Але він може виявитися не 
таким вже й страшним, особливо у Швейцарії – 
першій серед країн, де найкраще народжуватися 
у році прийдешньому, або 20 березня, який буде 
проголошено Міжнародним днем щастя.

даніель Франклін, 
редактор, Світ у 2013 році 
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Цього разу  
ми виявилися більшими 
оптимістами, аніж рік тому. 
Але, на жаль, імпічменту  
не прогнозуємо

Рік тому свою колонку до українського видан-
ня «Світ у 2012» я завершив побажанням, що 
дуже хотілося б помилитися в прогнозах Тиж-

ня на наступний рік, настільки вони були загалом 
негативні. На жаль, ні – не помилилися. Ми пе-
редбачали економічну кризу на тлі кредитного го-
лоду, що змусив неолігархічний бізнес у кращому 
разі знову взятися до оптимізації, а в гіршому від-
дати активи за безцінь «пацанам». Останні зібра-
ли непоганий урожай-2012 і мають хороші перспек-
тиви на 2013-й. Ми твердили про неминуче розши-
рення впливу «Сім’ї» як у політиці, так і в бізнесі, 
– щоправда, не такими темпами й не з таким нахаб-
ством! У колах банкірів розповідають, як після не-
вдалого наїзду на власника ювелірного заводу – від-
дай! – банкові, що також перебував під його контр-
олем, регулятор «раптом» відмовив у рефінансуван-

ні. Фінустанова опинилася на межі банкрутства, а за 
нею ще близько десятка, які в ланцюжку під час кри-
зи ліквідності кредитували одна одну. Тобто тепер в 
Україні банальне (хоча ні – «сімейне») рейдерство 
цілком може спровокувати фінансовий колапс. Ми 
наголошували, що, погодившись на змішану систе-
му виборів, опозиція фактично відмовилася від пе-
ремоги (з огляду на високий протестний градус), і 
навіть підрахували, що замість 261 депутата до но-
вого парламенту від неї потрапить лише 172. Тоб-
то недооцінили Яценюка і К° лише на вісім манда-
тів (визнаємо, дещо не врахували потенціалу «Сво-
боди» і Кличка). А ще спрогнозували боротьбу за 
монополію в таборі опозиціонерів, їхнє небажання 
йти на компроміс, відсутність кадрового оновлення 
опозиційних партій, слабку організаційну складову 

під час виборів, що, зрештою, вилилось у фактичну 
«здачу» опозицією цілих областей на користь Пар-
тії регіонів. Знову ж таки каємося: в цьому випадку 
не передбачили фактора свободівців – єдиної опо-
зиційної партії, яка реально протистояла фальсифі-
каціям під час електоральних перегонів. Європауза, 
закриття з різних причин нелояльних до влади ме-
діа, наступ на українську мову – це також ми прочи-
тували ще напередодні 2012 року.

Як бачите, ми непогані прогнозисти, отже, варто 
довіритись і нашим передбаченням на 2013-й. До речі, 
серед наших експертів суттєво побільшало оптимістів. 
Ні-ні, на жаль, іще доведеться пожити з Януковичем 
(імпічменту не прогнозуємо). Крім того, ми перекона-
ні в посиленні економічної кризи, яка буде не такою 
глибокою, як у 2008–2009 роках, але масштабнішою, 
адже цього разу джерелом проблеми є вся економі-
ка, а не окремий фінансовий сектор. Тож криза заче-
пить більшість галузей. Хтось утратить банківські зао-
щадження, хтось бізнес. Азаровщина, вочевидь, допо-
вниться/зміниться арбузовщиною...

Водночас деякі події 2012 року дають підстави 
дивитись у майбутнє зі сподіванням. Насамперед 
наших авторів надихає постання української біль-
шості, яка спочатку проявилася, відреагувавши на 
мовний закон Колесніченка – Ківалова, а потім чіт-
ко означилася за результатами парламентських ви-
борів. Суспільство укотре засвідчило потребу в пе-
резавантаженні країни й новій, без пострадянськос-
ті, еліті. Отже, на порядку денному питання: чи змо-
же нинішня опозиція скористатися потенціалом 
цієї більшості, але на користь не собі (адже парази-
тували на протестному електораті й під час остан-
ніх парламентських виборів), а країні. Наші екс-
перти мають сумніви, що з «Батьківщини», УДАРу 
чи «Свободи» або ж на їхній основі постане мейн-
стримна партія, яка відповідатиме інтересам україн-
ської більшості, оскільки нинішня опозиція має хро-
нічні захворювання, котрі важко лікувати. Тож цьо-
го разу ми не лише даємо прогнози, а й пропонує-
мо вирішення деяких нагальних завдань, що поста-
ли перед опозицією та громадянським суспільством.

Сергій Литвиненко, головний редактор, Тиждень, 
редактор українського видання «Світ у 2013»
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джон Міклетвейт, головний редактор, The Economist

Небагато бувало в дипломатії минулого потрясінь, біль-
ших за майже паралельну зміну монархів у кількох 
державах. У таких випадках гарячково відряджалися 

посли, щоб ті оцінили нових правителів; випробовувалися 
союзи; переглядалися наступники; армії і флоти приводи-
лися у стан бойової готовності. Іноді починалася війна, а ча-
сом пишні «ігри м’язами» за заздалегідь узгодженим сце-
нарієм, як на переговорах Генріха VIII Англійського і Фран-
циска I Французького на Полі золотої парчі. 

Сьогодні дипломатія робиться дещо інакше. Лідери 
країн можуть спілкуватися вже за кілька годин після при-
ходу до влади, і мало хто з них починає перемовини з про-
позиції руки своєї доньки. І все ж у 2013-му міжнародні 
відносини будуть схожі на ту давню дипломатію, особли-
во для Барака Обами, адже переобраний президент Аме-
рики прицінюватиметься до нового лідера Китаю Сі Цзінь-
піна і дедалі більш федералізованої Європи на чолі з Ан-
ґелою Меркель. 

Наразі зовнішня політика не є пріоритетом для Обами. 
Президентська кампанія в Сполучених Штатах пройшла 
здебільшого під знаком внутрішніх проблем – особли-
ве місце посідали економіка і дефіцит бюджету. Нині пе-
ред ним стоїть нагальна про-
блема «фіскального обри-
ву» – низки запущених рані-
ше механізмів, спрямованих 
на подолання дефіциту, які 
самі по собі можуть штовхну-
ти американську економіку 
назад до рецесії. А загалом 
Обамі разом із республікан-
цями доведеться вирішувати 
дві проблеми, які лежать в 
основі нинішнього бюджет-
ного дефіциту. Перша поля-
гає в тому, що Штати витра-
чають як «велика держава», 
а оподатковують як «міні-

мальна держава». Друга – тамтешні програми соціальних 
гарантій, зокрема пенсійна й охорони здоров’я, поволі до-
водять країну старіючого населення до банкрутства. Зва-
жаючи на таку ситуацію вдома, Обама радо зосередився б 
на внутрішніх питаннях. Але його постійно відволікати-
муть міжнародні відносини. Частково через те, що деякі 
кризи сягнуть точки кипіння – найяскравішими прикла-
дами є Іран і Сирія. А почасти тому, що змінюється сама 

природа політики супердержа-
ви. У неї з’являється новий супер-
ник в особі Сі Цзіньпіна – прави-
теля, який у листопаді зійшов на 
трон (став генеральним секрета-
рем Комуністичної партії Китаю). 
Він успадкував економіку, яка на-
віть без двозначних показників 
зростання у 2013-му швидко на-
здоганяє американську. Одним із 
випробувань відносин між ним та 
Обамою стане торгівля. У кампа-

нії останнього прозвучало чимало критики Піднебесної 
за те, що вона переоцінює власну валюту (хоча Мітт Ром-

ні критикував її більше). А 
китайські компанії, у яких 
є готівка, а в багатьох і тісні 
зв’язки з урядом, імовірно, 
купуватимуть великі аме-
риканські фірми й брати-
муть участь у великих аме-
риканських тендерах. США 
вже влаштували холод-
ний прийом телекомуні-
каційному гіганту Huawei. 
Тим часом дипломатич-
ні суперечки, у які втягну-
ті Китай, Японія, Філіппі-
ни, Південна Корея, Тай-
вань і В’єтнам, схоже, три-

одним із 
випробувань 
відносин між 
Сі та обамою 
може стати 
торгівля

Світ між Бараком і Сі
джон Міклетвейт прогнозує, що зовнішня політика у 2013 році займе 
в переобраного американського президента більше часу, ніж той сподівався
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ватимуть. Деякі з них під’юджують КНР проти союзників 
Америки, і вона вже розглядає їх як передумову для на-
рощування своєї військово-морської потуги. Обама ніко-
ли не зможе вирішити питання суверенітету здебільшого 
дрібних островів, але здатний домогтися запровадження 
для них певного етичного кодексу, щоб дрібні супе речки 
не переросли в кризи, і пошукати способи їх залагоджен-
ня (наприклад, перетворивши деякі острови на природ-
ні заповідники). Можливий конфлікт у Північній Кореї та 
обструкціоністська позиція Піднебесної щодо Ірану і Си-
рії, не виключено, створять для Сі Цзіньпіна й Обами ще 
більше проблем.

100 років тому поява нової націоналістичної потуги Ні-
меччини і непримирення Британії з кайзером мали жах-
ливі наслідки. Однак обидва лідери, здається, прагмати-
ки. Ключову роль у їхніх взаєминах відіграватиме структу-
ра: Обамі слід шукати способи інтегрувати Китай у ниніш-
ній світовий порядок. Але особисті стосунки теж важити-
муть чимало. Що швидше вони припинять вперто наполя-
гати на своєму і зійдуться на власному Полі золотої парчі, 
то краще.  

Троє – вже натовп
У деяких аспектах суперництво із Сі та потугою, яка підні-
мається, для Обами ненове й невідворотне. Американський 
президент готовий до нього, вже демонструючи зміщення 
уваги в бік Азії. 

Проблемна Європа, якою заправляє Анґела Меркель, 
становить абсолютно інший виклик. Канцлерка Німеч-
чини зовсім не хоче бути імператрицею. Меркель такий 
титул аж ніяк не до душі, оскільки в неї самої у вересні 
2013-го вибори, а формальної влади над ЄС вона не має. А 
якщо вже говорити про її номінальну імперію, то економі-
ка єврозони в стагнації, а небезпека розпаду єдиної валю-
ти зростає. Зважаючи на свої проблеми вдома і з Підне-
бесною, Обама, безперечно, має триматися якнайдалі від 
усього цього. 

Проте це було б нерозумно, незважаючи на те, в яко-
му напрямку рухатиметься Європа. Якби єврозона розпа-
лася 2013-го, це не лише зашкодило б Меркель (яка, поза 
сумнівом, втратила б свою посаду канцлера), а й ускладни-
ло б життя Обамі, бо будь-яка надія на одужання Амери-
ки зникла б. Відтак Європа заслуговує на якусь увагу Ва-
шингтона, і не в останню чергу варто спробувати переко-
нати канцлерку Німеччини не надто налягати на заходи 
економії. Однак події, напевне, розвиватимуться в проти-
лежному напрямку: замість того щоб розвалитися 2013-го, 
єврозона повільно рухатиметься до тіснішої федералізації, 
а в такій Європі переобрання Меркель лише посилить її 
домінування. Тісніше об’єднання Європи – це нічний жах 
для Великої Британії, яка є основною європейською союз-
ницею США, але Меркель такий сценарій забезпечить ще 
більший вплив на світовій арені. Звісно, КНР, може, й на-
здоганяє Америку за економічними показниками, але еко-
номіка ЄС – навіть у нинішній не найкращій формі – все 
ж залишатиметься більшою і за китайську, і за американ-
ську. Може, президент Обама й сподівався, що 2013 року 
йому вдасться взятися за наведення ладу у власному коро-
лівстві, але зовнішній світ аж ніяк не збирається залиша-
ти його у спокої.  

джон Піт, редактор рубрики Європа, The Economist

Єврокризою те, що відбувається, називати вже не варто, адже 
саме слово «криза» стосується вирішального або поворот-
ного моменту, якого євро, мабуть, не бачити ніколи. Єдина 

валюта, схоже, має хронічну хворобу, втім, не надто серйозну, 
що здатна вбити її, і не доволі легку, яку просто вилікувати. Та-
кий стан речей збережеться й 2013-го: євро виживе, але остаточ-
но не видужає.

Такий прогноз має три передумови. Першою стала заява 
президента Європейського центрального банку Маріо Драґі про 
те, що ЄЦБ готовий застосувати інтервенцію в достатньому об-
сязі, щоби зупинити розпад єдиної валюти. Але це тимчасовий 
захід: ЄЦБ чітко дав зрозуміти, що в разі продовження інтервен-
ції необхідно буде активізувати політичні зусилля зі створення 
банківського союзу, а також здійснити фінансову та політичну 
інтеграцію для формування спільної системи страхування депо-
зитів і часткового прийняття спільної відповідальності за борго-
ві зобов’язання країн єврозони.

Це друга передумова, з якої можна зрозуміти, чому євро не-
дужатиме й надалі. Наразі лідери єврозони просуваються вперед 
у втіленні цих заходів, однак невпевнено і неохоче. Різкий вступ 

у повноцінний банківський і фінансо-
вий союз, зокрема створення спільної 
системи страхування депозитів і від-
повідальності за борги країн єврозони, 
може спричинити кілька неприємних 
наслідків: країнам-кредиторам дове-
деться дати гроші країнам-боржникам. 
Крім того, всі держави єврозони позбу-
дуться значної частини свого суверені-
тету. Німці, фіни, голландці та багато 
інших налаштовані вороже до першого; 
французи, іспанці й інші втомилися по-
ступатися другим. Тож 2013-го значно-
го прогресу не відбудеться. На початку 
року під нагляд спільного європейсько-
го регулятора можуть потрапити фінус-
танови, що мали проблеми і отримали 
фінансові вливання. До літа під його 
пильним оком можуть опинитися всі 
великі банки, а от дрібнішим навряд чи 
вдасться приєднатися до своїх більших 

колег до кінця грудня через спротив Німеччини. 
Ще є третя передумова: своє слово захочуть сказати ви-

борці. У 2013-му на Європу чекає низка важливих виборів. До 
травня парламентські перегони мають відбутися в Італії. З лис-
топада 2011 року країною керував уряд технократів під про-
водом Маріо Монті. Фактично італійські політики впросили 
Монті проштовхнути структурні реформи і скорочення держ-
видатків, які не могли провести самі, щоби втримати країну в 

Зачекайте  
на Анґелу
Музику в Європі замовлятиме 
Німеччина, пише джон Піт 

Вперте 
обстоювання 
інтересів 
німецьких 
платників 
податків з 
боку Меркель 
знаходить 
чималу 
підтримку  
в її країні
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що Греція може вийти з єврозони. На думку більшості, останнє 
може поставити під загрозу виживання євро загалом. 

Тим часом удома впертий захист німецьких платників по-
датків із боку Меркель сприймається на ура, що ускладнює ста-
новище її політичних опонентів. Вона успішно знешкодила по-
тенційних суперників у власному політичному таборі, чому не-
абияк посприяв її особистий рейтинг, який значно перевищує 
рейтинг її партії. Вільна демократична партія Німеччини, яка 
є її союзником по коаліції, зараз не в найкращій формі, тож і 

втриматися в Бундестазі їй, на-
певне, буде непросто. Основним 
опозиційним партіям – Соціал-
демократичній та Зеленим – 
теж важко щось закинути Мер-
кель. Нетривала спроба обійти 
її, позиціонуючи себе більш орі-
єтованими на загальну Європу 
(і більш відкритими до ідеї ви-
пуску спільних європейських 
боргових зобов’язань), не мала 
належного ефекту. 

Президент у всьому,  
крім назви
Але навіть за таких умов 2013-
й для німецької канцлерки ста-
не нелегким. Оскільки Олланд 
є противником більш жорсткої 
політики економії, Меркель пе-
ребуватиме в дедалі більшій ізо-
ляції на самітах єврозони. Ні-
мецька економіка, що, як здава-
лося тривалий час, має імунітет 
до єврокризи, зараз балансує на 
межі рецесії: безробіття – досі 
найнижче за останні 20 років 
– найімовірніше, знову зросте, 
а зважаючи на роздробленість 
німецьких політичних гравців й 

беручи до уваги ймовірність приєднання нової Піратської партії 
Німеччини до лівих і зелених у парламенті, винятково усклад-
нить утворення коаліції після вересневих виборів. Однак най-
більшою партією в наступному парламенті безсумнівно буде 
Християнсько-демократичний союз. 

Тоді питання полягатиме в тім, кого Меркель обере у парт-
нери по коаліції. Адже від ослабленої Вільної демократичної 
партії користі буде мало, а будь-який союз із зеленими ненадій-
ний. Тож, напевно, повториться сценарій «великої коаліції» з 
соціал-демократами, як і 2005 року. Такий союз може влашто-
вувати її за темпераментом, та й долати єврокризу в ньому може 
бути простіше. З часом під тиском подій і ринків вона вже зви-
кла пристосовуватися до партнерів Німеччини по єврозоні. А у 
складі «великої коаліції» вона може піти і на більші поступки 
– навіть погодитися на ідею прийняття спільної відповідальнос-
ті за борги країн єврозони через емісію євробондів.

А що б робила Меркель, якби єврокриза врешті-решт дося-
гла тієї поворотної точки і пацієнт вилікувався? У 2014-му і ЄС, 
і Єврокомісії потрібні нові президенти. Можливо, Меркель вар-
то просто об’єднати ці дві посади, щоби стати офіційним прези-
дентом Європи, а не її сірим кардиналом. 

єврозоні. Італійці сподіваються, що після виборів Монті зали-
шиться на посаді, але, найімовірніше, при владі буде коаліція 
під проводом лівоцентристської Демократичної партії. Отже, 
тенденція до голосування проти чинних партій та урядів, яка 
розпочалася 2010-го, продовжиться. Такі зміни вже пережили 
Греція, Ірландія, Португалія, Іспанія, Фінляндія, а влітку 2012-
го – і Франція. 

Але їх не слід чекати від виборів у Німеччині, запланова-
них на вересень – найважливіших серед усіх, які мають відбу-

тися 2013 року. Їхнє значення влучно описане в одній карика-
турі, опублікованій ще до виборів у Іспанії в листопаді 2011-го: 
один іспанець запитує другого, хто керуватиме країною після 
виборів. «Анґела Меркель», – відповідає той. Меркель є чи не 
найважливішим політичним лідером з 2005-го, коли стала кан-
цлером. Під час єврокризи саме Меркель на чолі найбільшої 
країни-кредитора останньою вирішувала, що робити і як опера-
тивно. 

У своїх діях Меркель, яка є лідером Християнсько-
демократичного союзу Німеччини, затиснута між виборцями, 
які вороже налаштовані до надання фінансової допомоги про-
блемним країнам-марнотратам з одного боку, і Конституційним 
судом, який хоче зберегти за Бундестагом прерогативу розпоря-
джатися державними грішми, з другого. Такий вплив суду свід-
чить, що те, якою буде політика щодо євро, вирішують юристи, 
а не економісти, що пояснює обережність і небажання Меркель 
ризикувати грішми німецьких платників податків. Тим часом 
інші європейські лідери, зокрема Монті та французький прези-
дент Француа Олланд, критикують її за вимоги жорсткішої еко-
номії та опір принаймні частковому прийняттю спільної від-
повідальності за борги держав єврозони, а ще за натяки на те, 

Ця жінка знає, чого вона хоче
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на рівні, близькому до нуля, і продовжувати операцію «Твіст»1, 
намагаючись знизити відсоткові ставки за довготермінови-
ми борговими зобов’язаннями, а й провести серйозне кількіс-
не пом’якшення, тобто створити гроші для придбання активів. 
Зважаючи на фінансову скруту вдома і пошарпану кризами єв-
ропейську економіку, американська потребуватиме будь-якої 
можливої допомоги. 

З такими аж ніяк не попутними вітрами з Європи й Амери-
ки економікам країн, що розвиваються, буде складно набира-
ти обертів. Щоправда, тамтешні споживачі витрачають дедалі 
більше, і у 2013-му обсяг виробництва там підніметься загалом 
десь на 6%, тобто майже вчетверо швидше, ніж у багатому сві-
ті. Однак мало хто з них зможе розвиватися так само жваво, як 
їм хотілося б, за такого повільного зростання економіки Заходу. 
Бразилії, може, і вдасться досягнути чотиривідсоткової у 2013-
му, але Індії зберегти колишній запал буде непросто, попри те 
що рівень зростання її економіки може сягнути 6,5%. Тож, всю 
незручність ситуації, чимало світових надій вкотре покладено 
на Китай. 

Зростання китайської економіки – другої за обсягами у світі 
– має дещо пришвидшитися у 2013-му і може сягнути 8,5%. Але 
це вже аж ніяк не ті двозначні показники, до яких звик Китай, 
та й ця цифра можлива лише за менш послабленої монетарної 
політики і жвавого витрачання коштів регіональними урядами. 
Без цієї підтримки Піднебесна прямуватиме в застій, якого осо-
бливо захочуть уникнути її нові керманичі. 

Хай там як, але тріщини в історії економічного зростання 
Китаю легко помітить кожен, хто готовий уважніше придивити-
ся. Серед ознак можна назвати скорочення прибутків, неефек-
тивні інвестиції та виробництво заводами продукції, яку вони 
не можуть продати. Західні компанії й надалі віддаватимуть пе-
ревагу Китаю з його жвавим економічним зростанням, зважаю-
чи на ледь не стагнацію вдома, але робити бізнес у Піднебесній 
буде складніше, ніж раніше.

Ваші ставки? 
Де ж у такому разі шукати позитив у 2013-му? Інвестори, 
які не проти пригод, зможуть пошукати нових можливостей 
у більш екзотичних місцях, за межами своїх звичних рин-
ків. Лівійська економіка має почати стрімко зростати, що-
йно країна повернеться до бізнесу після громадянської ві-
йни. У Монголії в розпалі бум видобування: там починаєть-
ся видобуток міді на шахті «Оюу Толгой» в пустелі Гобі. А 
якщо справді маєте бажання переключитися на щось, крім 
економічних негараздів світу, спробуйте Макао. Економіка 
там має піднятися на близько 14%, а для успіху не треба на-
віть бізнес-плану. Просто ідіть в казино, думайте про Китай 
і ставте все на червоне.   

Робін Б’ю, шеф-редактор і головний економіст, Economist Intelligence Unit

З початку світової фінансової кризи минуло вже шість років, 
тож економічний спад вже далеко позаду, і тепер економіка 
працюватиме як годинник, мабуть, гадаєте ви. А тим часом 

величезні частини світу, здається, розпочинають експеримент у 
японському стилі, що передбачає довготермінову стагнацію. 

Найяскравішим прикладом є Європа. ВВП єврозони у 2013 
році зросте всього на 0,4%. Німеччина і Франція навряд чи де-
монструватимуть якийсь прогрес. Греція залишатиметься в ста-
ні рецесії вже шостий рік поспіль. На Іспанію і Португалію чекає 
економічний спад – четвертий за останні п’ять років. Тож кіль-
кість проблем зросте, втім, як і роздратування політичними лі-
дерами, яке відображатиметься у протестах. 

Однак правда в тім, що хороших варіантів у Європи не зали-
шилося – можливості забігти наперед проблеми втрачені. Євро-
пейські лідери опинилися перед неприємним вибором між роз-
валом єврозони, через який вона ризикує скотитися в депресію, 
і глибшим союзом, у якому ключові 
країни, приміром Німеччина, нести-
муть відповідальність за проблеми 
периферії. Політики й надалі сум-
ніватимуться. Хоча Європейський 
центральний банк (ЄЦБ) проводи-
тиме інтервенції, щоби не допусти-
ти надлишкового підвищення до-
хідності за державними зобов’язаннями різних урядів, допома-
гаючи викуповувати їх, політикам знову не вдасться вирішити 
проблеми. Це дає підстави припускати, що зона єдиної валюти 
врешті-решт розпадеться. Але не зараз: в аптечці єврозони зна-
йдеться достатньо пластиру, щоби провести побите і понівече-
не, та все ж цілісне євро через 2013-й. 

Америка перебуває у дещо кращій формі, хоча розглядати 
це як комплімент не варто. Зростання американської економіки 
у 2013 році прогнозується на рівні 1,9%, що аж ніяк не дотягує 
до традиційних американських показників, однак справляє вра-
ження захмарного порівняно з нинішнім європейським показ-
ником. Найближчим викликом зараз будуть перемовини щодо 
подолання «фіскальної прірви» – чотирикратного удару у ви-
гляді спливу терміну дії податкових пільг, автоматичного скоро-
чення держвидатків, завершення програми економічного сти-
мулювання і законодавчого обмеження державного боргу, який 
очікується у 2013 році. Представники Конгресу, термін якого от-
от спливе, просто залишать ці проблеми своїм наступникам. А 
ті, найімовірніше, погодяться продовжити строк дії якихось по-
даткових пільг і піднімуть дозволену законом стелю державно-
го боргу. Залишать в дії і кілька чинних нині заходів стимулю-
вання економіки, зокрема виплат із безробіття. 

Але в чистому підсумку Америка муситиме провадити більш 
жорстку фіскальну політику, тож тягар підтримання країни 
на плаву ляже на плечі Федерального резерву. Це означає, що 
йому доведеться не лише утримувати офіційні відсоткові ставки 
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1операція «Твіст» – програма стимулювання інвестицій в економі-
ку, яка передбачає викуп і продаж коротко- і довгострокових боргових 
зобов’язань Федеральним резервом залежно від їхнього призначення. 
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них корпорацій дуже швидко опинялися лікарні та влас-
ні рекламні агенції. Конгломерати відживають і на Захо-
ді. Вони процвітали в часи малого доступу до ризикованого 
капіталу, коли вже усталені компанії могли за рахунок до-
ходів від прибуткових компаній фінансувати нові ризико-
вані напрямки підприємництва. Оскільки у 2013-му банки 
й власники венчурного капіталу почнуть ставитися до ри-
зиків обережніше, ці методи повернуться: 500 найбільших 
американських компаній зараз сидять на готівці в сумар-
ному обсязі понад $1 трлн. 2013-го вони дедалі активніше 
інвестуватимуть її в бізнес, який може бути дуже далеким 
від їхньої основної сфери діяльності. Це відображатиме по-
требу в технологічних інноваціях. Фармацевтичні компа-
нії вмонтовуватимуть у пляшечки сенсори, аби ті інфор-
мували хворих, коли їм слід випити ліки. HR-компанії ви-
найдуть електронних секретарів, які бронюватимуть квит-
ки й керуватимуть розкладом справ. Аналітики управлін-
ня колись припускали: компанії 
частини світу, що розвивається, 
в майбутньому помітніше зосере-
дяться на вужчому полі діяльнос-
ті (наприкінці 1990-х у Півден-
ній Кореї розпалася понад тре-
тина із 30 її найбільших конгло-
мератів). Але потім сталося зо-
всім інше. Тамтешні конгломера-
ти – як-от Samsung – постали від 
1990-х у вигляді технологічних гі-
гантів. Інші ж, що розвиваються, 
побачили, що є постсучасні й досу-
часні підстави для диверсифікації: 
скажімо, Tata Chemicals об’єдналася з Tata Consulting, аби ви-
найти найдешевший у світі очищувач води.

За течією 
В аналогічне русло спрямовують й інші чинники. Спожи-
вачам більше до вподоби мати справу з одним постачаль-

ником, ніж із кількома десятками: Virgin, на-
приклад, може продавати мандрівникам 

місця в готелях, послуги із транспорту-
вання від дверей до дверей і авіаквит-

ки. Компанії, що здійснюють роз-
дрібну торгівлю, нині вже не є 

просто великими магазина-
ми – вони починають займа-

тися логістикою та консал-
тингом для фермерів. Де-
які великі компанії, як-от 
General Electric і 3М, ніко-
ли не відходили від фор-

ми конгломератів, а дехто 
з гуру бізнесу переконується 

в доцільності диверсифікації: 
компанія Berkshire Hathaway 
Воррена Баффетта, наприклад, 

уже працює у сферах, дуже да-
леких від страхування. Донедав-

на ці зірки пливли проти течії. У 
2013-му – вперше від 1970-х – течія 
попливе за ними. 

Повернення гігантів
Вийшовши з моди в далеких 1980-х,  
конгломерати стрімко повертаються,  
стверджує Едріан Вулдрідж

Едріан Вулдрідж, редактор рубрики управління 
й автор колонок рубрики «Шумпетер», The Economist

Споживачам 
більше до 

вподоби мати 
справу з одним 

постачальником, 
ніж із кількома 

десятками

У вересні 1967 року темою номера в журналі Time стали 
конгломерати – «нові велетні бізнесу», а також керів-
ник International Telephone and Telegraph Corporation 

(ITT) Гарольд Дженін. Останній не просто перетворив ITT 
із дрібної рибинки на Левіафана, розширивши бізнес до 
найрізноманітніших сфер: від страхування до нерухомос-
ті. Він довів, що конгломерати є найвищою стадією роз-
витку капіталізму. Вони могли самостійно захищатися від 
мінливості бізнес-циклу, інвестуючи в компанії різних на-
прямків. А ще – діставати максимальну вигоду від управ-
лінських навичок, застосовуючи їх до чимдалі ширшого 
кола організацій: Дженін провів 350 злиттів і поглинань у 
80 країнах і утримував свою колосальну імперію під конт-
ролем, поглинаючи рахунки й шукаючи ефективності та 
вигоди. За наступні три десятиліття ці велетні перетвори-
лися на динозаврів, котрі вимирають. Теоретики менедж-
менту стверджували, що компанії мають зосереджувати-
ся на якійсь основній сфері, в якій вони компетентні, або 
триматися того, що вже є, адже краще робити щось одне 
добре, ніж багато всього погано. Інвестори стверджували, 
що їм ліпше самим вибирати фірми до свого інвестиційно-
го портфеля, а не передавати цю функцію менеджерам. Так 
гуру інвестиційного бізнесу Пітер Лінч вигадав слово «ди-
ворсифікація» – від слова worsen, тобто «погіршувати»: на 
сильно диверсифіковані компанії на фондовому ринку дія-
ли «знижки на конгломерати», що могли сягати 12%. Тим 
часом преса викрила темний бік Дженіна: він брав 
активну участь у різних 
спробах змістити президен-
тів Бразилії Жоао Ґуларта в 
1964-му й Чилі Сальвадора 
Альєнде в 1973-му. Попри це, 
у 2013-му мода на конгломера-
ти повертається. Найочевидні-
ша передумова – стрімкий роз-
квіт країн, що розвивають-
ся. Вони об’єднуються 
із сильно диверсифі-
кованими компанія-
ми, як-от індійською 
Tata (велетенська кор-
порація, що займаєть-
ся всім від консалтин-
гу до сталеваріння). Ці 
компанії розширювали 
сферу діяльності частково 
тому, що підверталася така наго-
да, а частково – бо не мали іншого вибору. У 
світі, де уряд некомпетентний, а ринок недо-
розвинений, у бізнес-портфелях сталеливар-
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Федеральному податкові на прибуток у США 2013 року, 
виповнюється 100 років, хоча приводів для свята мало. 
Після ратифікації 16-ї поправки до американської Кон-

ституції в лютому 1913-го федеральні податки більше не були 
прив’язані до населення штатів. Вона стала предтечею постій-
ного податку на прибуток, запровадженого кілька місяців пото-
му. Податок мав прогресивний характер і в межах низки шир-
ших реформ зростав до граничної маржинальної ставки у 7%.

Цей ювілей не варто забувати. Адже в Америці й не тільки 
там найактуальнішими питаннями 2013-го будуть податки, їх 
розподіл і те, хто має платити за зменшення дефіциту бюдже-
ту. В якихось аспектах ситуація вражаюче нагадує події сто-
літньої давнини. Як і в ті часи американських індустріальних 
баронів-розбійників, нині багатство концентрується на верхів-
ці шкали доходів. За останні 30 років ті, хто має кращі навички 
та освіту, непропорційно збагати-
лися за рахунок глобалізації і тех-
нологічних змін. Відтак шмат еко-
номічного пирога для решти по-
мітно зменшився.

Але з іншого боку, сьогодніш-
ній виклик куди серйозніший за 
той, що був на початку ХХ століття. 
Тоді уряди були малими, заможні 
держави – зовсім юними, а подат-
ки – низькими. Тепер правлячі ка-
бінети великі, а за плечима в них – величезні борги й непідйом-
ні соціальні гарантії населенню, яке старіє. Крім того, в багатьох 
розвинутих країнах економіка зростає мляво або взагалі стоїть 
на місці. А коли ще й здобутки від її поступу розподіляють нерів-
номірно, якість життя людей падає і в абсолютному, а не лише 
у відносному вимірі, що тільки загостює боротьбу навколо того, 
хто врешті має оплачувати зменшення дефіциту бюджету.

Податки: там додати – там скасувати
Між тональностями дебатів у США та Європі є разюча від-

мінність – і у 2013-му вона стане ще більш помітною. В Америці 
обговорюють вибір між зниженням податків, зокрема для бага-
тих, та сильним урізанням державних витрат (програма респу-
бліканців) і збільшенням ставок податку на прибуток до 39,6%, 
як за президентства Білла Клінтона, та обмеженими маніпуля-
ціями із соціальними виплатами (програма демократів).

Більш егалітарно настроєні суспільства континентальної Єв-
ропи схиляються до оподаткування багатих. У Франції за раху-
нок фіскального наступу на заможних людей збираються ско-
ротити дефіцит бюджету на дві третини. Окрім 75% податку для 

тих, хто заробляє понад €1 млн або $1,3 млн за рік, там планують 
запровадити оподаткування до 45% для ширшого кола замож-
них французів. Інші країни, зокрема Іспанія та Португалія, зосе-
редилися на зменшенні держвитрат, але й вони підвищили по-
датки для багатих. Навряд чи в когось викличуть подив заклики 
до заможних «сплатити свою частку». Але підвищення подат-
ків – не єдиний спосіб перекласти непропорційно великий сег-
мент тягаря урізання дефіциту бюджету на плечі багатіїв. Кра-
ще провести сміливішу фіскальну реформу.

Америка має одну з найпрогресивніших систем оподатку-
вання прибутку серед країн багатого світу, але й остання зроби-
лася б іще прогресивнішою та ефективнішою, якби скасували 
міріади чинних стягнень і відрахувань.

Європі теж бракує винахідливості. Граничні ставки податку 
на прибуток тут вищі, ніж в Америці, але за рахунок податку на 
споживання в Старому світі системи менш прогресивні загалом. 
І тут є простір для непропорційного збивання грошей із багатих 
– наприклад через оподаткування нерухомості й землі. У Бри-
танії, наприклад, молодші партнери по коаліції виступають за 
«податок на маєтки», тобто на дорогу нерухомість. Аби розпо-
ділити тягар зменшення дефіциту рівномірно, потрібно диви-
тись і на державні видатки: перерахування уряду є основним ін-
струментом розподілу коштів у багатих країнах, окрім Америки. 
Дуже часто мінімізація державних витрат нерівномірно завдає 
удару саме по бідному населенню, бо ж насамперед обмежують-
ся виплати тим, хто перебуває за межею бідності. Таких захо-
дів не уникнути в державах, що забезпечують непосильний со-
ціальний добробут. Натомість європейські уряди могли б дещо 
скоротити блага для середнього класу, як-от загальну допомо-
гу на дітей.

Домінування в Америці державної програми охорони 
здоров’я для пенсіонерів Medicare означає, що потік соціальних 
видатків дедалі більше спрямовується на старших людей, а його 
розподіл залежно від рівня матеріального забезпечення особи 
міг би бути найкращим інструментом поступового зменшення 
дефіциту.

Загалом найкращим вирішенням проблем дефіциту бюдже-
тів держав багатого світу було б підвищення пенсійного віку. 
Але, на жаль, у 2013-му більшість заможних країн усе ще роз-
глядатимуть такий крок як занадто суворий. 

Бої за 
справедливість
Зенні Мінтон Беддоуз каже, що предметом 
дискусій у 2013-му має стати ще й роль 
держави, а не тільки податки
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Християнство 
у глухому куті
Едвард Лукас прогнозує, 
що католицькі й англіканські церкви 
поступляться противникам релігії 

Едвард Лукас, редактор рубрики Міжнародні справи, The Economist

І в Європі, і на близькосхідній батьківщині християнства 
2013 рік буде темним для найпопулярніших церков, 
які несуть людям його послання вже багато століть. 

Їхнє падіння пришвидшиться, а проблеми посерйоз-
нішають. Найбільше лихо чекає на англіканську церк-
ву під слабким і номінальним проводом нового архієпис-
копа Кентерберійського, якому нинішній очільник Ровен 
Вільямс залишить жахливу спадщину. Те, що поки утри-
мує цей цікавий протестантсько-католицький гібрид уку-
пі, стає дедалі слабшим.

2013-го додасться розколів. Англіканці в Африці 
підуть власним шляхом, об’єднавшись із консерватив-
ними однодумцями з Америки. Їх жахає теологічний 
лібералізм доби Вільямса, особливо коли йдеться про 
моральність статевих стосунків. Такої самої думки і бри-
танські парафії, які дотримуються біблійних канонів хрис-
тиянства, а не розмитих і актуальних видозмін, облюбова-
них провідниками церкви. Вони залишатимуться жваві й за-
можні, але будуть винятком, а не правилом. У 2013-му типо-
ва англіканська парафія стане старшою, меншою і більш по-
шарпаною. Серед вірян переважатимуть жінки. Наступного 
року в цієї конфесії буде менше служб та грошей і забагато 
керівників. Англіканська й римо-католицька церкви у Бри-
танії проведуть 2013-й у боротьбі з планами уряду щодо ле-

галізації одностатевих шлюбів, хоча 
багато їхніх представників особис-
то не проти принципу таких весіль: 
вони раді привертати людей до церк-
ви в будь-який спосіб. Але вони бо-
яться позовів через дискримінацію з 
боку деяких священиків, які відмов-
лятимуться проводити такі церемо-
нії. У Британії з її доволі світською 
культурою утиски на ґрунті сексу-
альної орієнтації трактовано як щось 
рівносильне расизмові, тож сканда-

ли, пов’язані з одностатевими шлюбами, ще дужче глуши-
тимуть і без того вже кволий голос церкви, яким вона несе 
до людей свої послання любові й справедливості.

Але боротися марно. До кінця 2013-го церкви програють 
війну довкола одностатевих шлюбів, оскільки вже подеко-
ли виявляють до них толерантність. Прихильники світсько-
го життя виступатимуть проти привілеїв християнської церк-
ви, яку вважатимуть належною до меншості й такою, що без-
перестанку маліє. Утім, побільшає нарікань на релігійне пе-
реслідування, бо християни намагатимуться захистити те, що 

не побожні люди вважатимуть обтяжли-
вою субкультурою.

Становище Папи Бенедикта і його кола в Римі ба-
читься не кращим. Чисельність священиків і парафіян 
неухильно зменшуватиметься повсюди в Європі та Пів-
нічній Америці (але не в Азії чи Африці). Варто чекати 
активніших закликів до гнучкості в дотриманні церков-
них канонів від найнижчих чинів католицького духівни-
цтва, яким зараз теж буває нелегко: питання про жінок-
священиків уже неактуальне, але закликів до висвячен-
ня одружених чоловіків побільшає. Якщо вам доведеть-
ся потрапити у 2013-му на католицький похорон, можли-
во, його проводитиме парафіянин чи парафіянка, адже не 
виключено, що священиків на всіх забракне. Знову випли-
вуть скандали, пов’язані із сексуальними домаганнями се-
ред служителів католицької церкви. Багато з них трапили-
ся десятки років тому, але навіть тепер вони доведуть до 
банкрутства чимало парафій, особливо у Північній Амери-
ці, й ще більше деморалізують вірян. Тим часом церкви, 
схоже, перетасовують свої активи, аби захистити останні 
від позовів жертв, а їх судове переслідування триває. Ро-
зумному, але дедалі слабшому Папі доведеться боротися 
з цими проблемами, а ще з інтригами тих, хто змагаєть-
ся за статус його спадкоємця. Одначе будуть і покращен-

ня у справах церковних. Відвідавши у 2013-му католиць-
ку месу, ви матимете дещо більші шанси знайти красу і 
святість, ніж на церемоніях зі співами під гітару і свяще-

никами в кольорових поліестерових сутанах.
Північна Америка залишатиметься винятком серед країн 

багатого світу в плані громадської релігійності, ба навіть віри. 
Але й там віруючих меншає. Натомість популярності набуває 
секуляризм, особливо серед молодих і високоосвічених лю-
дей. Привселюдне освідчення в атеїзмі буде 2013-го вже не 
таким табу, як упродовж останніх 100 років. Особливо це сто-
сується жителів великих міст або університетських містечок.

Святі місця
Однак найбільші проблеми християн зосереджуватимуться в 
місцях, описаних у Біблії: 2013-й стане одним із найскрутні-
ших років у історії Христової віри на Близькому Сході. Ма-
совий виїзд християн із Палестини та Іраку дещо сповіль-
ниться, але тільки за рахунок того, що дуже багато вже ви-
їхало. Їхню кількість компенсують християни-втікачі із Си-
рії та Єгипту. Не варто сподіватися, що правителі Єгипту із 
«Братів-мусульман» за ними журитимуться. В ісламістській 
партії голосів на захист релігійної толерантності знайдеться 
небагато.

У країнах на кшталт Пакистану на християн чекає ще 
більш невтішна доля, зокрема перспектива судів за святотат-
ство, а то й просто лінчування, оскільки саме вони сплачува-
тимуть ціну ворожості населення до будь-чого, що асоціюєть-
ся – навіть якщо хибно – із Заходом.

Зате у Східній Азії християнство переживатиме розквіт.  
У таких країнах, як Південна Корея, Китай і Тайвань, спосте-
рігається значний прогрес протестантських церков із їхнім 
оптимістичним посланням про самовдосконалення і процві-
тання. Богослужінням цих громад, може, й бракує тієї бла-
годатної поважності, яка є в давніх християнських конфесій, 
але вони зачіпатимуть значно більше струн у душах своїх ві-
рян, ніж церкви на Заході. 

Церкви 
програють 
у боротьбі 
проти дозволу 
одностатевих 
шлюбів
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Шарлотт Говард, кореспондент з питань охорони здоровя, The Economist

дві третини американців мають зайву вагу або ожиріння. 
Країни, що розвиваються, вже наздоганяють США. У Ки-
таї близько 30% дорослих повні. У 2013-му політики по 

всьому світу усвідомлять, що настав час щось із цим робити. 
Але що?

Проблема здається простою: люди споживають більше ка-
лорій, ніж витрачають. Теоретично змінити це може кожен, 
зробивши відповідний особистий вибір, наприклад, між пун-
диком і пробіжкою. Однак за проблемою стоїть низка чинни-
ків, що впливають на вагу.

У процесі наїдання досхочу, щоби запастися енергією на 
випадок голоду, люди навчилися любити сіль, жир і солодощі. 
Однак біологія людини погано пристосована до сучасного сві-
ту. Його шкідлива їжа дешева і смачна, а компанії-виробники 
витрачають мільярди доларів на рекламування продукції. 
Близько половини показника зростання кількості спожитих 
калорій у Америці у період з 1977 по 2001 рік можна було спи-
сувати на солодкі напої. У 2011-му пе-
ресічний мексиканець випивав 782 
240-міліграмових порцій Coca-Cola, 
випереджаючи будь-яку іншу країну. 
Близько 30% дорослих мексиканців 
страждають на ожиріння. Водночас ро-
бота тепер вимагає не значних фізич-
них зусиль. Завдяки машинам люди 
можуть менше ходити і їздити на вело-
сипедах. А якщо додати до цих загаль-
них тенденцій купу дрібніших чинни-
ків, як-то дитячі майданчики поблизу 
будинків, якість обідів у школах і брак 
у батьків часу готувати нормальну їжу, 
то співвідношення калорій та фізичних 
вправ безнадійно схилиться на користь 
перших. 

дієта від The Economist
Така ситуація створює дуже серйозні 
виклики для систем охорони здоров’я 
і держбюджетів. Внаслідок ожиріння 
зростає ризик серцево-судинних захво-
рювань, діабету, захворювань печінки, 
проблем із суглобами і деяких видів 
раку. Ще більше непокоїть те, що в азі-
атів аналогічні проблеми зі здоров’ям 
починаються навіть за меншої ваги, 
ніж у людей на Заході. За даними Ін-
ституту медицини, Америці хворо-
би, спричинені ожирінням, обходять-
ся у близько $190 млрд на рік, з’їдаючи 
п’яту частину всіх видатків на охорону 
здоров’я. У країнах, що розвиваються, 

ожиріння може сповільнити економічне зростання, оскільки 
робітники працюватимуть менш продуктивно, а зростання по-
питу на медичні послуги створить додатковий тиск на вже і без 
того кволі системи охорони здоров’я.

Перший варіант вирішення проблем – це не робити нічо-
го. Якщо людина має зайву вагу, нехай собі має. Джон Стю-
арт Мілл стверджує, що держава може втручатися виключно 
в тому разі, якщо дії людини шко-
дять не лише їй самій, а й іншим. 
Але високі видатки на медицину, 
особливо в багатих країнах, за-
звичай лягають на плечі платни-
ків податків. За оцінками Мілла, 
вони і мають стимулювати людей 
боротися із зайвою вагою. 

Другий варіант – покарати 
тих, хто має зайву вагу. В Японії, 
наприклад, діє певне обмеження 
на розмір талії громадян. Якщо 
працівникам не вдається схуднути, на них накладають штра-
фи. Це занадто.

Третій варіант вирішення проблеми перебуває десь посе-
редині. Це, так би мовити, м’який патерналізм, за який висту-

пають економісти-біхевіористи. Його кон-
цепція полягає не в обмеженні вибору, а в 
полегшенні його на користь моркви, а не 

смаженої картоплі. Тим часом мер Нью-Йорка 
Майкл Блумберґ схиляється до жорсткішого патерна-
лізму: його заборона продавати великі пляшки солод-

кої води має набрати чинності у березні 2013 року.
Де ж знайти золоту середину? Ось кілька по-

рад на рік прийдешній (назвемо їх дієтою від The 
Economist). Урядам не слід змушувати людей 

їсти броколі, але вони можуть дещо реформу-
вати системи субсидіювання, щоби ціни на цей 
продукт впали. Крім того, уряди можуть забез-
печити здорові шкільні обіди і виділити дітям 
час побігати в школі. Також вони можуть за-
провадити чіткі стандарти маркування продук-
тів харчування, щоби свідомі споживачі могли 
купувати обдумано і вимагати здоровішої про-
дукції. Варто розглянути можливість запрова-
дження значного податку на газовані солодкі 
напої, адже вони і є основною причиною ожи-
ріння, але, на відміну від гамбургерів, не мають 
жодної харчової цінності. До того ж введення 
податку на солодкі напої – це значно менше 
втручання в особисту свободу людини, ніж, на-
приклад, вимога одягати паски безпеки в авто. 
Більше питань породжує дилема про те, чи слід 
урядам змушувати компанії виробляти більш 
здорову їжу. Останні намагаються протистояти 
від втручання уряду, діючи на випередження, 
приміром, зменшують вміст солі у продуктах. У 
2010-му виробники продуктів харчування поо-
біцяли зменшити кількість калорій у продукції 
для США на 1,5 трлн за п’ять років. Перший звіт 
про результати буде оприлюднений у 2013-му. 
Однак слід остерігатися компаній, які постача-
тимуть здоровішу їжу для Заходу, але такий же 
непотріб, як і раніше, іншим країнам. 

Світ потовстішав
Країнами, що розвиваються, шириться 
ожиріння, і Шарлотт Говард пропонує 
способи боротьби з ним 

Політикам слід 
подумати про 

підвищення 
податку на 

солодкі газовані 
напої

Еліксир ожиріння

За даними ВОЗ, ООН, The Economi

* Віком від 20 років
† Дорослі з індексом маси тіла (ІМТ) ≥ 25
‡ Дорослі з ІМТ ≥ 30

4,1

33,1

2005 2010 2015 2020

Відсоток людей з ожирінням‡

Всього дорослого 
населення, млрд*

З ЯКИХ:
Відсоток людей 
із зайвою вагою†

11,1

4,8
5,1

35,1
37,4

39,7

13,8 15,4
12,4

ОЦІНКИ                               ПРОГНОЗ
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Нещасливий  
2013-й?
джон Ґрімонд попереджає: остерігайтеся 
глобалізації забобонів

для більшості людей це просто ще один рік, не особли-
во відмінний від 2011-го чи 2012-го. ООН називає його 
Міжнародним роком співробітництва у галузі водних 

ресурсів, а ще Міжнародним роком кіноа. Якщо й це не ро-
бить його достатньо особливим (зрештою, кіноа просто овоч), 

то як вам такий ось факт: уперше від 
1987-го всі цифри у 2013-му різні. Що 
цікаво (декому), 20 і 13 у сумі дають 
33. Нумерологи – диваки, які припи-
сують певним числам містичні функ-
ції, – вважають його надзвичайно по-
тужним і панівним числом, що має ве-
личезне значення. Та не всі диваки ну-
мерологи. Деякі з них просто трискай-

декафоби. Їх не так цікавить, як жахає перспектива настан-
ня 2013 року.

Довге слово «трискайдекафобія» означає «страх числа 
13». Його боялися ще римляни. І вікінги. Ще й донині дех-
то не сяде 13-м за обідній стіл – краще вмостити за нього ще 
плюшевого ведмедика, аби число присутніх за частуванням 
було 14. Інші не куплять будинку під номером 13, не сядуть 
на судно, що відпливає 13-го числа – особливо якщо воно 
припадає на п’ятницю, – і не ночуватимуть у готель-
ному номері на 13-му поверсі. У деяких висотках, 
зокрема в Китаї та інших частинах Азії, взагалі не-
має 13-х поверхів: відразу за 12-м іде 14-й. Оскіль-
ки трискайдекафоби – люди не раціональні, вони 
можуть спокійно собі думати, що в їхньому готелі 
13-го поверху не існує і спати на тому, що позначе-
ний як 14-й. Одним з їхніх аргументів буде те, що 
13 – насправді не стільки число, скільки назва.

Трискайдекафобія проти трискайдекафілії
Та невже? Всі шукачі пояснення забобонного стра-
ху перед числом 13, схоже, вірять, що його основною 
характеристикою є кількість. Юда, котрий зрадив Христа, 
був за столом Святої Вечері 13-м (хоча таким можна назва-
ти будь-якого з учнів, ба навіть самого Ісуса). Саме на 13-й 
після 12 тисячолітніх періодів сили 12 сузір’їв пророкова-
но було настання хаосу для давніх персів. Відтак навіть 
сьогодні сучасні іранці виходять зі своїх домівок для 
очищення душі на Сиздах-бедар – 13-й день після Нов-
рузу, тобто Нового року. Свою погану репутацію число 13 

джон Ґрімонд, журналіст-фрилансер, The Economist

Римляни 
боялися  
числа 13. 
Вікінги теж

успадкувало від 13 менструальних циклів на рік у жінок, піс-
ля того як на зміну місячному календарю, що складався із 13 
циклів, прийшов сонячний із 12. Принаймні так стверджують 
легковажні тлумачі.

Однак багато хто вважає, що 13 – число щасливе. Давні 
єгиптяни вірили, що на 
останньому, 13-му ща-

блі сходів до вічнос-
ті душа дістає незни-

щенне життя. Давні гре-
ки – принаймні дея-
кі – вважали, що крім 
12 подвигів Геракла був 

13-й – убивство кіте-
ронського лева 
для царя Фес-

пія, за що його 
винагородже-
но 50 ночами 

із 50 царівна-
ми. Чимало євре-

їв сьогодні вважають, що 
«колективну душу» їхнього народу мож-
на порівняти із 13-пелюстковою троян-
дою, згаданою в Книзі Зогар – священ-
ному писанні для містичних послідовни-
ків школи Кабали.

Ті, хто вірить у щасливе число 13, і ті, 
хто його боїться, мають дещо спільне: їхні 
переконання абсолютно необґрунтовані.

Хай там як, а розважливим читачам 
Світу у 2013 слід обережно вступати в рік 
прийдешній. Навіть якщо забобонних 
людей менше, ніж незабобонних, вони 
знайдуться всюди, а з огляду на глобалі-
зацію політкоректності, їх, мабуть, не слід 
ігнорувати.

Чуйні (а такими, вочевидь, є біль-
шість, коли не всі наші читачі) усвідом-
лять, що, починаючи від 2013-го, серця 
й думки не варто буде підкоряти плана-
ми із 13 пунктів, чортовими дюжинами, 
а букетами із 13 червоних троянд і по-
готів. Отож-бо всім, хто матиме спра-
ву з бізнесом, наданням послуг чи за-
лицянням, варто наперед дізнаватися, 
на які числа в їхніх партнерів чи клієн-
тів алергія, на кшталт того, як сьогодні 
розпитують побажання щодо дієти: по-
дразників у 2013-му, схоже, не бракува-
тиме. 
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Наша добірка подій у всьому світі

СІЧЕНь

Ірландія перебере президентство в 
Європейському Союзі, а Британія – у клубі 
найпотужніших держав світу G8.

Лондон відзначить 150-ту річницю першої 
у світі лінії пасажирської підземки, яка 
проходить через центральний район Кінгс-
Кросс.

У Вашингтоні відбудеться інавгурація 
президента США.

ЛЮТиЙ

ПАР прийматиме 29-й Кубок африканських 
націй із футболу; Новий Орлеан – 47-й 
«Супер-Боул»; Голлівуд простеле червону 
доріжку для гостей 85-ї премії «Оскар».

Китайці по всьому світу вітатимуть Рік Змії, 
що асоціюється із благодаттю, розумом та 
матеріальним добробутом.

Карнавали всюди – від Ріо-де-Жанейро до 
Тринідаду і Тобаго.

БЕРЕЗЕНь

Усміхніться: 20 березня Міжнародний 
день щастя за ініціативою ООН; 27 березня 
почнеться Мельбурнський міжнародний 
фестиваль комедії.

Китайський парламент збереться на 
щорічну сесію і офіційно призначить нового 
голову КНР та прем’єр-міністра країни.

У Кенії відбудуться президентські й 
парламентські вибори.

Любителі скляних кульок з’їдуться до 
пабу «Ґрейгаунд» у Тінслі-Грін, Суссекс, 
на 79-й Мармуровий чемпіонат світу; в 
Бостоні пройде 44-й Всесвітній чемпіонат з 
ірландських танців.

КВІТЕНь

Завантажуйте «Happy Birthday to You»: 
iTunes Store від Apple святкує десятиліття.

Еквадорці голосуватимуть на 
президентських виборах. 

Світовий чемпіонат «Перший конкурс 
роботів» пройде в Сент-Луїсі.

ТРАВЕНь

Фінляндія і Швеція прийматимуть 77-й 
Чемпіонат світу з хокею.

У Луїсвіллі відбудуться найбільші кінні 
перегони Америки – дербі в Кентуккі; в 
Лондоні – найбільші європейські змагання з 
футболу – Ліга чемпіонів УЄФА.

Індійська кіноіндустрія святкує століття: 
перший повнометражний індійський фільм 
«Раджа Харішчандра» було випущено 1913 
року.

Почнеться ралі Пекін – Париж. Уперше 
його було проведено 1907 року, а в 2013-
му ретро-автомобілі проїдуть маршрутом 
учетверте.

ЧЕРВЕНь

В Ірані відбудуться президентські вибори. 

Закінчується каденція Мервіна Кінґа на 
посаді голови Банку Англії.

Три тижні мук для велосипедистів – вперше 
на Корсиці стартує 100-й «Тур де Франс».

ЛиПЕНь

Хорватія стане 28-ю країною – членом 
Європейського Союзу; почнеться 
президентство Литви у ЄС.

Остерігайтеся літаючих тарілок у Всесвітній 
день НЛО і розлючених тварин під 
час щорічного забігу биків у іспанській 
Памплоні. 

Мурфілд у Шотландії прийматиме. 
Відкритий британський чемпіонат із гольфу.

СЕРПЕНь

Прихильники Короля їдуть у Мемфіс на 
Тиждень Елвіса.

Любителі прекрасного тим часом. 
попрямують на Единбурзький міжнародний 
фестиваль мистецтв.

ВЕРЕСЕНь 

Німці, австрійці та норвежці проголосують.

Митці й спортсмени із 86 (більш-менш) 
франкомовних країн з’їдуться до Ніцци 
на Ігри країн Франкофонії; Міжнародний 
олімпійський комітет збереться в Буенос-
Айресі, щоб оголосити країну, де пройдуть 
літні Ігри 2020 року.

Яхтсмени (й мільярдери) виборюватимуть у 
Сан-Франциско 34-й Кубок Америки.

У південнокорейському Андоні пройде 
щорічний Міжнародний танцювальний 
фестиваль маски.

Російський президент Владімір Путін. 
привітає світових лідерів на саміті Великої 
двадцятки в Санкт-Петербурзі.

жоВТЕНь

Лідери Іспанії, Португалії та країн Латинської 
Америки зберуться в Панамі на щорічний 
Іберо-Американський саміт.

В Азербайджані обиратимуть президента.

Британські аристократи поїдуть на село 
відкривати сезон полювання на фазанів. 

ЛиСТоПАд

Містика й теорії змови актуальні: півстоліття 
тому вбили президента Джона Кеннеді; 
крім того, американці відзначатимуть 
150-річчя Геттісбурзької промови Авраама 
Лінкольна.

НАСА сподівається запустити міжпланетний 
зонд Maven, який досліджуватиме Марс 
упродовж року.

На Всесвітньому чемпіонаті чирлідерів у 
Таїланді зберуться представники понад 50 
країн. 

На дворічний саміт на Шрі-Ланці зберуться 
лідери держав, що входять до Співдружності 
націй.

ГРУдЕНь

Останній дедлайн у прокладанні швидкісної 
залізниці між Францією та Іспанією; 
заплановано початок будівництва мережі 
швидкісних залізниць у Каліфорнії, з яким 
довго зволікали.

Кросвордам – 100 років.

Вийде другий фільм за трилогією Толкіна 
«Гобіт: Пустка Смауґа».

У новій столиці М’янми Найп’їдо пройдуть 
27-мі Південноазійські ігри – вперше за 44 
роки їх проведення в країні.

Ілюстрації до Календаря 2013 штатного карикатуриста The Economist Кевін (Кела) Каллаґера

У підготовці допомагали   www.foresightnews.co.uk
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Британія

Шлюб на швидку руку й на довгу муку
Джоел Бадд

джоел Бадд, 
редактор новин із 
Великої Британії, 
The Economist

Коаліція ледве-ледве,  
але таки переживе 2013 рік

Н
а 2013-й не заплановано жодних великих по-
літичних подій: ані помітних для переваж-
ної частини людей виборів (вибори до рад 
графств сюди не належать), ані референдумів. 

Тому ще більше часу залишається для висловлення 
незадоволення, виношування хитромудрих схем та 
політичного бешкетництва. Коаліційний уряд Вели-
кої Британії, який сформували консерватори й лібе-
ральні демократи, увійде в 2013 рік зі сварками, а за-
кінчить його в стані, подібному до громадянської ві-
йни.

У 2011-му та 2012-му консерватори й ліберальні 
демократи гризлися переважно щодо питань, до яких 
виборцям здебільшого або байдуже (наприклад, ре-
форма Палати лордів), або які вони не дуже добре ро-
зуміють (як-от контрактування послуг у галузі охоро-
ни здоров’я). Утім, партіям вдалося через них побити 
горшки. А в 2013 році на порядку денному будуть пи-
тання, від яких у всіх закипає кров.

Перше – Європа. З наближенням моменту ство-
рення Європейського банківського союзу Велика 
Британія постане перед прикрим вибором: втратити 
можливість визначати правила для лондонського Сіті 
(району, де зосереджена велика кількість банків та фі-

нустанов) або доступ до певних фінансових послуг на 
європейському ринку. Через це в Сіті здійметься хви-
ля обурення, й парламентарії-консерватори, які скеп-
тично ставляться до ЄС, вхопляться за свій шанс. По-
тужний хор голосів вимагатиме, щоб Велика Брита-
нія цілком переглянула своє місце в Європейсько-
му Союзі, а якщо такої домовленості досягти буде не-
можливо, наполягатимуть на виході з нього. Опиту-
вання підтвердять, що таку позицію підтримує зна-

чна частина громадян. Але то 
все порожні слова – Туман-
ний Альбіон не вийде з ЄС. 
Проте полеміка буде така га-
ряча, що неабияк дошкулить 
ліберальним демократам, які 
набагато прихильніше став-
ляться до об’єднаної Європи. 

Друге питання, що стане 
приводом для сварки, – со-

ціальне забезпечення. У 2013-му Держскарбниця ви-
знає, що її програма зменшення дефіциту не дає очі-
куваних результатів, і оголосить про додаткові боліс-
ні урізання бюджетних видатків. Перегляду програми 
очікували не раніше ніж 2014-го, але проблема поста-
не вже наступного року. Небагатьом політикам подо-
бається позбавляти бідних соціальної допомоги, але 
ліберальні демократи аж посиніють від гніву. Вони 
вимагатимуть пом’якшити удар, розподіливши на-

Велика 
Британія 
постане перед 
прикрим 
вибором
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вантаження в часі й підвищивши податки для бага-
тіїв, але у відповідь буде запропоновано лише номі-
нальні поступки.

Довіра й добра воля танутимуть на очах. Чле-
ни коаліції звинувачуватимуть одне одного у май-
же кожному провалі державної політики й мало не 
через будь-яку критичну до уряду передовицю в га-
зеті. Посиплються звинувачення в зраді між парті-
ями і всередині них. Лідерам консерваторів та лібе-
ральних демократів буде важче приборкати невдо-
волених рядових членів своїх фракцій. Вони дедалі 
серйозніше сприйматимуть пораду чітко відмежува-
тися від партнерів по коаліції з думкою про вибори 
2015 року.

Коаліція тріщатиме по швах, але не розвалить-
ся. Консерватори не робитимуть спроб керувати кра-
їною як міноритарна партія. Не буде переходу до по-
зиції «довіра й бюджет», тобто домовленості, за якої 
ліберальні демократи діятимуть спільно з консерва-
торами лише для того, щоб вирішувати бюджетні пи-
тання та провалювати вотуми недовіри. Не зроблять 
вони крок і в іншому напрямку – до лейбористів. Мі-
ністри від кожної з цих двох партій і далі зустрічати-
муться, дедалі більше робитимуть закиди одне одно-
му, але все ж намагатимуться порозумітися. 

Такі їхні дії почасти зумовлені прагненнями 
британців. 2013 року виборці не ставитимуться до 
уряду прихильніше, але в умовах хиткої економіки 
розпаду коаліції також не бажатимуть. 

Партійні лідери пам’ятатимуть про дві речі. По-
перше, коаліція багато чого досягла. Школи швид-
кими темпами звільняються від нагляду місцевої 
влади. Трансформуються система соціального за-
безпечення та робота поліції. Державні фінанси хоч 
і не в здоровому стані, але під контролем. Ці рефор-
ми даватимуть результати, але підкидатимуть і про-
блеми, які потребуватимуть вирішення. Зроблено 
надто багато, щоб так легко від усього цього відмах-
нутися.

По-друге, невдоволені громадяни, обурені ді-
ями коаліції, не просто негативно ставляться до 
прагматичного політичного компромісу, на осно-
ві якого консерватори зійшлися з ліберальними 
демократами. Вони ненавидять компроміс як та-
кий і хотіли б позбутися політичного центру та ро-
зійтися по чистих ідеологічних нішах. У такому 
вигляді стратегія призведе, безперечно, лише до 
втрати електоральної підтримки. Наступного року 
пристрасті розпалюватимуться, але центр утрима-
ється. 

Час покаятися й  
запропонувати нові ідеї

д ля британської преси 2012 рік 
став annus horribilis (жахливим 
роком)– розгорівся скандал на-
вколо незаконного збирання ін-

формації в газеті Руперта Мердока News 
of the World, який спричинився до судо-
вих розглядів і розслідування щодо ети-
ки та культури праці британської пре-
си, котре очолив суддя Лівсон. У 2013-му 
очікуються заходи, що будуть реакцією 
на цей скандал. 

В імперії Мердока стануть 
відчутними наслід-
ки рішення медіа-
магната відокреми-
ти компанію News 
International, на якій 
«зав’язані» його ін-
тереси в британ-
ській газетній ін-
дустрії, від при-
буткової News 
Corporation, ба-
зованої в США. 
Це потягне за со-
бою скорочення шта-
ту та зменшення ре-
дакційних бюдже-
тів. Найбільшого 
удару зазнає газе-
та The Times, яка 

відчує на собі всю жор-
сткість політики зао-
щадження. Але очіль-
ник News International 
Том Мокрідж каже, 

що навіть у такому відокремленому стані 
ця компанія з капіталізацією близько £3 
млн «усе одно залишиться дуже великим 
гравцем», адже на неї припадає третина 
британського газетного ринку. До того ж 
вона має свої інтереси на американсько-
му й австралійському ринках.

Цього буде достатньо для Еда Мілі-
бенда, лідера лейбористів, щоб і далі на-
полягати на зменшенні частки Мердока 
в цьому секторі. Однак тут на нього чекає 
невдача. Мердок, який колись мав ав-
стралійське громадянство і заробив собі 
прізвисько «копач бруду» за те, що ак-
тивно збирав компромат на людей і за-
робляв на цьому, ще міцніше тримається 
своїх позицій, коли потрапляє під тиск 
ідеологічних ворогів.

У 2013-му попит на газети в папе-
ровому форматі у Великій Британії 
знизиться. За деякими даними, The 
Guardian розглядає можливість при-
пинення виходу в друкованій версії, 

хоча й не в найближ-
чому майбутньому. 

Планшети ста-
нуть надбанням 

ширшої аудиторії, 
а не лише бізнесменів. 
2012 року в країні було 

7,5 млн iPad, а наступного 
їхня кількість зросте більше ніж на 

1 млн. Додасться ще й близько мільйо-
на планшетів.

На жаль для власників газет, пер-
спективи отримати прибутки від цифро-
вих версій аж ніяк не оптимістичні. Ре-
кламодавці не впевнені, що погляди ко-
ристувачів до-
сить довго за-
тримуються на 
їхній рекламі. 
Інакше кажу-
чи, поки вони 
згодні плати-
ти за рекламу в 
газетах більше, 
ніж за банери 
на сайтах, вони 
триматимуться на плаву, але працювати-
муть із меншими бюджетами, а на побі-
геньках будуть переважно практиканти.

Інший клопіт матиме державна кор-
порація BBC. Натомість наступного року 
матимуть достатньо причин для втіхи 
два комерційні сектори. Телевізійна ре-
клама, якій давно пророкували зникнен-
ня в умовах багатоканального цифро-
вого ефіру, досі утримує сильні позиції. 
Компанія BSkyB (British Sky Broadcasting 
Group) конкуруватиме з BBC в галузі екс-
портування телепрограм у всьому світі. 

Новий золотий вік радіо триватиме. 
Радіокомпанії 2013-го зароблятимуть 
ще більше. Capital Radio, яке очолює 
Стівен Майрон, довів, що радіостан-
ція з правильно обраною аудиторією та 
привабливими додатковими проектами 
може завоювати симпатії слухачів. По-
всюдне поширення технологічних но-
винок – сприятливий чинник для радіо. 
Свіжі ідеї та трохи комерційних іннова-
цій мають навіть кращий ефект. 

Медіа під тиском
Енн МакЕлвой

Газети 
триматимуться 

на плаву, але 
працюватимуть 

із меншими 
бюджетами

КоРоТКо 
ПРо 2013 
Набирає чинності 
податкова угода 
зі Швейцарією, 
покликана 
зменшити 
ухиляння від 
сплати податків 
поміж громадян 
Великої Британії
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Відчай щодо стану економіки  
зміниться обережним оптимізмом

С
тан британської економіки може викликати 
відчай. Вона поволі видряпується з другої реце-
сії за останні чотири роки. Більшість прогнозів 
вказують на зменшення ВВП за результатами 

2012 року (перші приблизні офіційні дані публікують 
наприкінці лютого) та його зростання трохи більш 
ніж на 1% у 2013-му. Це вдвічі менше від середньо-
го довготермінового значення. Прогноз Economist 
Intelligence Unit ще похмуріший – 0,5% збільшення. 
Логіка прогнозистів залізна: якщо економіка остан-
нім часом постійно розчаровувала, то що дає підста-
ви сподіватися на суттєві позитивні зміни в найближ-
чому майбутньому? До того ж є стільки глобальних 
небезпек – від глибокої кризи єврозони до балансу-
вання на межі фолу в американській політиці стосов-
но національного бюджету.

Проте деякі обставини таки обнадіюють. Нехай 
британська економіка показує мало не найгірші ре-
зультати поміж членів Великої сімки (лише у від-
сталій Італії ВВП впав нижче від докризового рів-
ня). Проте за рівнем зайнятості Туманний Альбіон 
один із перших. Серед досить великих заможних кра-
їн частка працевлаштованого дорослого населення 
вища лише в Канаді. Інтенсивне створення робочих 
місць у 2012 році – це лише один порив попутного ві-
тру, завдяки якому економіка знову почне рухатися 
вгору. Відчай щодо її стану, найімовірніше, змінить-
ся обережним оптимізмом у 2013-му.

Каталізатором зміни стануть споживчі витра-
ти. У це, можливо, важко повірити з огляду на не-
щодавні показники. За результатами першої поло-
вини 2012-го витрати домогосподарств були на рів-
ні семирічної давності. Реальна чиста зарплата зни-
зилася під впливом послаблення фунта стерлінгів, 
подорожчання нафти та збільшення податків. Об-
тяжені боргами родини більше думають про заоща-
дження, а не витрачання. Кредитних коштів усе ще 
недостатньо.

ПІдСТАВи дЛЯ оПТиМІЗМУ
Проте навіть у таких умовах уже помітні передумо-
ви для впевненішого збільшення реальних доходів. 
Інтенсивне зростання зайнятості означає, що зарп-
лати нині отримує набагато більше людей. Їхній рі-
вень зростає дещо вищими темпами. На початку 
2011-го відбулося значне збільшення податків, що 

Промінь надії
Джон О’Салліван

є частиною урядового плану зменшення дефіциту 
бюджету. Важливо те, що вперше з 2009-го інфля-
ція, найімовірніше, опуститься протягом 2013 року 
нижче від планового рівня 2%. Зі зростанням ре-
альних доходів відновляться й споживчі витрати.

Скептики зауважать, що громадяни швид-
ше почнуть інтенсивніше виплачувати борги, ніж 
витрачати більше на товари. Але починаючи з  
2008 року борг домогосподарств уже зменшився до 
рівня 20% доходів. Цей показник може і далі пада-
ти, залишаючи водночас можливість для зростан-
ня витрат. Рівень заощаджень уже перевищує се-
редній показник за останні два десятиліття. Є висо-
ка ймовірність, що після тривалого періоду ощад-
ливості обсяг споживчих витрат зросте й окрес-
литься цикл заміни товарів тривалого користуван-
ня. Ознаки підвищення попиту навіть можуть пе-
реконати великі британські фірми інвестувати свої 
чималі резерви готівкових коштів у нове обладнан-
ня й споруди. 

Державні фінанси не так швидко зреагують на 
поліпшення реального сектору. Офіційні прогно-
зи дефіциту бюджету на 2012–2013 роки й далі під-
німатимуться, і щонайменше одна з трьох основних 
рейтингових агенцій може позбавити Велику Брита-
нію її заповітного статусу AAA. Але країна не втратить 
довіри ринків. Дохідність держоблігацій зросте, але 
це буде пов’язано з економічним піднесенням, а та-
кож із очікуванням, що Банк Англії не розширювати-
ме більше викуп державних облігацій (цей захід відо-
мий як «кількісне послаблення») 2013-го.

Світова економіка навряд чи зросте в 2013 році. 
Тому, якщо Туманному Альбіону вдасться досяг-
ти вищих за очікувані темпів зростання, відбудеться 
перегляд курсу фунта стерлінгів щодо інших валют. 
Коли трейдери з властивою їм орієнтацією на вигід-
ні оборудки зрозуміють, що британська економіка не 
потухла безнадійно, британська валюта дещо зросте.

Очікування такі низькі, що економіка має не-
поганий резерв, щоб хоч раз приємно здивувати за 
останні роки. 

Лише можливо...

Тюремний бунт із застосуванням насильства викличе 
обурення в політичних колах з приводу політики реа-
білітації та покарання.

Опитування громадської думки засвідчать, що Шот-
ландія голосуватиме за незалежність на референду-
мі 2014 року.

Уряд знизить, як і планувалося, чисту міграцію до рів-
ня менше як 100 тис. осіб завдяки зменшенню кіль-
кості іноземних студентів.

джон о’Салліван, 
редактор еконо-
мічних новин Ве-
ликої Британії, 
The Economist

Велика Британія: від падіння до зростання
I квартал 2008 року = 100

                        ВВП                   Зайнятість

2008   2009     2010       2011    2012
За даними Haver Analytics

99,1

100,1

99,6
99,4

98,8

97,9

97,8

97,9

97,7

98,3

98,7

98,7

99,198,9

98,5
98,7

99,2

99,9

100,3

97,3

95,3

93,9
93,7

94,1 94,5

95,0

95,7

96,3

95,9

96,4

96,4

96,9
96,6

96,3

96,9

95,9

100,0

Коротко 
про 2013
Футбольна 
асоціація відзначить 
свою 150-ту річницю 
святковими матчами 
Британії проти 
Бразилії, Ірландії та 
Шотландії
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Серіал «Доктор Хто», головний герой  
якого невтомно мандрує в часі, відзначатиме 
50-річний ювілей у 2013-му. А що якби  
Доктор перенісся ще на півстоліття вперед?

– о
т тобі на, – ска-
зав Доктор 
Хто до сво-
єї асистент-

ки Клеммі, вдивляючися в 
екран TARDIS. – У мене, ма-
буть, крихти випали й потрапи-
ли в консоль. Нас, здається, за-
несло на 50 років далі в майбут-
нє. Зараз четверта година дня, 
8 квітня 2063 року, і ми перебу-
ваємо на Оксфорд-серкес. Чи не 
зупинитися нам на чай і коржи-
ки в парку Святого Якова? Мені 
так подобається, коли він увесь 
квітне в цю пору.

– Пече не по сезону, – про-
мовив він, ступаючи назовні 
під справді гаряче сонце. 

Змахнувши рукою піт із чола, Доктор Хто почав 
знімати свої традиційні пальто й шарфик. На Клем-
мі було зовсім мало одягу – звичний гардероб жінки-
помічниці в телепрограмах на всьому континуумі 
простору-часу, тому в неї було нічого зняти.

– Однак принаймні тут гарно й тихо, – завважив 
Доктор. 

Клеммі недовірливо роззирнулася. Вулиці май-
же порожні, а вітрини крамниць забиті дошка-
ми. Велика черга звивалася дорогою на північ від 
Оксфорд-серкес. Доктор подався в тому напрямку й 
почав придивлятися до дверей, у які впиралася чер-
га. Його плеча торкнувся молодий чоловік.

– Пробачте, – сказав він. – Не годиться проходи-
ти без черги. Дехто стоїть тут уже кілька годин.

– А за чим ви стоїте?
На обличчі молодика майнуло спантеличення.
– За тим самим, що й ви, добродію. Але якщо підходи-

ти до цього з філософського погляду, то йдеться про шанс 
на краще життя. Моя сестра працює покоївкою в Пекіні й 
має хлопця. Він, здається, лайдак, але якби одружився з 
нею, уявіть лишень, її діти були б китайцями! – його очі 
загорілися від думки про таке щастя.

У цей момент з-за дверей вигулькнула голова китайця: 
– Посольство закрито! Більше віз не буде! Приходьте 

завтра!
У молодика опустилися плечі:
– Я пробую вже скільки тижнів, і все без результату, 

– його голос бринів відчаєм. – Може, досить уже з мене. 
Британцям небагато віз дають. Німці отримують набагато 

більше. Китайці вважають, що вони мають кращу освіту й 
старанніше працюють.

– Мені шкода, – промовила Клеммі, обіймаючи його за 
спітнілі плечі. – Ми можемо вам якось допомогти?

– Може, у вас є… але нічого, не варто питати.
– Є що?
– Ну трохи води. Сьогодні було так спекотно, що я вже 

випив денну порцію.
– Мені й самому гаряче, – підтримав Доктор. – Де б 

нам знайти води?
Молодий чоловік понизив голос:
– Я знаю місцину. Мене звуть Г’юї, до речі.
Г’юї повів їх кудись у південному напрямку, в парк Свя-

того Якова. Цвіту там не було, бо не було дерев, увесь парк 
укрито колоссям заввишки до пояса.

– О, небо! – вигукнув Доктор. – Що це?
– Просо. Після Жахливої комерційної війни…

– Це ж коли?
– Після Катастрофічної депресії.

– А вона коли була?
– Після Страхітливої засухи.

– Здається, я розумію, про  
що ви.

– Ми більше не могли імпор-
тувати їжу, тому всі наявні зем-
лі віддали під сільське господар-

ство. А нині можемо вирощу-
вати лише тропічні культу-

ри. Важкувато. Хліб із про-
са досить-таки гидкий.

– А як коржики? – 
спитав Доктор.

– Коржики?
– Та ні, нічого.

Вони пройшли повз Па-
лату общин, на будівлі якої 

майорів англійський прапор, 
білий із червоним хрестом, і за-
йшли в Сіті. Вдивляючись крізь 
вікна, Клеммі розгледіла ряди 

робітників, які напружено пра-
цювали.

– Банкіри? – поцікавилася вона.
– Та ні ж бо! – засміявся Г’юї. – 

Банкірів прогнали вже кілька де-
сятиліть тому. Всі вони подали-
ся до Азії. А тут тепер call-центри, 

які працюють на Індію. Трудитися доводиться дуже бага-
то, але це найкраща робота, яка є.

Відійшовши на схід від Сіті, вони постукали в якісь две-
рі. Двері скрипнули, прочинилися, й почувся шепіт:

– 200 фунтів за літр. Це найкраща вода. Шотландська 
джерельна.

– Ми ж таку суму ніколи не зможемо списати як витра-
ту! – вигукнула Клеммі. 

– Ану що там у мене є? – сказав Доктор, нишпорячи 
по кишенях. – Кишеньковий годинник? Звукова викрут-
ка? Сезонний абонемент на матчі «Арсеналу»?

Двері з грюкотом зачинилися. 
Але Доктор лише зневажливо махнув рукою:
– Вони – наша найменша проблема, Клеммі. Ходімо. 

Треба повертатися до TARDIS. Мусимо поговорити з тим 
чоловіком, Камероном, 50 років тому. 

Подорож  
на кораблі TARDIS
Емма Дункан

Подорож у минуле й 
водночас у майбутнє 
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Т
акі прогнози зазвичай нагнітають дра-
матизм: затамувавши подих, ми на-
магаємося зазирнути на рік уперед. 
Боюся, що й цього разу не відступлю 

від традиції, бо 2013 рік буде поворотним. 
Чому? Правила гри докорінно змінилися. 
Британська економічна модель, глобаль-
ний розподіл сил у світі, клімат Землі, наша 
демографія – змінився весь ландшафт.

На міжнародній арені вплив Сходу та 
Півдня зростає швидше, ніж багато хто пе-
редбачав. Західні держави змушені шукати 
нові – менш сентиментальні – альянси, ба-
зовані більше на реаліях майбутнього, ніж 
на спогадах про минуле. Погляньте лишень 
на поворот у тихоокеанській політиці США.

Європейський Союз ступив на незвіда-
ну територію. У той час, коли єврозона по-
чинає фіскальну інтеграцію, доконечну для 
підтримки монетарного союзу, цілісність 
об’єднаної Європи під загрозою, бо створю-
ється «клуб усередині клубу». Із цього ви-
пливають серйозні питання для Великої 
Британії. Наближається запланований на 
2014 рік референдум у Шотландії, й ціліс-
ність нашого союзу також стає предметом 
дискусії.

Коли банківська система зазнала кра-
ху, в нашій державі вона потягнула за со-
бою цілу парадигму. Протягом трьох деся-
тиліть фінансові й політичні еліти вірили, 
що за допомогою лондонського Сіті мож-
на підтримувати цілу націю, перерозподі-
ляючи отримувані від цього сектору подат-
ки по всій країні. Проте конвеєр вийшов із 
ладу. Нам потрібно шукати джерела зрос-
тання деінде.

Ми думали, що виграли суперечку про 
зміну клімату, принаймні в політиці. Од-
нак криза спричинилася до повторного 
зростання скептицизму. Відродився також 
і міф, що не можна нарощувати економіч-
ний розвиток в умовах екологізації, «позе-
леніння» виробництва.

Здається навіть, що природний порядок 
зміни поколінь перевернуто з ніг на голову. 
Тепер, коли середня тривалість життя сяг-
нула небаченого раніше рівня, ми непокої-
мося, як наші діти доглядатимуть нас.

ЧАС дІЯТи РІШУЧЕ
Ще ніколи від часу завершення холодної ві-
йни ми не дивилися в таке невідоме майбут-
нє. Природна, консервативна реакція – вхо-
питися щосили за знайомий нам світ: спи-
ратися на знайому філософію та ізолювати 
себе від зовнішніх сил. Але це рух до згор-
тання Великої Британії як держави. Ми змо-
жемо знайти свій шлях крізь незгоди, якщо 
мислитимемо масштабно й на далеку пер-
спективу. Ключ до виходу – реорганізація. З 
цією метою коаліційний уряд керуватиметь-
ся трьома принципами протягом 2013-го.

По-перше, чинитимемо опір ізоляцій-
ним силам і залишатимемося відкритими. 
Труднощі породжують страх і живлять шо-
вінізм, популізм та екстремізм. Якщо ми 
розведемо мости, це лише погіршить ситуа-
цію, тому вчинимо навпаки. Ми залишати-
мемося однією з найвідкритіших економік 
на планеті, сприяючи торгівлі й інвестиці-
ям та радо приймаючи талановитих людей, 
які бажають зробити свій внесок у розвиток 
Великої Британії.

А також, як і раніше, будемо незмінно 
зацікавленим і конструктивним гравцем 
на світовій арені, особливо коли Сполуче-
не Королівство стане країною-президентом 
Великої вісімки. Трансформація Європи не 
становить загрози, якщо тільки ми працює-
мо із союзниками й виявляємо лідерство у 
важливих для нас ділянках, особливо щодо 
захисту й завершення формування єдино-
го ринку.

По-друге, відновимо економічне 
здоров’я країни, побудувавши нову еко-
номіку на основі розумного використан-
ня державних фінансів, що є передумо-
вою розвитку. На цей фундамент покладе-
мо цеглини економіки, яка процвітатиме в  
XXI столітті.

Отже, бізнесу буде надано податко-
ві пільги, бюрократизм зменшено, створе-
но сучасну інфраструктуру коштом приват-
них інвесторів, яким держава надасть пози-
ки. Ми вже знаходимо додаткові кошти для 
шкіл та інших форм навчання, щоб розви-
нути таланти нації, а також реформувати 
систему фінансування вищої освіти й у та-
кий спосіб утримати наші університети на 
рівні найвищих світових стандартів. Буду-
ємо дослідницькі центри, уникаємо змен-
шення витрат на науку, створюємо перший 
у світі Банк екологічних інвестицій – усе це 
для того, щоб мати першість в екологічно 
чистих індустріях майбутнього. Також ра-
дикально перерозподіляємо владу, делегу-
ючи її великим містам, щоб вони могли ста-
ти рушіями власного розвитку.

По-третє, відкрито приймаємо соціаль-
не оновлення, яке має йти в ногу з еконо-
мічною реабілітацією. У Великій Брита-
нії люди вже не говорять так багато про 
класове розшарування. Але сувора правда 
така, що ми все ще стинаємо плечима, коли 
йдеться про соціальну сегрегацію. У бри-
танському суспільстві шанси дитини на гід-
не життя надто часто визначаються обста-
винами її народження. Люди повинні мати 
свободу бути такими, якими вони є, а також 
– і це вкрай важливо – можливості стати та-
кими, якими вони можуть бути.

Відкрита, заможна й справедлива. Саме 
така Британія процвітатиме в постійно змі-
нюваних умовах. У 2013 році треба відкину-
ти нерішучість. 

Пріоритети поворотного року

У часи великих 
змін Велика 
Британія 
має мислити 
масштабно 
й на далеку 
перспективу, 
стверджує Нік 
Клеґґ, віце-
прем’єр-міністр 
Великої Британії й 
лідер Ліберальних 
демократів

Ми залишатиме-
мося однією з най-
відкритіших еко-
номік на планеті, 
сприяючи торгів-
лі й інвестиціям та 
радо приймаючи 
талановитих лю-
дей, які бажають 
зробити свій вне-
сок у розвиток Ве-
ликої Британії
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Про євро і не згадуйте…

Н
а відміну від Америки Німеччина не звикла, 
щоб за нею спостерігав увесь світ, коли вона 
скочується в незручне становище. Але саме в 
такій ситуації Німеччина опиниться 2013 року з 

наближенням парламентських виборів, які мають від-
бутися у вересні. На обговорення заслуговує лише одна 
тема – криза євро та її наслідки для Європейського Со-
юзу. Лише амбітна енергореформа Німеччини може 
зрівнятися з нею за важливістю. Однак  політики не 
зможуть запропонувати виборцям майже нічого, крім 
плутанини.

До цього спричинилася сама криза євро, яка змі-
шала традиційні відмінності між основними полі-
тичними партіями. Загалом кажучи, християнські 
демократи (ХДС) та їхня баварська партія-посестра 
ХСС (Християнсько-
соціальний союз), а та-
кож чисельно менші 
вільні демократи (ВДП) 
традиційно виступа-
ють за ринкову економі-
ку, а соціал-демократи 
(СДП) вимагають рів-
номірнішого розподі-
лу благ. Зелені додають 
трохи екології й трима-
ються ще лівіше, ніж 

СДП. Попри всі свої розбіжності, ці партії досі відда-
вали перевагу Європі, себто належному місцю Німеч-
чини в більш чи менш об’єднаному Європейському Со-
юзі. На такій самій позиції стояли більшість виборців. 
Однак 2012 року через кризу, яка затягнулася вже на 
три роки, цей фундаментальний консенсус почав да-
вати тріщини. В той час, як уряд обіцяє (якщо, власне, 
не платить) дедалі більше грошей німецьких платни-
ків податків країнам-партнерам, зростає занепокоєн-
ня тим, де ж межа? Європейський центральний банк 
(ЄЦБ), який спочатку задумувався як консервативна 
фінустанова за зразком німецького Бундесбанку, стає 
дедалі активнішим, і в Німеччині оживають задавне-
ні побоювання інфляції. Тому 2012-го в країні вперше 
окреслилася помітна група євроскептиків.

У Бундестазі (нижня палата парламенту) їх можна 
знайти переважно в коаліції ХДС, ХСС та ВДП, яка об-
рала Анґелу Меркель канцлером і далі утримує її на цій 
посаді. Вони сформували фракцію, яка 2012 року під 
час голосування за найважливіший пакет стабілізації 
євро пішла проти волі Меркель, позбавивши її так зва-
ної канцлерської більшості.

Це значило, що Меркель довелося провести цей за-
конопроект, спираючись не лише на частини своєї коа-
ліції, яка ще трималася курсу на врятування євро, а й на 
СДП та зелених, які нібито перебувають в опозиції до 
неї. Своєю чергою, це призвело до дедалі незручніших 
сцен у Бунтестазі: соціал-демократи та зелені раз по раз 
брали слово й звинувачували Меркель в тому, що вона 
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не виконує своїх обов’язків, а потім сідали й покірно го-
лосували за найсвіжіші її пропозиції. Такі ситуації по-
вторюватимуться й 2013-го. Кандидат СДП на посаду 
канцлера Пеер Штайнбрюк був міністром фінансів в 
уряді Меркель у 2005–2009 роках – саме тоді, коли спа-
лахнула криза. У нього гострий розум, але він не може 
обрати політику Меркель щодо євро основною мішен-
ню. Це значить, що лівоцентристські партії не зможуть 
запропонувати виборцям чіткої альтернативи. Вони 
могли б спробувати ненав’язливо створити собі імідж 
дещо більших ентузіастів об’єднаної Європи. Але цим 
собі лише б нашкодили, адже результати опитувань 
свідчать, що виборці у своєму занепокоєнні віддають 
перевагу саме відсутності бравади й відчуттю обереж-
ного господарювання, яке випромінює Меркель.

Євро не конче прислужиться як пункт передвибор-
чої програми і правоцентристським партіям. ВДП має 
такий низький відсоток підтримки, за даними опиту-
вань, що ризикує взагалі опинитися поза парламен-
том, а ХСС нервує, бо пробуксовує в Баварії. Обидві 
партії хотіли б скористатися побоюваннями електо-
рату й голосно засудити пакети фінансової допомоги 
й авантюризм центробанку. Але й вони уникатимуть 

надмірної ясності. По-перше, їх стримуватимуть їхні 
лідери та насамперед Меркель. По-друге, вони самі не 
можуть ризикувати видатися «антиєвропейськими» – 
це все ще залишається табу.

Із такої ситуації випливають два ризики й одна на-
года. Перший – кампанія буде симуляцією, порож-
ньою риторикою щодо другорядних питань. Другий 
– одна партія чи фракція з відчаю може стати відвер-
то популістською і, виступити проти євро, якщо не про-
ти ЄС. Це дасть виборцям справжній вибір, але водно-
час може паралізувати політику німецького уряду до 
вересня, а такої перерви єврозона може не витримати.

Нагода ж полягає в тому, що всі партії усвідом-
лять свою дилему й неявно оголосять пат у риториці 
щодо кризи євро. Вони можуть і надалі випускати пару 
з приводу кількох питань, які поляризують виборців, 
але водночас тихо зійдуться на тому, що над великим 
питанням єдиної європейської валюти їм слід працю-
вати разом, щоб зробити Німеччину гегемоном євро-
пейської монетарної системи на кшталт Британії в XIX 
столітті й Америки у XX-му. Такий позбавлений драми 
сценарій допоміг би Меркель, адже він дає шанс утво-
рити у вересні велику коаліцію ХДС та СДП. 

КоРоТКо
ПРо 2013
Історики, а також 
віряни відзначать 
1700-у річницю 
Міланського 
едикту, яким було 
проголошено 
релігійну свободу  
в Римській імперії

Піратська партія  
приєднується до політичних 
змагань у Німеччині

Н
імецька політика не просто ста-
ла «кольоровішою», коли зеле-
ні увійшли до складу федераль-
ного парламенту 1983 року. Вони 

принесли із собою навмисне альтерна-
тивний, неформальний підхід, але також 
змінили політичну систему 
країни, яка стала чотири-
партійною. Нині, коли ми-
нуло 30 років, є ймовірність 
повторення цього сцена-
рію. Цього разу бунтарями 
є не захисники довкілля з 
їхньою відразою до ядерної 
енергетики та схильністю 
до вуличних протестів, а су-
міш із інтернет-активістів, 
прихильників відкритого 
уряду та просто невдоволених. 
Ім’я їм – Партія піратів.

За даними соцопитувань, ці 
сучасні пірати можуть піднести 
свій помаранчево-чорний пра-
пор у Бундестазі – непоганий 
результат для партії, утво-
реної 2006 року як відга-
луження міжнародно-
го руху на захист 
інтернет-сво-

боди. Відтоді пірати спромоглися здобу-
ти місця в чотирьох регіональних парла-
ментах Німеччини.

Вихід Партії піратів на федераль-
ний рівень може мати серйозні наслід-
ки для політичного майбутнього Німеч-
чини. «Вони визначатимуть більшість 
і тих, хто сформує адміністрацію», – зі-
тхає один чиновник. У Бундестазі вже є 
п’ять партійних угруповань, і будування 
коаліції в таких умовах – справа непро-
ста. Навряд чи пірати приєднаються до 
хоч якоїсь коаліції. Вони стверджують, 
що представляють нову політику доби 
інтернету, дарма що інші вбачають у ній 
щось знайоме. «Інтернет-свободи, при-
томна громадськість, захист від засилля 

держави – все це ліберальні по-
зиції», – каже Фолькер Кронен-
берг із Боннського університету. 
Партія піратів ще формується. Її 
платформа – це калейдоскоп по-
літичних програм, від закликів 
до реформи авторського права до 
безплатного громадського тран-

спорту й певно-
го рівня мінімальної 

зарплати. Якщо ви хочете дізна-
тися, як зарадити кризі євро, варто 

поцікавитися деінде. Партія страж-
дає від внутрішнього тертя.  Ці та інші 

негаразди дали підстави традиційним по-
літсилам відмахнутися від піратів, як від 

купки диваків, які спотикаються, намацу-
ючи свій шлях у дорослому офлайновому 
світі. Дехто вбачає в зниженні підтримки 
Партії піратів, про що свідчать результати 
соцопитувань, доказ її скороминущості.

Неправильно, кажуть політичні огля-
дачі. Манфред Гюльнер із соціологіч-
ної компанії «Форса» вважає, що піра-

ти скористали-
ся дедалі силь-
нішою антипаті-
єю до традицій-
них партій і що 
цей рух має зна-
чно більшу осно-
ву, ніж багатьом 
видається. Вони 
можуть похва-

литися також незаперечною життєвою 
енергією. За даними дослідження Лейп-
цизького університету, пірати молоді, ма-
ють добру освіту й здоров’я та космополі-
тичне світобачення – старі партії дорого б 
дали, щоб мати такі риси. Дарма що інші 
насміхаються, Партія піратів змінює по-
літичний клімат країни. «Всі партії тепер 
говорять про прозорість», – каже Кар-
стен Кошмідер із Вільного університе-
ту Берліна. Залучення рядових виборців 
до формування політики (пірати вико-
ристовують онлайновий механізм «про-
зорої демократії») – останній писк полі-
тичної моди в Німеччині. Цю ідею беруть 
на озброєння і праві, і ліві. Бувальці роз-
пізнають тут щось знайоме: щойно зеле-
ні увірвалися на політичну арену країни, 
як всі традиційні німецькі партії раптом 
відкрили для себе проблеми довкілля. 

Фредерік Штудеманн, редактор 
відділу коментарів та аналітичної  
інформації, Financial Times

дарма що інші 
насміхаються, 
Партія піратів 
змінює 
політичний 
клімат країни

Гей там,  
на палубі!
Фредерік Штудеманн
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Тривожний дзвінок 
для Франції
Софі Педдер, Париж

Президентський вибір: бути Франсуа 
Шредером чи Жаком Олландом?

К
оли 2013 року французький президент Франсуа 
Олланд спуститься з небес на землю, призем-
лення буде болісним. Його обрали зі сподіван-
нями, що він «поверне чарівну силу французь-

кої мрії». А тепер йому доведеться давати раду еконо-
мічному жахіттю – в’яле економічне зростання, понад 
3 млн безробітних, закриття фабрик, зменшення кон-
курентоспроможності та переобтяжений держбюджет. 
Перший від часів Франсуа Міттерана соціалістичний 
президент постав перед дилемою: чи зможе він ста-
ти французьким Герхардом Шредером і знайти в собі 
мужність відновити конкурентоспроможність Франції, 
чи, навпаки, виявиться таким інертним, як Жак Ши-
рак?

Олланд не підготував виборців до шоку. Він обіцяв 
подолати безробіття й покласти край бюджетній еко-
номії в Європі. Але компанія PSA Peugeot Citroën таки 
закриє автозавод біля Парижа, а ArcelorMittal – домни 
у Флоранжі. Безробіття зросте. Скоротити дефіцит бю-
джету виявиться на так легко, як здавалося та обіцяло-
ся. Економічне зростання не досягне прогнозованих 
0,8%, а уряду важко буде зменшити бюджетний дефі-
цит до 3% у 2013 році і ще важче – до 2% у 2014-му. 
Він буде змушений або вжити надзвичайних бюджет-
них заходів, або попросити більше часу – на жах Берлі-
на й Брюсселя.

Для пересічних французів обіцянка Олланда, що 
лише багатим доведеться вивернути гаманці, виявить-
ся порожнім звуком. Хоча на заможні верстви справ-
ді буде накладено величезний податок (максимум до 
75%) та значно більші фіскальні зобов’язання за фінан-
совими доходами, середні класи також постраждають, 
зокрема від підвищень податків із ширшою базою і 
збільшення ПДВ та загального соціального внеску, що 
спричинить загальне невдоволення. Всупереч інстинк-
там лівих уряд буде також змушений піти на непрості 
скорочення витрат.

Суспільством ширитиметься розчарування, й по-
пулярність Олланда різко впаде. Соціалісти запані-
кують, що можуть втратити місця після муніципаль-
них виборів 2014 року. Непримітний прем’єр-міністр 
Жан-Марк Еро стане ще менш впливовим після на-
падок розчарованих депутатів і виборців. Будуть 
сварки з зеленими, які почуваються незручно в уря-
ді; не забариться й шалена атака з правого флан-
гу. Мануель Вальс, прямолінійний міністр внутріш-
ніх справ, який серйозно взявся за злочинність у 
banlieues (густо населених іммігрантами передмістях 
багатьох французьких міст), позиціонуватиме себе як 
можливий наступник прем’єр-міністра. Міністр пра-
ці Мішель Сапен, близький союзник Олланда, вчи-
нить так само.

Загальне розчарування ще більше ускладнить ви-
конання масштабнішого завдання – відновлення 
конкурентоспроможності країни. Останні десять ро-
ків Франція програвала Німеччині, в якій витрати на 
оплату праці нижчі. Нідерланди, маючи вчетверо мен-
ше населення, нині експортують більше, ніж Франція. 
Жорсткі правила щодо скорочення штату та високі ви-

Софі Педдер, 
керівник  
паризького  
бюро  
The Economist

трати на оплату праці стримують формування робочих 
місць у Франції та розвиток малого бізнесу. Щоб мати 
простір для маневру, фірми вдаються до ненадійних 
короткотермінових контрактів.

Олланд усвідомив цю проблему й пообіцяв про-
вести реформу протягом двох років. Критичну вагу 
матиме зміна механізму фінансування соціальних 
виплат із перенесенням тягаря з фонду оплати праці 
на інші форми оподаткування, а також пом’якшення 
регулювання ринку праці. Уряд не буде настільки від-
вертим, щоб назвати такі кроки flexibilité (гнучкість), 
побоюючись посилення антиліберальних настроїв. 
Якщо лідери профспілок і представники керівництва 
не зможуть домовитися про гнучкіші правила й менш 

обтяжливі податки на фонд 
зарплати, Олланд все одно 
піде на впровадження ново-
го законодавства на початку 
2013 року. В найкращому разі 
правила буде пом’якшено, 
а підприємствам дозволе-
но зменшувати кількість ро-
бочих годин під час еконо-
мічного спаду без звільнен-
ня робітників. За кордоном 
Франція прагнутиме зали-

шитися впливовим гравцем, слово якого важить у си-
туації навколо Ірану, Сирії й особливо Малі, де вона 
надасть логістичну підтримку (але не війська) афри-
канській операції з відновлення контролю над тери-
торією, яку захопила «Аль-Каїда». Наступного року 
також відзначатимуть півстолітній ювілей Єлисей-
ського договору, який зцементував франко-німецьку 
дружбу. Французи багато говоритимуть про цінність 
цього зв’язку, щоб у такий спосіб замаскувати віднос-
ну політичну слабкість Франції. Але погляди Оллан-
да на стабілізацію єврозони розійдуться з позицією 
Берліна. Він наполягатиме на intégration solidaire (ін-
теграції за принципом солідарності) й опиратиметь-
ся Німеччині, яка виступає за підписання нового до-
говору. Протягом року Європа розколюватиме його 
уряд, його партію – і його країну.  

Суспільством 
ширитиметься 
розчарування, 
й популярність 
олланда різко 
впаде

КоРоТКо 
ПРо 2013
Шведське місто 
Мальме влаштує 
свято найгіршої 
поп-музики – його 
обрано місцем 
проведення 
конкурсу 
«Євробачення» 
у 2013 році

Олланду доведеться мати справу з протестами і не тільки
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Так чи так, а італійці голосуватимуть

З
аглядаючи в майбутнє Італії в 2013 році, можна 
побачити один чіткий факт, оповитий такими 
густими й мінливими туманами, як у Венецій-
ській лагуні. Йдеться про загальні вибори, які ма-

ють відбутися до кінця квітня й матимуть велике зна-
чення: невдалий вибір поховає надію на помірне еко-
номічне відновлення.

Сільвіо Берлусконі, за прем’єрства якого італійська 
економіка опинилася в стані стагнації, у жовтні відки-
нув жахітливу для Італії перспективу повернення на 
колишню посаду. У те, що він справді піде з політики, 
вірили не всі, але схоже, що у 2013-му відвойовувати 
владу з партією, зруйнованою розколом і обліпленою 
скандалами, доведеться вже його наступникові в ролі 
кандидата від «Народу свободи». Скоріш за все неза-
видна робота дістанеться колишньому міністрові Ан-
джеліно Альфано. 

За інших однакових умов можна сміливо було б 
прогнозувати, що лівий уряд змінить Монті та його 
міністрів-технократів у 2013 році. Проте інші умови не 

Чао, Маріо?
Джон Гупер, Рим

є однаковими. Демократична партія вже довгий час 
розколена, а П’єру Луїджі Берсані, її лідерові від 2009-
го, кинув виклик 37-річний мер Флоренції Маттео Рен-
ці. Загалом Демократичній партії загрожує радикаль-
ніша партія «Лівиця, екологія, свобода».

До того ж чимало італійців не хочуть підтримати 
жодну традиційну партію. Такий самий гнів, який по-
родив Коаліцію радикальних лівих у Греції, призвів у 
Італії до неприйняття старших політиків, які керують 
країною вже майже 20 років. Тому, власне, й дістав 
підтримку «Рух п’яти зірок», що його заснував комік 
Беппе Ґрілло, який гостро виступає проти корупції. 
Але якщо партія Ґрілло утримуватиме баланс влади, 
інвестори перелякаються. А це цілком можливо: опи-
тування засвідчують, що його рух та інша «антиполі-
тична» партія – «Італія вартостей» Антоніо ді П’єтро 
– разом можуть здобути 130 із 630 місць у нижній па-
латі парламенту.

Результати опитувань також показали, що хоча 
електорат обурений підвищенням податків і витрата-
ми з держбюджету, більше половини виборців довіря-
ють розсудливому Монті. Він спершу задекларував, що 
не має наміру залишатися в уряді, але у вересні 2012-го 
натякнув, що може передумати. Але як йому втримати-
ся в уряді? Його найбільший прихильник – П’єр Фер-
дінандо Касіні, лідер крихітного «Союзу центру». Рані-
ше чи пізніше Монті доведеться шукати союзників се-
ред правих чи лівих. 

джон Гупер,  
кореспондент  
в Італії,  
The Economist

Стару гвардію геть,  
а молоді – дорогу

К
ерівна верхівка Італії  доволі дов-
го справляє враження дуже старої. 
Середній вік генеральних директо-
рів у країні – 59 років. Цей показ-

ник зростає до 63 серед університетських 
професорів, 64 серед міністрів уряду та 67 
серед єпископів та банкірів.  Але є молод-
ші, успішні італійці, які теж можуть дечо-
го навчити своїх земляків. Ось вибірка за 
вісьмома якостями, які будуть важливими 
2013-го й у наступні роки.

1. Talento (талант). Най-
кращим придбанням 
ПСЖ може виявитися пів-
захисник Марко Вератті 
(народився 1992 року). А 
найкращі команди італій-
ської cерії «А» вважали, 

що він надто молодий, щоб організовува-
ти атаки на футбольному полі.

2. Tenacia (стійкість). 
Алессандро Дзанарді був 
водієм Формули-1, але 
після аварії 2001-го йому 
ампутували обидві ноги. 
Проте він не занепав ду-
хом і 2012 року виграв 

золоті медалі у велосипедних перегонах 
на Паралімпійських іграх в Лондоні. 

3. Tempismo (вчасність). 
Маттео Ренці (народив-
ся 1975 року)  має бездо-
ганне відчуття слушно-
го моменту. Коли стара 
політична система по-

чала валитися, Ренці, який сьогодні є ме-
ром Флоренції, оголосив, що хоче стати 
прем’єр-міністром.

4. Tecnica (техніка). Не 
все тут німцям вирішу-
вати. Неріо Алессандрі 
(народився 1961 року), 
промисловому дизайне-
ру за фахом, було 20 з га-
ком, коли він вирішив, 
що здоровий спосіб жит-
тя – це хороший бізнес, і 

заснував компанію Technogym, яка нині 
експортує продукцію до 100 країн світу. 

5. Tolleranza (толерант-
ність). Іларія Капуа (наро-
дилася 1966 року) із Па-
дуї є експертом із пташи-
ного грипу. Вона шоку-
вала ветеринарний світ, 

коли вирішила викласти у 
вільний доступ дані про шта-

ми вірусу пташиного грипу, зразки й генні 
послідовності, а ця інформація – ключ до 
впровадження стратегії глобального на-
гляду й контролю за цією хворобою. 
6. Tenerezza (ніжність). «Наслідки лю-
бові» (п’єса) – й тяжкої праці – змуси-
ли неаполітанського кіносценариста Па-

оло Соррентіно (народив-
ся 1970 року) стати ре-
жисером фільму This 
Must be the Place (бук-
вально «Мабуть, саме 

тут»), головну роль в яко-
му зіграв Шон Пенн. Фільм  

Il Divo (Блискучий) змальовує довер-
шений портрет політичної ікони Італії 
– Джуліо Андреотті. Соррентіно показує, 
чого італійці можуть досягнути, якщо по-
єднують артистичність із практичним за-
стосуванням.

7. Territorio (територія). 
Італійську кухню знають 
в усьому світі, але чужо-
земці заробили на ній 
більше, ніж самі італій-
ці. У 2007 році Оскар Фа-
рінетті (народився 1954 
року) перетворив закри-

тий вермутовий завод у Турині на перший 
магазин-ресторан Eataly. Тепер «Їсталія» 
(так цю назву можна перекласти) шале-
но популярна в Римі, Токіо й Нью-Йорку. 

8. Testа (позиція). Пао-
ла Антонеллі, (народила-
ся 1963 року), уродженка 
Сардинії, очолює відділ 
архітектури й дизайну 

в Музеї сучасного мисте-
цтва в Нью-Йорку. Вона 
каже: «Я терпіти не можу 

людей, які завжди нарікають на Італію». 

Беппе Северніні, оглядач газети Corriere della Sera й 
автор книжки Italiani di Domani («Італійці завтраш-
нього дня», видавництво «Ріццолі»)

Завтрашня 
Італія
Беппе Северніні, Мілан
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І тоді їх стало 28

1 липня 2013 року обіцяє стати до-
леносною датою в історії Хорватії. 
Якщо не трапиться чогось неперед-
бачуваного, вона стане 28-м чле-

ном Європейського Союзу. На весь про-
цес, від формального початку до набуття 
членства, Хорватії знадобилося 12 років і 
4 місяці. За цей час країна змінилася, але 
й ЄС тепер вже не той.

Інтеграційний процес змусив Хорва-
тію модернізуватися, хоча залишається 
ще чимало роботи. Колишній прем’єр-
міністр Хорватії Іво Санадер потрапив на 
лаву підсудних за кількома обвинувачен-
нями у корупції, і в 2013 році може бути 
винесено частину вироків. Хорватські ге-
рої війни постали перед воєнним трибу-
налом в Гаазі й були засуджені. Нічого з 
цього не відбулося б, якби перед країною 
не мріла перспектива членства в ЄС.

У непевному світі, вважає більшість 
хорватів, безпечніше бути в ЄС, ніж поза 
його межами. Членство в об’єднаній Єв-
ропі надасть Хорватії впливові важелі у 
відносинах з колишніми югославськими 
сусідами, зокрема Сербією та Боснією, а 
також відкриє доступ до фінансових ре-

сурсів ЄС (хорватська економіка впала в 
депресію після пікового рівня 2008 року 
й стагнуватиме у 2013 році). 

Вступ до ЄС навряд чи значить, що 
проблеми Хорватії буде вирішено. Її на-
селення (4,3 млн) старіє, а отже, насува-
ється пенсійна криза. Однак Хорватія 
має один-єдиний великий актив – чудо-
ве узбережжя. Стабільність, пов’язана з 

членством у ЄС, лише додасть йому при-
вабливості. В ЄС Хорватія обстоювати-
ме надання членства решті країн регіону. 
Чорногорія розпочала перемовини про 
вступ у 2012 році, а Сербія та Македонія 
є формальними кандидатами на член-
ство. Боснія, Албанія та Косово плекають 
такі мрії. Але вони мають глибоко вкорі-
нені проблеми, й поки в ЄС переймають-
ся кризою євро, Європу мало обходитиме, 
що перспектива набуття членства зали-
шається віддаленою для цих балканських 
країн. Ще протягом тривалого часу Хор-
ватія залишатиметься останнім за часом 
входження балканським членом ЄС. 
Тім джуда, кореспондент на Балканах, 
The Economist

Хорватія вступає  
до європейського клубу
Тім Джуда

Боротьба за 
справедливе діло
Пол Воллес

Дедалі ширший союз

В Іспанії вируватиме битва за євро 

В
ід XVI століття, коли Іспанська імперія була в 
розквіті й Філіп II керував більшою частиною 
Старого й Нового світу, Іспанія поступово втра-
чала сили й переважно перебувала на маргіне-

сах європейської історії. Але 2013 року вона стане го-
ловним театром дій за врятування євро. 

Іспанську битву вестимуть на кількох фронтах. 
На ринку облігацій боротьба точитиметься між іно-
земними інвесторами й іс-
панським урядом, який під-
рахував, що 2013 року йому 
доведеться позичити €207 
млрд, тобто 20% ВВП. Непо-
коїть те, що ця немала сума 
не включає капіталу, потріб-
ного для стабілізації нестій-
ких іспанських банків, які 

Пол Воллес, 
редактор  
економічних  
новин із Європи, 
The Economist

зазнали значних збитків після краху національно-
го ринку нерухомості. Натомість за рахунок пози-
ки буде профінансовано дефіцит та погашено бор-
ги, за якими наближається термін сплати, що сягає 
€159 млрд.

Якби уряду Маріано Рахоя довелося самотуж-
ки долати цю проблему, він майже напевне за-
знав би поразки. Але іспанський прем’єр має по-
тужних європейських союзників, озброєних нови-
ми інструментами. Рахой може запросити до €100 
млрд (хоча він сподівається, що цілком достатньо 
буде навіть менш ніж половини) зі стабілізацій-
них фондів єврозони, щоб рекапіталізувати банки. 
Якщо припустити, що він поступиться своїм само-
любством і погодиться на додаткову програму фі-
нансової допомоги, то зможе звернутися до Євро-
пейського стабілізаційного механізму (ЄСМ) по 
допомогу в залученні кредитних коштів, без яких 
уряду не обійтися в 2013-му. Своєю чергою це має 
дати змогу Європейському центральному банку 
(ЄЦБ) надати вогневе прикриття, використавши 
свою нову гармату, а саме програму викупу облі-
гацій на вторинних ринках. Купівля буде обмеже-
на облігаціями з терміном погашення до трьох ро-
ків, однак важливо те, що ЄЦБ зобов’язався вику-
повувати потенційно необмежену кількість обліга-
цій з метою зменшити їхню прибутковість так, що 

Перспектива 
новочасної 
сецесії вже 
не здається 

фантастичною

КоРоТКо 
ПРо 2013
На 30 травня 
припадає 
100-а річниця 
закінчення першої 
Балканської війни; 
друга   почалася 
наступного місяця 
й стала прелюдію 
до Першої світової 
війни 
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Каталонське питання 

Ч
и Іспанія є реальною кра-
їною, а чи конгломератом 
незадоволених націй, які 
волею історії опинилися 

в одній державі й розкол якої не-
минучий? Таке запитання може 
здатися дивним щодо країни, чиї 
зовнішні кордони залишаються 
стабільними вже 350 років. Але 
саме на нього буде витрачено 
чимало політичної енергії 2013 
року, адже зростання підтримки 
ідеї відокремлення заможної Ка-
талонії посилює занепокоєння 
щодо майбутнього Іспанії.

Тон задали події 2012 року. 
У вересні в Барселоні 8% ката-
лонців вийшли на мирну демон-
страцію на підтримку незалеж-
ності цього північно-східного 
регіону. 

Масштаби маршу за незалежність 
були несподіванкою для прем’єра Ка-
талонії Артура Маса. Він зробив вагомі 
заяви перед протестувальниками: «Те-
пер ми навіть ближче до повної наці-
ональної свободи»; «Каталонії потріб-
на держава». 

Мас пообіцяв референдум. Якщо 
його не заблокує центральний уряд, 
що цілком можливо, Мас може обме-
житися питанням про право на само-
визначення. Відповідь буде, беззапе-
речно, ствердною. А от пряме питання 
про незалежність – геть інша річ. Опи-
тування свідчать, що близько полови-
ни каталонців підтримують цю ідею, 

але більшість прагнуть «оксамитово-
го» розлучення, а не конфронтації. Із 
Рахоєм можливий лише останній ва-
ріант, а соціалістична опозиція граєть-
ся з ідеєю «третього шляху», який пе-
редбачає схвалення більш федеральної 
Конституції.

Конституцію Іспанії 1978 року було 
написано через три роки після смерті ге-
нерала Франко з побоюванням, що мож-
ливі перевороти задушать молоду іспан-
ську демократію. Багато хто, особливо в 
Каталонії та Країні Басків, вважає, що 
її слід переписати в дусі XXI століття. У 
2010 році Конституційний суд скасував 
частину каталонського Статуту автоно-

мії, схваленого 2006-го. Це рі-
шення дуже обурило каталонців, 
особливо через те, що статут було 
ухвалено на референдумі.

Та Іспанія не розвалиться 
2013-го. Більшість 7,5-мільйон-
ного населення Каталонії все ще 
вважає себе й каталонцями, й іс-
панцями. Основний рушій цієї 
хвилі сепаратизму – гроші. Кра-
їна перебуває в умовах бюджет-
ної економії, а Мас вказав, що 
каталонці мають право обурюва-
тися з приводу 8% місцевих по-
датків, які ідуть в бідніші регіо-
ни Іспанії. Він може пом’якшити 
свою риторику щодо «суверені-
тету» (Мас уникає слова «неза-
лежність») після переобрання.

Однак питання незалежності 
тепер стало частиною основних 

політичних дискусій у Каталонії й в усій 
країні. Покоління молодих каталонців 
може очікувати саме незалежності й ні-
чого меншого. Мас і Рахой сіють зерна 
конфлікту й невдоволення.  

джайлс Тремлетт, кореспондент у Мадриді, 
The Guardian

Критичний 
Мас
Джайлс Тремлетт, Мадрид

побоювання щодо розвалу євро розвіються. Якщо 
все піде за планом, спільними зусиллями Іспанія, 
ЄСМ та ЄЦБ мають подолати своїх опонентів на 
ринках облігацій. Це може привести до позитивно-
го ефекту доміно в Іспанії та всій єврозоні. Креди-
ти низької вартості стануть доступними й бізнесу, 
підштовхуючи економіку до відновлення. Витікан-
ня капіталу, яке виснажувало іспанську економіку, 
послаблювало банки та стопорило отримання кре-
дитів, може припинитися, й іноземні гроші можуть 
навіть потекти у зворотному напрямку. 

Надії на прорив у подоланні кризи євро жеврі-
ли й раніше, однак щоразу згасали. Інвесторів непо-
коїтиме подвоєння боргового тягаря Іспанії з 2008 
року. За даними МВФ, 2013-го він сягне 97% ВВП. 
Іспанські міністри незмінно применшують серйоз-
ність проблем країни. Багато що може піти й не за 
планом. Банкам може знадобитися більше ніж €59 
млрд додаткового капіталу (сума, яку розрахував іс-
панський уряд), особливо якщо економіка скоро-
титься 2013-го більше, ніж на офіційно спрогнозо-
вані 0,5%. Якщо ВВП натомість впаде на 1,5%, як 
пророкують приватні прогнозисти, уряду буде важ-
че вкластися в намічений обсяг дефіциту держбю-
джету (4,5% ВВП). Знову постануть сумніви в жит-
тєздатності плану порятунку. Витікання капіталу 

тоді продовжиться, через що умови надання креди-
тів залишаться жорсткими, буде втрачено надію на 
економічне відновлення, а виведення депозитів пі-
дірве банківську систему Іспанії.

Просідання економіки може, своєю чергою, 
спричинити зростання безробіття, що перевищить 
25% (рівень 2012 року). Профспілки обурювати-
муться з приводу реформ у сфері праці, молодь по-
стане перед сірим безробітним майбутнім, на ву-
лицях побільшає гнівних протестів. Тоді уряд опи-
ниться у скруті, бо Європа тисне на нього, вимага-
ючи ще більшої ощадливості, щоб вкластися у вста-
новлені межі дефіциту бюджету.

Далі – гірше. Іспанська криза метастазуватиме 
з економічної й фіскальної сфер у конституційну й 
екзистенційну. Коли Мадрид увів політику жорсткої 
економії, це спричинило обурення в Каталонії – ре-
гіоні, на який припадає п’ята частина ВВП Іспанії – 
щодо колосальної субсидії, яку вона платить центру 
(див. виноску). Каталонці вже відколювалися рані-
ше, хоча й давно, 1640-го, й лише на 12 років. Але 
перспектива новочасної сецесії вже не справляє вра-
ження фантастичної, й навіть якщо її вдасться уник-
нути, інвестори непокоїтимуться, що пом’якшена 
фіскальна схема для цього регіону ослабить держав-
ний бюджет Іспанії.  

Привіт, проблеми!

КоРоТКо 
ПРо 2013
Найкращі 
футболістки Європи 
позмагаються на 
Євро-2013 у Швеції. 
Німеччину вважають 
фаворитом
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Французький 
Марсель та 
словацьке  
Кошице 
рекламуватимуть 
себе як культурні 
столиці 
Європейського 
Союзу

Одна країна – два народи

Б
агато в чому 2013 рік буде не таким стресовим для 
президента Владіміра Путіна, як попередній. У 
2012-му він постав перед незнайомим і неприєм-
ним викликом: утворення найбільшого протест-

ного руху в Росії з часів розпаду СРСР, що призвело до 
потреби захищати й пояснювати своє правління у фор-
мі чогось такого, що справді нагадувало передвиборну 
кампанію. Але тепер відновився видимий спокій: прези-
дентські вибори позаду, московські вулиці здебільшого 
вільні від протестувальників, а політичних чи економіч-
них потрясінь, які могли б поставити його владу під за-
грозу, на обрії не видно. Найближчим часом його прав-
ління в безпеці.

Однак Путіну доведеться долати дві великі пробле-
ми як 2013-го, так і надалі. Перша — Кремль не спро-
можний примирити два суперечливі пріоритети своєї 
фіскальної політики: використання щедрих вливань 
із держбюджету, щоб тримати соціальне невдоволен-
ня під контролем, та збереження макроекономічно-
го добробуту країни, щоб утримувати стабільні темпи 
зростання. Напередодні президентських виборів Пу-
тін зробив низку заяв – від підвищення зарплат до збе-
реження незмінного пенсійного віку. Пізніше він дав 
уряду вказівку втілити їх у конкретних діях. Ці обіцян-
ки коштуватимуть країні 1,5% ВВП до 2018 року й ста-
нуть причиною занепокоєння серед технократичних 
радників Путіна. Економічний бум, заснований на на-
фтодоларах, добігає кінця, і чимось доведеться посту-
питися. Такою поступкою може стати Дмітрій Мєдвє-

дєв – він може втратити посаду прем’єр-міністра й ста-
ти цапом-відбувайлом. Час уже пішов.

Давно обіцяна схема приватизації, яка має  збіль-
шити надходження до держбюджету й підвищити 
ефективність державних компаній, просуватиметься 
повільно й спазматично через розбірки всередині еліт 
та неясні ринкові умови. Загалом інвестиції надійдуть 
в обмежених обсягах: держава буде обтяжена соці-
альними виплатами, а прогнозований рівень витікан-
ня капіталу в 2012 році ($65 млрд) наводить на дум-
ку, що приватний сектор не заповнить цієї прогалини. 
До того ж російська економіка вразлива через те, що 
Кремлю непідконтрольні два чинники, які найбільше 
визначають економічну, а отже, і політичну стабіль-
ність країни: ціну на нафту й вартість капіталу.

Друга проблема, яка постане перед Путіним, – це 
потреба проартикулювати бачення розвитку країни 
на новий період свого правління. Майже увесь час, що 
Путін був при владі, Кремль наголошував на стабіль-
ності й зростанні, використанні прибутків від продажу 
нафти для покращення умов життя середнього класу 
та забезпеченні іміджу Росії як впливового гравця на 
міжнародній арені. Але багатьом росіянам така сюжет-
на лінія видається дедалі менш переконливою, а Путін 
та його оточення, схоже, не знають, що робити з остан-
нім здобутим мандатом – хіба що тримати його обома 
руками. Владімір Владіміровіч втратив підтримку осві-
ченого середнього класу в найбільших містах.

Отже, Путін і його радники роблять ставку на сіль-
ське населення Росії та робітників. В результаті сфор-
мується певний стиль політики, який нагадує контр-
астну політичну культуру США – містечка проти ве-
ликих міст, професійні верстви проти робітників, «ре-
альна» чи «правдива» Росія проти ненадійних і непа-
тріотичних еліт. Нова мотиваційна ідеологія Кремля 
буде сумішшю консервативних цінностей, православ-
них настанов та підозріливої, ба навіть параноїдальної 
ксенофобії. Це впливатиме на розвиток подій всереди-
ні країни (можна очікувати епізодів, подібних до суду 
на членами гурту Pussy Riot) та в закордонній політи-
ці (незначне тертя з Заходом лише посилиться). Путін 
і далі не відмовлятиме собі в насолоді головувати під 
час підписання значних угод із іноземними партнера-
ми та на саміті Великої двадцятки в Санкт-Петербурзі, 
але на рівні міжнародній дипломатії Росія не вигляда-
тиме серйозним партнером у Вашингтоні й Брюсселі.  

ПУТІНІЗМ БЕЗ ПУТІНА?
Наразі населення регіонів та робітники, зайняті у про-
мисловості, не відчувають, що мають багато спільного 
з вуличними демонстрантами в Москві. Але ця ситуа-
ція змінюється. Ставлення в провінції до самого Путі-
на гіршає, а зовнішні чинники – зменшення цін на на-
фту чи продовження кризи в єврозоні – можуть при-
звести до зниження рівня життя й відкритого вияву не-
вдоволення. 

До розв’язання цих проблем Путін підійде з набо-
ром менш тонких інструментів, ніж раніше. Його но-
вий головний політичний архітектор, В’ячеслав Воло-
дін, надає перевагу крутим заходам і прямій конфрон-
тації. Алєксандр Бастрикін, впливовий голова Слідчо-
го комітету при прокуратурі РФ,  також належить до 
прихильників агресивного підходу.

Російській опозиції бракує єдності та національної 
підтримки. А все ж Кремль боїться. Арешти та репре-
сивні закони можуть дати Путіну перемоги в короткій 
перспективі, але вони багато кого віддалять і виявлять-
ся відразливими навіть для керівної еліти. Зрештою, 
жахливим сном для Путіна є побоювання, що хтось 
здогадається: система, яку він побудував, має більші 
шанси вижити без його фігури на чолі.  

Розділена Росія
Джошуа Яффа, Москва

джошуа Яффа, 
кореспондент  
у Москві,  
The Economist

Увага на червоне
Сальдо поточного рахунку платіжного балансу Рос�, $ млрд
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Лише можливо...

Туреччина окупує частину північної Сирії

Військовий путч зірветься в дедалі неспокійнішій Греції

Мільярдер Френк Стронак доб’ється проведення  
референдуму щодо євро в Австрії
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Р
ік 2013 буде сповнений викликів для 
Італії та Європи. Загальні та прези-
дентські вибори в Італії продемонстру-
ють, наскільки наші основні партії від-

чувають настрої громадян, а також наскіль-
ки вони здатні продовжувати започаткова-
ний торік процес реформ. Цей рік стане ви-
значальним для Європи – 17 країн єврозони 
мають знайти політичне бачення й волю, щоб 
поставити Економічний і монетарний союз 
на міцнішу основу.

Ми, італійці, вже далеко просунулися на 
шляху до безпечніших берегів. Країна зно-
ву має значний первинний профіцит, і коли 
бюджет досягне структурного балансу, наш 
борг почне меншати приємними темпа-
ми, зокрема завдяки продажу майна та ак-
цій, які належать державі. Програма реформ 
дасть змогу економіці зміцнитися, і цей про-
цес відбуватиметься одночасно з виходом із 
кризи євро.

Я особливо пишаюся тим, що поспри-
яв підвищенню рівня конкуренції й динамі-
ки в італійській економіці, наприклад, в та-
ких секторах, як професійні послуги й енер-
гетика. Це створює кращі умови для бізне-
су, сприяє зростанню зайнятості та змен-
шує ціни для споживачів. Ринок праці став 
гнучкішим, що сприятиме підвищенню про-
дуктивності та спонукатиме компанії найма-
ти більше працівників. Ми вивели держбю-
джет Італії в розряд найстабільніших у роз-
виненому світі, підвищивши фактичний 
пенсійний вік та надавши пенсії лише на 
основі внесків. У такий спосіб ми розряди-
ли часову бомбу, якою є старіння населення, 
тоді як інші країни ще не вирішили цієї про-
блеми. Водночас ми створили умови, в яких 
італійці та їхні нащадки зможуть скориста-
тися перевагами системи соціального забез-
печення.

Завдання збільшити конкурентоспро-
можність країни цим, звісно, не вичерпуєть-
ся, але я впевнений, що наша робота трива-
тиме, бо італійське суспільство зрозуміло, 
що ми діємо в його інтересах та задля май-
бутніх поколінь. Торік італійські сім’ї муси-
ли піти на чималі жертви, зокрема було по-
вернено податок на нерухомість, усі пенсії 
(крім найскромніших) залишилися на тому 
самому рівні, акцизний збір за моторне па-
ливо зріс – і все це на тлі зростання безробіт-
тя серед молоді.

Однак соціальних заворушень майже не 
було: наші громадяни зрозуміли, що жертви 
й реформи робляться на благо країни, яка 
вже не поглиблює кризу єврозони, а навпа-
ки, допомагає її розв’язати. Зменшення фі-
нансування бюджетної сфери та боротьба 
проти ухилення від сплати податків – ключ 
до такого розуміння.

Політичні партії теж послідовно і від-
повідально підтримували мій уряд у проце-
сі консолідації бюджету та проведення ре-

форм. Вони надали таку підтримку, бо до 
цього їх схиляла ситуація на фінансових 
ринках, але також і тому, що сили суспіль-
ства вказують на зміну ментальності. Ми по-
клали край таким задавненим проблемам, 
як протекціонізм та захист корисливих ін-
тересів. Саме через них борг держави нині 
перевищує обсяг її ВВП.

Розвиток Італії 2013 року залежить пе-
редусім від подолання кризи, яка почала-
ся 2007-го з падінням американського рин-
ку іпотечного кредитування, а 2009-го пере-
творилася на велику рецесію після банкрут-
ства фірми Lehman Brothers. Внаслідок цьо-
го Європа постала перед такими проблема-
ми, як надмірний дефіцит держбюджету та 
борги.

БУдУВАТи ЗАНоВо
На мою думку, ми вже подолали найгірший 
період кризи єврозони. У 2013 році ми пе-
ребудуємо Економічний і монетарний союз 
Європи так, щоб він став справді незворот-
ним. Нова архітектура вже відома. Вона по-
чинається з централізованого банківсько-
го нагляду, що є передумовою для прямої 
рекапіталізації банків за потреби. Це дасть 
змогу уникнути «ланцюгової реакції» між 
держборгом і ослабленими банками. Коли 
цей механізм буде запущено, нам потріб-
но побудувати схеми гарантування депози-
тів. Тоді така структура дасть змогу ефектив-
ніше проводити нагляд за банківським сек-
тором, а також захистить гроші вкладників і 
платників податків.

За межами банківської системи нам слід 
краще інтегрувати бюджетну й економіч-
ну політику. Взаємна відповідальність і со-
лідарність тут будуть ключовими словами. 
Ми погодилися на принцип збалансованих 
бюджетів. Це хороший принцип, оскільки 
більшість наших країн мають зрілу економі-
ку й населення, що старішає, а тому не мо-
жуть розвиватися за рахунок позик. Нато-
мість потрібні дослідження, інновації та ди-
намічніші ринки. Але нам тепер необхідне 
також економічне зростання, щоб зупинити 
втрати на ринку праці. Переконаний, ми мо-
жемо все це здійснити, водночас зміцнюючи 
демократичну легітимність та відповідаль-
ність Європейського Союзу.

Роботи перед нами ще немало. Віднов-
лення взаємної довіри – це, безперечно, 
найважче завдання для Європи тепер. Але 
якщо Жан Моне, Альчіде де Гаспері, Конрад 
Аденауер, Вім Беєн та інші фундатори змо-
гли започаткувати процес європейської інте-
грації, коли рани найжахливішого конфлік-
ту в історії людства ще не загоїлися, ми теж 
маємо досягти успіху. Ми разом збудува-
ли потужну силу, яка обстоює демократич-
ні цінності, процвітання та мир. Нам слід ті-
шитися нею, зберігати й плекати її для май-
бутніх поколінь.  

Визначальний рік для Європи

Європа готова 
відновитися 
після кризи й 
перебудувати свою 
фінансову структуру, 
поставивши її на 
міцнішу основу, 
переконує прем’єр-
міністр Італії Маріо 
Монті

На мою думку,  
найгірший момент 
кризи єврозони ми 
вже побачили
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Вихід із глухого кута можливий лише 
за умови зовнішнього тиску

П
ерша інавгурація Барака Обами була осяяна 
надіями й очікуванням змін. Над другою, на-
впаки, тяжітимуть інертність і лихі передчут-
тя. Впродовж 2013 року американці усвідом-

лять, наскільки мізерним є ефект від останніх вибо-
рів, попри жваву дискусію про належні повноважен-
ня, функції та фінансування федерального уряду.

Під час своєї першої президентської кампанії 
Обама дав чимало амбітних обіцянок: зокрема зу-
пинити глобальне потепління й перетворити Ва-
шингтон на дружну двопартійну столицю. Цього 
разу, вже навчений досвідом, він обмежився куди 
скромнішими завданнями. Пообіцяв, наприклад, 
збільшити виробництво нафти в країні й зменшити 
темпи зростання плати за навчаннях у вишах. Глава 
держави напевне ініціює заходи для досягнення та-
ких цілей і, можливо, навіть дістане схвалення Кон-
гресу. Однак упродовж п’ятого року свого перебу-
вання в Білому домі Обама найбільше зосередить-
ся на скрутній фінансово-бюджетній ситуації, в якій 
опинилася країна.

Америка може наразитися на подвійну по-
рцію податкових лих. Перше – це так звана «фіс-
кальна прірва», тобто збільшення податків і одно-
часне зменшення витрат: усе це має настати на по-
чатку 2013 року. Ніхто насправді не хоче котитися 

цією «кручею», бо економічні наслідки будуть пла-
чевні (див. Назад від «прірви», в цьому розді-
лі). Отож, так чи так, або нинішній склад Конгре-
су, або новий скасує чи відтермінує ці заходи (у дру-
гому випадку це станеться минулою датою). Але за-
лишається ще друга порція негараздів, пов’язана з 
потребою залагодити ситуацію з величезними дефі-
цитами США в довготерміновій перспективі, хист-

ким Податковим кодексом і 
дедалі більшими витратами 
на урядову програму охорони 
здоров’я та пенсійні випла-
ти. Повертаючи якомога далі 
від «фіскальної кручі», аме-
риканські політики урочис-
то пообіцяють узяти ці пи-
тання під конт роль і, можли-
во, установлять іще один фік-
тивний термін виконання за-
вдань, додавши собі рік.

Упродовж останніх двох років Обама та респу-
бліканські лідери в Конгресі переважно спереча-
лися про «велику домовленість» щодо мініміза-
ції дефіциту, але так ні до чого й не дійшли. Пре-
зидент хотів істотно збільшити податки, а респу-
бліканці наполягали на серйозніших зменшеннях 
витрат. Він побудував свою другу електоральну 
кампанію навколо таких питань, як вищі фіскаль-
ні збори з багатих та збільшення витрат на інф-

Едвард  
МакБрайд, 
голова Вашинг-
тонського бюро, 
The Economist
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раструктуру й освіту. Натомість чимало республі-
канців вимагали зменшення податків, серйозні-
ших витрат на оборонну галузь і неприйнятно ве-
ликих для більшості демократів скорочень видат-
ків на всі інші галузі.

Обама твердитиме: його перемога, а також де-
мократична більшість у Сенаті означають, що ви-
борці підтримали його версію зменшення дефіци-
ту. Однак насправді електоральні перегони прине-
сли не однозначний результат: він переміг із незна-
чним відривом, а республіканці зберегли більшість 
у Палаті представників.

Понад те, виборчі збори й республіканців, і 
демократів стали більш вузькопартійними, бо 
центристи в обох таборах пішли у відставку (час-
то під примусом). Обидві політсили опирати-
муться компромісам. Республіканці таврувати-
муть кожне підвищення податків як безглузде 
обтяження економіки, а зростання витрат (на-
віть компенсованих більшими урізаннями в ін-
шій сфері) – як безвідповідальне накручування 
держборгу. Наслідком стане продовження сва-
рок і балансування на межі можливого – ситуа-
ція, яка характеризувала Вашингтон останні два 
роки правління Обами.

Нарешті перемовники повернуться до форму-
ли, запропонованої – і відкинутої – перед виборами. 
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У Нью-Йорку та 
Лос-Анджелесі, 
найбільших містах 
США, відбудуться 
вибори мерів. На 
зміну Майклові 
Блумберґу 
та Антоніо 
Вільярайґосі, в 
яких добігає кінця 
друга каденція, 
прийдуть нові 
лідери.

Верховний суд може  
стати ліберальнішим

М
оже, американські виборці не 
надто зважали на це питан-
ня, коли вкидали бюлетені на 
президентських виборах, але 

перемога Барака Обами може стати най-
відчутнішою за монументальним фаса-
дом Верховного суду США.

Упродовж останніх років 10 Верхо-
вний суд балансував між консерватора-

ми й ліберала-
ми – по чотири 
гарантовані го-
лоси з кожного 
боку й дещо за-
гадковий суд-
дя Ентоні Кен-
неді, який по-
стійно дає ви-

рішальний голос. Хоча його призначив 
Рональд Рейґан у далекому 1988-му, він 
часто розчаровував правих, голосуючи, 
наприклад, за права гомосексуалістів 
та проти обмежень абортів, за ліміт на 
смертну кару й застосування принципу 
судової перевірки правомірності арешту 
стосовно в’язнів у таборі Гуантанамо.

Однак він частіше голосував заодно 
з консерваторами, зокрема коли 2000 
року Верховний суд постановив припи-

нити перерахунок голосів у Флориді й 
визнати переможцем президентських 
перегонів Джорджа Буша-молодшого. 
У ближчому минулому його голос був 
серед консервативної більшості (5:4), 
яка скасувала заборону на легку вог-
непальну зброю в Чикаго та Вашинг-
тоні й дозволила так званим незалеж-
ним комітетам із політичної діяльнос-
ті (super-PACs) приймати в необмеже-
ному обсязі внески для своїх кампаній. 
Крім того, суддя Кеннеді в червні прого-
лосував проти основної тези, що її Оба-
ма взяв за основу для обґрунтування ре-
форми охорони, хоча в цьому випадку 
консерватори поступилися (5:4) лібера-
лам, до яких приєднався зазвичай кон-
сервативний суддя Джон Робертс.

Судді Кеннеді 76 років, і він у добро-
му здоров’ї, та все ж, маючи такий вік, 
нелегко працювати з повним наванта-

женням. Антонін Скаліа, – мабуть, най-
консервативніший член Верховного 
суду – досяг такого самого віку. Якщо 
вони не підуть у відставку раніше, то зу-
стрінуть 80-ліття ще за президента Оба-
ми. Що стосується суддів-лібералів, то 
74-річний Стівен Бреєр іще повен енер-
гії, а Рут Бадер Ґінзбурґ виповниться 80 
через два місяці після інавгурації Оба-
ми. Обох їх призначив Білл Клінтон.

Інакше кажучи, є всі шанси, що за 
Обами у Верховному суді звільниться 
одне крісло, а то й чотири, причому ни-
нішній президент уже призначив двох 
суддів (Елену Каґан та Соню Сотома-
йор). Така ситуація дасть главі держави 
змогу, якщо тільки він зуміє переконати 
Сенат схвалити його кандидатури, пере-
творити Верховний суд із вочевидь кон-
сервативного на явно ліберальний.

Ставки високі. Суд обирає спра-
ви, які хоче заслухати, але серед пи-
тань, що, швидше за все, вийдуть на пе-
редній план, буде конституційність за-
борони одностатевих шлюбів у штатах, 
позитивна дискримінація, виборчі пра-
ва, вимоги більшої прозорості фінансу-
вання електоральних кампаній та пра-
ва штатів вирішувати питання нелегаль-
них іммігрантів. Зазираючи далі в май-
бутнє, можна очікувати, що Верховний 
суд розглядатиме справи, які стосуються 
взаємин між поколіннями в міру того, 
як витрати на пенсії та медичне страху-
вання пенсіонерів ставатимуть дедалі 
важчою ношею для молодого трудящо-
го населення.  

А судді хто?
Крістофер Локвуд

У Верховному 
суді звільниться 
одне крісло, 
а то навіть 
чотири

Республіканців попросять змиритися з підвищен-
ням надходжень до бюджету, хоча й у відносно страв-
ній формі (перероблений Податковий кодекс, який 
зменшує ставки податків, але водночас усуває лазів-
ки). Своєю чергою, демократам доведеться прийня-
ти скорочення витрат на державне медичне страху-
вання для літніх людей (програма Medicare), а може, 
й на програму державного пенсійного страхування. 
Знову ж таки, ці заходи матимуть досить приємну об-
гортку (зокрема, реформа адміністрування Medicare 
та індексація нарахувань за програмою соціального 
страхування, що враховує рівень інфляції).

Теоретично в республіканців буде менше моти-
вації опиратися домовленостям, адже Обама не бра-
тиме участі в наступних президентських перегонах і 
не зможе обернути їх на свою користь. 

Зрештою, для досягнення компромісу знадо-
биться якийсь зовнішній тиск. Виборці могли на-
тиснути в листопаді, але не зробили цього. Про-
те в якийсь момент їхній промах компенсують рин-
ки. Коли політики не вкладуться в іще один ними 
ж таки встановлений термін і не домовляться про 
план зменшення держборгу, особливо якщо наслід-
ки виявляться до пари «фіскальній прірві», фондо-
вий ринок буде на межі коми. Це більше допоможе 
Конгресові сконцентруватися, ніж неоднозначні ре-
зультати виборів.  
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Економіка знайде міцніший ґрунт

У
продовж останніх трьох років важко було зна-
йти підстави для оптимізму. Хоча Америка ви-
йшла з рецесії в середині 2009-го, не скажеш, 
ніби потім настало відновлення економіки. 

Зайнятість населення, найбільш комплексний вимір 
стану ринку праці, залишається майже на тому само-
му рівні, що й за рецесії. Зростання ледь перевищи-
ло 2%. Падіння цін на житлову нерухомість та суво-
рі умови кредитування, урізання бюджетів – як шта-
тів, такі на місцевому рівні, – зростання цін на нафту, 
нескінченна криза в Європі і, звичайно, природні ка-
таклізми (від японського цунамі до посухи на Серед-
ньому Заході США) – всі ці чинники загальмували 
початок економічного зростання.

Проте оптимістам не варто падати духом. У 2013-
му одужання американської економіки стане очевид-
нішим – темпи зростання пере-
вищать 2,5% проти попередньо-
го року, а безробіття опуститься 
нижче за 8%.

Візьмімо, по-перше, вплив 
фіскальної політики. Зменшен-
ня стимулів та урізання бюдже-
ту на всіх рівнях гальмували 
зростання. Такий самий ефект 
справив і острах «фіскальної 
прірви» – збігу в часі (кінець 
2012 року) завершення дії по-
даткових пільг та автоматично-
го зменшення витрат, що дорів-
нює 5% ВВП за рік. З краю такої 
прірви американська економіка 
може полетіти шкереберть на-
зад у рецесію.

У 2012-му передвиборна боротьба точилася пере-
важно навколо двох рецептів (демократичного й рес-
публіканського) скорочення бюджетного дефіциту 
США, який нині перебуває на неприйнятно високому 
рівні (7% ВВП). Переобрання Барака Обами прези-
дентом не усуває потреби діяти – воно просто схиляє 
цей процес на його користь. Щоб уникнути катастро-
фічного зменшення надходжень до скарбниці, Оба-
ма домовиться з республіканцями про відхід від прір-
ви. Однак після цього державним фінансам усе одно 
доведеться давати лад – заходи стимулювання (як-от 
зменшення податків на фонд заробітної плати) за-
кінчаться, а попередньо узгоджені обмеження витрат 
та підвищення податків набудуть чинності. Сукупний 
ефект такої комбінації – 1,5% ВВП.

Однак іще важливіше запитання: що Обама й 
Конгрес вирішать робити далі? Знову ж таки, буде 
спокуса відкласти все на потім, але цього не ста-
неться. Са́ме зволікання в безвихідній ситуації 2011 
року, коли Вашингтон не міг вирішити, як збільши-
ти повноваження федерального уряду, щоб випус-
тити нові боргові зобов’язання, підвело країну до 
«фіскальної прірви». Держборг знову досягне гра-
ничного значення в лютому, й республіканці напо-
лягатимуть на нових урізаннях видатків у обмін на 
згоду підняти кредитний ліміт. Виборовши новий 

мандат довіри, Обама погодиться на таке лише за 
умови, що вони зроблять поступку й дадуть згоду на 
підвищення податків.

Упродовж кількох післявиборних місяців сторо-
ни домовляться про принципи реформування й сис-
теми оподаткування та видатків, а потім більша час-
тина 2013 року піде на те, щоб утілити ці принци-
пи в реальному законодавстві. У процесі не бракува-
тиме фальстартів та взаємних 
звинувачень і трапиться при-
наймні одне зниження кредит-
ного рейтингу США. На вихо-
ді країна матиме хитромудре 
поєднання компромісів і ту-
манної системи обліку. Бізнес 
не дістане того катарсичного 
розв’язку, якого він так праг-
не, але принаймні спаде по-
стійна загроза фіскального ар-
магеддону.

Другий чинник – решта світу. Експорт відіграв 
куди серйознішу роль у нещодавньому відновлен-
ні, аніж у попередніх. Цьому сприяли, слід визна-
ти, нижчий курс обміну долара, стрімке зростан-
ня країн, що розвиваються, а також фантастична 
здатність американських компаній до пристосуван-
ня – вони встигли створити свої плацдарми на цих 

ринках. Слід віддати належ-
не також збільшенню видо-
бутку нафти й газу з нетради-
ційних внутрішніх ресурсів, 
як-от сланцю, – це означає, 
що прив’язаність Америки до 
викопного палива послаблю-
ється.

Водночас негативним 
чинником бачиться сповза-
ння в рецесію Європи. Суво-
ріша тамтешня фінансово-
бюджетна політика та ситуа-
ція в банківському секторі за-
гальмували зростання в краї-
нах, що розвиваються. Станом 
на жовтень 2012 року промис-
лове виробництво у більшій 

частині світу падало.
Завдяки зменшенню відсоткових ставок припи-

ниться сповільнення темпів розвитку країн із перехід-
ною економікою. Отже, найближчим часом решта сві-
ту не гальмуватиме Америки.

Коли ці фіскальні проблеми й економічні нега-
разди за кордоном утратять гостроту, почнуть заяв-
ляти про себе певні позитивні внутрішні сили. Близь-
кі до нуля відсоткові ставки не спричинили значно-
го підвищення попиту, бо домогосподарства й бізнес 
переймаються зменшенням боргів, накопичених під 

Назад  
від «прірви»
Ґреґ Іп, Вашингтон

Лише можливо…

Республіканці та демократи погодяться на співпрацю 
й покладуть край політичній безвиході у Вашингтоні.

Америка приєднається до ізраїльської атаки на Іран, 
що призведе до закриття Ормузької протоки та різко-
го підвищення цін на нафту.

Команда «Чикаго кабс» виграє чемпіонат США з бей-
сболу після 104-річної перерви – найдовшого проміж-
ку між чемпіонськими титулами в історії американ-
ського спорту.

Ґреґ Іп, редактор 
економічних  
новин зі США,  
The Economist

Постійна 
загроза 

фіскального 
армагеддону 

спаде

КоРоТКо 
ПРо 2013
Часопис 
Newsweek, 
який виходив 
друком 
80 років і 
тираж якого 
скоротився 
більш ніж 
удвічі проти 
максима-
льного 
значення 
(3,3 млн 
примірників 
американської 
версії в 
1991 році), 
повністю 
перейде 
в онлайн-
формат
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Кінґ і Кеннеді –  
погляд із відстані 50 років

Б
агато років потому учасники по-
дій 28 серпня 1963 року нази-
ватимуть цей день найспекот-
нішим у своєму житті. Яскра-

ве сонце посилало свої промені чвер-
ті мільйона американців, які зібралися 
на Національній алеї, щоб узяти участь 
у знаменитому «Марші на Вашингтон». 
Вони вимагали заборони расової сегре-
гації в школах, ухвалення законів на за-
хист громадянських прав та проти дис-
кримінації, підняття мінімальної фе-
деральної заробітної плати й створен-
ня програми громадської роботи для 
збільшення зайнятості.

Джон Кеннеді, тодішній аме-
риканський президент, боявся 
насильства та його можливих на-
слідків для своєї амбітної зако-
нодавчої ініціативи щодо грома-
дянських прав, яка прокладала 
собі шлях у Конгресі. Проте коли 
стало зрозуміло, що демонстран-
ти не відступляться від свого за-
думу, він дозволив їм промов-
ляти з підніжжя меморіалу Лін-
кольна.

Серед активістів, які виступи-
ли того дня, був Філіп Рендолф, 
очільник Братства провідників 
спальних вагонів, який 22 рока-
ми раніше погрожував піти де-
монстрацією на Вашингтон. Од-
нак найбільше запам’ятався ви-
ступ молодого баптистського 
проповідника, чия зірка почала 
сходити після низки протестів на 
захист громадянських прав у пів-
денних штатах, – Мартіна Люте-
ра Кінґа-молодшого.

Він звернувся до людей із та-
кими словами: «Я маю мрію, що 
певного дня четверо моїх дітей 

житимуть нарешті 
серед народу, який 
судитиме про них не 
за кольором шкіри, а 
за їхніми особистими 
рисами». Найчастіше 

цитують дев’ять повторів фрази «Я маю 
мрію…», але суть його промови окрес-
лено на початку: «Коли творці нашої 
республіки накреслили величні слова 
Конституції та Декларації незалежнос-
ті, вони тим самим підписали боргове 
зобов’язання, що його мав успадкувати 
кожен американець. Це обіцянка, що 
всім людям – саме так, чорним, а також 
і білим – буде гарантовано «невід’ємні 
права» на «життя, свободу й прагнен-
ня щастя».

Сила правозахисного громадсько-
го руху полягала в невтомності й від-
вазі його творців та рядових учасників, 
а найбільший філософський пафос, як 
показав Кінґ своєю зворушливою про-
мовою, – в тому, що цей рух мав рацію, 

а його супротивники-сегрегаціоністи 
помилялися у своїх поглядах на Аме-
рику.

Через три місяці, коли куля калібру 
6,5 мм, випущена із гвинтівки Carcano, 
забрала життя Кеннеді, його законо-
проект був уже в Регламентному комі-
теті Палати представників. Голова ко-
мітету Говард Сміт, прихильник сегре-

гації, мав на-
бір не пропус-
тити цього до-
кумента далі. 
Однак наступ-
ної весни його 
таки прийня-
ли (після дра-
матичних де-
батів у Конгре-
сі, головним 

чином через убивство Кеннеді), й пре-
зидент Ліндон Б. Джонсон в липні 1964 
року його підписав. Джонсон зауважив 
із приводу підписання, що цим кроком 

він відвернув Південь США від 
демократів на ціле покоління. 
Він помилився: минуло вже два 
покоління, й лік триває.

Коли в листопаді 2013 року 
Даллас відзначатиме 50-ті ро-
ковини вбивства Кеннеді, аме-
риканці вшановуватимуть полі-
тика, який проводив свої перші 
кампанії без допомоги телеба-
чення, мусив боротися з поши-
реним побоюванням, що ним як 
католиком керуватиме Ватикан, 
і мав настільки близький осо-
бистий зв’язок із репортерами, 
що сьогодні, в нашу еру повсюд-
них відеокамер та невблаганно-
го новинного циклу, він видаєть-
ся просто немислимим.

Що стосується Мартіна Лю-
тера Кінґа, то він став своєрід-
ним світським святим, і тепер 
його мантію приміряють на себе 
політики всіх мастей. А це вже 
вказує на справжній поступ – як 
і гострота суперечок навколо су-
часних питань расової справед-
ливості.  

Вони мали мрію
Джон Фасман, Атланта

Незабутній день

Боргове 
зобов’язання, 
що його мав 
успадкувати 
кожен 
американець

час економічного буму, а тому не мають наміру бра-
ти в кредит іще більше. І навіть ті, хто прагне отрима-
ти позику, часто не можуть зробити цього через дуже 
суворі умови кредитування. Чимало потенційних по-
купців житла не мають доступу до кредитних ресур-
сів, тож будівництво стагнує.

Проте ситуація змінюється. Інвестори, які шука-
ють вигідних оборудок, уже скупили більшість по-
мешкань на ринку. В умовах зменшення пропози-
ції нарешті відновилося спорудження нових об’єктів: 
відповідний сектор упродовж 2012 року стабільно 

зростав. Ціни на житлову нерухомість також підійма-
ються рік до року, причому вперше від 2007-го (не 
рахуючи одного тимчасового піднесення у зв’язку з 
податковою пільгою (див. Рідний дім). Домогоспо-
дарства знову почали брати більше в борг.

Американська економіка не звільниться від сво-
їх тягарів наступного року, але вони стануть уже не 
такими важкими. Тоді економічне зростання врешті-
решт стане справді відчутним, якщо, звісно, не зава-
дять політичні чи природні катаклізми. Як показує 
недавня історія, це досить серйозне застереження.  
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Енергетична незалежність все ближче 
і ближче

У Північній Дакоті небагато визначних місць. 
Однак найменш відвідуваний штат опинив-
ся в епіцентрі піднесення енергетичної галузі 
США, яка, на думку декого з експертів, може 

унезалежнити Північну Америку, ба навіть США від 
імпорту енергоносіїв. Віллістон, місто неподалік від 
родовища Баккен і за 320 км від столиці штату, сон-
ного міста Бісмарка, стало центром бурхливої актив-
ності, а сáме видобування сланцевої нафти, рідко-
го відповідника сланцевого газу. У 2013 році від по-
літичних рішень залежатиме, чи зможуть революція 
в галузі нетрадиційних джерел енергії та ширша екс-
плуатація звичних нафтогазових родовищ вивести 
Америку на шлях енергетичного самозабезпечення.

Енергетична незалежність тримається на двох 
китах: один із них – розвідка та видобуток більшої 
кількості нафти й газу, другий – зменшення спожи-
вання. В обох напрямках 2013 року можливий по-
ступ. Америка близька до самозабезпечення природ-
ним газом. Однак із нафтою інакше: країна викачує 
6,5 млн барелів сировини за день і близько 9 млн ба-
релів імпортує. Внутрішнє нафтовидобування зрос-
тає швидкими темпами, але різниця залишається ве-
личезною.

Суперечки довкола екологічного гідророзриву 
пластів (методу видобування вуглеводнів ізсереди-
ни твердої сланцевої породи) виграє́ наразі нафто-
газове лобі. Тепер питання в тому, щоб знайти біль-
ше таких покладів. Приватні землевласники радо ві-
тають нафтогазові компанії, адже отримують солідні 
чеки за передання права видобувати енергоносії. Од-
нак розширення цього процесу вимагатиме дозволу 
на збільшення обсягів видобутку у федеральних зем-
лях. Якщо його дадуть, можна не сумніватися: при-
ватні компанії нафтогазової промисловості охоче по-
турбуються про решту питань.

Біля узбережжя США є багаті запаси нафти й 
газу. Розроблення родовищ у Мексиканській за-
тоці дасть змогу перевищити показники видобут-
ку, досягнуті до катастрофи на нафтовій платформі 
Deepwater horizon. Однак розроблення родовищ на 
деяких ділянках затоки, а також уздовж частини за-
хідного й східного узбережжя США було заборонено. 
Барак Обама, на відміну від республіканців, не бажав 
скасувати цей мораторій. Якщо Америка користува-
тиметься нафтогазовими родовищами обох типів, на 
суходолі й під морським дном, і якщо їй іще трішки 
пощастить, то вона зможе перекрити різницю між 
внутрішнім видобутком і споживанням, особливо за 
умови, що експорт газу компенсує імпорт нафти в ба-
лансі споживання енергії з первинних джерел (під-
сумковий підрахунок усіх форм енергії).

Хто вважає, що ці рішення є очевидні?
Перебіг цієї боротьби за незалежність визначати-
муть два рішення. Якщо Сполучені Штати не змо-
жуть самі видобувати достатньо вуглеводнів для 
своїх потреб, багато хто погодиться на більш досяж-
ну мету, а власне дійти до самодостатності Північної 

Америки, щó означа-
тиме збільшення ім-
порту канадської на-
фти. Своєю чергою, це 
залежатиме від про-
кладення нафтого-
ну Keystone XL, який 
т р а н с п о р т у в а т и м е 
«чорне золото» з пів-

ночі на південь. Реалізація проекту запевнить Кана-
ду, що її вуглеводні матимуть попит у США. Будів-
ництво гілки може розпочатися після виборів, але 
політичні суперечки навколо проекту можуть під-
штовхнути офіційну Оттаву до прокладення трубо-
проводів до західного узбережжя, щоб експортувати 
нафту й газ на динамічні азійські ринки.

Друге рішення не привертає стільки уваги, але 
воно не менш важливе. Перенасиченість американ-
ського ринку природного газу спричинила драстич-
не зниження цін. Щоб він і далі надходив на ринок, 
інвестиції в цю галузь мають приносити більший до-
хід. Цього можна, зокрема, досягнути експортуван-
ням скрапленого природного газу до Європи й Азії, 

де ціни на блакитне паливо вищі. Прийомний тер-
мінал Sabine Pass, штат Луїзіана, збудований іще до 
початку широкомасштабного видобування сланце-
вого газу, одержав ліцензію на експорт і почне від-

вантажувати американ-
ський газ за кордон не піз-
ніше 2016 року (по завер-
шенні будівництва газо-
скраплювального термі-
налу).

Оптимісти вважають, 
що енергетична незалеж-
ність настане років через 
10, коли Америка виро-

блятиме нафти більше на кілька мільйонів барелів за 
день, постачатиме економіці куди більше газу і змен-
шить кричущу марнотратність в енергоспоживанні. 
Але немає певності, що такий стан речей буде абсо-
лютно позитивним. 

Приватні 
землевласники 
радо вітають 
нафтогазові 
компанії

Саймон Райт,  
кореспондент  
із питань енерге-
тичного сектору, 
The Economist

Свердлити чи не свердлити 
– ось у чім питання
Саймон Райт

КоРоТКо 
ПРо 2013
Суди мають 
вирішити, чи 
увійшла компанія 
Apple у змову із 
книговидавцями, 
щоб установити 
вигідні ціни й 
у такий спосіб 
випередити 
компанію Amazon. 
Якщо Apple та її 
співвідповідачі 
програють справу, 
Amazon неподільно 
запанує на 
роздрібному ринку 
е-книжок
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Я
к новообраним президентові та Кон-
гресу відновити конкурентоспромож-
ність Сполучених Штатів? У минуло-
му американські фірми й робітники ті-

шилися процвітанням, бо в США були най-
продуктивніші умови ведення бізнесу. Краї-
на зберегла свої основні сильні сторони, але 
припустилася непотрібних витрат, а рівень 
кваліфікації та критично важливих активів 
упав. На жаль, під час президентської кампа-
нії кандидати не визнали цієї проблеми й не 
запропонували стратегій її вирішення.

На схемі відбито погляди близько 10 тис. 
випускників Гарвардської школи бізнесу, 
опитаних у межах нашого Проекту забезпе-
чення конкурентоспроможності США. Сер-
йозні питання, показані у двох нижніх ква-
дратах, вимагають відповідних заходів уже 
сьогодні. Потрібно зробити вісім кроків на 
рівні федеральної політики. Кожен із них 
можна впровадити в життя за два-три роки. 
Більшість ділових лідерів та високопосадов-
ців з обох політичних таборів, демократич-
ного й республіканського, погоджуються із 
суттю перелічених нижче заходів (принай-
мні за зачиненими дверми). Поступ бодай у 
кількох із цих напрямків матиме трансфор-
маційний вплив на країну.

1. Полегшення імміграційних умов для ви-
сококваліфікованих працівників. США поста-
ла перед проблемою нестачі кваліфікації в га-
лузях, які вимагають ґрунтовних знань. У її ви-
шах здобувають освіту найкращі студенти з 
усього світу, але нинішня імміграційна полі-
тика побудована так, що багато іноземних сту-
дентів змушені повертатися додому чи пере-
їжджати до третіх країн. Нам потрібно прикрі-
пляти Green card, яка дає право на проживан-
ня, до кожного магістерського й вищого ступе-
ня в галузі математики, природничих наук, ін-
женерної справи та менеджменту.

2. Спростити оподаткування юридичних 
осіб. США мають найвищу ставку корпора-
тивного податку серед країн Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку, хоча 
фактичні доходи невисокі. Компанії шукають 
податкових прихистків у офшорах і розміщу-
ють робочі місця за кордоном. Сполученим 
Штатам потрібна система з набагато нижчою 
ставкою податку, але без лазівок, яка давала б 
стільки само, а то й більше податкових надхо-
джень, як сьогодні.

3. Оподатковувати закордонні прибутки 
лише в тій країні, де їх отримано. Американ-
ські компанії сплачують податки за свої опе-
рації в зарубіжжі згідно з місцевими ставка-
ми, але коли ці прибутки повертаються до-
дому, держава бере з них додаткову суму так, 
щоб сукупний податок дорівнював американ-
ській ставці. Така норма має на меті відбити 
в компаній бажання переносити діяльність 
за кордон, щоб сплачувати менші податки. 
На практиці, однак, у них зникає охота ске-
ровувати свої прибутки до США: близько $1,4 
трлн прибутків американських компаній осі-
дають за кордоном. 

4. Розібратися з деформаціями торгів-
лі. Америці бракує стратегії поведінки з 
державами-однодумцями, яка допомогла б 
відкрити доступ до ринків споживання в кра-
їнах, що розвиваються.

5. Спростити регулювання. У відповідь 
на питання про найбільшу перешкоду ін-
вестиціям і створенню робочих місць у США 
наші респонденти найбільше вказували на 
нормативно-правове регулювання. Пріори-
тет тут полягає не в зниженні стандартів, а в 
розумнішому підході до регулювання, а та-
кож спирався б на скрупульозний аналіз рен-
табельності вживаних заходів.

6. Впровадити програму покращення інф-
раструктури. Американські дороги, порти, те-
лекоми та енергетична інфраструктура відста-
ють від найкращих світових взірців. Потрібна 
нова федеральна програма, за якою буде асиг-
новано кошти на проекти, що найдужче спри-
ятимуть розвитку економіки. 

7. Узгодити правову базу для видобутку 
сланцевих нафти й газу. 

8. Збалансувати федеральний бюджет. 
Що довше федеральний уряд уникатиме сво-
го зобов’язання, то менше йому довіряти-
ме приватний сектор, а відтак від останнього 
надходитиме менше інвестицій.

Перелічені пріоритети – це ще не повний 
список заходів, потрібних для відновлення 
конкурентоспроможності США (на реформу-
вання початкової освіти та охорони здоров’я 
знадобиться понад три роки). Але ці захо-
ди докорінно змінять економічну траєкто-
рію країни й відродять серед усіх американ-
ців відчуття оптимізму, справедливості й на-
явності можливостей.  

Яких заходів Вашингтону 
слід ужити вже сьогодні

Майкл Портер 
та Ян Рівкін, 
співголови Проекту 
забезпечення 
конкуренто спро-
мож ності США 
в Гарвардській 
шко лі бізнесу, 
про понують план 
від новлення по-
тужності Америки

Митний 
кодекс

Політична 
система

Система 
початкової освіти

Макрополітика

Правова база
Кваліфікована 
робоча сила

Інфраструктура зв’язку
Гнучкість наймання 

та звільнення

Майнові права

Логістична інфраструктура

Регулювання

Кластери

Корпоративний менеджмент
Підприємництво Університети

Інновац

Ринки капіталу

Слабка сторона, але є прогрес
Слабка сторона й має місце погіршення

Сильна сторона і є прогрес
Сильна сторона, але має місце погіршення

Розкладаємо по поличках
Бізнес-клімат США порівняно*:

Теперішній стан США, % (баланс кількості респондентів, які визнали показник сильною/слабкою стороною)
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США конкурентоспроможні тією 
мірою, якою їхні компанії можуть 
успішно конкурувати в глобальній 
економіці, водночас підіймаючи рі-
вень життя звичайних американ-
ців. Фірмам слід бути конкуренто-
спроможними, але й працівники 
повинні мати гідні умови. Якщо од-
ного складника пари бракує, це не 
правдива конкурентоспроможність, 
і така ситуація нестабільна.
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Північна та  
Південна Америка

Діловий рік вабить

Н
а тлі все ще інертної та досить похмурої сві-
тової економіки Латинська Америка виріз-
нятиметься як відносно яскрава світла пля-
ма, хоч і не настільки яскрава, як годи лося б. 

Наступного року відбудеться мало значущих вибо-
рів, і уряди держав регіону матимуть нагоду продо-
вжувати реформи. Деякі країни, зокрема Мексика,  
з цього скористаються. Є серйозні підстави очікува-
ти, що Революційні збройні сили 
Колумбії (ФАРК) нарешті пого-
дяться демобілізуватися.

Економічне зростання в Латин-
ській Америці буде солідне, але не 
блискуче – 3,5–4%, хіба що трохи 
більше аніж 3,1% у 2012 році. Ру-
шієм виступатиме переважно Бра-
зилія, де зростання знову сягне 
близько 4% завдяки зниженню від-
соткових ставок і зменшенню по-
датків на корпорації та на споживчі 
товари. Перу, Чилі й Колумбія зно-
ву покажуть темпи зростання, вищі 
за середні в цій частині світу. Лати-
ноамериканці з тривогою стежити-
муть за Китаєм, найбільшим торго-
вим партнером багатьох країн регі-
ону. Будь-яка ознака того, що спо-
вільнення економіки КНР пере-
творюється на спад, різко підітне 
ціни на експортні товари регіону.  
А от позитивна динаміка в Європі 
та США додасть оптимізму.

На внутрішніх латиноамери-
канських ринках нарощування 
темпів зростання вимагає змін, 
які піднімуть продуктивність.  
У зв’язку з цим пильна увага буде 
прикута до Енріке Пенья Ньє-
то, який заступає на посаду 
президента Мексики 1 грудня 
2012 року: чи зможе він провес-
ти широкомасштабні зміни, які відкриють шлях 
приватним інвестиціям в енергетичний сектор, 
починаючи з видобутку природного газу й гли-
боководної нафти та нафтопереробної галузі (див. 
його статтю в цьому розділі). У Бразилії прези-
дент Ділма Руссефф зосередиться на впровадженні 
обіцяних договорів для вкрай потрібних приватних 
інвестицій в інфраструктуру.

З-поміж більших країн лише Чилі проведе пре-
зидентські вибори 2013 року (в листопаді). Між кан-
дидатами – колишнім президентом лівоцентрист-
ської орієнтації Мішель Бачелет та представни-
ком владного альянсу правоцентристських сил Ло-

ренсом Ґолборном – точитиметься рівна боротьба. 
За новим законом, виборча реєстрація відбуваєть-
ся автоматично, що збільшить потенційний елек-
торат більше ніж у півтора раза. Проте голосуван-
ня тепер добровільне, й апатія виборців може по-
собити Мішель Бачелет. Якщо поглянути на менші 
країни, то Рафаель Корреа в Еквадорі виграє мандат 
на другий термін у боротьбі проти розділеної опо-
зиції. Корреа зажив популярності завдяки нафтово-
му буму та соціальним видаткам із бюджету. У квітні 

відбудуться президентські перегони в Парагваї, піс-
ля яких, швидше за все, до керма повернеться кон-

сервативна партія «Колора-
до». Після виборів країна зно-
ву ввійде до Союзу південно-
американських націй та еко-
номічної спілки МЕРКОСУР. 
Його членство у цих організа-
ціях було тимчасово припине-
но після імпічменту Фернандо 
Луґо в червні 2012-го.

В Аргентині 2013 рік ста-
не вирішальним для прези-

Нова нормальність Латинської Америки
Майкл Рейд

Майкл Рейд, 
редактор новин  
із Північної та  
Південної Америки, 
The Economist

Приємні 
новини  
у 2013 році 
можуть 
надійти  
з Колумбії

Колумбія живе надією на мир

КоРоТКо 
ПРо 2013
Болівія, яка наразі 
є асоційованим 
членом МЕРКоСУРу, 
подасть заяву на 
повне членство у 
цьому торговому блоці
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дента Крістіни Фернандес де Кіршнер. На виборах 
до Конгресу, які відбудуться, найімовірніше, в жов-
тні, вона намагатиметься наблизитися до здобуття 
двох третин місць. Така більшість дасть їй змогу змі-
нити Конституцію і піти на третій термін. У березні 
Фолклендські острови (населення 2600 осіб) поміт-
ною більшістю голосів висловляться на референду-
мі за збереження статусу заморської території Спо-
лученого Королівства, що має змусити решту лати-
ноамериканських країн поважати самовизначення 
місцевого населення й відмовитися від підтримки 
претензій Аргентини на цю територію. 

У Венесуелі від січня Уґо Чавес розпочне новий 
шестирічний термін. У жовтні він виграв президент-
ські вибори, однак стан здоров’я в нього непевний. 
Йому доведеться ввести режим економії, який різко 
контрастуватиме зі стрімким збільшенням видатків у 

2012-му. Варто поспостерігати за Ніколасом Мадуро 
Моросом, новим чавесівським віце-президентом. Опо-
зиція серйозно заявила про себе на виборах глави дер-
жави, а тепер сподіватиметься на поважний результат 
на виборах губернаторів штатів у грудні 2012 року.

Приємні новини у 2013 році можуть надійти з 
Колумбії. Її президент Хуан Мануель Сантос спо-
діватиметься, що мирні перемовини, розпочаті з 
ФАРК, покладуть край партизанщині цієї найстарі-
шої (що діє від 1964 року) повстанської сили в Ла-
тинській Америці. Уряд прагне, щоб діалог, який 
відбувається головним чином у Гавані, завершився 
ще задовго до початку президентської виборчої кам-
панії, адже в травні 2014-го Сантос може піти на пе-
реобрання. ФАРК теж зацікавлена в тому, щоб вчас-
но підписати мирний договір і самій узяти участь у 
цих виборах. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
У Перу почнуть 
комерційну 
експлуатацію 
двох вітряних 
електростанцій – 
найбільших  
у Південній Америці 
поза межами Бразилії

Бразилія готується до двох 
мегаподій

З
аявка Бразилії на проведен-
ня чемпіонату світу з футболу  
2014 року та літніх Олімпійських 
ігор 2016-го почасти ґрунувалася 

на відновленні природної справедли-
вості: Південна Америка вос-
таннє приймала футбольний 
турнір у далекому 1978-му  
(в Аргентині) й ще ніколи не 
проводила Олімпіади. Вод-
ночас Бразилія вихвалялася 
своїм «найкращим»: країна 
вважає себе духовною бать-
ківщиною «гри мільйонів», 
а Ріо-де-Жанейро, місто-
господар майбутніх Олімпій-
ських ігор, – місцем прове-
дення найсвятковіших у сві-
ті мегазаходів. 

Упродовж 2013 року ста-
не зрозуміло, чи ці вихвалян-
ня справдяться. Чи буде гото-
ва інфраструктура, якою не-
хтували десятки років, до пе-
реміщення фанів між 12 міс-
тами, що прийматимуть мат-
чі Мундіалю? Принаймні ста-
діони будуть готові, хоча до 
проведення Кубка конфеде-
рацій у 2013 році, головної 
репетиції перед чемпіонатом 
світу, всім вимогам відповіда-
тиме не більше ніж половина 
з них. Проте стадіони влетять 
у копієчку, а фани зможуть 
дістатися туди лише за умови, 
що міста-господарі закриють 

школи й офіси у дні проведення матчів, 
щоб розвантажити дороги. 

Рішення розкидати матчі на  
12 міст, хоча вистачило б і восьми, озна-
чає, що після турніру в Бразилії зали-
шиться ціле стадо «білих слонів» – за-
йвий тягар для економіки. Чотири 
міста-господарі не мають хорошої міс-

цевої команди, а в Бразиліа та Манаусі 
зовсім небагато фанів. На кін поставле-
но забагато честі, щоб робити якісь ре-
візії у 2013 році. 

Проведення Олімпіади обнадіює 
дещо більше: Ріо-де-Жанейро має до-

даткові два роки на приготування. 
До того ж це одне з небага-
тьох міст, які можуть уміс-
тити вдвічі більше готе-
лів та розважальних закла-
дів без вичерпування попи-
ту. У 2013 році гості Ріо му-
ситимуть вдовольнятися по-
ганенькими й недешевими 
кімнатами, але до кінця року 
там уже будуватимуть 13 тис. 
нових готельних номерів.  
У планах розбудови тран-
спортної мережі перевагу на-
дано розкішному передміс-
тю Барра-да-Тіжука, де розта-
шується Олімпійське містеч-
ко: у 2013 році швидкісна ав-
тобусна лінія сполучить його 
з Міжнародним аеропортом 
Ріо-де-Жанейро «Галеан», а 
до початку Олімпіади гілка 
метро простягнеться до цен-
тру міста й славнозвісних пля-
жів. Інші райони мусять чека-
ти на свою чергу. Банди, які 
контролюють більшість місь-
ких нетрів, зазвичай переста-
ють з’ясовувати стосунки в пе-
ріод новорічних свят і карна-
валів. Організатори впевнені, 
що так вони вчинять і на час 
Олімпійських ігор.  

Випробування спортом
Гелен Джойс, Сан-Паулу

На кін поставлено забагато 
честі, щоб робити якісь 
ревізії у 2013 році

Серйозно?
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Канада прагне більше, ніж символів

К
оли ви дивитеся на мордочку панди, що ви у 
ній бачите? Мільйони відвідувачів звіринців 
шикуються в черги, щоб помилуватися цією 
симпатичною твариною. Захисники довкіл-

ля вбачають у панді потужний символ боротьби за 
збереження загрожених видів. Китайські урядов-
ці, які експлуатували це миловидне й рідкісне ство-
ріння століттями, вважають її корисним диплома-
тичним інструментом. А прем’єр-міністр Канади 
Стівен Гарпер, який домовився про те, щоб КНР 
позичила Канаді пару панд на 
початку 2013 року, трактує цей 
жест як підтвердження, що по-
літика його уряду стосовно Під-
небесної нарешті починає давати 
позитивні результати.

Коли в лютому 2012 року зоо-
парк міста Чунцина оголосив про 
домовленість, Гарпер сказав, що 
довірення Канаді двох екземпля-
рів «китайського національного 
скарбу» – це «величезна честь» і 
що присутність панд у його кра-
їні нагадуватиме про «глибоку 
дружбу й добру волю» між двома 
державами. 

У Канаді цю домовленість 
тлумачать як ознаку того, що 
різкі заяви та хибні кроки кон-
сервативного уряду Гарпера на 
початку його правління, як-от 
звинувачення Китаю в пору-
шенні прав людини та промис-
ловому шпигунстві у 2006-му, 
неприсутність прем’єр-міністра 
на Олімпійських іграх у Пекі-
ні 2008 року та затягування 
офіційного візиту аж до 2009-
го, вже не стоятимуть на пере-
шкоді конструктивнішим відносинам між двома 
країнами. Власне, вони, вочевидь, покращали у  
2012-му: було укладено двосторонні угоди про 

експорт уранової сировини 
до Китаю та захист інвес-
тицій. Тепер перед Гарпе-
ром стоїть завдання розбу-
довувати відносини на цих 
засадах.

Хоча ділові кола під-
тримують політику Гарпера 
щодо Китаю, частина його 

основних прихильників опирається такому курсу 
і все ще боїться Піднебесної. Переважно апатична 
громадськість вважає, що у відносинах із багатою 
на природні ресурси Канадою Китай виступає про-
хачем. Під час суперечки зі США щодо пропонова-
ного маршруту прокладення трубопроводу Keystone 
XL рефреном звучала думка, що, коли американці 
не хочуть отримувати сиру нафту з Альберти, то Ка-
нада продаватиме її КНР (попри те що потрібної для 
цього інфраструктури не було й навряд чи її змогли 
б швидко побудувати). Переконання канадців у сво-
їй важливості різко контрастує з оцінкою, яку нещо-

Загравання з Китаєм?
Мадлен Дроган, Оттава

Мадлен 
дроган,  
кореспондент  
у Канаді, 
The Economist

давно дав один їхній-таки китаїст у Пекіні: «Кана-
да – це далека цятка у свідомості китайців».

Цього недостатньо. За оцінкою канадського 
уряду, за наступні 10 років буде реалізовано про-
екти добувної промисловості вартістю близько  
650 млрд канадських доларів, якщо до них долу-
чаться інвестори. Фінансування цілком може на-
дійти з КНР. Іще переконливішим є аргумент про 
вигідність торгівлі з Китаєм. Частка Канади у сві-
товому експорті впала від 4,5% у 2000 році до 2,5% 
у 2010-му переважно через те, що 85% її експорту 
припадає на кволі ринки США і Японії та економі-

ку ЄС, яка нині стагнує, і лише 8% на найдинаміч-
ніші економіки, як-от Китай.

Спостерігачі вважають, що 2013 рік забезпечить 
покращення діалогу між двома країнами. «Ми по-
вернулися до нормальнішої ситуації, за якої коливан-
ня в канадсько-китайських відносинах скромніші й 
не такі різкі, як у китайсько-американських», – каже 
Ґордон Гoлден із Китайського інституту в Універси-
теті Альберти.  

«Канада – це 
далека цятка 
у свідомості 
китайців»

Лише можливо…

Гватемала й Беліз залагодять свій територіальний 
спір.

Мексиканські сили захоплять Хоакіна Ґусмана Лоеру 
на прізвисько El Chapo (Коротун), найбільш розшуку-
ваного й невловного наркобарона у світі.

Надії сепаратистів Квебеку розвіються, коли уряд 
меншості, що його сформувала Квебецька партія, за-
знає фіаско.

КоРоТКо 
ПРо 2013
Австралійсько-
британська 
експедиція 
відтворить 
легендарне 
плавання 
дослідника 
Ернеста Шеклтона 
з Антарктики до 
острова Південна 
Георгія

Дай п’ять, Стіве
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С
пад, який триває і досі, позначився на 
економічному розвитку в усьому світі, 
але найбільше допік найрозвиненішим 
економікам. За даними Міжнародної 

організації праці, 600 млн продуктивних ро-
бочих місць мають бути створені на земній 
кулі за наступні 10 років, щоб забезпечити 
стійкий розвиток і не допустити розшаруван-
ня суспільства.

Тоді як зростання перехідних еконо-
мік сповільнилося, великі країни, що роз-
виваються, як-от Мексика, закладають і на-
далі міцні підвалини майбутнього зростан-
ня та соціального прогресу. Свідченням цьо-
го може бути їхнє швидке відновлення піс-
ля світової кризи 2007–2008 років. Експер-
ти у фінансовій галузі, зокрема Golden Sachs 
та Nomura, передбачають, що у 2020-му еко-
номіка Мексики входитиме до десятки най-
більших у світі. Однак, попри ці позитив-
ні тенденції й прогнози, надто багато мекси-
канців усе ще перебувають у лабетах бідності 
й страждають від таких поширених проблем, 
як насилля та корупція.

1 липня 2012 року мексиканський народ 
проголосував за зміни. Як президент свого 
народу, я зобов’язаний забезпечити демокра-
тичні умови для досягнення поступу, якого 
мексиканський народ потребує і на який ціл-
ком заслуговує. Із цією метою, починаючи від 
президентської інавгурації 1 грудня 2012-го й 
упродовж 2013 року, ми працюватимемо на 
побудову ефективної держави. Започаткуємо 
низку політичних та економічних реформ, 
щоб наблизитися до трьох загальних націо-
нальних цілей, які покращать добробут на-
шої країни.

По-перше, права мексиканців мають ста-
ти реальними, а не просто ідеалами, викла-
деними в Конституції. Ми запропонуємо за-
конопроект, який матиме на меті реформу-
вання системи соціального страхування, щоб 
вона стала універсальним правом, доступ-
ним для всіх мексиканців, а не лише для 40% 
населення, як нині. Крім того, нам потрібно 
буде продовжити реформування педагогіч-
ної системи, щоб гарантувати громадянам 
справжню можливість користуватися освітні-
ми правами та високу якість навчання і в та-
кий спосіб перетворити Мексику на суспіль-
ство знань. Мексика пройшла довгий шлях 
розвитку політичних і громадянських свобод, 
і я цілком підтримую ідею їх зміцнення в умо-
вах демократичної та мирної країни. Ми за-
початкуємо нову стратегію національної без-
пеки, щоб знизити рівень насильства й побо-
роти наркокартелі.

Друга національна мета полягає в повно-
му використанні нашого справжнього еконо-
мічного потенціалу. Це вимагає зваженого 
управління державними фінансами та пова-
ги до автономії Центробанку, що має сприяти 
збереженню макроекономічної стабільності. 

Конкуренція в ключових секторах економіки 
повинна стати реальністю. Тому доконечним 
завданням є введення політики, яка сприяти-
ме конкуренції в усіх галузях.

Отже, ми працюємо над серією структур-
них реформ, щоб вивести мексиканську еко-
номіку на вищий рівень. Реформа ринку пра-
ці забезпечить більшу гнучкість, не утискаю-
чи водночас права робітників. Фіскальна ре-
форма збільшить ефективність податкової 
системи.

До того ж ми впровадимо далекосяж-
ну реформу енергетичного сектору, щоб ви-
рішити його актуальні проблеми. Партнер-
ство приватних компаній і державних органі-
зацій – механізм, який ми рекомендуватиме-
мо в усіх галузях економіки, – може поспри-
яти зростанню інвестицій у нафтову й елек-
троенергетичну галузі, що дасть змогу націо-
нальній нафтовій компанії Pemex залишися 
рушієм розвитку, не поступившись при цьо-
му державною власністю на національні ре-
сурси.

Третя наша мета – повернення Мексики 
на позицію лідера серед потужних країн, що 
розвиваються, на земній кулі. Як найбільша 
іспаномовна країна світу, ми повинні відігра-
вати ключову економічну, культурну й полі-
тичну роль на міжнародній арені. Маємо по-
вернути собі лідерство у Латинській Америці, 
активніше стимулюючи культурні, соціаль-
ні та економічні обміни на двосторонньому 
й регіональному рівнях. Нам слід поглиби-
ти стратегічне партнерство з нашими північ-
ними сусідами, щоб Північноамериканська 
зона вільної торгівлі знову стала рушієм еко-
номічного зростання. Щоб урізноманітнити 
наші економічні відносини з рештою світу, 
ми повинні використовувати вже наявну ін-
ституційну базу й нарощувати обсяги торгівлі 
та інвестицій з Азійсько-Тихоокеанським ре-
гіоном і Європейським Союзом.

Нова модель
Мексика виконуватиме свої обов’язки як 
член міжнародної спільноти. Ми зміцнимо 
співробітництво в особливо актуальних для 
нашої країни питаннях, як-от міжнародна мі-
грація, зміна клімату й боротьба з контрабан-
дою наркотиків та організованою злочинніс-
тю, а також зосередимося на координації еко-
номічної політики й технічного співробітни-
цтва.

Перед Мексикою стоїть чимало викли-
ків, і ми активно працюємо, аби досягнути 
результатів, які наші громадяни мають пра-
во очікувати. У своїй демократичній країні 
працюватимемо на модель економічного, по-
літичного й соціального процвітання, в якій 
співіснують прагматизм і повага до лібераль-
них цінностей. Це не лише розкриє наш по-
тенціал, а й зможе стати джерелом натхнення 
для інших країн, що розвиваються. 

 

Час Мексики

Енріке Пенья  
Ньєто, 
новообраний 
президент 
Мексики, 
формулює свої 
пріоритети

Як найбільша  
іспаномовна  
країна світу, ми  
повинні відігравати 
ключову роль на 
міжнародній арені
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Індійський уряд чекає не дочекається закінчен-
ня 2012-го. Ну й рік видався! Корупційні сканда-
ли, гальмування економіки, застій в інвестиціях, 

падіння рупії, масштабні перебої з електропостачан-
ням, сильні мусони, блокада парламенту... Ці та інші 
лиха терзали країну впродовж року. А для Індійсько-
го національного конгресу (ІНК), який очолює уряд, 
додайте ще розгромну поразку на важливих вибо-
рах у штаті Уттар-Прадеш, гнівні вимоги відставки 
прем’єр-міністра Манмогана Сінґга, плюс неспромож-
ність ефективно управляти країною. Такий рік краще 
забути й не згадувати.

Але наступний може виявитися ще гіршим. Полі-
тичні перспективи, особливо для ІНК, похмурі. Уже 
фактично розпочинається виборча кампанія до на-
ступних загальних виборів (зараз вони, до речі, до-
рожчі за президентські в Америці). Дедалі дужче три-
вожить економіка.

Бюджет, якого очікують у березні, матиме вирі-
шальне значення. Це буде останній кошторис перед 
наступними національними виборами, тож від міні-
стра фінансів Паланьяппана Чидамбарама чекають 
роздачі слонів. Після повторного обрання у 2009 році 
ІНК набрав навдивовижу багато місць у парламен-
ті – головно завдяки схемам працевлаштування для 
селян, які все ще становлять дві третини індійського 
електорату.

Тепер Конгресу кортить повторити цей трюк,  
можливо, перекидаючи гроші безпосередньо на бан-
ківські рахунки сільських мешканців або реалізовую-
чи гарантії «права на їжу». Хай там як, а будь-який чу-
довий новий план назвуть на честь кого-небудь із ди-
настії Неру – Ґанді (треба швиденько «забити» автор-
ські права на назву «Фонд соціальної допомоги селу 
імені Раджива Ґанді»!), щоб електорат знав, якій пар-
тії дякувати за покращення.

Але в пана Чидамбарама виникла проблема. Спад 
економіки (Індії пощастить, якщо зростання у 2013 
році сягне набагато вище за 6%), нижчі від очікува-
них доходи від податків, фіскальний дефіцит, що про-
сто злетів до небес (і можливо, до кінця 2012 року сяг-
не 9%), та неспроможність значно скоротити затратні 
субсидії – все це разом узяте залишає скарбницю по-

рожньою. Не виключено, 
міністр фінансів просто 
не матиме часу займати-
ся політикою, якщо враху-
вати побоювання за довго-
строкову перспективу ста-
ну здоров’я індійської еко-
номіки, нагальну загрозу її 
кредитному рейтингові й 
(усе може бути) кризу пла-
тіжного балансу.

У вересні 2012 року 
вони разом із паном Сінґгом оголосили про прове-
дення деяких давно назрілих, але обмежених еконо-
мічних реформ. Наприклад, незначне підняття ціни 
на пільгове дизельне пальне або допуск у країну іно-
земних супермаркетів (як-от Walmart). Це виклика-
ло скандал. Та без глибших, важчих реформ дальшо-
го скорочення субсидій, а можливо, ще й реформуван-
ня земельного і трудового законодавства перспективи 

КоРоТКо 
ПРо 2013
McDonalds, король 
ринку бургерів, 
обслуговуватиме 
тепер іще й 
індійських гурманів, 
відкривши в 
цій країні два 
вегетаріанські 
ресторани

Адам Робертс,  
кореспондент  
The Economist 
у м. Делі, Індія

Це залишає 
відкритим 
давно назріле 
питання: коли 
попрощатися із 
паном Сінґгом

Боротьба титанів
Адам Робертс, Делі
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економіки Індії породжуватимуть сумніви. Інвестори 
не захочуть вкладати свої кошти, а рейтингові агенції 
будуть готові оцінити борг держави як безнадійний.

Крім економіки, на країну чекають іще й політич-
ні випробування. Якщо 2012-й був «роком сатрапів», 
видатних і впливових регіональних політиків, то 2013-
го у двобої зійдуться ІНК і «Бхаратія джаната парті» 
(БДП), найбільша опозиційна партія країни. Взагалі 
БДП має більше шансів вийти з цього поєдинку пере-
можцем.

ВЕНІ, ВІдІ, МодІ
У першому раунді змагатиметься «тверда рука» БДП 
Нарендра Моді, головний міністр штату Гуджарат, яко-
го вже на кожному розі рекламують як кандидатуру в 
прем’єр-міністри на виборах 2014 року. Що вагомішим 
буде його успіх на перегонах у своєму штаті наприкін-
ці 2012-го, то кращими стануть шанси в боротьбі про-
ти політичних суперників. Після виборів у Гуджараті 
він почне мову про загальнодержавні проблеми й на-
віть може переїхати до Делі. Якщо він достатньо про-
никливий, то створить собі образ індуїста-націоналіста 
і спробує сподобатися поміркованим одновірцям, а та-
кож релігійним, кастовим та іншим меншинам.

Електоральні перегони в трьох віддалених північ-

но-східних штатах у березні та ще одні – пізніше того 
ж таки року – привернуть на деякий час увагу до цьо-
го занедбаного, інколи неспокійного регіону. Але для 
решти Індії цікавішими будуть вибори до законодав-
чих зборів п’яти великих штатів, де зійдуться у дво-
бої ІНК та БДП. У трьох штатах-важковаговиках, які 
нині контролює «Бхаратія джаната парті» (Карната-
ка, Мадх’я-Прадеш і Чхаттісгарх), вистачає проблем 
із корупцією або неефективністю влади. Але можна 
робити ставки на те, що за результатами голосування 
БДП збереже лідерські позиції принаймні у двох із них 
(а можливо, і в усіх трьох). А от Конгрес, навпаки, ба-
читься дуже вразливим у двох «своїх» важливих шта-
тах – Делі (столицю теж вважають за штат) і Раджаст-
хані. Це залишає відкритим давно назріле питання: 
коли попрощатися із Сінґгом, якому у вересні 2013-го 
виповниться 81 рік? Можливо, він сподівався вже бути 
на заслуженому відпочинку. Але той, кого визнають 
його наступником, Рауль Ґанді, дедалі більше стає схо-
жим на принца Чарльза: йому самою долею призначе-
но успадкувати пост завдяки своєму імені, хоча він за-
вжди залишається стажером. Цілий рік ІНК відбива-
тиметься від запитання, кого ж партія запропонує на 
майбутнього прем’єр-міністра. Їй буде нелегко. Єдина 
втіха – БДП допікатиме та сама проблема.  

Два великих випробування 
для демократії

дві найбільші країни Південної 
Азії з мусульманською більшіс-
тю і сукупною чисельністю насе-

лення 350 млн осіб очікують загальних 
виборів. І для Пакистану, і для Бангла-
деш це справа нелегка, якщо врахову-
вати їхнє похмуре минуле (спочатку як 
одна країна, а згодом, із 1971-го, окре-
мо), у якому були і державні переворо-
ти, і довгі роки військових режимів, і 
криваві заворушення.

Вибори спершу відбудуться в Пакис-
тані на початку 2013-го або навіть на-
прикінці 2012-го. Хай яким буде їхній 
результат, це привід для святкування. 
В історії Пакистану ще ніколи цивіль-
ний глава держави, обраний шляхом 
голосування, не протримав-
ся весь термін на посаді й не 
передав влади законно обра-
ному наступникові. Тож цей 
ганебний період ось-ось має 
добігти кінця. 

Ніхто не чекав нічого 
особливого від президен-
та Асіфа Алі Зардарі, який 
обій няв цю посаду після 
вбивства його дружини Бе-
назір Бхутто на передви-
борчому мітингу в 2007-му. 

Зардарі не має популярності, але йому 
вистачило хитрощів, щоб протрима-
тися п’ять років, попри тероризм, по-
вені, розвал економіки, виявлення (і 
вбивство) Усами бен Ладена на тери-
торії його держави і нескінченні запе-
клі сварки з генералами та суддями. 
Хоча Зардарі вдалося дочекатися вибо-
рів, навряд чи його оберуть ще раз. На-
томість успіх прогнозують пенджабцю і 
колишньому прем’єр-міністрові Навазу 
Шаріфу. Проте він нажив собі ворогів 
серед військових. Якщо справи в нього 
підуть добре, то генералам не даватиме 
спокою спокуса знову якось втрутитися. 
Їм варто було б стримуватися від цього.

А ще є «джокер» на ім’я Імран Хан, 
легенда крикету, що став завзятим по-
літиком. Популярність Хана дедалі 
зростає, він збирає велелюдні мітинги і 
виступає проти всього американського 

(особливо ударів безпілотної авіації по 
Вазиристану) та за боротьбу з корупці-
єю. Молодь від нього просто шаленіє. 

А тим часом у Бангладеш наближа-
ються загальні вибори, які запланова-
но на кінець 2013 року. Термін прези-
дентства Шейх Хасіни Вазед та її уря-
ду добігає кінця, і військові навряд чи 
втручатимуться в боротьбу за владу. 
Тож вона цілком може увійти в історію 
як перша у Бангладеш глава держави, 
яка обиралася два терміни поспіль.

Утім, наступні місяці будуть напру-
женими через супереч-
ки щодо проведення ви-
борів. Градус емоцій за-
шкалює настільки, що за-
звичай напередодні та під 
час виборів країною ке-
рує незалежний перехід-
ний уряд. Обуренню опо-
зиції тепер немає меж ще 
й тому, що цю норму Ха-
сіна скасувала, вносячи 
поправки до Конституції 
2011 року.  

Пакистан і Бангладеш творять історію
Адам Робертс, Делі

Якщо справи в Наваза 
Шаріфу  підуть добре,  
то генералам не даватиме 
спокою спокуса знову якось 
втрутитися

Імран Хан захоплює і дивує

КоРоТКо 
ПРо 2013

Індія 
офіційно 
проголосить, 
що чай є її 
національ-
ним напоєм 
(щоправда, 
досі це й 
так не було 
ні для кого 
секретом)



світ у 2013 Азія 53

КоРоТКо 
ПРо 2013
Альпіністи 
святкуватимуть 60-ту 
річницю підкорення 
Евереста сером 
Едмундом Гілларі й 
Тенцинґом Норґеєм

Прокляття 
достатку?
Саймон Лонґ

Саймон Лонґ, 
оглядач подій в 
Азійському регіоні, 
The Economist

На парламентських виборах у червні 2012-го жод-
на з партій не здобула абсолютної більшості. Демокра-
тична партія, що була одним із очільників протестів 
проти старої, радянського зразка, влади, яка розвали-
лася у 1990 році, виграла 31 місце із 76, але їй довелося 
утворювати коаліцію з дрібнішими політсилами. Це 
забезпечило вплив у парламенті 25 депутатам, яких 
вважають «ресурсними націоналістами». Уряд не став 
вдаватися до погроз, щоб домогтися негайного пере-
гляду угод стосовно «Ойю Толгой». Але до його «пла-
ну дій» включені зобов’язання переглянути всі домов-
леності з іноземними інвесторами. 

Важко уявити, щоб уряд добровільно пішов на та-
кий катастрофічний крок, як відмова від угоди, на якій 
зав’язані всі його надії на процвітання. Але Монголія 
має давній, глибоко вкорінений страх бути поглину-
тою Китаєм і потрапити в економічну залежність від 

нього. Безглузді з погляду комерції битви з іноземни-
ми акціонерами мають політичне підґрунтя. Тому фо-
новий шум не зникне й тоді, коли «Ойю Толгой» по-
чне працювати. Особливо якщо врахувати, що в травні 
відбудуться президентські вибори. Ця проблема і далі 
псуватиме інвестиційний клімат.

Серед інших проектів найбільший – вугільне ро-
довище «Таван Толгой». Його розробка мала частко-
во фінансуватися за рахунок розміщення акцій на бір-
жах Гонконгу і Лондона у 2012 році, але потім це було 
відкладено. Затримка також зумовлена страхом наці-
оналістів перед Піднебесною, яка користувалася сво-
їм правом монопсоніста (єдиного покупця на ринку. 
– Ред.), щоб збивати ціни. Тож у 2013-му особливо по-
зитивних зрушень очікувати не варто.

НЕМАЄ МІСЦЯ дЛЯ НоСТАЛьГІї
Стрімке економічне зростання останніх років спри-
чинює соціальне та культурне напруження. Лише 
20 років тому більшість монголів (навіть мешканці 
столиці Улан-Батора) називали своєю домівкою ай-
мак, тобто область, де їхні батьки, скотарі-кочівники, 
жили колись у повстяних юртах. Багатьох зовсім не ті-
шить, що цей спосіб життя відходить, а степи спотво-
рені кар’єрами і шахтами. Погіршення стану довкілля 
і періодичні джуди (літні засухи, коли вигоряє трава 
і зовсім мало сіна, а відразу після неї настає холодні-
ша, ніж звичайно, зима) зігнали бідніше населення з 
провінції в «юртові мікрорайони» на околицях Улан-
Батора.

Для цих бідолах приплив коштів з-за кордону 
означає не процвітання, а підвищення цін, незаплано-
вану урбанізацію, забруднення довкілля, корупцію по-
літиків, наплив іноземців та відчуття себе «чужим се-
ред своїх». Не дивно, що їх приваблює саме ресурсний 
націоналізм. І поки що на небосхилі 2013 року не вид-
но такого політичного керівництва, яке могло б змуси-
ти людей змінити думку. 

Монголія – Китай: і хочеться, 
і колеться

Не так уже часто доводиться писати таке: «Міжна-
родний валютний фонд майже наполовину зрі-
зав свій прогноз зростання ВВП на 2013 рік – з 

22,9% до жалюгідних 12,2%». Або таке: «У 2012-му 
МВФ очікує зростання в межах до 15,1%, тобто вдвічі 
більше від попередньо прогнозова-
них 7,6%». Монголія живе в надзви-
чайні для себе часи, які дають вели-
чезну надію, що гігантська, але мало-
населена країна (лише 3 млн людей) 
може стати на шлях швидкого вихо-
ду з бідності. Проте тут якось не від-
чувається, що це держава, яка ось-ось 
купатиметься в золоті. Люди неспо-
кійні та озлоблені. 

Такі запаморочливі коливання 
прогнозів зумовлені швидким будів-
ництвом величезного проекту під на-
звою «Ойю Толгой», або «Бірюзова гора». Першу чер-
гу станом на жовтень 2012 року вже майже закінчено 
з кількамісячним випередженням графіка. Розміще-
не поблизу кордону з Китаєм на безплідних просторах 
пустелі Гобі, це золото-мідне родовище даватиме тре-
тину ВВП Монголії. 

На повну потужність «Ойю Толгой» планується 
вивести в першому півріччі 2013-го, який для проекту 
стане вирішальним. І з огляду на важливість проекту 
для економіки Монголії, і як символ її здатності про-
водити масштабні гірничі розробки 2013 рік буде пе-
реломним для всієї країни.

Проте перед «Ойю Толгой» стоять дві великі про-
блеми: одна нагальна, а інша може дошкуляти в май-
бутньому роками. Перша має фундаментальний ха-
рактер: брак електроенергії. Вона повинна надходи-
ти з-за кордону з автономного району Китаю, що на-
зивається Внутрішня Монголія. У затягуванні пере-
мовин про продаж електроенергії дехто підозрює Під-

небесну, яка купувати-
ме мідь з «Ойю Толгой» 
(як майже і всю гірничу 
продукцію Монголії). 
Вочевидь, вона намага-
ється виторгувати собі 
кращі умови.

Ця підозра – симп-
том другої, довготрива-
лої проблеми: ресурсно-
го націоналізму. Мон-
гольські націоналіс-

ти хочуть перегляду умови інвестиційної угоди щодо 
«Ойю Толгой» з урядом, щоб дати йому більшу частку. 
Наразі державі належить 34%, решта – іноземному ак-
ціонерові Turquoise Hill («Бірюзова гора») під контро-
лем британсько-австралійського гірничого гіганта Rio 
Tinto, який здійснює керівництво проектом і майже 
цілковито відповідальний за всі інвестиції (на сьогод-
ні $6 млрд, і ця цифра зростає). У 2011 році в Rio Tinto 
навіть слухати не захотіли про перегляд угоди. Але ви-
моги лунають знову і знову. 

Безглузді з погляду 
комерції битви 
з іноземними 
акціонерами 
мають політичне 
підґрунтя

Р О С І Я

М О Н Г О Л І Я

К И Т А Й

Улан-Батор

«Таван Толгой»

«Ойю Толгой»

Золота жила

ПУСТЕЛЯ ГОБІ

 

ВВП на душу населення $*     4 780        5 510       6 570

Експорт, зміни у %                       32             16             31

Інфляція, зміни у %                    9,5           12,9         14,1

*За паритетом купівельної спроможності
**Оцінка  ***Прогноз

Монголія:                                        2011        2012**      2013***

За даними Economi� Intelligence Unit, 
аналітичного підрозділу журналу
The Economi�
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Прибутки азійських 
казино (найбільші з 
яких розташовані в 
Макао та Сингапурі) 
перевершать 
американські

Затуляйте носа
Генрі Трікс, Токіо

На Японію чекає рік політичних,  
економічних та соціальних зрушень.  
Запахне смаленим...

Усе зміниться в Японії в 2013-му: новий уряд, дві 
нові палати парламенту, можливо, новий голова 
Центрального банку, а ще – різкий демографіч-

ний зсув. Загрузла в стагнації Японія просто-таки бла-
гає змін. Але чимало цих майбутніх зрушень будуть не 
набагато привабливішими, ніж позавчорашні суші.

Це тому, що в 2013 році маятник політичних на-
строїв гойднеться різко вправо, і націоналізм відігра-
ватиме тут не останню роль. Або перед Новим роком, 
або невдовзі після нього Японія обиратиме новий уряд 
(власне, кінцевий термін для розпуску нижньої палати 
парламенту спливає 29 серпня). Та хоч би хто виграв, 
обидві мейнстримові партії сперечатимуться про те, 
котра з них більше напосідається на Китай, який хизу-
ється своєю силою. Тоді як справді потрібне завдання 
– це розробити план реанімації японської економіки.

Популярна думка, що японська Демократич-
на партія Японії Йосігіко Ноди (ДПЯ) втратить вла-
ду. Цим завершиться експериментальне правління 
ДПЯ, яке розпочалося з великою помпою після пораз-
ки 2009 року урядового «довгожителя» – Ліберально-
демократичної партії (ЛДП). Чи зможе Сіндзо Абе по-
вернути ЛДП у владу? Це залежить від сили несприй-
няття ДПЯ – чи настільки воно сильне, що люди змо-
жуть затулити носа і проголосувати за нього. Адже ко-
лишній прем’єр-міністр Абе заперечує воєнні злочи-
ни Японії і виступає за посилення патріотичного зміс-
ту шкільної освіти.

Навряд чи якась партія зможе керувати сама по 
собі. І навряд чи буде далі набирати обертів інший пре-
тендент з правих японських політиків – Партія віднов-

лення Японії (ПВЯ) мера Осаки Тору Хасімото. Пан Ха-
сімото поділяє націоналістичні почуття пана Абе, але 
він завоював популярність ще й як харизматичний ре-
форматор, у якому люди бачать альтернативу дискре-
дитованому мейнстриму. Проте підтримка його партії 
почала танути. Якщо він після виборів піде на союз із 
ЛДП, це партнерство цілком може стати не дуже зруч-
ним. 

Проте навіть потенцій-
ний альянс ЛДП і Партії від-
новлення не вирішив би про-
блеми глухого кута, в якому 
опинився японський уряд. У 
липні плануються вибори до 
верхньої палати парламенту, 
і боротьба вестиметься за по-
ловину з 242 місць. Але для 
будь-якої партії буде важко 
здобути там контроль. На-
разі у ДПЯ найбільше мандатів, хоча більшості немає. 
А якщо пан Абе не виявиться чудотворцем, то шанси 
ЛДП здобути більшість теж нереальні, хоч би на які со-
юзи вона пішла. Коротше кажучи, у політиці залиша-
ється хаос. Те саме можна сказати і про міжнародну по-
літику: Японію відволікатиме тертя у відносинах із Ки-
таєм і Південною Кореєю. Спокусливою є думка про 
те, що суперечки через спірні острови, які не затихали 
більшу частину 2012 року, раптом стихнуть, що почасти 
пов’язано з тим, що в обох країнах тепер будуть нові лі-
дери, які можуть захотіти навести мости з Японією. Та-
кож можливо, що затятий націоналіст на кшталт пана 
Абе стане Ніксоном у Китаї і знайде спільну мову з су-
противниками, як він це зробив під час свого коротко-
тривалого перебування на посаді у 2006–2007 роках.

Проте імовірнішим є те, що політичний цикл про-
довжуватиме нагнітати напруженість. Оскільки пано-
ве Абе, Нода і Хасімото відходять від поміркованого 
центру, поле бою зміщується вправо. Це лише далі за-
охочуватиме такий націоналізм, який ображає (і три-
вожить) решту Східної Азії.

ЄНА до ЄНи
Протягом такого неспокійного в політичному сен-
сі року добре було б, аби монетний двір був у надій-
них руках. Однак термін перебування Масаакі Сірака-
ви на посаді голови Банку Японії добігає кінця в квітні. 
Цілком імовірно, що через політичний тиск на Цен-
тробанк з вимогами докласти більше зусиль для осла-
блення єни і припинення дефляції йому доведеться 
піти з цієї посади. Для політика на кшталт Абе тисну-
ти на Центробанк буде легше і зручніше, ніж шукати 
нові ідеї для реформи економіки.

Проте на економічному фронті, здається, можна 
чекати добрих новин. Якщо припустити, що ЛДП не 
відмовиться від ідеї підвищення споживчого податку 
у 2014 році (Абе натякнув, що це можливо), у 2013-му 
в країні можна очікувати сплеску витрат, доки нові 
податкові ставки не наберуть чинності. Більше того, 
частка населення віком за 65 років уперше переви-
щить 25%, коли ще один мільйон «покоління бебі-
буму» досягне пенсійного віку. У 65 років вони мати-
муть доступ до пенсійної системи, що підвищить їхні 
доходи, а отже, і здатність більше витрачати. 

У 2013 році Японії знадобиться вся можлива під-
тримка своїх заможних пенсіонерів. Адже причина не 
лише в слабкості світової економіки, що негативно по-
значиться на японському експорті. Якщо зберігати-
меться напруженість між Японією і Китаєм, то це за-
шкодить торгівлі між другою і третьою за величиною 
економіками світу. Принаймні в економічному сенсі 
програє, найімовірніше, Японія.  

Генрі Трікс, 
редактор  
бюро журналу  
The Economist 
у Токіо

Затятий 
націоналіст на 

кшталт пана 
Абе може стати 

Ніксоном  
у Китаї

Якби ж то політика пахла так гарно...
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Святе місце порожнім  
не буде: поки Китай  
та Індія думають, що робити, 
їм на зміну можуть прийти 
дві нові зірки

Задовго до того, як комерційний 
банк Goldman Sachs почав прогно-
зувати розвиток еконо-

міки країн БРІК на десятки 
років наперед, щось подіб не 
спробував зробити Світовий 
банк. 1997 року він напро-
рокував тривале зростання 
Бразилії, Росії, Індії, Китаю 
та... Індонезії, назвавши їх 
«великою п’ятіркою».

Вибір Індонезії був закономір-
ним. Вона має значно численніше 
населення, ніж Росія чи Бразилія, 
і багатше, ніж Індія. До 1997 року 
темпи зростання економіки були в 
неї швидші, ніж у трьох решти зга-
даних країн. Але перш ніж 2001 
року в Goldman Sachs вигадали 
абревіатуру БРІК, азійська 
фінансова криза вкину-
ла Індонезію в хаос. 
Таким чином, її ім’я 
не ввійшло в найу-
спішніший в історії 
інвестицій акронім.

Але 2012 року 
не назвеш вдалим для 
країн БРІК. Темпи 
зростання не виправ-
дали більшості річ-
них передбачень: від 
вересня 2011-го МВФ 
знизив прогноз зрос-
тання на 2012-й у се-
редньому більш ніж 
на 1,5 відсоткового 
пункту.

Таке розчаруван-
ня дає шанс іншим 
країнам, що розвива-
ються, проявити себе 
якнайкраще. За тем-
пами зростання Індонезія у 2012 році 
майже напевне обігнала Індію – впер-
ше після азійської фінансової кризи 
кінця 1990-х. Вона цілком може повто-
рити цей фокус і 2013 року (коли її на-
селення пересягне рубіж у 250 млн). 
Якщо рупія перестане падати, то ВВП 
Індонезії, не виключено, у 2013-му пе-
ревищить $1 трлн: тобто за даним по-

казником цю державу випереджати-
муть лише 15 інших.

Іще дивовижнішою, ніж швидкість 
зростання індонезійської економіки, 
можна вважати її стійкість. Лише чоти-
ри інші держави світу (у цій різношер-
стій компанії – Танзанія, Бангладеш, 
Мозамбік і Лаос) можуть похвалити-

ся стабільнішими темпами 
розвитку (якщо вимірюва-
ти їх коефіцієнтом мінли-
вості) за останні 10 років.

Таку стабільність де-
далі частіше демон-
струє і друга за розміра-
ми країна Асоціації дер-
жав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН) – Філіппіни (із населенням у 
106 млн). У 2012 році тамтешня еконо-
міка мала зрости більш ніж на 5%, а у 
2013-му, можливо, й на всі 6%. Завдя-
ки інтенсивному придбанню філіппін-
ських акцій закордонними покупцями 
і постійному надходженню грошових 
переказів від трудових мігрантів із-за 
кордону країна накопичила запас ва-

лютних резервів на суму, що становить 
120% її зовнішнього боргу. Ця стійкість 
місцевої економіки здатна допомогти 
державі у 2013 році здобути кредитний 
рейтинг інвестиційного класу.

Збільшення доходів держави – важ-
ке завдання і для Філіппін, і для Індо-
незії. Як їх витрачати – теж на диво не-
легке питання. Обом країнам потрібні 
масивні держінвестиції в інфраструк-
туру, і вчасно проведені бюджетні ви-
трати можуть зіграти роль антицикліч-
ного інструмента під час економічного 
спаду. Але в Індонезії на інфраструкту-
ру освоюють зазвичай менш ніж 85% 
виділених коштів. Здійснення проектів 
часто затримується через «бінтанг». 
Мова не про улюблений сорт місцевого 
пива Bir Bintang (пиво «Зірка»). Це на-
тяк на «зірочки», якими супроводжу-
ється ухвалення бюджету (часто вони 
означають брак якихось документів). 

Тож освоїти кошти вдається не за-
вжди.

КоРиСНІ ПоРАди КРАїНАМ БРІК 
ВІд КРАїН ІФ
Філіппінський уряд намагається 

очистити держапарат, який ра-
ніше не працював без хабарів. 
Це означало, що на деякий час 
останній узагалі припинив ро-
боту. Скасувавши чимало контр-
актів, укладених непрозоро, не 
на тендерній основі, Департа-
мент громадських проектів і ав-
тошляхів освоїв тільки 65% ко-
штів, виділених йому в 2011 році.

Але за президента Беніґно 
Акіно ІІІ ситуація покращуєть-
ся. За перші вісім місяців 2012-
го капітальні видатки й витра-
ти на інфраструктуру підняли-
ся на 65% порівняно з минулим 
роком. А тендери на масштабні 
проекти тепер приваблюють у 
середньому 4,4 учасника, про-
ти 1,3 за часів правління Ґло-

рії Макапаґал-Арройо. 
Це має стати прикла-
дом для Індії, де коруп-

ційні скандали паралізува-
ли держ апарат, а також Ки-
таю, де уряд витрачає кошти 

швидко, але неефективно. Тож якщо 
дві найбільші за населенням держави 
Азії розчаровують, то у двох гігантів із 
АСЕАН справи йдуть зовсім непогано. 
Можливо, Індії та Китаю треба подума-
ти про членство?  

Нові сусіди-важковаговики
Саймон Кокс, Гонконг

У двох 
гігантів із 
АСЕАН справи 
йдуть зовсім 
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Саймон Кокс, редактор відділу 
економіки країн Азії, журнал The Economist
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Роберт Міллікен, 
кореспондент 
журналу  
The Economist 
в Австралії

На підйомі?
Роберт Міллікен, СІДНЕЙ

Австралія: всі надії – на Китай

одне питання для Австралії буде найголовні-
шим увесь 2013 рік: чи видихався вже гірни-
чий бум? Бурхливіший за попередні, він допо-

магав країні більш ніж 21 рік протриматися без ре-
цесії. Але тільки-но громадяни почали думати, що 
такий винятковий успіх прийшов усерйоз і надовго, 
як відчуття затишку змінилося непевністю. Тепер 
уряду меншості під керівництвом прем’єрки Джулії 
Ґіллард буде нелегко, адже в другій половині року 
на державу чекають вибори.

Малонаселені пустельні райони, які вперше по-
чали використовувати як сільськогосподарські угід-
дя фермери-піонери 150 
років тому, ніколи ще не 
були настільки важли-
вими для економіки Ав-
стралії. Нові «кордони 
цивілізації» тепер про-
стягаються від багатих 
на залізну руду гір у за-
хідному регіоні Пілба-
ра до газових родовищ, 
надійно захованих між 
кам’яновугільними пластами басейну Боуен у шта-
ті Квінсленд. Гірничі компанії витрачають мільярди 
доларів, видобуваючи ці корисні копалини для го-
лодних на енергоносії азійських ринків. Інвестиції у 
видобуток були помітним рушієм зростання австра-
лійської економіки у 2012 році, яке становило 3,2%. 
Інвестиції в гірничу галузь та енергетичні проек-
ти 2013-го дорівнюватимуть близько 9% ВВП – що 
більш ніж удвічі перевищує відповідні цифри три-
річної давності.

Але багатства Землі більше не будуть такими ще-
дрими. Символічний поворотний пункт у гірничому 
бумі настав у серпні 2012-го. Найбільша австралій-
ська гірничодобувна компанія BHP Billiton (і одна 
з найбільших у світі) налякала ринок, заморозив-
ши на невизначений час два проекти, кожен вартіс-
тю близько $40 млрд: розширення мідно-уранової 
копальні Олімпік-Дам у Південній Австралії і збіль-

шення пропускної спроможності гаваней для екс-
порту своєї залізної руди з родовищ Пілбари. Неза-
баром інша залізнорудна гірнича компанія з регіону 
Пілбара, Fortescue Metals, теж заморозила масштаб-
ний проект і звільнила 1 тис. робітників.

Причиною цих скорочень став обвал спотових 
цін на залізну руду – головну статтю австралійсько-
го експорту. Злетівши до запаморочливих висот, 
$180 за тонну в 2011-му, 2012-го ціна впала нижче 
за $100. Китай – найбільший торговий партнер Ав-
стралії – купує понад дві третини її експортної заліз-
ної руди (решту переважно продають Японії та Пів-
денній Кореї). Знявши вершки – рекордні прибут-
ки – на гребені цієї хвилі, магнати гірничої промис-
ловості роблять ставки на те, що гальмування еко-
номіки КНР у 2013 році припиниться й почнеть-
ся зворотний процес. Якщо китайські міста, кожне 
з населенням приблизно як ціла Австралія (22 млн 
осіб), почнуть споживати більше сталі, ціни на за-
лізну руду знову оживуть. А якщо ні? Оскільки ав-
стралійський центробанк уже прогнозує пік актив-
ності інвестицій у гірничу галузь 2014-го, якщо ціни 
на залізну руду не повернуться на попередні високі 
позначки, то ця активність почне спадати на рік ра-
ніше. А це призведе до найрізноманітніших еконо-
мічних і політичних проблем.

Під загрозою опиниться бюджетний профі-
цит у $1,9 млрд, запланований урядом Ґіллард на 
2012–2013 роки. Держава також пообіцяла чима-
лі страхові виплати за інвалідністю й безкоштов-
ні стоматологічні послуги. Зниження надходжень 
від податку на видобуток корисних копалин (через 
спад товарних цін) залишить два варіанти: відмови-
тися від профіцит або зберегти його, але натомість 
урізати десь видатки. Кожен із них ризикований у 
політичному сенсі, а надто в рік виборів. Якщо для 
лейбористів опитування громадської думки пока-
зуватимуть такі самі низькі результати, як і в 2012 
року, пані Ґіллард програє вибори консервативній 
Ліберально-національній коаліції. Єдиним шансом 
на порятунок для неї може стати те, що австралійці 
недолюблюють лідера опозиції Тоні Еббота ще біль-
ше, ніж не схвалюють її саму.

Крім того, з огляду на коливання цін на сиро-
вину, не буде жодної гарантії, що вони допоможуть 
виробництву та іншим секторам економіки, які по-
терпають від дорожнечі валюти. Якщо стагнація в 
Європі й Америці триватиме, іноземні інвестори в 
пошуках безпечної гавані вливатимуть гроші в Зеле-
ний континент, і це утримуватиме на високому рівні 
австралійський долар. Щоб вижити, тамтешньому 
бізнесу доведеться прислухатися до порад Кена Ген-
рі, колишнього міністра фінансів і автора детальної 
доповіді на тему «Австралія в азійському столітті»: 
«Припиніть дивитися на себе винятково як на ав-
стралійця і вступайте в тісніші зв’язки з Азією». 

Іноземні інвестори 
в пошуках 

безпечної гавані 
вливатимуть 

гроші в Австралію

Лише можливо...

У Південно-Китайському морі станеться сутичка вій-
ськових кораблів через спірні острови Спратлі, на які 
претендують Китай, Тайвань, Філіппіни, Бруней, Ма-
лайзія і В’єтнам.

Американський спецназ захопить лідера Талібану 
муллу омара.

Північнокорейські генерали задушать зачатки ре-
форм Кім Чен ина – «великого продовжувача спра-
ви революції».

КоРоТКо 
ПРо 2013
Австралія 
відзначатиме 
сторіччя своєї 
столиці Канберри і 
перших поштових 
марок, на яких 
замість монаршої 
голови красувався 
кенгуру
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о
скільки економічно розвинені кра-
їни ще борються з наслідками сві-
тової економічної кризи, їхня част-
ка в глобальному попиті й зростан-

ні 2013 року залишатиметься меншою, ніж 
доти. Отож постає питання: чи зможуть цю 
нішу заповнити інші економіки, особли-
во нові ринки та країни, що розвиваються,  
як-от Таїланд, на які припадає дедалі біль-
ша частка світового валового продукту. Ви-
рішальним чинником тут стане те, який ва-
ріант розвитку вони оберуть: проводити по-
літику протекціонізму й залишатися «річ-
чю в собі» чи торгувати одна з одною, інвес-
тувати і повірити у співробітництво на регі-
ональному та світовому рівнях.

Щоб зарадити своїм проблемам, нам 
потрібно буде розвинути нові способи мис-
лення. На торгових партнерів слід дивити-
ся не як на ринки або конкурентів для на-
шого експорту, а як на довготривалих спіль-
ників, чиє економічне зростання й дина-
мізм критично важливі для наших влас-
них. Наприклад, країни єврозони прохо-
дять через зміни, але залишаються й нада-
лі головним джерелом технологій, іннова-
цій та креативних задумів. Їхній внесок у 
цих сферах має критично важливе значен-
ня для економік таких держав, як наша, що 
прагнуть піднятися ланцюжком нарахуван-
ня вартості й стати більш інтелектуально 
орієнтованими. Насамкінець, усі ми клієн-
ти одне одного, і процвітання жодного з нас 
неможливе без інших.

Прийнявши такий спосіб мислення, ми 
зможемо розробити кращу модель для на-
ших економічних відносин: таку, де краї-
ни прагнуть торгувати між собою та інвес-
тувати одна в одну, щоб сприяти не лише 
зростанню економіки сусіда, а й взаємному 
створенню робочих місць. Найкращий вид 
зростання – той, що супроводжується ство-
ренням нових якісних робочих місць. Лише 
в такому разі воно торуватиме шлях до три-
валої соціальної стабільності.

Важливим каталізатором у 2013 році, 
який пришвидшить поглиблення еконо-
мічних відносин, є інвестиції в те, що я на-
зиваю «можливістю зв’язку»: наприклад, 
швидкісні залізниці, що з’єднають Таїланд 
і долину річки Меконг із Північно-Східною 
Азією. Такий «твердий зв’язок» сприятиме 
підвищенню двосторонньої торгівлі, рос-
ту інвестицій і створенню нових робочих 
місць. Схожий результат матиме «м’який 
зв’язок»: законодавча база для підтримки 
ефективного транскордонного потоку това-
рів і капіталів, наприклад проект «єдиного 
вікна» Асоціації держав Південно-Східної 
Азії (АСЕАН), який уможливлює обмін да-
ними в режимі онлайн.

Нам також будуть потрібні прямі осо-
бисті зв’язки між громадянами для покра-
щення взаємного порозуміння, що є ключо-

вим елементом у боротьбі з екстремізмом. 
Аналогічно «зв’язок ідей» сприятиме обмі-
ну знаннями, а це необхідний стимул для 
творчого мислення.

Тож немає нічого дивного в тому, що 
саме навколо поняття «зв’язок» і побудова-
но стратегію АСЕАН, спрямовану на те, щоб 
до 2015 року перетворити країни асоціації 
на продуктивніший регіон, єдиний ринок із 
населенням понад 600 млн осіб. Посилення 
зв’язків у її межах не лише сприятиме тісні-
шій інтеграції держав-учасниць, а й відкриє 
шлях новій моделі економічних відносин із 
партнерами АСЕАН. Ці відносини будува-
тимуться на спільному зростанні й створен-
ні робочих місць, чому частково сприяти-
муть двосторонні угоди про вільну торгівлю 
АСЕАН і заплановане Регіональне всебічне 
економічне партнерство, яке охоплюватиме 
16 держав Азійсько-Тихоокеанського регіо-
ну з понад 3 млрд жителів та ВВП $17 млрд. 
«Можливість зв’язку» може стати такою 
рушійною силою і для інших регіональних 
утворень, як-от Азійсько-Тихоокеанське 
економічне співробітництво і Азійський ді-
алог зі співробітництва.

Але ці нові економічні відносини не 
зможуть функціонувати за політичної не-
стабільності. На жаль, прикордонні супер-
ечки (за морські рубежі зокрема), конку-
ренція через ресурси, а також політичні та 
ідеологічні розбіжності й надалі призво-
дитимуть до тертя між країнами. Якщо ви-
тримка й дипломатія не впораються з таки-
ми суперечностями, може трапитися дещо 
гірше. Тому життєво необхідно зміцнюва-
ти регіональні й багатосторонні структури 
та інституції, включно з Регіональним фо-
румом АСЕАН і ООН.

НА ПЕРШоМУ МІСЦІ – ЛЮди
І нарешті, не забуваймо: для досягнення 
спільного економічного зростання й бо-
ротьби з безробіттям через торгівлю та ін-
вестиції потрібна також внутрішня стабіль-
ність. Під час економічних труднощів час-
то виникатиме напруження, здатне вплива-
ти на внутрішню стабільність – як ми вже 
побачили це у 2012 році. Тому важливо буде 
напрацювати певний імунітет, забезпечив-
ши курс на покращення для всіх верств і 
груп населення, зменшення різниці між до-
ходами, створення рівних можливостей і 
забезпечення кожному громадянину част-
ки в державному багатстві.

У світі, де мільярди людей пов’язані 
одне з одним через інтернет і мобільні теле-
фони, їхніх сподівань, як економічних, так 
і політичних, ігнорувати не можна. Їх тре-
ба підтримати. Тому, намагаючись подола-
ти глобальні економічні проблеми нашо-
го часу, ми повинні прагнути забезпечити 
зростання й робочі місця так, щоб у центрі 
уваги опинилася людина. 

Не лише з’єднати точки на карті

Прем’єр-міністр 
Таїланду їнґлак 
Чинават:  
«Країнам 
Південно-Східної 
Азії потрібно 
зміцювати зв’язки 
між собою і з 
рештою світу»

Навколо поняття 
«зв’язок» вибуду-
вано цілу стратегію 
АСЕАН, спрямовану 
на те, щоб до 2015 
року перетворити 
країни асоціації на 
продуктивніший ре-
гіон, єдиний ринок 
із населенням понад 
600 млн осіб
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Вам слово, пане Сі
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The Economist

Перед новим китайським лідером  
постає питання наступництва

Н
авіть якщо все складатиметься якнайкра-
ще, прийдешній рік видасться непростим 
для нового китайського лідера Сі Цзінь-
піна. Чимало сил піде, щоб консолідувати 

свій контроль над 80-мільйонною Компартією Ки-
таю, тоді як у країні наростає невдоволення через 
мляві темпи економічних та політичних реформ.  
В умовах сповільнення економічного зростання й по-
силення соціального напруження це завдання стає 
надскладним.

Перебравши естафету партійного й військового 
лідерства від Ху Цзіньтао в листопаді 2012 року (не-
задовго після того, як це видання пішло в друк), Сі 
Цзіньпін буде «формально» обраний головою КНР у 
березні в законодавчому органі країни, Всекитайських 
зборах народних представників, які виконують функ-
цію механічного затвердження рішень партійної вер-
хівки. Титул голови має переважно номінальне зна-
чення (і багато в чому поступається посаді очільни-
ка КПК), але він дасть Сі Цзіньпіну змогу стати в один 
ряд з іншими світовими лідерами як представникові 
Китаю, а не просто політсили.

На тому самому зібранні Вень Цзябао, який обі-
ймає посаду прем’єр-міністра Китаю від 2003 року, 
передасть її своєму заступникові Лі Кецяну. Останній 
підтримує реформістські погляди Вень Цзябао й поді-
бно до свого попередника опиниться в ситуації, коли 
його повноваження будуть обмежені інтересами по-
тужних гравців, особливо великих державних підпри-
ємств, які домінують у таких стратегічних галузях про-
мисловості, як фінанси й телекомунікації.

У Китаї нові лідери, які приходять до влади, на-
голошують радше на наступництві, ніж на змінах, і 
Сі Цзіньпін не буде винятком. Економічні пріорите-
ти країни вже сформульовано у 12-річному плані, й 

цей спадок попередника ви-
значатиме розвиток країни 
до 2015-го. Першочерговим 
завданням Сі стане забезпе-
чення політичної та соціаль-
ної стабільності в час, коли 
економіка й надалі страж-
дає під впливом негараздів у 

розвинених країнах. Ситуацію погіршило зменшення 
пакета економічних стимулів, що їх уряд запровадив 
після світової фінансової кризи 2008 року.

Із введенням нового економічного стимулу в 2013 
році зростання буде дещо вищим, ніж у 2012-му. Дех-
то принаймні ще розраховує, що урбанізація і нада-
лі залишатиметься сильним чинником розвитку еко-
номіки. Однак темпи зростання, виражені у двознач-
них числах, які переважали за правління Гу Цзіньтао, 
навряд чи спостерігатимуться впродовж правління Сі 
Цзіньпіна. Один із викликів, які постануть перед но-
вим головою КНР у наступному десятилітті, – це при-

пинення надходження китайських «демографічних 
дивідендів»: за твердженням деяких тамтешніх екс-
пертів, у 2013 році почне зменшуватися населення 
працездатного віку.

Непросто новому лідерові даватиметься й загоєн-
ня власних ран партії. Драматичне виключення чле-
на політбюро Бо Сілая в 2012 році спростувало поши-
рене враження, ніби КПК навчилася плавно передава-
ти важелі керування. Наприкінці 2012-го чи у 2013-му 
Бо віддадуть під суд за звинуваченнями в корупції. Від 
1990-х років у Китаї ув’язнили ще двох осіб його рангу 
за схожими звинуваченнями, але цей судовий процес 
буде куди дражливіший у політичному плані. На від-
міну від двох раніше засуджених діячів, Бо харизма-
тичний, популярний (що дивно контрастує з його ре-
путацією безжального керівника) й належить, як і Сі, 
до однієї з найвпливовіших родин у Китаї. Вперше лю-
дина такої популярності постане перед судом в еру со-
ціальних медіа. Ненаситні китайські користувачі тві-
тероподібних сервісів пильно стежитимуть за проце-
сом і досить скоро заговорять про те, що Бо Сілай не 
єдиний китайський керівник, який порушує закон.

Населення 
працездатного 
віку почне 
зменшуватися

КоРоТКо 
ПРо 2013
Китай відзначить 
50-річний 
ювілей договору 
про кордон із 
Пакистаном, 
поступившись 
певною територією 
в обмін на здобуття 
суверенітету над 
частинами Кашміру 
та Ладакху. Індія 
не визнає цих 
домовленостей

Пан голова Сі
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Сі Цзіньпін матиме нагоди відвернути увагу ки-
тайського суспільства, настрої в якому стають дедалі 
цинічніші, від ситуації в країні. У другій половині 2013 
року з бази на південному заході держави запустять 
космічний корабель «Чан’е-3», який має досліджува-
ти Місяць. Якщо все пройде гладко, він стане першим 
китайським кораблем, який досягне природного су-
путника Землі неушкодженим. За планом, він випус-
тить місяцехід, який має зібрати проби й установити 
телескоп. Пекін стверджує, що це буде перший постій-
ний телескоп, на Місяці. 

Тим часом партія радісно сповіщатиме про поча-
ток у 2013 році плану «Поворот китайських річок», 
який коштуватиме десятки мільярдів доларів і вима-
гатиме переселення сотень тисяч осіб. Східний канал 

(один із трьох запланованих) простягнеться більше 
ніж на 1156 км — від басейну Янцзи до північного пор-
тового міста Тяньцзіня. Його здадуть в експлуатацію 
першим, а потім, у 2014-му, завершать Середній. 

Наприкінці 2013 року КПК матиме ще один привід 
святкувати. Величезні суми нині вкладають у рекон-
струкцію, зокрема в будівництво нових готелів і тор-
гових центрів, рідного міста колишнього китайського 
лідера Мао Цзедуна та нав колишньої місцевості в по-
рядку приготувань до 120-ї річниці від його дня наро-
дження (26 грудня). Однак владній верхівці доведеть-
ся остерігатися, щоб часом не підбадьорити затятих 
маоїстів, які були серед найбільших прихильників Бо 
Сілая. Навіть у сучасному високодинамічному Китаї Сі 
Цзіньпіна все ще відчутний вплив Мао. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Випередивши 
США, Китай стане 
найбільшим 
ринком програм 
для смартфонів

6 млн причин стежити  
за новинами в мікроблогах

Г
ун Гуан, видавчиня пекінсько-
го журналу мод, – один із найпо-
пулярніших мікроблогерів у Ки-
таї. Її блог відстежують майже  

6 млн людей. Крім того, вона належить 
до найменш дипломатичних дописува-
чів, можливо, за іронією долі, адже ви-
росла в сім’ї китайських дипломатів, які 
працювали на Мао Цзедуна: вітчим був 
міністром закордонних справ у 1970-х, а 
мати навчала «великого керманича» ан-
глійської.

Отже, коли 51-річна Гун постить 
свої інколи підривні й незмін-
но різкі коментарі в «Сіна Вей-
бо», китайському сервісі мікро-
блогів на кшталт Twitter, вона рід-
ко задумується, що може образи-
ти багатих і впливових людей, се-
ред яких є її друзі. Навіть в умо-
вах цензури, каже вона, мікро-
блоги – це потужний інструмент 
свободи самовираження. Китай-
ські громадяни ніколи не мали 
нічого схожого. Але й вона побо-
юється, що мікроблоги можуть 
легко призвести до влади натов-
пу, яка знайома їй іще змалку.  
У 2013 році інтернет, каже блогер-
ка, може бути рушієм добра або 
зла; він підсилює все, не переби-
раючи, й саме той факт лякає.

Гун описала цю дилему чи-
тачам свого мікроблогу 30 серп-
ня, коли побачила в онлайн-
повідомленні ім’я військового чи-
новника, який нібито вдарив стю-
ардесу на борту рейсу «Китай-
ських південних авіаліній». Ішло-

ся про один із типо-
вих прикладів ту-
пого зловживання 
владою, які раз по 
раз збурюють ки-
тайський сегмент 
інтернету. Стюар-
деса виклала фо-
тографії завданих 

їй ушкоджень у своєму мікроблозі, по-
чавши вже знайомий сценарій: заляка-
ний індивід показує чиновникові силу 
онлайнового натовпу.

«Я роздвоююся: може, варто перепо-
стити ім’я та фотографію чоловіка, який 
побив стюардесу?» – написала Гун. Вона 

дійшла висновку через кілька хвилин: 
«Перепощую. Від внутрішньої бороть-
би немає користі. Тепер не той час, коли 
можна мовчати й нічого не робити».

І справді, 2013 рік у КНР – час казати 
й робити більше, а не менше. Хоча вла-
да покладається на цензорів, автоматич-
ні фільтри та самоцензуру, щоб приду-
шувати чутки та підривні коментарі, ки-
тайське суспільство дістає свіжі новини 
– й поширює їх – у досі незнаний спо-
сіб. Водночас, за уважує Гун, уряд також 
озброївся інструментом, котрого раніше 
не мав: він може отримувати непрофіль-
тровану інформацію безпосередньо від 
низів.

Гун належить до тих впливових по-
середників, завдяки яким поширюєть-
ся інформація й формується громад-
ська думка. Це викликає до неї інтерес 
не лише в читачів блогу, а й в уряду. За її 
обліковим записом закріплений праців-
ник сервісу мікроблогів, який подеколи 

телефонує їй із проханням стерти 
повідомлення або – як це трапи-
лося принайм ні одного разу, коли 
2011 року вибухнув резонансний 
протест проти забруднення до-
вкілля, – взагалі не постити. «Ці 
цензори дуже дружні до користу-
вачів», – каже вона. Позаяк Гун 
сама працює в медіабізнесі, вона 
часто знайома з тими, хто адресує 
такі прохання. 

У країні невиборних урядов-
ців вона уособлює нову катего-
рію невиборної влади – влади ме-
гафона, що його можна заглуши-
ти, але він має таку незалежність, 
якої бракує судам та медіа. Од-
нак і Гун реально залякати: вона 
має американське громадянство, 
але хоче й надалі жити в Пекі-
ні зі своєю китайською родиною. 
Вона буде обережна, та не замов-
кне, принаймні тепер. Ще ніколи 
за всю історію низи не мали змо-
ги висловлюватися так відверто, 
як сьогодні, каже вона.  

онлайновий вердикт
Геді Епстейн, ПЕКІН

Гун Гуан 
уособлює 
нову 
категорію 
невиборної 
влади

У владному кріслі
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Лише можливо…

Серйозні регіональні заворушення стануть одним із 
перших випробовувань для нового керівництва Ки-
таю.

«Алібаба», китайський гігант е-комерції, оголосить 
про плани провести первинну публічну пропозицію 
своїх акцій.

Китай затримає літаки європейських авіаліній у відпо-
відь на санкції ЄС, застосовані згідно зі Схемою тор-
гівлі викидами, щó призведе до торговельної війни.

Саймон Кокс, 
редактор новин 
економіки з Азії, 
The Economist
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Запаморочення 
минає
Саймон Кокс, ЦИНДАО

У перспективі – тверезіша економіка

У 1903 році спраглі німецькі колоністи засну-
вали броварню в Циндао, на китайських бе-
регах Жовтого моря. Вони робили пільзен-
ське пиво за баварськими рецептами. Зго-

дом розвинувся бренд «Циндао», на який нині 
припадає 14% китайського ринку. Столітню історію 
«Циндао» задокументовано в численних артефак-
тах і цікавинках, якими наповнено музей компа-
нії. Є там і чудесний позолочений пивний кран: він 
ніби висить у повітрі, підтримуваний лише нескін-
ченним потоком пива, що з нього витікає. У сприй-
манні багатьох критиків економіка Китаю нагадує 
саме такий плавучий кран. На плаву її тримають 
хіба що рясні вливання інвестицій у заводи, інфра-
структуру та нерухомість. Враження прибутковості 
виникає тільки завдяки тому, що кожна нова хви-
ля інвестицій створює попит на продукти попере-
дньої. Якщо цей потік урветься, китайська еконо-
міка впаде.

2012-го інвестиції надходили нерегулярним, урив-
частим потоком, особливо на ринку житла. Як резуль-
тат — темпи зростання всієї економіки помітно впали. 
У 2013 році з відновленням інвестицій зростання ста-
білізується. Коли в будівельних компаній зменшиться 
кількість непроданих об’єктів нерухомості, будівель-
ний сектор знову підніметься. Інвестиції в інфраструк-
туру, які вже зросли, підштовхнуть такі галузі, як ви-
робництво цементу.

Але інвестиції будуть не єдиним джерелом віднов-
лення у 2013-му. Найбільшим рушієм можуть стати 
споживачі. Якщо так, то вперше за останні понад 10 
років внесок споживання в економічний розвиток пе-
реважить внесок інвестицій. Хоча споживачі все ще 
поводяться ощадливо, 2013 року про інвестиційно зо-

рієнтовану економіку Китаю нареш ті можна буде ска-
зати, що вона зростає завдяки більшому попиту.

Хоча зростання вийде з мінуса у 2013-му, воно не 
підніметься до 10% – середньорічного рівня за прав-
ління голови КНР Ху Цзіньтао та прем’єр-міністра 
Вень Цзябао. Нові лідери Китаю успадкують економі-
ку, яка зможе зростати радше на 7–8% щороку.

Утрата динаміки неминуча: з розвитком економі-
ки темпи її зростання завжди сповільнюються. Най-
легші прибутки зникають, й інвестиції входять у зону 
спадної прибутковості. Наприклад, місто Циндао збу-
дувало підводний тунель (найдовший у Китаї) під за-
токою Цзяочжоу, а також надводний міст (найдовший 
у світі) над нею. Одна з цих інвестицій, можливо, й ви-
правдана, але навіщо місту аж дві такі мегаконструк-
ції?

Е к о н о м і к а 
Китаю входить у 
період зрілості, й 
тамтешня грошо-
ва одиниця зміц-
нюватиме свої 
позиції. Юань 
може, зрештою, 
конкурувати з до-
ларом у ролі ре-
зервної валюти. 
У 2013 році цьо-
му сприятимуть і 
китайські лідери, 
адже вони про-

довжать політику обережної лібералізації фінансових 
потоків, особливо якщо очільник Центробанку Чжоу 
Сяочуань передасть свою посаду такому самому ре-
форматорові, наприклад Ґо Шуцину, який нині очо-
лює Китайську комісію з регулювання цінних паперів.

Однак це буде не єдиний внесок регулятора у від-
сунення долара на другий план – він зменшить, крім 
того, темпи нарощування доларового резерву. У пері-
од 2007–2010 років Китай збільшив свій резерв на ко-
лосальну суму $2,1 трлн, допомігши в такий спосіб до-
лару залишитися основною світовою валютою. Про-
те в 2013 році Народний банк Китаю мало не цілком 
зникне з ринку.

Цей крок пов’язаний зі збігом кількох чинників. 
Торговий профіцит країни – разом із відповідними 
валютообмінними операціями – зменшився, а китай-
ські підприємства виходять на закордонні ринки. Їхні 
витрати за кордоном частково збалансовують інозем-
ні інвестиції, які надходять до країни. До того ж коли 
курс юаня перестане зростати, спекулянти більше не 
купуватимуть його. Уряд послабить контроль за від-
пливом капіталу, й заможні китайські родини дивер-
сифікують свої статки за рахунок закордонних акти-
вів.  

КоРоТКо 
ПРо 2013
Буде введено нові 
вимоги ліквідності 
до банків – на 
рік пізніше 
після початково 
установленого 
терміну

У 2013 році про 
інвестиційно 
зорієнтовану економіку 
Китаю нарешті можна 
буде сказати, що 
вона зростає завдяки 
більшому попиту 
споживачів
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Арабське літо запізнюється

Шість століть тому арабський мислитель ібн 
Хальдун висловив припущення, що історія 
рухається колами: династія зазвичай триває 

три покоління, відтак починається занепад. Тоді сенс 
спільної мети серед її послідовників маліє, аж доки 
приходить інша група, не зіпсута придворним жит-
тям, згуртованіша й солідарніша, і засновує нову ди-
настію. У певному сенсі саме це трапилося під час 
Арабської весни. Не виключено, ібн Хальдунова тео-
рія допоможе передбачити, що буде далі.

Нещодавно повалені в Тунісі, Єгипті, Ємені та Лі-
вії режими не були династіями в буквальному ро-
зумінні слова. Але автократична форма цих держав  
(і фактич  но майже всіх із 22 членів Арабської ліги) 
й справді набула свого вигляду приблизно три поко-
ління тому, коли більшість країн регіону здобули не-
залежність і коли люди почали багатіти на нафтодо-
ларах. Зразком виявився Єгипет, країна з найбіль-
шим населенням у арабському світі: армійські офіце-
ри, які захопили владу внаслідок державного пере-
вороту 1952 року, встановили автократичний режим. 
Фактично династію побратимів по зброї, яка проісну-
вала до 2011 року.

Хоча нещодавні повстання стали вибухом народ-
ного гніву проти таких правителів, як Госні Мубарак, 
глибша проблема Арабської весни пов’язана саме з 
тими «династіями», що вони їх представляли. Кілька 
режимів уже впали. Інші – як-от родина аль-Халіфа 
в Бахрейні й уряд алавітів у Сирії – пережили чима-

лий стрес. Якщо вірити ібн Хальдунові та його закону 
циклічності правління, то хвиля змін покотиться ще 
далі.

У 2013 році одна держава буде особливо нестій-
кою — це Йорданія. Король Абдалла ІІ, якому в січ-
ні випов ниться 51 рік, дедалі частіше стикається з ви-
могами поділитися владою. Але Абдаллі бракує того 
природного шарму, який допоміг його батькові коро-
лю Гусейну протриматися на престолі п’ять непростих 
і часто бурхливих десятиліть. Його обділене природ-
ними ресурсами королівство не має коштів, аби задо-
брювати основні електоральні групи.

Ще одна маленька й відносно стабільна монар-
хія Кувейт із традиційно кишеньковим парламен-
том, позбавленим реальної влади, теж зайшла в глу-
хий кут затяжної кризи, хоч і без фінансових про-
блем. Але жодна з монарших родин не діяла так смі-

ливо, як король Ма-
рокко Могаммед VI. 
Демократизувавши 
Конституцію і при-
значивши на поса-
ди опозиціонерів 
із середовища по-
міркованих ісламіс-
тів, він нейтралізу-
вав наростання про-
тестних настроїв у  

2011 році. Без такого кроку і на Кувейт, і на Йорданію 
чекатиме неспокійний 2013-й.

Набагато авторитарніші керманичі Алжиру й Са-
удівської Аравії теж давно вже обіцяють демократич-
ні реформи. Їхні несміливі спроби в цьому напрямку 
все одно зберегли владу в руках вузького кола динас-
тичних еліт, чи то тисяч саудівських принців, чи ге-
нералів і апаратників у костюмах, які контролюють 
наф тові запаси Алжиру. Обом державам поки що вда-

КоЛЕСо ІСТоРІї
Макс Роденбек, Каїр

Макс Роденбек, 
кореспондент 
The Economist на 
Близькому Сході

Абдаллі бракує того 
природного шарму, 
який допоміг його 
батькові королю 
Гусейнові утриматися 
на престолі 

КоРоТКо 
ПРо 2013
«Озброївшись» 
новою 
пореволюційною 
Конституцією, Туніс 
іде на вибори
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валося відбивати заклики до змін щедрими порція-
ми видатків на соціальне забезпечення, але в них не-
забаром почнуться проблеми, пов’язані з наступністю. 
Алжирський президент Абдельазіз Бутефліка хворіє і 
може не дочекатися кінця своєї третьої каденції, який 
настає 2014 року. Королю Саудівської Аравії Абдаллі  
майже 90. Кронпринцові Салману вже під 80, і в нього 
кволе здоров’я. Оскільки ціни на нафту 2013 року за-
лишатимуться високими, жодній із двох країн не за-
грожують серйозні політичні заворушення. Але по-
тенціал для нестабільності існує в поєднанні вакууму 
влади із хронічними соціальними проблемами, зо-
крема високим рівнем безробіття.

А як справи у тих країнах, де революції вже відбу-
лися? За часів ібн Хальдуна типова нова династія – це 
була б новоприбула племінна група, ще припороше-
на піском пустелі й натхненна «автентичним» варі-
антом ісламу. Сили, що їх винесла на поверхню Араб-
ська весна, здаються дуже далекими від цього опи-
су: від Тунісу до Ємену спільною рисою для всіх кра-
їн стала відсутність неперервності керівництва. Але в 
цих міазмах вимальовується дещо знайоме ібн Халь-
дунові.

Ісламізм і ліберальний секуляризм – дві основні 
нові політичні тенденції в арабському світі – були од-
наково витиснуті на задвірки деспотичними режима-
ми. Але ісламістські угруповання (на кшталт єгипет-
ських «Братів-мусульман» і туніської партії «Еннах-
да») зазвичай демонструють сильнішу «асабію» (тер-

мін, яким ібн Хальдун позначає колективну солідар-
ність або войовничу згуртованість). Їхня сувора дис-
ципліна і єдність проявилися на виборах після рево-
люцій, де обидві ці партії перемогли роз’єднані сили 
секуляристів.

Це зовсім не означає, що ісламізм монолітний 
або що він автоматично повинен прийти до влади: іс-
ламісти програли вибори в Лівії 2012 року. У Єгипті 
й Тунісі між мейнстримовими групами ісламістів та 
непримиренніших пуритан-салафітів (ба навіть усе-
редині кожної з них) теж позначився розкол. В обох 
країнах секуляристи тепер утворюють альянси й шу-
кають опори поза межами власного електорату (який 
складається з освічених жителів міст), тож протисто-
яння триватиме і 2013 року. Та й за таких обставин 
у більшості країн панівні позиції належатимуть саме 
мейнстримовим ісламістам, які в усьому цьому регі-
оні здебільшого виступають як попутники «Братів-
мусульман».

Але ібн Хальдун не передбачив одного моменту: 
відновлення тертя між сунітами й шиїтами. Це внес-
ло чвари в попервах мирні протести в Бахрейні та Си-
рії (див. врізку), де уряди меншин застосовували 
грубу силу й залякування, щоб зберегти свою владу. 
Дедалі жорстокіша громадянська війна в Сирії, певно, 
ще довгі місяці (якщо не довгі роки) отруюватиме по-
літичну атмосферу і в сусідніх країнах. Хоч би яка нова 
«династія» зрештою прийшла до керма, їй може ли-
шитися не так уже й багато у спадок.  

Найхолодніша ніч – перед 
світанком

Ц ілком можливо, що повстання 
проти Башара Асада у 2013 році 
придушать. Але ймовірніше, що 

правління цього президента і його ро-
дини в Сирії (яке триває від 1970 року, 
коли його покійний батько Гафез Асад 
зміцнив свою диктатуру) буде повалено. 
Якщо так, то з певністю слід чекати пері-
оду нестабільності, а то й хаосу.

Ідеальним сценарієм було б те, що 
дипломати називають «обезголовлен-
ням» режиму: змова генералів-сунітів 
усуває від влади Асада та його оточення 
й дає їм змогу втекти до Росії, останнього 
їхнього великого союзника, або до Ірану, 
який підтримує режим Дамаска в регіо-
ні. На зміну Асадові прийде новий націо-
нальний уряд. Він проведе перемовини з 
повстанцями, покінчить із багаторічним 
пануванням партії «Баас» і домовиться 
про проведення виборів, скажімо, впро-
довж року.

За такого сценарію більшість в уря-
ді належатиме коаліції помірковано іс-
ламістських, головно сунітських партій. 
Християнська та курдська меншини Си-
рії, кожна з яких становить майже 10% 

23-мільйонного населення країни, діс-
тануть гарантії дотримання своїх прав. 
Чи повірять вони обіцянкам –  інше пи-
тання. 

На жаль, не виключений похмурі-
ший варіант розвитку подій. Кривава 
рівновага між двома сторонами здатна 
зберігатись і надалі: повстанці встанов-
лять більш-менш вільну зону на північ-
ному заході, де проживає близько трети-
ни населення. Режим Асада, можливо, 
утримуватиме центри Дамаска, Алеп-
по (Халеба), Хомса й Хами, але втратить 
контроль над передмістями та багатьма 
дрібнішими містами.

Найбільше питання – чи Туреччина 
й Захід (конкретніше: Сполучені Шта-
ти й «коаліція добровольців» із НАТО) 

пристануть на вимоги запровадити без-
політну зону над ділянкою сирійсько-
турецького кордону. Це було б рівно-
сильно оголошенню війни, оскільки для 
підтримки безпеки в такій смузі необхід-
но буде знешкодити сирійські системи 
протиповітряної оборони.

Крім того, зростатиме ризик пере-
творення громадянської війни в Сирії 
на змагання представників різних груп 
за інтересами, коли й у сусідньому Лі-
вані почнуться міжконфесійні сутички. 
Уряди Туреччини та країн Заходу бо-
ятимуться допомагати войовничим іс-
ламістським угрупованням, а от Катар і 
Саудівська Аравія – не дуже, до того ж у 
кожної з цих країн є свої фаворити в Си-
рії. Ліванська воєнізована партія «Хез-
болла», яку підтримує Іран, захищати-
ме алавітську меншину президента Аса-
да, чиї бази в гірських районах приляга-
ють до кордону з Ліваном.

На відміну від лівійської опозиції, 
яка покінчила з режимом Муаммара 
Каддафі у 2011 році, сирійська із преве-
ликими труднощами муситиме домага-
тися бодай позірної єдності. 

Іншими словами, до настання пози-
тивної зміни й без того несприятлива си-
туація повинна ще погіршитися. Але до 
кінця 2013 року Асад мусить зникнути з 
політичного Олімпу, і на згарищі почне 
з’являтися новий лад. 

Зен Смайлі, редактор відділу Близького Сходу і 
Африки, The Economist

Муки Сирії
Зен Смайлі

Мати-хоробрість
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економічну зону 
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Африці

Крайній термін переноситься
Стефані Студер

Мадагаскар: глухий кут  
у політиці

Після того як перший президент 
Вищої перехідної адміністрації 
Мадагаскару Андрі Радзуеліна 

змістив свого попередника Марка Ра-
валуманану в результаті воєнного пе-
ревороту в березні 2009-го, він щороку 
обіцяє (і переносить) вибори. Тож коли 
в серпні 2012-го нарешті оголосив про 
проведення президентських перегонів 
8 травня 2013-го, новину зустріли без 
особливого захвату. 

І для цього є всі підстави. Дату го-
лосування довелося вибивати  
з Адміністрації мало не силою 
під тиском ООН і Співтовари-
ства розвитку Півдня Африки  
(SADC) – регіонального клубу 
в складі 15 країн-членів, який є 
міжнародним посередником у 
Мадагаскарі. Дорожня карта ви-
борів, складена SADC, вимагає 
беззастережного повернення всіх 
політичних емігрантів до Мада-
гаскару. Проте колишнього пре-
зидента Равалуманану (який піс-
ля перевороту втік до Південної 

Африки) заочно засудили до пожиттє-
вого ув’язнення за його роль у розстрілі 
30 протестувальників під час повстання 
2009 року. Радзуеліна заявляє, що ко-
лишнього президента у випадку повер-
нення буде негайно заарештовано.

Однак країні конче потрібні вибори. 
Після перевороту Управління держав-
ними справами переходить з одних рук 
в інші: за чотири роки в країні змінили-
ся шість прем’єр-міністрів. Міжнарод-
ну допомогу, яка до перевороту сягала 
40% національного бюджету і 75% ін-
вестицій в інфраструктуру, нині припи-
нено. Гірничі проекти (а на Мадагаска-
рі є значні поклади заліза, міді, кобаль-
ту, нікелю і дорогоцінного каміння) по-
чали працювати абияк або й узагалі зу-
пинилися після того, як було анульова-
но ліцензії компаній-розробників. Ні-
келевий рудник «Амбатові», іноземні 
інвестиції в який становили $5,5 млрд, 

зрештою таки запрацював, хоча чима-
ло нервів було попсовано через затрим-
ку ліцензії на розробку надр.

Проте найбільших супутніх втрат 
від цієї кризи зазнають самі малагасій-
ці. З 2009-го різко зросла чисельність 

дітей, не охо-
плених шкіль-
ною освітою. 
Хвороби, які 
колись трима-
ли під конт-
ролем, як-от 
сказ і (за де-
якими дани-

ми) поліомієліт, знову повернулися. Дві 
третини населення без роботи або лише 
частково працевлаштовані. Звичним 
явищем стала проституція.

Багато хто вважає, що було б най-
краще, якби на виборах не балотували-
ся ні Равалуманана, ні Радзуеліна. Але 

це малоймовірно: останній заяв-
ляє, що пропонував укласти таку 
угоду, але його суперник відмо-
вився. Крім того, впадає в око 
брак альтернативи. Політичне 
життя на Мадагаскарі за остан-
нє десятиліття проходить під зна-
ком Равалуманани й Радзуеліни, 
і мало який кандидат може зма-
гатися з першим в електоральній 
підтримці, а з другим – в адмін-
ресурсі.  

Емілі Філу, журналіст-фрилансер 

острів  
у темряві
Емілі Філу

Країні конче 
потрібні вибори,
а до виборів 
шапкою 
докинути

Як Іран відреагує на загрозу нападу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу за-
явив на Генеральній Асамблеї ООН у верес-
ні, що до літа 2013 року Іран зможе створити 

власну ядерну бомбу. Таким чином він чітко вказав 
крайній термін ізраїльської воєнної інтервенції. Але 
2013-го нападу не станеться. Для цього Ізраїлю зна-
добиться допомога Сполучених Штатів. А вони захо-
чуть спробувати виграти час.

Війна, якої слід очікувати 2013-го, не буде 
збройною. Натомість триватимуть підривна кібер-
діяльність, щоб затримати розробку ядерної програ-
ми. Країну також душать міжнародні санкції, які пе-
реросли в повноцінну економічну війну. Видобуток 
нафти, головне джерело прибутків Ірану, за оцінка-
ми, у 2012-му знизився на 1 млн барелів на день по-
рівняно з 2011-м, а ріал (тамтешня валюта) обва-
лився. Обсяг імпорту товарів повсякденного попи-
ту включно з харчовими продуктами і медикамента-
ми за минулий рік зменшився удвічі. Америка спо-
дівається, що в цій війні на виснаження Іран здасть-

ся першим і погодиться призупинити свою програму 
збагачення урану, дозволить огляд усіх своїх ядерних 
об’єктів та ще й відмовиться від ядерних амбіцій.

Проте цього не станеться. Шансом можуть ста-
ти президентські вибори 2013 року. Верховний лідер 
Хаменеї дистанціювався від президента-підбурювача 
Махмуда Агмадінежада (який уже не може бути пе-
реобраний на наступний, третій термін) і перетворив 
його на цапа-відбувайла за всі економічні негаразди 
влади. Якщо Агмадінежада усунуть із посади достро-
ково, не виключено, Хаменеї навіть оголосить над-
звичайний стан.

Серед потенційних кандидатів на главу держави – 
Саїд Джалілі, головний представник Ірану на пере-
говорах про ядерну програму, й Алі Ларіджані, спі-
кер парламенту. Колишній президент Акбар Гашемі  
Рафсанджані виступає за уряд «національної єдності». 
Усі троє досить віддалені від Агмадінежада (різко 
критикують його неефективну економічну політику) 
і тому цілком можуть почати нові, плідні перегово-
ри з Америкою. Якщо це станеться, про ядерну конф-
ронтацію можна на деякий час забути. 

Стефані Студер, 
міжнародний  
кореспондент,  
The Economist
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«АЛь-КАїдА» 
ЗАХоПЛЮЄ 
ЗЕМЛЮ
Олівер Оґаст, Кано, Північна Нігерія

ймаються контрабандою наркотиків через Сахару. 
Діючи спільно, вони взяли під свій контроль терито-
рію завбільшки з Францію і встановили там жорстку 
форму ісламського закону шаріату.

У 2013 році вони відбиватимуть усі спроби ви-
гнати їх із зайнятих територій. Збройні сили Малі 
будуть надто погано озбро-
єні і не матимуть достатньої 
мотивації, щоби відвойовува-
ти втрачені землі. Сусідні дер-
жави, що діють під прапором 
Економічної співдружності за-
хідноафриканських держав 
(ECOWAS), не зможуть зібрати 
достатньо потужних сил, щоб 
вигнати екстремістів і покін-
чити з повстанцями.

Тож усі погляди звернуть-
ся до союзників із Заходу. Франція, колишня метро-
полія цього регіону, дуже занепокоєна ситуацією, але 
їй може забракнути військової сили для інтервен-
ції. Вона є в Америки, але після всього пережитого в 
Іраку й Афганістані США не захочуть посилати сухо-
путні війська. Натомість для боротьби з екстреміста-
ми вони застосовуватимуть безпілотні літаки – дро-
ни. Екстремістам буде важко сховатися від електро-
нного «ока» з небес. Але дрони не можуть контро-
лювати території. Міста північного Малі залишати-
муться в руках «Аль-Каїди» в ісламському Магрибі, 

а також контрабандистів 
і повстанців.

Такі союзи форму-
ватимуться також і в ін-
ших регіонах Північно-
Західної Африки. На Пів-
ночі Нігерії ісламські бо-
йовики з угруповання, ві-
домого під назвою «Боко 
Гарам» (що означає «за-
хідне вчення – богохуль-
ство»), з 2010 року вбили 
понад тисячу людей. Його 
члени проходили підго-
товку на тренувальних ба-
зах «Аль-Каїди» в Сомалі 
та Ємені. Якщо влада Ні-
герії не піде на значні по-
ступки «Бок Гарам», гру-
па звернеться за підтрим-
кою до «Аль-Каїди».

У сусідньому Нігері 
жахлива посуха, а отже, 
і дефіцит продовольства, 
створили ідеальне серед-

овище для екстремістів. Для «Аль-Каїди» – це жит-
тєво необхідна ланка до Півдня Лівії, де після падін-
ня режиму полковника Каддафі взагалі немає жод-
ної подоби закону чи порядку. По сусідству, в Алжи-
рі, розпочався масовий наплив зброї з Лівії, а з ним 
і спалах екстремізму і насильства. 

Західні держави небезпідставно побоюються, 
що окремі повстанські групи і рухи в цих країнах зі-
ллються, утворивши величезний нікому не підконтр-
ольний простір, де «Аль-Каїда» зможе діяти вільно 
як риба в воді. 

Наскільки релігійний екстремізм і політична 
збройна боротьба поглинуть Північно-Західну Аф-
рику в 2013 році, залежатиме від того, чи держави 
ECOWAS отримають достатньо фінансування з Захо-
ду для організації військових сил, здатних протисто-
яти екстремістам.   

Вороги Заходу в Африці  
хочуть забрати пустелю

Найскладнішим завданням на 2013 рік у Афри-
ці (як для африканських держав, так і для За-
ходу) стане потреба зупинити хвилю екстреміз-

му, а особливо рух «Аль-Каїди», що просувається з 
Близького Сходу на Захід, через піски Сахари. Вигна-
не з Афганістану 2001 року, не знайшовши затишно-
го прихистку в Іраку і Ємені, це екстремістське ісла-
містське угруповання намагається тепер розбити свої 
шатри на майже безлюдних просторах у глибині кон-
тиненту, подалі від західного узбережжя Африки.

Ця територія може видатися не дуже гостинною: 
житло і вода – рідкість, не кажучи вже про дороги 
або лікарні. Але саме це й приваблює «Аль-Каїду». 

Опір буде мінімальним, позаяк місцевість майже не-
залюднена. А ті нечисленні мешканці, яких тут мож-
на знайти, досі виявлялися чи надто слабкими су-
перниками, чи добровільними союзниками. Яскра-
вий приклад – Малі, де «Аль-Каїда» вже залучає 
місцеві банди і повстанців.

Сенсаційна новина, яку передало радіо на півно-
чі Малі, може здатися невдалим жартом: джихадист, 
контрабандист і етнічний сепаратист зайняли міс-
течко в пустелі і почали тероризувати населення; ре-
гіон вже покинули понад 100 000 мешканців. Але це 
не жарт. З початку 2012 року «Аль-Каїда» приєдна-
ла до себе туарегів-екстремістів з терористичної іс-
ламістської організації «Ансар ад-Дін» («Захисники 
віри») і почала діяти спільно з туарезькими повстан-
цями, які воюють за незалежність своїх етнічних те-
риторій, і з кримінальними угрупованнями, що за-

Екстремістам 
буде важко 

сховатися від 
електронного 

«ока»  
з небес

олівер оґаст, 
редактор відділу 
країн Африки,  
The Economist

Подорож не для слабкодухих

КоРоТКо 
ПРо 2013
Гана почне 
видобуток 
природного газу 
в промислових 
обсягах. Це 
необхідна умова 
плану створення 
власного 
нафтопереробного 
комплексу в регіоні
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І в тісноті, і в кривді
Джонатан Ледґард, Найробі

Міста Африки виходять на передній 
план

десь у 2013 році в нетрях Макоко народить-
ся чергове немовля або ще один мігрант-
заробітчанин зійде з автобуса на зупинці, й тоді 

Лагос випередить Каїр за чисельністю населення і 
стане найбільшим містом Африки. Це підтверджує 
радикальну зміну, яка відбу-
вається в Африці: центр ваги 
зміщується з окраїн конти-
ненту ближче до тропіків у 
його середній частині. У сві-
ті саме Каїр, Йоганнесбург 
і Кейптаун давно вже ви-
знані «великоваговиками» 
серед африканських міст.  
З економічного погляду це 
все ще бачитиметься так: су-
купний ВВП згаданих мега-
полісів перевищує відповід-
ний показник Східної та Цен-
тральної Африки. Але, пла-
нуючи майбутнє, слід мати 
на увазі, що саме в тропіч-
ній Африці зосереджувати-
муться всі можливості. Упро-
довж наступного десятиліття на-
селення Лагоса сягне 16 млн осіб, 
а Кіншаси в Демократичній Республіці  
Конго – 15 млн. Швидкий розвиток міст спри-
ятиме будівельному сектору африканської промис-
ловості. На нові амбітні містобудівні проекти на зра-
зок Еко-Атлантик у Лагосі або Тату-Сіті в Найробі не-
терпляче чекає середній клас, змучений транспорт-
ними заторами, перебоями з постачанням елек-
тро енергії та браком відчуття безпеки. Такі проекти, 

очевидно, будуть фінан-
сово вигідні, але навряд 
чи дадуть бідним відчу-
ти себе господарями у 
власному місті. Поки що 
не зрозуміло, як ство-
рювати нові робочі міс-
ця в містах, де так мало 
промисловості. Іннова-
ційні послуги африкан-

ських мобільних телефонних операторів похвалять 
2013 року в Кремнієвій долині, але програмне забез-
печення не може зробити чогось більшого. 

І справді, в Африці звичний погляд на міста 
як генератори багатства, різноманітності й нових 
ідей зазнає неабияких випробувань. Виключення 
бідного населення із процесу накопичення стат-
ків буде лише підсилено відсутністю громадсько-
го простору в містах і зростанням вартості жит-
тя. Щоб у них можна було жити, вони повинні по-
кращити систему громадського транспорту. Бага-
то міст намагаються це зробити, але нові автобусні 

джонатан  
Ледґард, науко-
вий співробітник 
Федеральної по-
літехнічної школи 
Лозанни (EPFL), 
кореспондент  
The Economist у 
Східній Африці

Упродовж 
наступного 
десятиліття 
населення Лагоса 
сягне 16 млн осіб

Населення десяти найбільших міст Африки, прогноз на 2013 рік, млн
Їдемо до міста
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Лише можливо...

Марокканські та алжирські повстанці разом із Фрон-
том Полісаріо нарешті вирішать суперечку довкола 
Західної Сахари, окупованої Марокко від 1975 року.

Нарешті буде впіймано Джозефа Коні, ватажка уган-
дійської Господньої армії опору, який від 2005-го пе-
ребуває в розшуку за злочини проти людства.

Роберт Муґабе програє президентські вибори в Зім-
бабве і цього разу ще й залишиться без влади.

КоРоТКо 
ПРо 2013
Після перегляду 
державних 
статистичних даних 
Нігерія заявляє, 
що її економіка 
наздоганяє 
і незабаром 
випередить 
економіку Південної 
Африки й таким 
чином стане 
найбільшою на 
континенті

та рейкові маршрути працюватимуть лише за умо-
ви безпеки. 

Більше ніж половина міського населення буде 
неповнолітньою, і долю всіх африканських виборів 
2013 року вирішуватимуть (принаймні з погляду ста-
тистики) молоді люди, які ледь досягли відповідного 
віку, щоб проголосувати вперше в житті. Чого вони 
хочуть? Очевидно, можливостей. А чого ще – не знає 
ніхто. Зрозуміло одне: міста Африки стануть най-
більш неформальними економіками світу-2013. При-
близно 70% тих, хто працює, муситимуть жити влас-
ним розумом, розраховуючи на поденні заробітки, 
яких має вистачити на харчування, плату за квартиру 
й за навчання для дітей.  
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Відійти від «прикордоння»

«Африка 
інвестуватиме в 
Африку, зміцнення 
економічних 
зв’язків між 
державами 
континенту дістане 
підтримку», —  
прогнозує 
Нґозі Оконджо-
Івеала, міністр 
фінансів і міністр-
координатор 
економіки Нігерії.

Африка стане  
вигідним місцем 
для розміщення 
трудомісткого  
виробництва

П
оворотною точкою для Чорної Аф-
рики стане 2013 рік. Країни тропіч-
ної частини континенту, на кот рі 
часто дивляться як на «прикордон-

ні ринки», поволі просуваються вгору в 
рейтингах нових економік, верхні позиції в 
яких досі посідала Південна Африка разом 
із державами БРІК (Бразилія, Росія, Індія 
та Китай). 2013-го деякі «прикордонні» аф-
риканські країни таки завершать цей пере-
хід і стануть постійними членами клубу но-
вих економік.

На всьому континенті помітно динаміч-
не зростання економіки, всупереч глобаль-
ним негараздам у цій сфері. Вірю, що це 
зростання триватиме й 2013 року, і тон за-
даватиме тут енергійний розвиток Нігерії, 
Ефіопії та Анголи. Допоможе цьому проце-
сові також стабілізація росту економіки в 
Гані, Кот-д’Івуарі, Кенії, Уганді, Південній 
Африці й Танзанії. Як і раніше, економіч-
не зростання в Африці 2013 року відбувати-
меться не лише за рахунок багатих природ-
них ресурсів, а й завдяки інвестиціям у сіль-
ське господарство та виробництво.

Такий перехід економік африканських 
держав позначений трьома помітними яви-
щами. Перше: у 2013-му нормою залишить-
ся глобальна невпевненість, але торговель-
ні й інвестиційні потоки між Африкою та 
економіками БРІК ширшатимуть і допомо-
жуть стимулювати зростання. Континенто-
ві усе ще потрібні інвестиції в інфраструк-
туру, особливо у виробництво електроенер-
гії, автошляхи та залізниці. Велику частину 
цих інвестицій здійснюватимуть інші кра-
їни, що розвиваються: Китай, Бразилія та 
Індія. 2013 рік уже не вимагатиме, як доти, 
компромісу між податково-бюджетною 
консолідацією і зростанням. Натомість ці 
два процеси відбуватимуться водночас, а 
пріоритетні інвестиції зосереджуватимуть-
ся в тих галузях, де вони мають найбільше 
шансів стимулювати ріст.

Розширення економічних зв’язків Аф-
рики з країнами БРІК, особливо Кита-
єм, добре відоме. Наприклад, торгівля 
континенту з КНР зросла від приблизно  
$10,6 млрд у 2000 році до $166 млрд у  
2012-му. У моїй рідній Нігерії за той са-
мий період торгівля з Китаєм збільши-
лася від менше ніж $1 млрд до $7,8 млрд.  
2013 року ця країна справлятиме на наш 
континент найбільший вплив, а її нове ке-
рівництво поглиблюватиме стратегічні від-
носини з Африкою, які сягатимуть поза 
межі освоєння природних багатств. Водно-
час організації громадянського суспільства 
Чорного континенту вимагатимуть від Ки-
таю більшої прозорості в міжурядових від-
носинах, а від китайських компаній – шир-
шого залучення до життя місцевих громад.

Я бачу багато можливостей для при-
ватних інвесторів тут, в Африці. Зі сповіль-
ненням економіки й підняттям заробітних 

плат у країнах Азії наш континент стане ви-
гідною територією для розміщення трудо-
місткого виробництва, наприклад, одягу і 
взуття. Його величезний внутрішній ринок  
(1,2 млрд осіб) і надалі притягуватиме низь-
козатратну легку промисловість.

Допомога з метою розвитку – хоч вона 
все ще й залишатиметься важливою для гу-
манітарних операцій – беззастережно по-
ступиться приватним інвестиціям. Африка 
стане соліднішим і респектабельнішим чле-
ном світового співтовариства, реципієнтом 
не стільки допомоги, скільки приватних ін-
вестицій. Фокус уваги тепер зміститься на 
механізм застосування допомоги, спрямо-
ваної на розвиток, щоб привабити більше 
приватних інвесторів.

Стрибок у майбутнє
Другим таким явищем буде підтримуван-
ня сильніших внутрішньоекономічних 
зв’язків. Гасло «Африка інвестує в Африку» 
стане важливим для Нігерії, Південної Аф-
рики та Анголи й заохочуватиме більше фа-
хівців із континенту, які трудяться в діаспо-
рі, повертатись у пошуках можливостей для 
застосування своїх здібностей.

А тим часом Африка продовжуватиме 
інноваційну політику, по-новому застосову-
ватиме вже наявні технології (як-от мобіль-
ні телефони), щоб стимулювати зростання 
продуктивності й забезпечити кращу охо-
рону здоров’я та освітні послуги. Ось один 
приклад: уряд Нігерії впроваджує платіж-
ну систему «електронний гаманець» у сіль-
ськогосподарських мережах постачання, 
що дає змогу селянам-виробникам купува-
ти добрива безпосередньо в постачальника, 
уникаючи спекулянтів-посередників.

Третій аспект перехідного періоду для 
економіки Африки – це продовження бо-
ротьби зі слабкими інституціями та не-
ефективним управлінням. Групам та ак-
тивістам громадянського суспільства до-
ведеться активніше проявляти себе, ста-
ти більш «підкованими», щоб їхній голос 
було почуто, і тиснути на владу, вимага-
ючи демократизації її інститутів, прозорих 
виборів, більшої відкритості й меншої ко-
румпованості в управлінні державними фі-
нансами. Водночас 2013 року ці групи гро-
мадянського суспільства самі повинні ста-
ти відповідальнішими, адже вони відігра-
ватимуть більшу роль у визначенні май-
бутнього своїх країн.

Але якщо важливу роль відіграватимуть 
групи громадянського суспільства, то те саме 
можна сказати і про жінок Африки. Вони ста-
новлять близько 70% від робочої сили в сіль-
ськогосподарському секторі континенту й ке-
рують великою частиною дрібного приватно-
го бізнесу. Як африканка, я вірю: 2013-й ста-
не роком, коли наш континент буде бажаною 
метою для глобальних інвесторів, маяком на-
дії в усе ще непевному світі. 
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Міста «порозумнішають»,  
але не так, як очікували

Н
е зловживатиму специфічними термінами, та 
«цикл надочікувань» – це одна з найкорисні-
ших концепцій для будь-якої спроби осягнути 
еволюцію ринків технологій. Концепцію роз-

робила Gartner – компанія з дослідження ринків. На 
початковому етапі нова ідея породжує надмірні на-
дії; далі йде «хвиля розчарування», що, своєю чергою, 
спричинює «повторне прояснення», тобто технологія 
починає демонструвати свій справжній потенціал.

Так само й з ідеєю «розумних» міст – стосов-
но того, що інформаційні технології та цифрові дані  
зроблять міста набагато ефективнішими. Після хвилі 
надочікувань 2010-го й дедалі більшого розчарування 
в наступні два роки 2013-й стане періодом, коли люди 
усвідомлять, що міста справді можуть бути «розумні-
шими», хоч і трохи інакшим чином, аніж уявляли собі 
деякі мрійники.

Спочатку «розумні» міста були здебільшого ярли-
ком амбіційних проектів із будівництва нових блиску-
чих метрополій на зелених нивах чи в пустелі. Найві-
домішим із таких виявився Масдар в еміраті Абу-Дабі 
– місто, споруджене на величезному подіумі, котре 
стало домівкою для 40 тис. осіб. Унизу – «розумна» 
інфраструктура, зокрема водогінні труби, оснащені 
сенсорами, й мережа ліній магнітної індукції для авто-
матичної транспортної системи PRT. Згори планують 
демонструвати різноманітні види зелених технологій, 
на кшталт енергетично ефективних будівель.

Розробка урбаністичних даних
Людвіґ Зіґель

І хоча зарано називати такі проекти провалом, усі 
вони вже зіткнулися із проблемами. Завершення бу-
дівництва Масдара відклали щонайменше до 2025 
року, що було зумовлено не лише фінансовою кризою, 
а й браком компаній та спеціалістів, охочих туди пере-
їхати. Місто Сонгдо – не менш амбіційне починання 
поблизу Сеула – називають ілюзорним будівельним 
проектом у пошуку власного призначення. Проект 
PlanIT Valley, що його мають утілити в Португалії по-
близу Порто, застряг на стадії планування (хоча роз-
роблене для нього програмне забезпечення вже вико-
ристовують повсюди).

ГоЛЛАНдСьКА ВІдВАГА
Тоді як згадані проекти за принципом «згори вниз» 
борються за існування, деякі міста з тих, що існують, 
«розумнішають» «знизу догори». Лідером серед них 
визнано Амстердам. Замість розробки генерального 
плану він об’єднав те, що експерти називають «плат-
формою розумного міста»: сукупність інституцій та 
інфраструктури, яка допомагає компаніям та жителям 

розробляти й випробовувати 
екопроекти.

Сайт цієї ініціативи на-
лічує 30 проектів – від уста-
новлення «розумних» лі-
чильників до під’єднання 
суден до електромережі, що 
дає змогу не використовува-
ти дизельних генераторів на 
причалі міського порту.

деякі міста 
удоско-
налюються 
знизу. 
Амстердам – 
одне з них

Людвіґ Зіґель,
заступник редакто-
ра рубрики «Світ», 
The Economist

КоРоТКо 
ПРо 2013
Intel розробив 
«безконфліктний» 
комп’ютерний чип, 
який не потребує 
жодних мінералів із 
охоплених війною 
країн, таких як 
Демократична 
Республіка Конго
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Серед інших ідей – така собі «кліматична вулиця», 
зорієнтована на зменшення енергоспоживання на ці-
лій торговельній вулиці, а також нова супершвидкісна 
оптоволоконна мережа.

У британській столиці немає активних організа-
цій, що опікувались би розвитком «розумних» міст, 
але Олімпіада 2012 року спонукала її виправитися, 
особливо у галузі пасажироперевезень. «Транспорт 
для Лондона» (назва говорить сама за себе) оприлюд-
нює дедалі більше інформації: наприклад, про перебої 
в роботі метрополітену чи про фактичний час прибут-
тя автобуса. Це дозволяє розробникам писати зручні 
для користувачів додатки для смартфонів, які допома-
гають пасажирам планувати свої поїздки на всіх видах 
громадського транспорту.

Крім того, Олімпійські ігри підказали ідею вико-
ристання даних для ефективнішого управління міс-
том. Опрацювавши інформацію, що зчитується з кар-
ти Oyster (пластикової смарт-карти, якою більшість 
лондонців послуговуються в громадському транспор-
ті), Центр передових просторових досліджень (CASA) 
при Університетському коледжі Лондона проаналізу-
вав, як люди змінили свої звички під час Ігор. Один 
із висновків: попри деякі наші уявлення, жителі сто-
лиці насправді реагують на поради. Тож вказівки для 
пасажирів стосовно найшвидшого маршруту, що регу-
лярно оновлюються, таки можуть бути ефективними.

Однак наразі «найрозумнішим» містом світу, пев-

но, є Сінгапур, адже географічне положення ще ра-
ніше змусило його рухатися в цьому напрямку. Коли 
1970 року центральна частина стала надто перенасе-
леною, муніципальна влада запровадила першу в сві-
ті ручну систему оплати проїзду. 1998 року місто стало 
першим, що її автоматизувало. Нині Сінгапур планує 
створити ще більш модернізовану версію, в якій за-
стосують супутники для визначення координат тран-
спортного засобу.

Понад те, Сінгапур прагне просунутися далі, за-
провадивши «систему контролю в реальному часі», 
за висловом Карло Ратті, очільника Лабораторії чут-
ливого міста при Массачусетському інституті техно-
логій та сінгапурської філії цієї установи. Система пе-
редбачає, що дані, які генерує місто, використовують 
для оптимізації його функціонування. Одна з пер-
ших спроб – співвідношення погодних і транспортних 
умов, що дає змогу забезпечити відповідність між по-
питом і пропозицією таксі під час дощу, котрий часто 
зненацька зривається в цій країні.

Тож «розумні» міста майбутнього будуть не ство-
реними за принципом «згори вниз», а радше такими, 
що органічно «порозумнішали». Їхній вигляд не над-
то відрізнятиметься від нинішнього, але вони працю-
ватимуть ефективніше завдяки максимальному вико-
ристанню даних, що їх самі генерують. За термінологі-
єю компанії Gartner, в такому разі «розумні» міста ви-
йдуть на «стадію продуктивності».   

Переможці й переможені  
нашої торішньої гри

Що справдилося з прогно-
зів нашої рубрики «Світ у 
2012»? Як і на Олімпіаді в 
Лондоні, ми теж мали пев-

ні провали і несподіванки, але загалом 
усе вийшло, на диво, успішно.

Ми майже точно окреслили кри-
зу єврозони. Передбачили, що прога-
лини в плані порятунку жовтня 2011 
року ставатимуть дедалі очевидніши-
ми і що нерішучі європейські політи-
ки й далі допускатимуть промахи. Од-
нак Маріо Драґі з Європейського цен-
трального банку примудрився запо-
бігти падінню євро, тож панування 
підходу «абияк» триватиме. Ми ка-
зали, що Франція втратить потрійне 
«А» кредитного рейтингу, і припуска-
ли, що прем’єр-міністра Італії Сільвіо 
Берлусконі замінить технократ Маріо 
Монті.

Також очікували, що слабку еко-
номіку Заходу сколихнуть стратегіч-
ні помилки, яких можна було уникну-
ти. Так і сталося. Повідомляли про пер-

винну публічну пропозицію ак-
цій Facebook і намагання Китаю 
інтернаціоналізувати свою 
валюту. Писали, що британ-
ській економіці пощастить 
уникнути рецесії 2012 року принай-
мні на чверть. Тим часом вона занури-
лась у подвійну рецесію. Ми правильно 
прогнозували, що Боріс Джонсон буде 
переобраний мером Лондона, що ство-
рює для нього ідеальну платформу, аби 
одного дня стати лідером Консерва-

тивної пар-
тії. Ми гада-
ли, що важ-
кий рік ста-
не випробу-
ванням, але  
не зламає 

коаліційний уряд. Однак помилили-
ся щодо податку на прибуток, адже ві-
рили, що уряд збереже 50% ставку, але 
під час ухвалення бюджету в березні 
канцлер Казначейства Джордж Осборн 
оголосив, що 2013-го вона знизиться 
до 45%.

Дії американських політиків зумо-
вили одну зі згаданих вище несподіва-
нок. У багатьох аспектах виборча кам-
панія пройшла відповідно до наших 
прогнозів: вона дорого коштувала і 
була жорсткою. Але ми передрікали, 
що Республіканська партія присвятить 

більшу частину 2012 року 
боротьбі між Міттом Ром-
ні та Ріком Перрі. Отакої!

Серйознішою помил-
кою було те, що ми не 
передбачили, наскільки 

кривавим стане конфлікт 
у Сирії. Гадали, що президент 

Башар Асад навряд чи протри-
мається на своїй посаді до кінця 

року. Більш точний наш прогноз стосу-
вався розвитку подій Арабської весни, 
а саме ми писали, що ісламісти просу-
ватимуться, але гратимуть в обережну і 
прагматичну гру.

Ми спочатку неправильно уявили 
собі «важкий рік», що чекав на Тіма 
Кука, нового боса Apple (ринкова ка-
піталізація Apple побила світові рекор-
ди), однак пізніше компанія пережила 
суворішу осінь.

Ми, як завжди, помилися щодо 
масштабних подій, які виявилися 
цілковитою несподіванкою. Не пе-
редбачили скандалу навколо став-
ки LIBOR, справу Бо Сілая в Китаї чи 
ураган Сенді.

деніел Франклін, редактор, «Світ у 2013»

Ми думали, що 
Асад навряд чи 
протримається 
цілий рік

Ігри у 
віщування
Деніел Франклін

КоРоТКо 
ПРо 2013
Канада перебирає 
від Швеції естафету 
дворічного 
головування в 
Арктичній раді, 
тим часом Китай, 
«майже полярна 
держава», прагне 
домогтися для себе 
місця постійного 
спостерігача
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Політики знову розчарують виборців

У провідних демократичних країнах світу пере-
живають кризу довіри. 2013 року вона заго-
стриться, адже США, Євросоюз, Японія та 
Індія потерпатимуть від проблем у владних 

ешелонах.
Схожі настрої спостерігалися й за часів фінансо-

вої кризи 2007–2008-го. Західні демократичні краї-
ни і досі страждають від накопичення боргів, дефіциту 
та повільного зростання. Сліпа віра в те, що «свобода 
працює», яка панувала протягом 20 років після падін-
ня Берлінського муру, похитнулася. Натомість трива-
ють стривожені дебати про політичні системи, які, зда-
ється, не в змозі впоратися з великими економічними 
проблемами.

Американська політика не вийде з глухого кута. І 
хоча тамтешні її представники люблять на словах під-
тримувати двопартійність, насправді політика Кон-
гресу стала гострішою та ідеологічнішою, у зв’язку з 
чим досягати компромісів на міжпартійному рівні ще 
складніше. 2013 року Сполученим Штатам буде важче, 
ніж будь-коли, виробляти послідовний курс на віднов-
лення економіки та вирішення проблеми державного 
боргу. Це може призвести до повторення неприємних 
моментів на кшталт загрози припинення роботи уряду 
і пониження кредитного рейтингу, що були спровоко-
вані конфронтацією у Вашингтоні. 2013-го довіра гро-
мадян до політиків може суттєво похитнутися.

У Європі настрої будуть також похмурими. ЄЦБ, 
імовірно, зможе запобігти краху єдиної валюти. Але 
провідні європейські економіки все одно мають вели-
кі проблеми. Франція, Велика Британія та Німеччина 

боротимуться з рецесією 2013 
року, у той час як Італія та Іс-
панія намагатимуться вижити, 
дотримуючись програм жор-
сткої економії.

Криза в Європі пошириться з економіки на політи-
ку. Спроби підтримати валютний союз за допомогою 
тіснішого політичного союзу, наприклад шляхом ство-
рення ширшого бюджету ЄС та суворішого централі-
зованого контролю за національною фіскальною полі-
тикою країн-членів, зазнають краху. Це буде пов’язано 
з тим, що політики обмежені у своїх діях громадською 
думкою, адже в багатьох державах громадськість деда-
лі ворожіше ставиться до європейської інтеграції. Од-
нак 2013 року виборці не зможуть вільно висловлюва-
ти невдоволення через скриньку для голосування.

Чимало західних політиків звертали увагу на ситу-
ацію в Японії, у якій після вибуху фінансової бульбаш-
ки 20 років  накопичувався державний борг. За цей пе-
ріод там змінилося кілька реформістських кандида-
тів – усі вони не змогли впоратися з ключовими про-
блемами країни. Ця песимістична модель збережеть-
ся 2013-го. 

В Індії також панує невдоволення у зв’язку з прова-
лами в національній політиці. Країна любить хвалити-
ся, що є найбільшою демократичною державою світу. 
2012 року ВВП зменшився до близько 6%, і це в краї-
ні, що прагне двозначних показників зростання. Поси-

люється роздратування через корупцію. Однак 2013-го 
Індія, найімовірніше, досягне кращих результатів, ніж 
решта демократій, що опинилися в глухому куті, про-
суваючи економічні реформи. Інвестори тішитимуть-
ся, якщо уряду Манмогана Сінґха врешті вдасться про-
штовхнути давно обіцяні реформи у роздрібній торгів-
лі та зменшення субсидій.

Близький Схід, що після Арабської весни вважа-
ється великою надією для глобальної демократії, 2013 
року надішле досить неоднозначний меседж. Через 
економічні проблеми, спалахи насильства та активіза-
цію ісламістів у Єгипті, Лівії та Тунісі знову почнуть ка-
зати, що регіон «не готовий» до демократії.

У попередні періоди втрати довіри до світових де-
мократій (наприклад, у 1930-ті або, менш драматично, 
у 1970-ті) альтернативна авторитарна модель ставала 
популярною. Проте навряд чи це станеться 2013 року, 
адже дві найбільші авторитарні країни світу також ма-
ють чимало більше проблем.

У Росії – напівдемократичній країні – президенто-
ві Владіміру Путіну не вдається придушити хвилю ак-
цій протесту у великих містах. У Піднебесній змінила-
ся влада, однак це сталося лише після відкритого про-
тистояння у верхівці Комуністичної партії. Отже, ста-
ли очевидними вразливість, непрозорість та нехтуван-
ня законами у китайській політичній системі.

Одне слово, хоча 2013-й і буде ще одним важким 
роком для провідних демократій світу, вони і далі ма-
тимуть змогу похвалитися внутрішньою стабільніс-
тю та зовнішньою легітимацією, що, безумовно, буде 
предметом заздрощів для авторитарних лідерів Пекі-
на та Москви.  

Ґідеон Рахман, 
головний  
колумніст 
Financial Times, 
експерт  
із міжнародних 
справ

Політикам не 
довірятимуть

КоРоТКо 
ПРо 2013
Міжнародний рух 
Червоного Хреста 
продовжує свою 
добру справу через 
150 років після 
першого засідання  
в Женеві

Труднощі 
демократій
Ґідеон Рахман

Лише можливо...

Оголошується перемога в боротьбі з дракункульозом – 
глистовим захворюванням, що охопило Азію та Африку.

Глобальне управління в моді – добре фінансовані до-
слідження зосереджені на невикорінних проблемах  
і нових моделях їх вирішення.

Світ потерпає від пандемії нового вірусу. Але кого 
чи що він інфікуватиме: людей, зернові культури чи 
смартфони?



72 Міжнародні справи  світ у 2013

Щороку у вересні статисти ООН по-
відомляють, скільки мільйонів ді-
тей померло за попередній рік. Та, 
хоч як дивно, ці дані вселяють у 

мене оптимізм щодо нашого майбутнього. 
Адже як мінімум 41 рік поспіль спостерігаємо 
від’ємну динаміку.

У вересні 2012-го ми дізналися, що 2011-
го померло на 700 тис. дітей менше, ніж 2010-
го, що дорівнює приблизній кількості насе-
лення Амстердама. 2010 року порівняно з 
2009-м цифра була менша на 200 тис., що є 
еквівалентом кількості населення Бордо. Хоч 
із якого боку поглянь – картина виживання 
дітей видається неймовірною.

Зазирнемо трохи далі в минуле: з 1970-го 
кількість їх смертей зменшилася більше ніж 
удвічі, незважаючи на те що загальна чисель-
ність населення майже подвоїлося. Якби рі-
вень смертності не змінився, 2011-го пішло б 
із життя понад 31 млн маленьких землян. На-
томість цей показник становить менше 7 млн.

Або подивімося на це з погляду окремої 
країни. 1999 року кожна п’ята руандійська ди-
тина не доживала до п’ятиріччя. У середньо-
му місцеві жінки народжували на той час по 
п’ятеро малюків, тож, мовою статистики, їх 
втрата була типовою подією для тамтешньої 
родини. Однак до 2005-го дитяча смертність 
зменшилась удвічі. У Руанді помирала одна 
дитина з 10, а до 2011 року – вже одна з 20. 
У той самий час батьки також схилялися до 
меншої кількості дітей у сім’ї, тобто їх втрата 
стала не такою типовою подією. Схожі показ-
ники і в більшості африканських країн.

2013 року рівень дитячої смертності та-
кож знизиться. На скільки – залежить від 
того, як світ перейматиметься рятівними ін-
новаціями для дітей, які цього потребують. 
Якби всі вони вакцинувалися, спали у ліжках 
під сітками і вживали вітамін А, ще майже  
1 млн життів було б урятовано.

Ще один важливий чинник, від якого за-
лежить рівень смертності, – чи навчимося ми 
нарешті рятувати життя новонароджених?

Масштабно запобігти неонатальній смер-
ті, тобто смерті немовлят у перші 30 днів жит-
тя, неможливо за допомогою вакцин, сіток 
над ліжками або інших заходів, що є дієви-
ми, коли йдеться про старших дітей. Тому за-
значений показник залишається незмінним. 
Кількість новонароджених, які помирають у 
країнах Чорної Африки, в останні роки навіть 
збільшилася, незважаючи на те що загаль-
ний рівень дитячої смертності істотно зни-
зився. Нині випадки неонатальної смертнос-
ті становлять понад 40% загальної дитячої. І 
ця пропорція зростає.

За моїми прогнозами, 2013-й стане ро-
ком, коли ми почнемо досягати істотного 
прогресу в порятунку життя новонародже-

них. Якщо я помиляюся, це буде великим 
розчаруванням, бо різні рішення проблеми 
вже знайдено. Взяти хоча б два приклади: 
метод кенгуру і кортикостероїди. Ці недоро-
гі методи та прості інновації ще недостатньо 
поширені, утім, вони здатні рятувати майже 
700 тис. новонароджених на рік, щойно ста-
нуть популярними.

Метод кенгуру – заохочення матерів до 
фізичного контакту «шкіра до шкіри» з ди-
тиною. Це регулює температуру тіла, сер-
цебиття і дихання. Результати просто ди-
вовижні. Дослідники з’ясували: коли жін-
ка притискає до себе холодне дитя, темпе-
ратура тіла її та дитини піднімається. Якби 
я сама не ознайомилася з дослідженням, то 
сказала б, що це суперечить другому зако-
ну термодинаміки. Контакт «шкіра до шкі-
ри» такий ефективний, що медичні закла-
ди в розвинених країнах стали рекоменду-
вати його замість інкубаторів як найкра-
щий спосіб підтримки належної температу-
ри дитини.

Ще одним рятівним засобом є кортико-
стероїди – поширені протизапальні препара-
ти, які можна давати матерям під час перед-
часних пологів для розвитку легенів плоду, 
що дозволяє малятам дихати, коли вони на-
роджуються. У лікарнях кортикостероїди ви-
користовують переважно як засіб проти ви-
разки шлунка, і більшість медиків не знають 
про їхнє акушерське призначення. Якось по-
чула від колеги: «Це проблема не останньої 
ланки, а останнього міліметра». Тисячі дітей 
помирають під час пологів, потребуючи ліків, 
які лежать у сусідньому кабінеті.

Якщо метод кенгуру, кортикостероїди та 
інші неонатальні методи стануть пріоритет-
ними, у світі буде незліченно менше горя. Це 
також може стимулювати розвиток деяких 
найбідніших куточків світу.

Новина про економічне зростання кра-
їн Чорної Африки добре відома. Воно сягає 
близько 5% на рік. Його рушіями є десятиріч-
ний товарний бум і розумна економічна по-
літика, але довгострокові перспективи регіо-
ну залежать від інвестицій у систему охорони 
здоров’я та освіту мешканців. Живі й здорові 
діти – це більше кваліфікованих працівників 
у майбутньому, що можуть забезпечити ста-
більне економічне зростання Африки. Щоб 
закріпити нещодавній прогрес, ми повинні 
здійснити революцію ще й у статистиці дитя-
чої смертності та почати рятувати життя но-
вонароджених.

Я з нетерпінням очікую вересня 2013 року, 
коли ЮНІСЕФ опублікує звіт щодо дитячої 
смертності. Колись він був лише короткою за-
міткою на останніх сторінках газет. Моя мета  
на 2013-й – побачити його на перших сторін-
ках, де йому й місце.  

життя новонароджених – 
пріоритетне завдання

Неонатальне 
здоров’я – одне з 
найважливіших 
завдань у боротьбі з 
дитячою смертністю, 
стверджує 
Мелінда Ґейтс, 
співзасновниця і 
співголова Фонду 
Білла і Мелінди 
Ґейтс

Я передбачаю, що 
у 2013-му ми  
досягнемо  
прогресу  
у порятунку життів 
новонароджених 
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Чого очікувати від наступного  
комплексного звіту про зміну клімату

до вашої уваги два доволі надійні прогнози про 
клімат 2013 року. Якщо не станеться потуж-
ного виверження вулкану, середня глобаль-
на температура буде вищою, ніж будь-коли, не 

враховуючи одного року у ХХ столітті. А до кінця ве-
ресня ми читатимемо чимало заголовків про небачене 
потепління, що чекає на нас.

Перший прогноз безпомилковий тому, що середня 
температура вже перевищує всі показники за останнє 
десятиліття, окрім найжаркішого року ХХ століття.  
І якщо якийсь вулкан не зменшить кількості сонячно-
го світла, що потрапляє на Землю, створивши тонкий 
шар із дрібних частинок у стратосфері, можна очіку-
вати продовження тенденції у 2013 році. Другий про-
гноз має справдитися тому, що на зустрічі в Стокголь-
мі Міжнародна група експертів з питань змін кліма-
ту (МГЕЗК) оприлюднить першу частину останнього з 
виданих комплексних звітів-оцінок про зміну клімату. 
У першій частині буде викладено нинішнє наукове ро-
зуміння фізики, хімії та біології клімату, а також роз-
глянуто техногенні чинники.

Коли такі оцінки оприлюднюються (попередня, 
четверта з виданих, з’явилася 2007 року, а ще раніше, 
третя, – 2001-го), паралельно ходять чутки, що ситу-
ація гірша, ніж будь-коли. У примітивному розумін-

ні це правда. Основний 
техногенний чинник 
зміни клімату – викиди 
вуглецю, тимчасом їхня 
кількість зростає, тож 
кліматичні перспек-
тиви погіршуються. А 
щодо того, якої шкоди 

це завдасть насправді, наскільки все буде погано за 
певного рівня концентрації вуглецю, навряд чи мож-
на робити такі однозначні висновки.

Клімат – комплексне питання, і що більше думати 
про це, то страшніше. У 1995 році науковці Університе-
ту Карнеґі-Меллон опитали різних дослідників кліма-
ту щодо можливого глобального потепління в разі по-
двоєння концентрації вуглецю: у відповідях широко 
представлена ймовірна температура потепління, на-
багато ширше – можлива температура, тимчасом, за 
їхніми словами, вірогідність, що подальші досліджен-
ня прояснять нез’ясовані моменти, доволі низька.

Одна з проблем полягає в тому, що кращі кліма-
тичні моделі для науковців – це ті, де врахована най-
більша кількість процесів, що впливають на клімат 
на кшталт різноманітних функцій хмар (цей аспект 
вважається одним із найважливіших нез’ясованих 
моментів) або питання про те, як зміни рослиннос-
ті зупиняють чи посилюють зміни клімату. Але нара-
зі такі додаткові старання у створенні повнішої кар-
тини не надто допомогли прояснити нез’ясовані мо-
менти, через них навпаки нерідко постають нові пи-
тання без відповіді. Тож новий звіт МГЕЗК дасть 
змогу повніше й детальніше зрозуміти, як функціо-
нує клімат, але не дасть відповіді на запитання про 

те, як саме він змінюватиметься у наступні десятиліт-
тя і століття.

Тим не менш, експерти групи мають зробити крок 
уперед у нинішньому звіті. Сценарії майбутніх вики-
дів переглянуті, тож вони будуть більш раціональни-
ми. Зокрема, буде звернено детальну увагу на різно-
манітні аспекти фізики хмар, а також на те, як теоре-
тично цю фізику можна змінити за допомогою геоін-
женерії (раніше МГЕЗК оминала питання про можли-
ві результати таких технологій охолодження, але цьо-
го разу приділяє їм більше уваги). На жаль, у попере-
дньому звіті була неповно розкрита тема підвищен-
ня рівня моря, а саме не розглянута проблема танен-
ня льодовиків від Гренландії до Антарктиди, що може 
стати додатковим фактором підвищення рівня моря, 
спричиненого зростанням температури води в океа-
нах. Тож цьогорічний звіт має бути повнішим.

ГРАЄМо В РоСІЙСьКУ РУЛЕТКУ З НАШоЮ 
ПЛАНЕТоЮ?
Риторика звіту щодо ймовірностей мала б бути чіт-
кішою так само, як і логічні зв’язки між висновками 
МГЕЗК та науковими дослідженнями, що їх підтри-
мують. Експерти обіцяють, що звіт 2013 року навряд 
чи міститиме помилки на кшталт хибного тверджен-
ня про втрату Гімалаями всіх своїх льодовиків, яке ки-
нуло тінь на попередній звіт-оцінку. Однак нещодав-
нє реформування роботи МГЕЗК не надто вплине на 
схильність експертів зосереджуватися на менш супер-
ечливих питаннях та уникати нез’ясованих моментів, 

які, хоч і неосяжні для науковців, є важливими для 
формування політики.

Повернімося до ключового питання про рівень по-
тепління, якого слід очікувати у випадку подвоєння 
концентрації вуглецю. У попередньому звіті МГЕЗК 
говорила про ймовірне потепління на 2–4,5 градуси, а 
саме про 66-відсоткову вірогідність коливання темпе-
ратури в цьому діапазоні. А отже, залишалася ще 17-від-
соткова ймовірність, що теплішатиме на кілька градусів 
менше чи більше. Як зазначив аналітик Прінстонсько-
го університету з питань енергетичної та кліматичної 
політики Роберт Соколов, ці показники (особливо най-
вища прогнозована температура) необхідно визначити 
точніше, адже їхні наслідки будуть масштабними.

Ймовірність такого потепління, хоч і незначна за 
прогнозами, насправді не така вже й низька: ми ма-
ємо 17-відсотковий шанс зазнати нищівної поразки у 
цій грі в російську рулетку. 

Глобальне 
потепління
Олівер Мортон

Ходять чутки,  
що ситуація  
з кліматом гірша, 
ніж будь-коли

Загадковий кумулус

олівер Мортно,  
редактор  
брифінгу  
«The Economist»

КоРоТКо 
ПРо 2013
ООН працює над 
розробкою цілей 
для стабільного 
розвитку на 
зміну Програмі 
тисячолітніх цілей 
розвитку, що має 
завершитися  
2015 року
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М
инуло понад 100 років після про-
ведення першої операції на сер-
ці, однак дозволити собі її може 
менш як 10% населення світу. Ін-

дійці потребують їх більше ніж 2 млн на рік, 
але всі лікарні країни оперують менш як 110 
тис. осіб. Решта страждає або гине. Вважа-
ється, що менше ніж 10% усіх людей плане-
ти може дозволити собі будь-яке серйозне 
хірургічне втручання на серці, мозку, нир-
ках чи суглобах.

У чому ж причина такої невтішної ситуа-
ції? Відповідь проста: брак інновацій. В сис-
темі охорони здоров’я вони спрямовані рад-
ше на винайдення магічної пігулки, нової 
вакцини або швидшого сканера, аніж на по-
пуляризацію наявних благ.

2013 року й надалі нам потрібна нова 
форма інновацій. Моя команда в Індії по-
будувала у Майсурі клініку хірургії серця на 
300 місць за дев’ять місяців і лише за $7 млн. 
Нині ми створюємо ще 30 тис. місць по всій 
країні на основі бюджетної моделі.

Потрібні також інновації у фінансуван-
ні. У заможному світі грошей платників по-
датків вистачало для медицини, коли люди 
йшли на пенсію в 60 років і помирали в 65. 
Нині ж пенсійного віку досягають у 60, а по-
тім святкуються свій 95-й день народження. 
З огляду на збільшення тривалості життя в 
країнах, що розвиваються, а також у розви-
нених державах (завдяки кращим умовам 
життя, технологіям і системам соціального 
піклування) грошей платників податків уже 
недостатньо.

Бідні люди слабкі в ізоляції, але дуже 
сильні, коли об’єднуються. Вони не проти 
сплачувати щомісяця невелику суму за ме-
дичні послуги. На жаль, наразі немає інстру-
менту, який допоміг би їм це зробити. Час 
створити такий інструмент в усьому світі.

Близько 10 років тому наша команда 
розробила концепцію медичного мікростра-
хування Yeshasvini, відповідно до якої че-
рез кооперативну мережу 1,7 млн фермерів 
сплачують по 11 центів страхового внеску. 
Адміністрація штату Карнатака погодилася 
платити від себе 5 центів на місяць як вне-
сок за страховку кожного з них і запропону-
вала бути перестрахувальником. Yeshasvini 
поширювалася лише на хірургічні операції. 
Нині понад 3 млн фермерів вносять 22 цен-
ти щомісяця і можуть дозволити собі опера-
ції за страховкою в 400 лікарнях штату Кар-
натака. Наслідуючи цю успішну схему, шта-
ти Андхра-Прадеш і Таміл-Наду започатку-
вали схожі програми.

Офіційно в Індії працюють 28,7 млн 
мешканців. Медичне страхування поширю-
ється на працівників та їхні родини, тобто 
загалом на понад 50 млн людей: державне 
страхування охоплює всі медичні витрати.

На жаль, страхування не охоплює лю-
дей, які зайняті на роботі неофіційно, а в 
Індії їх більше ніж 450 млн. Ми саме нама-
гаємося вмовити чиновників створити ор-
ганізацію, подібну до Yeshasvini, яка покри-
ватиме медичні витрати будівельників, ро-
бітників ферм, вуличних торгівців, покої-
вок та решти.

Як може працювати така система? В Індії 
понад 925 млн абонентів мобільного зв’язку, 
які щомісяця витрачають близько 150 рупій 
($2,80) лише на телефонні розмови. Якби ко-
жен абонент платив 20 рупій на місяць за ме-
дичну страховку, накопичилась би сума, що 
на дві третіх перевищує загальний держав-
ний бюджет на охорону здоров’я. Додаткових 
способів збирання коштів не знадобилося б, 
адже механізм оплати для абонентів уже є.

Медичні страхові внески можна було б 
також стягувати з мешканців кожного міс-
течка і міста за допомогою рахунків за елек-
троенергію та водопостачання. Останні відо-
бражають кількість мешканців кожного бу-
динку, а кошти державні організації стягу-
ють дуже швидко.

Усі органи влади мусять сприяти ство-
ренню неприбуткових компаній із медично-
го страхування. Останні повинні мати чітке 
завдання витрачати всі зібрані страхові вне-
ски на створення умов для лікування грома-
дян.

БІдНІ ТАКож ПоВиННІ МАТи МЕдиЧНиЙ 
доГЛЯд
Коли я був студентом медичного універси-
тету, наша влада переконувала нас, що ме-
дицина дорога і такою залишатиметься, але 
обіцяли, що колись Індія перетвориться на 
заможну країну і кожен зможе собі її дозво-
лити. Однак, коли виросли, ми зрозуміли, 
що багаті держави також не здатні забезпе-
чити своїх громадян належним медичним 
доглядом. Тож Індія, ставши такою, не ма-
тиме медицини, доступної для кожного, тоб-
то маємо змінити систему надання медич-
них послуг.

Індія може реалізувати цю ідею дуже 
швидко, тому що готує найбільше у світі лі-
карів, медсестер та медичних працівни-
ків молодшої ланки. У нас найбільше по-
між країн за межами США фармацевтичних 
компаній, схвалених американським Управ-
лінням із санітарного нагляду за якістю хар-
чових продуктів та медикаментів (FDA). Ми 
маємо все для феноменальної системи охо-
рони здоров’я. Відсутня ланка – наші гро-
мадяни, неспроможні за неї платити. Коли 
це питання буде вирішено за допомогою фі-
нансованих державою схем медичного мі-
крострахування, ми станемо першою краї-
ною у світі, яка розмежувала медицину і до-
бробут.   

Індія може стати прикладом для 
наслідування в системі охорони здоров’я

Інноваційні ідеї 
можуть зробити 
медицину 
доступною 
для мільйонів 
незастрахованих 
людей, стверджує 
деві Шетті, 
засновник і 
голова мережі 
лікарень Narayana 
Hrudayalaya

Ми будемо першою 
країною на  
світі, де якість  
медичних послуг  
не буде пов’язана  
із фінансовими  
можливостями
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Де краще народитися 2013 року

В
оррен Баффетт, мабуть, найуспішніший інвестор у сві-
ті, якось сказав, що все добре в його житті пов’язане 
з тим фактом, що він народився у правильній країні 
(Сполучених Штатах), у правильний час (1930 року). 

Чверть століття тому в такому самому розділі «Світу у 1988» 
було опубліковано рейтинг 50 країн, де було найкраще наро-
дитися 1988 року. Перелік було укладено на основі очевидних 
характеристик, і США посідали перше місце. Але в якій краї-
ні найкраще народитися дитині у 2013-му?

Пошуком відповіді на це запитання дочірня компанія 
The Economist – The Economist 
Intelligence Unit (відділ розвідки 
The Economist, EIU) – нині пере-
йнялася дуже серйозно. Вона ре-
тельно підійшла до вибору країни, 
що забезпечить найкращі можли-
вості для здорового, безпечного й 
заможного життя в майбутньому.

У сформованому рейтингу вра-
ховано результати опитувань щодо 
суб’єктивної задоволеності умова-
ми (наскільки щасливими, за сло-
вами людей, вони почуваються) та 
об’єктивні показники якості життя 
в державах. Багатство країни на-
йдужче впливає на її місце в пере-
ліку, але значення має не лише цей 
чинник; важливі є ще й такі аспек-
ти, як показники криміногенно-
сті, довіра до державних інститу-
цій та стан сімейного життя. Зага-
лом у рейтингу враховували 11 ста-
тистично значущих показників. Це 
сукупність різноманітних аспектів: 
деякі з них – незмінні фактори, 
такі як географічне положення; 
деякі змінюються з плином часу, 
однак дуже повільно (демографія, 
численні соціальні й культурні ха-
рактеристики), а деякі моменти за-
лежать від політики та стану світо-
вої економіки.

Перспективи теж відігравали 
свою роль. Хоча більшість рушіїв 
якості життя змінюються повіль-
но, для цього рейтингу необхідно 
було враховувати, зокрема, і про-
гнози щодо деяких змінних показ-
ників, на кшталт доходу на особу. 
Ми використовували економічні 
прогнози EIU на 2030 рік – на цей 
час діти, народжені у 2013-му, ста-
нуть дорослими.

Незважаючи на світову еконо-
мічну кризу, в деяких аспектах лю-
дям іще ніколи не жилося так до-

бре. Динаміка зростання виробництва падає в усьому світі, 
але рівень прибутку сягає мало не найвищих показників у іс-
торії. Тривалість життя незмінно зростає, а політична свобо-
да поширюється в усьому світі, нещодавно вона дійшла до 
Північної Африки та Близького Сходу. Однак в інших момен-
тах криза залишила глибокий відбиток – не лише в країнах 
єврозони, а й деінде, – особливо що стосується безробіття та 
особистої безпеки. Відповідно вона позначилась і на сімейно-
му та громадському житті.

Як усе це разом з імовірними перспективами впливає на 
вибір країни, в якій варто народи-
тися 2013 року? Оцінивши всі дані, 
EIU поставила на перше місце в 
рейтингу Швейцарію, а на друге – 
Австралію.

У першій десятці домінують 
дрібні економіки. Половина з них 
– європейські країни, але тільки 
одна, Нідерланди, входить до євро-
зони. Північні держави мають ви-
сокий рейтинг, тим часом ураже-
на кризою південна частина Євро-
пи (Греція, Португалія та Іспанія) 
пасуть задніх, попри свою перева-
гу – сприятливий клімат. Найбіль-
ші економіки Європи (Німеччина, 
Франція та Велика Британія) діста-
ли не надто хороші результати.

США, що передадуть дітям у 
спадок величезні борги поколін-
ня «бейбі-буму», скотились аж на 
16-те місце. Попри економічний ди-
намізм, країни БРІК (Бразилія, Ро-
сія, Індія і Китай) показали «вража-
ючі» результати. Серед 80 країн, що 
потрапили до рейтингу, останнє міс-
це посіла Нігерія: саме в цій державі 
найгірше з’явитися на світ 2013 року.

НАЙКРАЩЕ НАРодиТиСЯ  
В НУдНІЙ КРАїНІ
Критики, звісно, знайдуть у цьо-
му рейтингу більше дірок, ніж у 
скибці швейцарського сиру. 1988 
року США опинилися на першому 
місці, зокрема завдяки урахуван-
ню «обивательського чинника» 
(культурна бідність) і «показника 
нудьгування» (наскільки країна, 
попри всі свої переваги, може бути 
безнадійно нудною). Швейцарія 
мала погані результати за обома 
пунктами.    

Лаза Кекич, директор відділу EIU 
«Прогнози для країн»

Лотерея життя
Лаза Кекич

№ 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

Рейтинг країн, у яких найкраще  
народитися 2013 року

* За 10-бальною шкалою. За даними Economist Intelligence Unit (EIU)
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Прогнози на 2013 рік, якщо не вказа-
но інакше.
Інфляція: середньорічна величина у річ-
ному обрахунку.
ВВП у доларовому вираженні обчислено 
з розрахунку прогнозів на 2013 рік для 
доларових обмінних курсів  
(ВВП на особу за  ПКС, тобто паритеті ку-
півельної спроможності, вказаному в 
дужках). Усі величини округлено.
джерело:
london@eiu.com

Європа
Австрія 78
Бельгія 78
Болгарія 78
Хорватія 78
Чеська Республіка 78
Данія 78
Естонія 78
Фінляндія 78
Франція 78
Німеччина 78
Греція 78
Угорщина 79

Ірландія 79
Італія 79
Латвія 79
Литва 79
Нідерланди 79
Норвегіям
Польща 79
Португалія 79
Румунія 80
Росія 80
Словаччина 80
Словенія 80
Іспанія 80

Швеція 80
Швейцарія 80
Туреччина 80
Україна 80
Велика  
Британія 80

Азія
Афганістан 81
Австралія 81
Бангладеш 81
Китай 81
Гонконг 81
Індія 81

Індонезія 81
Японія 81
Казахстан 81
Малайзія 82
Нова Зеландія 82
Пакистан 82
Філіппіни 82
Сінгапур 82
Південна Корея 82
Шрі-Ланка 82
Тайвань 82
Таїланд 82
Узбекистан 82

В’єтнам 82

Північна  
Америка
Канада 83
Мексика 83
США 83

Латинська 
Америка
Аргентина 83
Болівія 83
Бразилія 83
Чилі 83
Колумбія 83

Куба 84
Еквадор 84
Парагвай 84
Перу 84
Уругвай 84
Венесуела 84

Близький Схід  
і Африка
Алжир 84
Ангола 84
Камерун 84
Єгипет 84
Ефіопія 84

Іран 84
Ірак 85
Ізраїль 85
Йорданія 85
Кенія 85
Ліван 85
Лівія 85
Марокко 85
Нігерія 85
Саудівська  
Аравія 85
ПАР 85
ОАЕ 85
Зімбабве 85

КРАїНи З НАЙВиЩиМи 
ТЕМПАМи ЗРоСТАННЯ
Місце       Країна  Зростання
                                                 ВВП, %
  1. Монголія 18,1
  2. Макао 13,5
  3. Лівія 12,2
  4. Китай 8,6
  5. Бутан 8,5
  6. Східний Тимор 8,3
  7. = Ірак 8,2
  7. = Мозамбік 8,2
  9. Руанда 7,8
10. Гана 7,6

Економіка Китаю останнім часом сповіль-
нюється, але Піднебесна збереже найви-
щі темпи зростання серед великих країн, 
пришвидшенню яких сприятимуть стиму-
лювальні заходи в економіці. У 2013 році 
частка Китаю у світовій економіці збіль-
шиться приблизно ще на $1,3 трлн (за но-
мінальними обмінними курсами парите-
ту купівельної спроможності). Це більше 
ніж удвічі перевищує частку США, утри-
чі – Індії та майже вдесятеро – Бразилії. 
Частка Китаю також затьмарює значення 
(у світовому масштабі) решти дев’яти кра-
їн зі списку економік із найвищими тем-
пами розвитку – навіть взятих разом. Тим 
не менше, інші держави з нашого спис-
ку теж мають чим похвалитися. Лівія та 
Ірак скористаються затишшям після пе-
ріоду воєнних дій для відновлення еко-
номіки, а Східний Тимор, Бутан і лідер 
списку, Монголія, розробляють свої за-
паси нафти, гідроелектроенергії та міне-
ральних ресурсів відповідно. Три остан-
ні позиції посідають африканські країни, 
які піднялися на хвилі попиту на найріз-
номанітнішу сировину в Китаї. Крихітний 
Макао користається з економічних успі-
хів Китаю по-своєму: він став офшорним 
центром грального бізнесу для нувори-
шів з континенту.
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Північна Америка

ЗРОСТАННЯ ВВП У СВІТІ*, 
2013 РІК, %

2,2

Латинська Америка

3,9
 Центральна і Південна Африка

4,8

 Азія (без Япон�)

6,4

Японія

1,2
 Близький Схід/

Північна Африка 

3,8

Східна Європа

2,9
Західна Європа

0,3

>4%

2–4%

<2%

* За ринковим обмінним курсом    
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АВСТРІЯ
Зростання ВВП:  1,0%
ВВП на особу: $46 960 (ПКС: $43 710)
Інфляція:  2,3%
Баланс бюджету (% ВВП) : -2,4
Населення:  8,5 млн

Правляча коаліція Соціал-демократичної 
партії та Австрійської народної партії ціл-
ком може повернутися до влади після 
виборів у вересні 2013 року, витіснивши 
ультраправу Партію свободи. Але своє ві-
зьме серія антикорупційних розсліду-
вань: задля зміцнення коаліції до неї, 
вочевидь, приєднається третя партія, ціл-
ком імовірно, це буде Партія зелених.
Дефіцит платіжного балансу опуститься 
нижче позначки 3% – дуже принадний 
показник за стандартами ЄС, а економі-
ка зросте на 1%. 

БЕЛьГІЯ
Зростання ВВП:  0,5%
ВВП:  $45 450  (ПКС: $41 750)
Інфляція:  2,4%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,9
Населення:  10,7 млн

Сепаратистські настрої серед фламанд-
ської та франкофонської громад продо-
вжуватимуть роз’їдати клей, що тримає 
країну разом, але страх перед трудноща-
ми розпаду допоможе утримувати хит-
ку єдність. Коаліційний уряд, що постав 
із породженого виборами 2010-го полі-
тичного вакууму, протримається щонай-
менше весь 2013 рік. Стан економіки піс-
ля незначного скорочення 2012 року по-
кращиться, але не дуже.

БоЛГАРІЯ
Зростання ВВП:  1,9%
ВВП:  $7 150  (ПКС: $13 930)
Інфляція:  2,6%
Баланс бюджету (% ВВП):        -1,8
Населення:  7,3 млн

Фактично болгари єдині серед членів ЄС 
зберігають ентузіазм щодо майбутньо-
го об’єднаної Європи, хоча до запрова-
дження євро (якщо воно доживе до того 
часу) треба чекати ще не один рік. ЄС 
не зменшуватиме тиску з вимогами ре-
форм і модернізації, особливо наполя-
гаючи на результативній боротьбі з кри-
чущою корупцією в цій країні, одній із 
найбідніших на континенті. Парламент-
ські вибори мають відбутися 2013 року, 

ФІНЛЯНдІЯ
Зростання ВВП:  1,2%
ВВП:  $47 740  (ПКС: $40 100)
Інфляція:  2,5%
Баланс бюджету (% ВВП):    -0,9
Населення:  5,4 млн

Коаліція шести партій різних частин по-
літичного спектру почала працювати до-
бре, і їй нічого не загрожує. «Справжні 
фіни», третя за величиною партія, яка 
відмовилася від участі в коаліції, визна-
чатиме євроскептичну зовнішньополі-
тичну лінію і супроводжуватиме будь-яку 
допомогу партнерам по єврозоні жор-
сткими умовами, попри те, що внаслі-
док внутрішніх суперечностей її вплив 
послабився.
Економіка Фінляндії сприятиме покра-
щенню загальних показників зростан-
ня по єврозоні, але в основному завдяки 
слабкості інших, ніж силі самої Фінляндії.

ФРАНЦІЯ
Зростання ВВП:  0,4%
ВВП:  $40 930  (ПКС: $37 240)
Інфляція:  2,1%
Баланс бюджету (% ВВП):    -3,5
Населення:  64 млн

Президент Франсуа Олланд має підтрим-
ку абсолютної більшості Соціалістичної 
партії в Національній Асамблеї – першої 
за 30 років. Однак йому буде важко ожи-
вити економіку, коли вся Європа лежить 
непритомна. Орієнтація на консенсус (на 
відміну від попередньої влади за пре-
зидента Саркозі) ще більше утруднить 
проведення реформ; знову спалахнуть 
страйки і протести. Мсьє Олланд прово-
див гнучку політику з основним партне-
ром – Німеччиною. Але він навряд чи за-
хоче поступитися частиною фінансового 
контролю, що може мати велике значен-
ня для подолання кризи єврозони. 

НІМЕЧЧиНА
Зростання ВВП:  0,6%
ВВП:  $41 600  (ПКС: $41 550)
Інфляція:  1,6%
Баланс бюджету (% ВВП):    -0,6
Населення:  81,8 млн

Німеччина продовжує розриватися між 
бажанням підтримати євро і небажан-
ням іти на дорогу операцію з викупу, не-
обхідну для відновлення здоров’я євро-
зони. Криза євро поглибила розходжен-
ня всередині владної коаліції і зменшила 
її підтримку серед виборців. Але канцлер 
Анґела Меркель та її партія після загаль-
них виборів у вересні 2013 року збере-
жуть за собою надійний контроль, хоча 
їм, можливо, доведеться залучити нових 
союзників до коаліції.
Зростання економіки, хоча й мляве, але 
забезпечить відносно позитивний рік.

ГРЕЦІЯ
Зростання ВВП:  -1,8%
ВВП:  $21 750  (ПКС: $25 030)
Інфляція:  -0,2%
Баланс бюджету (% ВВП):    -5,4
Населення:  11,4 млн

Суспільні симпатії розділяються між 
тими, хто хоче послаблення режиму 

і правоцентристська партія «Громадяни 
за європейський розвиток Болгарії» за-
лишиться провідною політичною силою.

ХоРВАТІЯ
Зростання ВВП:  0,7%
ВВП:  $13 740  (ПКС: $18 690)
Інфляція:  2,6%
Баланс бюджету (% ВВП):    -4,3
Населення:  4,4 млн

Поки дехто переймається майбутнім 
Європейського Союзу, Хорватія готу-
ється приєднатися до нього в середині 
2013 року. Вступ до ЄС, який підтриму-
ють всі головні партії, супроводжуєть-
ся привітальним подарунком €2 млрд 
($2,5 млрд). Проте бюджетна еконо-
мія і слабкий попит на експорт вдари-
ли по рівню життя, тож цілком імовір-
ні страйки і протести. Економія в 2012 
році скорочувалася, але в 2013-му 
вона потроху зростатиме разом із зни-
женням безробіття.

ЧЕСьКА РЕСПУБЛІКА
Зростання ВВП:  0,6%
ВВП:  $19 050  (ПКС: $26 760)
Інфляція:  2,6%
Баланс бюджету (% ВВП):    -3,1
Населення:  10,5 млн

Уплив двопартійної правоцентрист-
ської коаліції залежить від парламент-
ських союзників, а регіональні ви-
бори і вибори до Сенату наприкінці 
2012 року мають ослабити їх ще біль-
ше, підвищивши тим самим імовір-
ність нових загальних виборів, які по-

винні відбутися до 2014-го. Суспільна 
підтримка коаліції значно зменшила-
ся через гіркий коктейль із фінансової 
економії, непопулярні реформи дер-
жавного сектору і невикорінену коруп-
цію. Але ці самі проблеми допікати-
муть будь-яким наступникам чинно-
го уряду з лівого крила, тож політична 
непевність залишиться. Після скоро-
чення 2012 року економіка дещо роз-
шириться.

Варте уваги. Президентський преце-
дент. У лютому в країні вперше відбу-
дуться прямі президентські вибори, які 
можуть стати поворотним пунктом для 
нових протестних політичних сил.

дАНІЯ
Зростання ВВП:  0,9%
ВВП:  $56 280  (ПКС: $42 260)
Інфляція:  2,1%
Баланс бюджету (% ВВП):        -2,1
Населення:  5,6 млн

Данію драма єврозони майже не тор-
кнулася, і країна до загальнорегіональ-
ної картини не вписується тим, що виді-
ляє більше коштів на бюджетні проек-
ти. Але 2013 року обсяги стимулюван-
ня скоротяться. Невеликий борг, прива-
бливі кредитні умови і позитивний ба-
ланс поточного рахунку теж нечасто зу-
стрічаються в цій частині світу, але еко-
номіка залишатиметься вразливою до 
зниження попиту на експорт і сильної 
конвертованої валюти. Лівоцентрист-
ська коаліція залишиться при владі, по-
при нарікання її електорату на поруше-
ні обіцянки.

ЕСТоНІЯ
Зростання ВВП:  2,9%
ВВП:  $17 110  (ПКС: $22 890)
Інфляція:  2,6%
Баланс бюджету (% ВВП):    -1,2
Населення:  1,3 млн

Консенсус серед усього спектру полі-
тичних сил у питаннях ринкової політи-
ки різко контрастує з мишачою метуш-
нею серед правоцентристської владної 
коаліції; якщо і будуть якісь політичні 
заворушення, то, найімовірніше, саме 
там. Невдоволення населення політи-
кою затягування пасків підвищувати-
ме градус соціальної температури, але 
не змусить владу звернути зі шляху ре-
форм. Економіка зростатиме, але вже 
не так бадьоро, як до кризи.

Європа: позичений час
Зміни співвідношення державного боргу і ВВП, %, 2013 р. проти 2007 р.
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Правоцентристська партія «Громадян-
ська платформа» та її молодший парт-
нер аграрна Польська селянська партія, 
розходяться у поглядах на фіскальну по-
літику, але особливих загроз для владної 
коаліції немає. З затуханням зростання 
економіки і затишшям на закордонних 
ринках уряд основну увагу приділятиме 
забезпеченню підтримки з боку креди-
торів. Він з усіх сил намагатиметься про-
демонструвати обережну бюджетну по-
літику, тим більше, що на початку року 
настає термін погашення кредиту МВФ 
обсягом $29,5 млрд.

Варте уваги. Заслужений відпочинок за-
чекає. В рамках радикальної пенсійної 
реформи поступове підвищення пен-
сійного віку і скасування пільг для пев-
них професійних груп набуває чиннос-
ті з 2013 року.

ПоРТУГАЛІЯ
Зростання ВВП:  -2,2%
ВВП:  $19 580  (ПКС: $25 310)
Інфляція:  1,9%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -4,6
Населення:  10,6 млн

Правоцентристський коаліційний уряд 
боротиметься з внутрішньою кризою, 
відчуватиме на собі кожну конвульсію 
єврозони, та все ж неухильно викону-
ватиме нелегку місію приведення наці-
онального бюджету до належного ста-
ну. Фіскальний дефіцит з 2009 року 
зменшився наполовину, але напри-
кінці 2013 року залишатиметься від-
чутним: 4,6% ВВП. Рецесія – а еконо-
міка скорочуватиметься третій рік по-
спіль – поглиблюватиметься, а безро-
біття зростатиме. Набиратимуть обер-
тів масові протести і активнішою буде 
політична боротьба, але уряд пережи-
ве цей рік.

на економіку, але все ж таки вона зрос-
татиме – приблизно на 3%, тож вся Євро-
па може позаздрити. 

НІдЕРЛАНди
Зростання ВВП:  0,3%
ВВП:  $48 280  (ПКС: $44 620)
Інфляція:  2,0%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -3,8
Населення:  16,8 млн

Уряд широкої коаліції, сформований піс-
ля дострокових виборів у жовтні 2012 
року, справляє враження стійкішого за 
свого ненадійного попередника, але 
йому доведеться мати справу з тими са-
мими нелегкими проблемами. Зокрема, 
як саме перекроїти бюджет.
Нідерландським виборцям не подоба-
ються накази віддавати кошти на фінан-
сову допомогу неспроможним партне-
рам по єврозоні, і вони з усіх сил тисну-
тимуть на нову адміністрацію. Бюджет-
ний розрив зменшиться, але уряд все 
одно не зможе виконати план на 2013 
рік зі скорочення дефіциту до 3% ВВП. 
Заходи жорсткої економії гальмувати-
муть розвиток самої економіки, але вона 
хоч трішки, але таки зростатиме.

НоРВЕГІЯ
Зростання ВВП:  2,7%
ВВП:  $100 340  (ПКС: $63 690)
Інфляція:  1,1%
Баланс бюджету (%  ВВП): 15,7
Населення:  5,0 млн

У політиці домінуватимуть приготування 
до виборів 2013 року. Партія праці, яка 
контролює урядову коаліцію, завдячує 
своєю підтримкою реакції громадсько-
сті на теракт правого екстреміста Андер-
са Брейвіка (2011 р.), але консерватори 
відвойовують позиції, і зараз саме вони 
є фаворитами, що претендують на вла-
ду на чолі правоцентристської коаліції. 
Високі ціни на нафту вбережуть багату 
на вуглеводні Норвегію від глобальних 
потрясінь і принесуть достатньо прибут-
ків, щоб збалансувати спад на інших 
ринках. Крона, яка завдяки сильній еко-
номіці вважається твердою валютою, 
утримуватиме місцеві затрати на низь-
кому рівні.

ПоЛьЩА
Зростання ВВП:  2,1%
ВВП:  $13 490  (ПКС: $21 970)
Інфляція:  2,9%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -1,7
Населення:  38,1 млн

жорсткої економії, і тими, хто не хоче 
її зовсім. Обидва варіанти нереальні. 
Прем’єр-міністр Антоніс Самарас очолює 
широку коаліцію, куди увійшли два звич-
ні конкуренти в боротьбі за владу: його 
правоцентристська партія «Нова демо-
кратія» і лівоцентристська ПАСОК разом 

з меншою «Демократичною лівицею». 
Але ліві відмовилися від участі в кабіне-
ті, натякнувши на приготування до нових 
позачергових виборів. Якщо дійде до го-
лосування, перемогу цілком може здобу-
ти Коаліція радикальних лівих СІРІЗА, рі-
шуче налаштована проти режиму жор-
сткої економії (див. «2013 рік в облич-
чях»), що лише посилить сумніви щодо 
членства Греції в єврозоні. На шостому 
році рецесії наприкінці 2013-го економі-
ка досягне фінішу, «схуднувши» більше 
ніж на одну п’яту порівняно з докризо-
вим періодом.

УГоРЩиНА
Зростання ВВП:  0,6%
ВВП:  $13 760  (ПКС: $20 400)
Інфляція:  4,3%
Баланс бюджету (% ВВП):    -3,0
Населення:  9,9 млн

Правоцентристська партія «ФІДЕС – Угор-
ський громадянський союз» має серйоз-
не представництво (понад дві третини 
місць у законодавчому органі країни), 
чим, власне, вона і скористалася, щоб 
провести низку виборчих змін для поси-
лення своїх позицій у владі. Проте її по-
пулізм буде обмежувати потреба зберег-
ти іноземну фінансову підтримку в си-
туації різкого сповільнення економіки, 
слабкого бюджету і зростання держав-
ного боргу. Економіка залишається дуже 
вразливою до проблем єврозони, але 
в 2013 році спостерігатиметься деякий 
незнач ний прогрес. 

ІРЛАНдІЯ
Зростання ВВП:  0,5%
ВВП:  $45 140  (ПКС: $42 030)
Інфляція:  1,0%
Баланс бюджету (% ВВП):    -8,2
Населення:  4,6 млн

Економічна політика уряду, зосереджена 
на жорсткій економії та реформі банків-
ської галузі, закладена в угоді про фінан-
сову допомогу, підписаній 2010 року з 
ЄС та МВФ. Дотримання зазначених там 
зобов’язань відіграватиме велику роль 
у збереженні підтримки інвесторів піс-
ля спливу терміну її дії (угода розрахова-
на на період до кінця 2013-го), але сус-

пільне невдоволення заходами суворої 
економії ускладнює роботу уряду. Еконо-
міка, яку тягнуть на дно проблеми в єв-
розоні, знову почне зростати, але не на-
багато.

Варте уваги. Ринки облігацій. Хорошим 
знаком стало те, що 2012 року Ірландія 
відновила позики на ринках облігацій. 
Але тривожить дефіцит бюджету, який 
очікується на рівні більше ніж 8% ВВП. 
Це може спричинити політичну кризу і 
підірвати довіру інвесторів.

ІТАЛІЯ
Зростання ВВП:  -0,3%
ВВП:  $32 770  (ПКС: $32 510)
Інфляція:  1,2%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -1,6
Населення:  61,1 млн

Період відносного спокою за технокра-
тичного уряду прем’єра Маріо Монті за-
вершиться після загальних виборів у квіт-
ні 2013 року, і знову продовжаться дав-
ні політичні війни. У боротьбі брати-
ме участь ціла низка нових партій, які 
йдуть на вибори під якимось одним гас-
лом. Однак змагатимуться і звичні пре-
тенденти. 
Хоч би яким був результат, реформи 
Монті навряд чи розвернуть у зворотно-
му напрямі, але їх може виявитися за-
мало, щоб захистити Італію від проблем, 
що насуваються з периферії Європи. 
Можливо, обійтися без фінансової під-
тримки Європейського центробанку і не 
вдасться. Якщо єврозона не розвалить-
ся, економіка пройде найнижчу точку 
подвійної рецесії, але зростання не буде.

ЛАТВІЯ
Зростання ВВП:  2,7%
ВВП:  $13 080  (ПКС: $17 520)
Інфляція:  2,2%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -2,0
Населення:  2,2 млн

Трипартійний коаліційний уряд, сфор-
мований після виборів 2011 року, зда-
ється, наразі перебуває в безпеці. Але 
його слабкі позиції в парламенті і потре-
ба заходів суворішої економії, напевно, 
не дадуть йому протриматися весь чо-
тирирічний термін. Попри тертя, уряд 
зосередиться на тому, щоб взяти під 
кон троль бюджетний дефіцит. Економіка 
дещо пожвавиться, так само, як і в біль-
ших країнах Європи.

ЛиТВА
Зростання ВВП:  2,8%
ВВП:  $13 850  (ПКС: $20 970)
Інфляція:  2,7%
Баланс бюджету (%  ВВП): -3,7
Населення:  3,2 млн

Новий правоцентристський уряд, який 
взявся до роботи наприкінці 2012 року, 
триматиме курс у протилежний від 
жорсткої економії бік. Але руки йому 
зв’язуватимуть в’яла економіка і бюджет-
ні зобов’язання, що випливають з член-
ства Литви в ЄС. Як і попередній, но-
вий уряд – це «шлюб без кохання» між 
різними політичними інтересами, і так 
само схильний до розходжень у думках. 
Слабкість торговельних партнерів Литви 
з Євросоюзу важким тягарем тиснутиме 

На грецький уряд тиснуть звідусіль. З одного боку, 
кредитори в Брюсселі та Вашингтоні вимагають неухильно 
дотримуватися режиму жорсткої економії і проводити 
радикальні реформи; з іншого – доведене до відчаю 
населення шукає не таких болісних засобів. Алексіс 
Ципрас, лідер партії СІРІЗА, яка сповідує політику проти 
курсу жорсткої економії, пропонує саме такий засіб: 
поєднання фінансової допомоги без жодних вимог 
в обмін на надані кошти, робочі місця і безболісне 
оздоровлення економіки. На виборах 2012 року СІРІЗА відібрала чимало голосів у 
авторитетних партій, хоча й не отримала влади. Проте Ципрас чекає вдалої нагоди. 
Рецесія триватиме вже шостий рік, і йому під силу мобілізувати протести. Якщо 
(чи коли?) у Греції буде призначено дострокові вибори, СІРІЗА має добрі шанси на 
перемогу. Такий політичний землетрус у Греції може коштувати країні членства в ЄС 
і завдати Європі важкого удару. 

20
13

 В
 о

БЛ
и

ЧЧ
ЯХ

Греція: апокаліпсис
Реальний ВВП, 2005 рік, $ млрд

 2
0

0
6

 2
0

0
7

 2
0

0
8

 2
0

0
9

20
10

20
11

20
12

20
13

200

220

240

260

280

300

Норвегія: праві зверху, 
ліві знизу
% голосів

Консерватори 
Партія праці
Партія прогресу
Інші

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 рік
загальні 
вибори

2011 рік
місцеві
вибори

Травень 
2012 року

опитування 
громадської 

думки

Липень 
2012 року

опитування 
громадської 

думки



80 Країни світ у цифрах  світ у 2013

рони здоров’я, податкової та пенсійної 
систем, паралельно приватизуючи деякі 
підприємства. У результаті (якщо справ-
дяться прогнози щодо зростання еконо-
міки), у 2013 році уряд зможе утримува-
ти фіскальний дефіцит у визначених  
Маастрихтською угодою межах нижче 
3% ВВП. Тож Словаччина буде однією з 
відносно небагатьох держав Євросоюзу з 
таким показником.

СЛоВЕНІЯ
Зростання ВВП:  0,5%
ВВП:  $23 230  (ПКС: $29 270)
Інфляція:  1,3%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -2,5
Населення:  2,1 млн

Правоцентристська урядова коаліція 
п’яти партій забезпечила собі невелику, 
але надійну більшість, і головні загрози її 
стабільності можуть спричинити хіба що 
тертя в її лавах. У центрі уваги буде змен-
шення бюджетного розриву і сприяння 
зростанню економіки, а не важчі струк-
турні проблеми на кшталт пенсійної ре-
форми, які змусили попередній уряд до-
строково скласти повноваження. Після 
різкої зупинки 2012 року зростання еко-
номіки відновиться, а фіскальний роз-
рив нарешті зменшиться і не перевищу-
ватиме встановленого Маастрихтською 
угодою трьохвідсоткового ліміту.

ІСПАНІЯ
Зростання ВВП:  -1,2%
ВВП:  $29 260  (ПКС: $32 480)
Інфляція:  2,9%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -6,3
Населення:  46,5 млн

Зниження доходів, фіскальні обмежен-
ня, брак кредитів і непевність у бізнес-
кліматі завдаватимуть шкоди економі-
ці, яка продовжуватиме падіння. Об-
меження негативно позначатимуться 
на доходах, наповненні бюджету і діло-
вій впевненості. Щоб зупинити падіння 
по спіралі, знадобиться повномасштаб-
на фінансова допомога. Конкурентність 
експорту дає певні підстави для опти-
мізму, однак лише у випадку, якщо в 
основних європейських країнах зберіга-
тиметься попит на імпорт. Продовжен-
ня заходів жорсткої економіки дається 
взнаки в політичному житті Іспанії, про-
вокуючи вуличні протести і наростання 
незадоволення центральним мадрид-
ським урядом у напівавтономних регі-
онах країни.

Варте уваги. Час платити за рахунками. 
Напевно, жорсткої економії та фінансо-
вої допомоги буде замало, щоб вийти на 
дозволені показники державного боргу, 
тому у 2013 році слід чекати реструкту-
ризації. Згідно з домовленостями, Пор-
тугалія повертатиме меншу частку бор-
гу, та й пізніше.

РУМУНІЯ
Зростання ВВП:  2,5%
ВВП:  $8 070  (ПКС: $13 380)
Інфляція:  3,4%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -2,7
Населення:  21,4 млн

Після бурхливих подій 2012 року, резуль-
татом яких стали несподівані зміни в ке-
рівництві, а також після невдалої спроби 
імпічменту президента і грудневих вибо-
рів, які цілком можуть повернути тимча-
совий соціал-ліберальний уряд до влади 
на повний термін, 2013 рік здаватиметь-
ся відносно мирним. Атмосферу отрую-
ватиме неприязнь між урядом і прези-
дентом Траяном Бесеску, але не зава-
жатиме адміністрації, яка має контроль 
мало не над кожною важливою держав-
ною посадою. Економіка одужає від ли-
хоманки 2012 року і підготує ґрунт для 
впевненого зростання в 2014-му.

Варте уваги. Роздержавлення. На уряд 
Румунії тиснуть з вимогами виконати уго-
ду з МВФ, яка передбачає невтручання  
в бізнес; переведення підприємств  
з державної форми власності в приватну  
і управління ними буде пріоритетним  
напрямом 2013 року. 

РоСІЯ
Зростання ВВП:  3,9%
ВВП:  $14 570  (ПКС: $18 750)
Інфляція:  6,7%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -1,1
Населення:  142,5 млн

Це не зовсім команда «відставити», але 
це третє президентство Владіміра Путі-
на буде ближчим до агресивного сти-
лю його попередніх термінів, аніж до 
відносно відкритої інтерлюдії, коли на 
цій посаді був його попередник Дмітрій 
Мєдвєдєв. Менше уваги приділятиметь-
ся приватизації і підтримці інвестування, 
більше – силовій боротьбі з Заходом. По-
при свою задерикуватість, Путін втратив 
привабливість серед значної частини ро-
сійського суспільства попри те, що опо-
зиція слабка і його владу ніхто не оспо-
рює. Високі ціни на нафту знімають на-
гальність ринкових реформ, державний 
бюджет наповнюється, і економіка руха-
ється вперед, хоч темпи зростання і роз-
чаровують.

СЛоВАЧЧиНА
Зростання ВВП:  2,1%
ВВП:  $19 110  (ПКС: $25 350)
Інфляція:  2,8%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -0,4
Населення:  5,4 млн

Лівоцентристський уряд, створений пар-
тією «Смер – соціальна демократія» 
(Смер-СД) після перемоги на достроко-
вих виборах на початку 2012-го, має до-
волі сильні позиції і зосередить увагу на 
збалансуванні бюджету і реформі охо-

ШВЕЦІЯ
Зростання ВВП:  1,8%
ВВП:  $55 430  (ПКС: $43 710)
Інфляція:  1,1%
Баланс бюджету (%  ВВП):    0,4
Населення:  9,6 млн

Урядова коаліція складається з чотирьох 
партій, але не може набрати більшос-
ті. Її опонентам довелось би голосува-
ти разом із крайніми правими шведськи-
ми демократами, щоб домогтися прове-
дення дострокових виборів – безнадійна 
ідея. Тож коаліція має дожити до кінця 
свого терміну, який настане 2014 року. 
Уряд дотримуватиметься курсу на ство-
рення нових робочих місць, податкову 
реформу і здешевлення житла.
Зростання економіки трішки пришвид-
шиться, але вихідні позиції поки що до-
сить скромні.

ШВЕЙЦАРІЯ
Зростання ВВП:  1,2%
ВВП:  $77 340  (ПКС: $52 080)
Інфляція:  0,0%
Баланс бюджету (%  ВВП):    0,4
Населення:  8,0 млн

Права консервативна Швейцарська на-
родна партія, найбільша в парламен-
ті, з одним представником у правлячій 
Федеральній раді, повертається до сво-
го звичного статусу аутсайдера і боро-
тиметься за відновлення своєї популяр-
ності. Гучна кампанія за депортацію іно-
земців, які скоюють злочини на терито-
рії Швейцарії, має посилити її антиіммі-
грантські позиції. У країні сиру, фондю, 
банків і годинників зростання ВВП відпо-
відатиме тенденції розвитку – ледь пере-
вищить 1%.

ТУРЕЧЧиНА
Зростання ВВП:  4,1%
ВВП:  $11 840  (ПКС: $15 910)
Інфляція:  7,3%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -1,7
Населення:  75,4 млн

Помірковано ісламістська Партія спра-
ведливості і розвитку на чолі з прем’єр-
міністром Реджепом Таїпом Ердоганом 
розпочне свій десятий рік у владі з пер-
спективою залишитися там ще на до-
вгі, довгі роки. У центрі уваги, як і рані-
ше, залишатиметься розвиток економіки 
з одночасною модернізацією Конститу-
ції і тиском у політиці стосовно повстан-
ських рухів у самій Туреччині (проти кур-

дів) і за кордоном (на користь сирійців). 
Економіці заважатимуть проблеми євро-
зони – головного торгового партнера Ту-
реччини, але темпи зростання економі-
ки перевищать 4% – доволі високий по-
казник у нинішньому світі.

УКРАїНА
Зростання ВВП:  3,0%
ВВП:  $4 010  (ПКС: $8 010)
Інфляція:  7,8%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -2,9
Населення:  45,1 млн

Від Помаранчевої революції 2004 року 
залишилися тільки згадки, а ривок на За-
хід змінився на сповзання назад, на орбі-
ту Росії. Віктор Янукович програв битву за 
президентство 2004 року, але виграв на-
ступні вибори і не випустить владу з рук. 
Попри помітні успіхи контрреволюції, не-
вдоволення режимом охопило всю краї-
ну, тож можна очікувати соціальної неста-
більності в майбутньому.

Варте уваги. Імпічмент. Спроба відпра-
вити Януковича у відставку за звинува-
ченнями в порушенні Конституції і відхо-
ді від демократичних принципів, найі-
мовірніше, зникне в коридорах віддано-
го режимові Конституційного Суду, але 
може виявитися корисним об’єднавчим 
гаслом для найрізноманітніших опози-
ційних сил.

ВЕЛиКА БРиТАНІЯ
Зростання ВВП:  0,5%
ВВП:  $38 850  (ПКС: $37 860)
Інфляція:  2,3%
Баланс бюджету (%  ВВП):    -7,8
Населення:  63,6 млн

Ні консерватори, ні ліберальні демокра-
ти не можуть дозволити собі розпусти-
ти коаліційний уряд, популярність яко-
го в суспільстві лишається дуже низькою. 
Але приховувати розходження між ними 
буде що далі, то важче. Найболючіші 
спірні питання – темпи заходів жорсткої 
економії та на кого покласти основний її 
тягар. Погані економічні показники роб-
лять країну залежною від несприятли-
вих вітрів з континенту, і у 2013 році, на-
певно, буде застосовано новий фінансо-
вий стимул обсягом близько £500 млрд. 
($785). Це має допомогти витягти еконо-
міку з ями подвійної рецесії, хоча її зрос-
тання навряд чи буде помітним. 

Варте уваги. Хто більше? Продано! На 
початку року відбудеться аукціон з про-
дажу ліцензій на частоти надшвидкого 
мобільного широкосмугового зв’язку чет-
вертого покоління – 4G. 

Словаччина: правильним курсом
Баланс 
бюджету, % ВВП
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між Індією і Китаєм, намагаючись поліп-
шити відносини з обома. Грошові надхо-
дження від заробітчан з-за кордону під-
тримуватимуть економіку.

КиТАЙ
Зростання ВВП:  8,6%
ВВП: $6890 (ПКС: $10 410)
Інфляція:  5,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,3%
Населення:  1,34 млрд

Нове керівництво Комуністичної пар-
тії офіційно стане біля владного кер-
ма 2013-го й витратить цей рік на те, 
щоб освоїтися. Фракції боротимуться 
за вплив, і з часом це дасть більше про-
зорості в партійному житті (але нічо-

го подібного до справжньої демокра-
тії). Маси невдоволених розпалювати-
муть протестні настрої як на вулицях, 
так і в кіберпросторі, а профспілковий 
рух почне набирати реальної сили. Утім, 
доки економіка зростатиме, ці протес-
ти мало чим загрожуватимуть однопар-
тійній системі. Фінансове стимулювання 
поверне темпи зростання до позначки 
вище ніж 8%.

ГоНКоНГ
Зростання ВВП:  2,4%
ВВП: $35 610 (ПКС: $52 830)
Інфляція:  4,3%
Баланс бюджету (% ВВП):  1,1%
Населення:  7,2 млн

Реформа 2012 року, яка збільши-
ла кількість депутатів Законодавчої 
ради, що обираються прямим голо-
суванням, розширює демократичний 

АФГАНІСТАН
Зростання ВВП:  6,5%
ВВП: $668 (ПКС: $1,041)
Інфляція:  6,7%
Баланс бюджету (% ВВП):  0,6%
Населення:  33,0 млн

Виведення останніх бойових частин 
НАТО з афганської території у 2013–2014 
роках дасть змогу обновити баланс сил 
між «Талібаном» та урядом. Там, де це 
можна буде зробити з огляду на безпе-
ку, вдасться поліпшити основні послуги 
та інфраструктуру й стабілізувати еконо-
міку, хоча й повільно. Донорські інвес-
тиції допоможуть підтримати зростан-
ня економіки.

АВСТРАЛІЯ
Зростання ВВП:  3,0%
ВВП: $66 950 (ПКС: $44 390)
Інфляція:  2,7%
Баланс бюджету (% ВВП):  0,2%
Населення:  23,2 млн

Під кінець 2013 року, коли уряд лейбо-
ристів закінчуватиме свій другий тер-
мін у владі, підтримка його в суспільстві 
танутиме, а перед прем’єр-міністром 
Джулією Ґіллард може постати питан-
ня про відставку (воно вже виникало у 
2012-му). Уряд меншості залишається 
заручником обіцянок, даних тим силам, 
на які він спирається. Йому знадобиться 
чимало часу, щоб дати цьому лад, але 
навряд чи це допоможе на виборах. 

Варте уваги. Золота лихоманка. Ресурс-
ний бум зашкодив експорту промисло-
вої продукції; уряд має вирішити, під-
тримувати неконкурентні підприємства 
чи зробити ставку на розширення гірни-
чої промисловості.

БАНГЛАдЕШ
Зростання ВВП:  6,1%
ВВП:  $695 (ПКС: $1830)
Інфляція:  7,9%
Баланс бюджету (% ВВП):  -5,5%
Населення:  171,4 млн

За впевненого зростання економіки 
та міцної політичної більшості протес-
ти опозиції небагато здатні зробити для 
того, щоб змістити партію влади «Ліга 
Авамі» до парламентських виборів, які 
мають відбутися до січня 2014 року. Але 
навіть у таких умовах політична ситуація 
залишатиметься неспокійною як до, так 
і після перегонів. Уряд маневруватиме 

мандат Гонконгу за рахунок голови 
виконавчої влади Лян Чженьїна, яко-
го призначає центральна влада. Про-
демократичні партії дістануть стимул 
домагатися подальших реформ, тож 
імовірні нові вуличні протести. Така 
кампанія за справедливіший розпо-
діл національного багатства терито-
рії додасть їм іншого виміру, з вимо-
гами, що стосуються соціального за-
безпечення. Уряд континентального 
Китаю для підтримки зростання еко-
номіки та нейтралізації мітингів ско-
ристається Угодою про тісніше еко-
номічне партнерство. Зростання по-
рівняно з 2012 роком пришвидшить-
ся, але зменшення попиту на мате-
рику й ослаблені ринки Заходу озна-
чають, що до недавніх висот йому 
дуже далеко.

ІНдІЯ
Зростання ВВП:  6,5%
ВВП: $1770 (ПКС: $4270)
Інфляція:  8,4%
Баланс бюджету (% ВВП):  -4,9%
Населення:  1,24 млрд

Індійська зірка дещо потьмяніла від спо-
вільнення світової економіки, проде-
монструвавши заодно світові всепроник-
ну корупцію, хитку інфраструктуру і брак 
кваліфікованої робочої сили. Зростання 
економіки сягатиме понад 6%, але на-
справді воно мало б бути вищим.  Уряд, 
очолюваний партією «Індійський наці-
ональний конгрес» і прем’єр-міністром 
Манмоганом Сінґхом, намагається від-
родити в собі реформаторський запал 
після кількарічного потурання популіс-
там, але головним його клопотом буде 
зберегти владу до закінчення терміну, 
який збігає 2014-го. Роз’єднана опозиція 
не становить майже жодної загрози, тож 
останній рік уряду у владі має бути від-
носно мирним. 

ІНдоНЕЗІЯ
Зростання ВВП:  6,3%
ВВП: $3890 (ПКС: $5240)
Інфляція:  5,8%
Баланс бюджету (% ВВП):  -1,6%
Населення:  250,8 млн

Президент Сусіло Бамбанґ Юдойоно має 
ще один рік у запасі до закінчення тер-
міну у владі, але шанси на переобрання 
вже істотно попсували корупційні скан-
дали в його партії. Як і Індія, Індонезія – 
густонаселена країна зі швидким розви-
тком економіки, яка дозволяє собі зара-
ди його темпів нехтувати назрілими вну-
трішніми реформами. Тож ключові змі-
ни в трудовому законодавстві та субси-
діях на енергію буде відкладено ще на 
рік. Утім, зростання економіки тримати-
меться на рівні вище ніж 6%, а спожив-

чі витрати та інвестиції залишатимуть-
ся високими. 

Варте уваги. Старі солдати не вмира-
ють. Через 14 років після відновлення 
демократії військові, пов’язані з колиш-
нім диктатором Сухарто, все ще мають 
вплив і можуть виставити темну конячку 
на президентських виборах 2014-го.

ЯПоНІЯ
Зростання ВВП:  1,2%
ВВП: $45 680 (ПКС: $37 430)
Інфляція:  -0,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  -8,2%
Населення:  125,7 млн

Міні-бум відбудови після цунамі стихає, 
і Японія повернеться до низьких темпів 
зростання та дефляційного середовища, 
характерних для країни до катастрофи. 
Буде проведено дострокові вибори – ре-
зультат домовленості, досягнутої між 

прем’єр-міністром Йосігіко Нода з опо-
зиційною Ліберально-демократичною 
партією, провести закон про подвоєння 
споживчого податку до 2015 року. Роз-
дратовані виборці віддадуть перевагу 
ЛДП перед непопулярною партією вла-
ди (Демократичною партією Японії), 
але жодна з них не набере більшості. 
З часом підвищення податку допоможе 
приборкати бюджетний дефіцит, який 
2013-го очікується на рівні 8,2%.

КАЗАХСТАН
Зростання ВВП:  5,1%
ВВП:  $12 210 (ПКС: $14 660)
Інфляція:  7,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -1,8%
Населення:  17,1 млн

Прогнози Казахстану на 2013-й такі самі, 
як у минулі роки: в президента Нурсул-
тана Назарбаєва навряд чи з’являться 
конкуренти, які зможуть кинути виклик 

АЗІЯ

У 2013 році погляди всіх, хто стежить за розвитком 
подій у М’янмі, будуть звернені переважно на 
правозахисницю Аун Сан Су Чжі, але мало хто приділить 
увагу президентові країни Тейн Сейну, який радикально 
змінив традиційно репресивну політику і дозволив їй 
повернутися до громадського життя. Такий поворот був 
сприятливим не тільки для пані Су Чжі: прийшовши до 
влади у 2010-му, президент випустив сотні політичних 
в’язнів, повернув свободу слова незалежним ЗМІ й 

підтримав толерантніший підхід до профспілкового руху. Ці реформи також 
сприяли різкому підвищенню інтересу до економічного потенціалу М’янми. 
Країна готова відкритися, і ключ від неї в руках у Тейн Сейна.
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його гегемонії, підкріпленій високими 
цінами на нафту. Немає жодних ознак, 
які вказували б на «Казахську весну», 
що могла б покласти край цій довгій  
пострадянській політичній зимі. Крім 
власне біологічного годинника, ніщо  
не стоїть між Назарбаєвим і його довго-
літтям у владі.

МАЛАЙЗІЯ
Зростання ВВП:  4,6%
ВВП: $11 580 (ПКС: $17 980)
Інфляція:  2,4%
Баланс бюджету (% ВВП):  -4,7%
Населення:  29,4 млн

Владна коаліція «Народний фронт» 
збереже свої позиції і після виборів 2013 
року й намагатиметься відновити супер-
більшість у дві третини, яка в неї була до 
2008-го. Якщо до мети буде дуже дале-
ко, це може підірвати шанси Наджиба 
Разака залишатися на посаді прем’єр-
міністра та голови партії «Об’єднана 
малайська національна організація», 
основної сили коаліції. Економіка зрос-
те більше ніж на 4%, що допоможе уря-
ду здійснити задеклароване завдання: 
досягти до 2020 року статусу держави з 
високим рівнем доходів.

НоВА ЗЕЛАНдІЯ
Зростання ВВП:  2,3%
ВВП: $33 160  (ПКС: $31 610)
Інфляція: 1,8%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,2%
Населення:  4,5 млн

Уряд Національної партії, яка при вла-
ді вже другий термін поспіль, спирається 
на альянси з дрібнішими політсилами, 
що дає можливість створити більшість із 
незначною перевагою. Проте опозицій-
на Лейбористська партія відстає в опиту-
ваннях громадської думки, тому особли-
вої загрози не становить. Хоча ліквіда-
ція наслідків руйнівних землетрусів 2010 
і 2011 років у місті Крайстчерч ще триває, 
основну увагу буде приділено фіскаль-
ній економії: баланс бюджету потрібно 
звести до безпечного рівня.

Варте уваги. Продавати чи не продава-
ти. Часткова приватизація державного 
майна посідає центральне місце в про-
грамі уряду, але проти цього виступа-
ють лейбористи, етнічні маорійські угру-
повання і 75% виборців. Можна очіку-
вати протести, затримки і розвороти на 
180 градусів.

ПАКиСТАН
Зростання ВВП:  3,3%
ВВП: $1410 (ПКС: $2960)
Інфляція:  9,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  - 5,7%
Населення:  183,5 млн

Розподіл влади здійснюватиметься жор-
стко, бо триватимуть затяжні міжусоби-
ці між президентом і судовою гілкою. 
Втративши одного прем’єр-міністра че-
рез відмову підкоритися наказові суду й 
порушити антикорупційну справу проти 
президента Асіфа Алі Зардарі, правляча 
Народна партія Пакистану може з тієї са-
мої причини втратити і його наступника. 
Вибори мають відбутися до червня, але, 
можливо, доведеться провести їх і рані-

ше. Передвиборче фінансування не від-
верне спаду економіки.

Варте уваги. Не тільки Європа. Зростан-
ня дефіциту поточного рахунку і дер-
жавного боргу в 2013 році може закінчи-
тися фінансовою кризою.

ФІЛІППІНи
Зростання ВВП:  6,0%
ВВП: $2650  (ПКС: $4290)
Інфляція:  4,3%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,4%
Населення:  105,7 млн

Президент Беніґно Акіно має вирішаль-
ний мандат і серйозну політичну генеа-
логію (мати Корасон Акіно була дуже по-
пулярним президентом), але йому до-
велося з великими труднощами виправ-
довувати очікування. Травневі вибори 
до Конгресу можуть виявитися неспри-
ятливими для його Ліберальної партії 
та союзників по коаліції. Уряд намагати-
меться підтримати зростання за рахунок 
модернізації інфраструктури, але при-
ватні партнери можуть не погодитися з 
нав’язуванням сумнівних контрактів.

СІНГАПУР
Зростання ВВП:  4,0%
ВВП: $53 370  (ПКС: $49 350)
Інфляція:  3,5%
Баланс бюджету (% ВВП):  0,8%
Населення:  5,5 млн

Як і раніше, дивує виборча система, за 
якою 40% голосів можуть дістатися опо-
зиції, але фактична монополія на вла-
ду зберігається за незмінною Партією 
народної дії. Можливі деякі поступки в 
бік консенсусу щодо управління держа-
вою, але про повну зміну керівництва 
не може бути мови. Проблеми у світо-
вій торгівлі стануть випробуванням репу-
тації уряду як ефективного менеджера. 
Якщо ринкам Заходу вдасться уникнути 
найгіршого варіанта розвитку подій, то в 
2013 році економічні показники мають 
поліпшитися.

ПІВдЕННА КоРЕЯ
Зростання ВВП:  3,7%
ВВП: $24 590 (ПКС: $33 310)
Інфляція:  2,9%
Баланс бюджету (% ВВП):  2,6%
Населення:  49,9 млн

Партія «Сенурі» залишиться при вла-
ді, але з новим лідером. Непопуляр-
ний нинішній президент Лі Мьон Бак іде 
з посади в лютому. Його ймовірна на-
ступниця Пак Ґьон Гі проводитиме схо-
жу політику в інтересах бізнесу, хоча під-
тримка чеболів (південнокорейських 
бізнес-конгломератів) буде помірнішою. 
Сприяння експорту допоможе врівнова-
жити слабкий попит за кордоном. До того 
ж завдяки внутрішньому споживанню 
економічне зростання відновиться після 
спаду 2012 року.

ШРІ-ЛАНКА
Зростання ВВП:  6,8%
ВВП: $3150 (ПКС: $6540)
Інфляція:  5,7%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,9%
Населення:  21 млн

Переобраний на другий термін прези-
дент Магінда Раджапакса стоїть на чолі 
відданої йому адміністрації і має під-
тримку сильної парламентської більшо-
сті. Це винагорода за розгром таміль-
ських сепаратистів у 2009-му. Раджапак-
са просто може оголосити дострокові 
вибори, щоб залишитися при владі ще 
на шість років. Але цілком імовірно, що 
й без цього він у будь-якому разі може 
розраховувати на перемогу 2016-го і 
третій президентський термін. Мир при-
несе економічні дивіденди. 

Варте уваги. Королівський клуб. У 2013 
році в Коломбо відбудеться зустріч на 
рівні глав держав Співдружності. На ці 
54 країни, більшість із яких історично 
пов’язані з колишньою Британською ім-
перією, припадає близько 15% світово-
го ВВП.

ТАЙВАНь
Зростання ВВП:  3,6%
ВВП: $22 020 (ПКС: $45 220)
Інфляція:  2,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,8%
Населення:  23,1 млн

Президент Ма Інцзю та уряд, сформо-
ваний партією «Гоміньдан», мали до-
статню підтримку для перемоги у вибо-
рах 2012-го, але після низки хибних кро-
ків стабільно втрачають її. Опозиційна 
Демократично-прогресивна партія на-
магатиметься скористатися моментом, 
але обидві політсили стоять на дедалі 
ближчих позиціях у таких питаннях, як 
відносини з континентальним Китаєм, 
ядерна політика і соціальне забезпечен-
ня населення. Після падіння 2012 року 
експорт різко піде вгору. 

ТАїЛАНд
Зростання ВВП:  4,7%
ВВП: $5800 (ПКС: $10 010)
Інфляція:  3,5%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,4%
Населення:  69,3 млн

Прем’єр-міністр Їнґлак Чинават очолює 
уряд популістської більшості, у її пла-
ни входить реабілітація старшого бра-
та Таксіна Чинавата, який керував кра-
їною з 2001 року до усунення від вла-
ди у 2006-му. Головними інструмен-
тами будуть конституційна реформа і 
пропозиція примирення, яка дасть Так-
сіну змогу повернутися з вигнання, але 
не відбувати присудженого йому термі-
ну ув’язнення за корупцію. Додайте до 
цього неминучу зміну монарха, в ре-
зультаті якої наступником шановано-
го, але хворого короля, швидше за все, 
стане непопулярний кронпринц, – і 
можна очікувати багатого на бурхливі 
події 2013 року. 

УЗБЕКиСТАН
Зростання ВВП:  6,7%
ВВП: $1920  (ПКС: $3820)
Інфляція:  12,6%
Баланс бюджету (% ВВП):  -0,2%
Населення:  29,5 млн

Іслам Карімов, перестарілий автократ, 
має у своєму активі 24-річний прези-
дентський стаж, бум у товарному секторі 
й жвавий експорт. До цього він може до-
дати зростання стратегічної важливості 
Узбекистану для США в період виведен-
ня останніх військ із сусіднього Афганіс-
тану. У віці 75 років єдиним серйозним 
опонентом Карімова може бути лише 
власне здоров’я.

В’ЄТНАМ
Зростання ВВП:  6,0%
ВВП: $1800 (ПКС: $3850)
Інфляція:  6,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  -4,1%
Населення:  90,4 млн

Законодавча влада країни під голову-
ванням Нґуєн Шинь Кунґа (який є про-
тивагою прем’єр-міністра Нґуєн Тан Зун-
ґа) набиратиме ваги і встановить у по-
літичному житті країни узгодженіший 
режим роботи. За межами Комуніс-
тичної партії опозиційні сили будуть 
нез начними. Інфляція залишатиметь-
ся проблемою, оскільки В’єтнам – краї-
на, де темпи зростання цінують вище за 
стабільні ціни.

Тайвань: сезонні вітри
Експорт, реальні зміни, %
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АРГЕНТиНА 
Зростання ВВП:  2,6%
ВВП: $12 490 (ПКС: $18 750)
Інфляція:  9,3%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,4%
Населення:  41,7 млн

Кількарічні політичні імпровізації до-
помогли президентові Крістіні Фернан-
дес де Кіршнер утриматися біля керма, 
але залишили країну в небезпечному 
стані. Інфляція, корупція та незбалан-
сований бюджет роблять із Аргентини 
бомбу з годинниковим механізмом та 
кількома запалами. І нині стара такти-
ка вже не спрацює. Простору для сти-
муляційної політики тепер уже май-
же немає, як і шансів на порятунок із 
боку динамічних торговельних партне-
рів (оскільки їхня динаміка вже вичер-
пана). Сповільнення росту й запрова-
дження суворішого ручного контролю 
над економікою може закінчитися со-
ціальним вибухом: протестні настрої, 
як організовані, так і стихійні, вже до-
ходять до точки закипання.

БоЛІВІЯ 
Зростання ВВП:  4,7%
ВВП: $2820 (ПКС: $5640)
Інфляція:  6,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  0,5%
Населення:  10,4 млн

І надалі зростає прірва між обіцянками 
лівого уряду президента Ево Моралеса 
та реальністю; адміністрація намага-
ється задобрити невдоволених щедри-
ми соціальними видатками за рахунок 
недорогого природного газу. Дешевиз-
на означає, що торговельний баланс 
та державні фінанси в порядку й еко-
номіка зростатиме. Це, як і чвари між 
опонентами, дає підстави президенто-
ві Моралесу вірити в третю перемогу 
на виборах 2014 року.

БРАЗиЛІЯ 
Зростання ВВП:  4,2%
ВВП: $12 670 (ПКС: $12 820) 
Інфляція:  5,5%
Баланс бюджету (% ВВП):   -2,2%
Населення:  196,5 млн

Президент Ділма Руссефф обрала су-
вору позицію борця з корупцією та ку-
мівством, що забезпечило їй прихиль-
ність виборців. Але позиція очільни-

ці держави не настільки популярна у 
власній громіздкій коаліції, яка в по-
садах та інших виявах прихильнос-
ті вбачає лише справедливу винагоро-
ду за відданість. Саме неконструктив-
ні партнери (а не опозиція, яка стала 
беззубою після 10 років на узбіччі по-
літичного життя) блокуватимуть зако-
нодавчий процес, але деяких успіхів 
вдасться досягнути у проведенні ре-
форм, яких на порядку денному вже 
чимало. Зростання економіки відно-
виться після сповільнення 2012 року, 
викликаного головно внутрішніми 
причинами.

ЧиЛІ 
Зростання ВВП:  4,7%
ВВП: $16 370 (ПКС: $19 460)
Інфляція:  2,6%
Баланс бюджету (% ВВП):  1,7%
Населення:  17,6 млн

Після виборів у листопаді колиш-
ня очільниця країни Мішель Бачелет 
може знову повернутися до влади на 
чолі лівоцентристської коаліції партій 
за демократію «Консертасьйон». Та-
ким чином, вона може прийти на змі-
ну правоцентристському альянсові Се-
бастьяна Піньєри, якому балотуватися 
забороняє Конституція. Але маятникові 
зміни влади мало позначаться на кур-
сі держави: всі найбільші групи висту-
пають за здорову фінансову політику й 
ринковий поступ. Відкрита економіка 
Чилі буде уразлива до коливань у тор-
гівлі, але загалом у 2013 році розвива-
тиметься добре.

КоЛУМБІЯ 
Зростання ВВП:  4,6%
ВВП:  $7960 (ПКС: $10 960) 
Інфляція:  3,1%
Баланс бюджету (% ВВП)  -0,5%
Населення:  48,8 млн

Після потужного старту в царині фі-
нансів та безпеки президент Хуан 
Мануель Сантос почав гальмува-
ти. Тож у 2013 році політику визна-
чатиме необхідність обходити роз-
коли у владній коаліції і забезпечи-
ти підтримку суспільства. На еконо-
міку чекає застій експортних ринків, 
але політика стимулювання й інфра-
структурні проекти підтримають вну-
трішній попит, тож темпи зростання 
дещо підвищаться.

гнучкі умови праці чи дерегуляція 
енергетики. На користь уряду той факт, 
що праві опозиційні партії висловлю-
ють широку підтримку цим рефор-
мам, а ліві – розколоті. Економічний 
прогноз як завжди залежить від ринку 
США, але Мехіко скористається дина-
мічністю свого промислового виробни-
цтва, зорієнтованого на експорт. Слаб-
ке песо буде подарунком американ-
ським і азійським (переважно япон-
ським) автовиробникам у Мексиці. Ін-
вестори вкладамимуть більше коштів, 
щоб скористатися рентабельністю ви-
робництва у цій країні.

США 
Зростання ВВП:  2,1%
ВВП:  $51 525 (ПКС: $51 525)
Інфляція:  2,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,6%
Населення:  317,0 млн

На початку 2013 року економіку США 
підстерігає «бюджетна прірва» – по-
тенційно руйнівне поєднання автома-
тичного підвищення податків та змен-
шення державних витрат, котрі (якщо 
вони будуть проведені) можуть загна-
ти країну в рецесію. Досягнута остан-
ньої миті в Конгресі домовленість від-
верне катастрофу, й режим суворої 
економії затягнеться на роки. Це дасть 
президентові час знайти практичніший 
підхід до заплутаної фінансової про-
блеми Америки. Можливо, ним ста-
не зміна Податкового кодексу, а саме 
ліквідація в ньому «лазівок» в обмін 
на нижчі ставки. Друкарський верстат, 
запущений Федеральним резервом, 
утримуватиме зростання ВВП приблиз-
но на рівні 2%.

КАНАдА 
Зростання ВВП:  1,9%
ВВП:  $53 160 (ПКС: $42 850)
Інфляція:  1,9%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,3%
Населення:  35,0 млн

Квебеком знову керують сепаратисти, але 
новий уряд меншості не має змоги про-
вести референдум про незалежність, хоч 
би як йому хотілося. Це усуває джерело 
потенційних розходжень для національ-
ної Консервативної партії, яка вперше піс-
ля семи років роботи в адміністрації мен-
шості цілком тримає владу в своїх руках. 
Вона проведе податкову реформу, захо-
ди з дерегуляції і наполегливіше бороти-
меться зі злочинністю, а економіка за під-
тримки високих товарних цін зберігатиме 
тенденцію до зростання близько 2%.

Варте уваги. На схід. У 2013 році уряд 
сподівається укласти торгову угоду з ЄС, 
намагаючись вирватися з експортної 
залежності від США.

МЕКСиКА 
Зростання ВВП:  3,7%
ВВП:  $10 420 (ПКС: $18 760)
Інфляція:  4,0%
Баланс бюджету (% ВВП):     -1,4%
Населення:  116,2 млн

Інституційно-революційна партія (ІРП), 
можливо, й знову на коні після 12-річ-
ної перерви, але статус меншості й сер-
йозний план реформ не обіцяють лег-
кого урядування. Президент Енріке Пе-
нья Ньєто намагатиметься досягти успі-
ху в простіших питаннях, перш ніж пе-
реходити до складних реформ, як-от 

Подібно до венесуельського лідера Уґо Чавеса, 
президент Еквадору Рафаель Корреа скористався 
нафтовим багатством країни, щоб профінансувати 
соціальний бюджет і забезпечити собі підтримку 
виборців у день голосування. Водночас він нещадно 
критикував Сполучені Штати. Перепало заодно й 
усім ортодоксальним лібералам. Але, на відміну від 
Чавеса, виснаженого хворобою і двома десятками 
років правління, Корреа ще «новенький», уперше в 
президентському кріслі. І схоже, планує залишитися в ньому й на наступний 
термін, після виборів у лютому. А та готовність, із якою посольство Еквадору 
в Лондоні запропонувало в серпні 2012 року притулок Джуліанові Ассанжу – 
засновникові сайта WikiLeaks, якого Швеція оголосила в розшук за злочини на 
сексуальному ґрунті (які він заперечує), виборчій кампанії президента абсолютно 
не зашкодить. Обидва кубинські брати Кастро вже доживають віку, а зірка Уґо 
Чавеса теж хилиться до заходу, тож у 2013 році Корреа зможе приміряти на себе 
роль головного подразника США на південь від їхнього кордону.
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АЛжиР
Зростання ВВП:  5,0%
ВВП: $6810 (ПКС: $9240)
Інфляція:  3,4%
Баланс бюджету (% ВВП)  -2,9
Населення:  37,1 млн

Президентські вибори 2014 року визна-
чатимуть політику на майбутній рік; не-
певність лише наростатиме, бо наразі 
не видно потенційного наступника для 
нинішнього президента Абдельазіза Бу-
тефліки, який обіймає найвищу дер-
жавну посаду вже третій термін поспіль. 
Однак ті самі чинники, через які краї-
ну оминула Арабська весна, – сильна 
армія, свіжа пам’ять про громадянську 
війну й деякі політичні реформи, обме-
жать потенціал для серйозних завору-
шень. Прибутки від нафтогазової про-
мисловості підтримуватимуть державні 
інвестиції та соціальні видатки бюджету, 
щó сприятиме зростанню економіки.

АНГоЛА
Зростання ВВП:  7,0%
ВВП: $6860 (ПКС: $7840)
Інфляція:  8,6%
Баланс бюджету (% ВВП):  7,3
Населення:  20,7 млн

Муніципальні вибори, які пообіцяли 
провести у 2013 році чи пізніше, да-
дуть опозиції рідкісний шанс виграти 
бодай щось, бо у вищих ешелонах вла-
ди, на державному рівні міцно засі-
ли віковічний президент Жозе Едуарду 
душ Сантуш і його партія. Глава держа-
ви підгодовуватиме мережу своїх уже 
досить-таки підтоптаних корупціонерів 
із багатих державних засіків, намагаю-
чись зміцнити позиції. Збільшення ви-
добутку нафти й високі ціни на неї на 
глобальному ринку дадуть економіці 
змогу процвітати.

Варте уваги. Передай далі. Пан душ 
Сантуш, який біля керма від 1979 року і 
2013-го відзначатиме свій 71-й день на-
родження, може передати владу в інші 
руки, але на власних умовах і зберігши 
вплив на політику за лаштунками.

КАМЕРУН
Зростання ВВП:  4,7%
ВВП: $1310 (ПКС: $2580)
Інфляція:  3,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  -0,7
Населення:  21,0 млн

Партія влади збереже за собою біль-
шість і після виборів, відкладених орієн-
товно до початку 2013-го, тобто все буде 
як завжди, а тим часом для президента 
Поля Бійя, який розміняє дев’ятий деся-
ток років, розпочнеться четверте десяти-
ліття президентства. Похилий вік і слабке 
здоров’я – ось головні вороги його, бо ж 
не існує жодного механізму зміни влади, 
тож процес може бути важким.

ЄГиПЕТ
Зростання ВВП:  3,5%
ВВП: $3000 (ПКС: $6630)
Інфляція:  9,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  -11,2
Населення:  85,6 млн

Пристрасті ще не вляглися після по-
літичних заворушень 2011-го, і оста-
точний баланс влади між прези-
дентом Могаммедом Мурсі 
(«братом-мусульманином»), законо-
давцями та військовими-секуляристами 
ще належить визначити. У 2013 році 
ситуацію можуть прояснити ймовірне 
ухвалення переписаного проекту Кон-
ституції та парламентські вибори. Хоч 
би яким був їх результат, президента 
Мурсі критикуватимуть з обох країв ре-
лігійного спектру. Стан економіки поліп-
шиться, але не набагато.

ЕФІоПІЯ
Зростання ВВП:  7,5%
ВВП: $491 (ПКС: $1 450)
Інфляція:  10,8%
Баланс бюджету (% ВВП):  -3,5
Населення:  78,4 млн

Гайлемаріам Десалень, який став 
прем’єр-міністром по смерті свого попе-
редника Мелеса Зенаві, матиме доста 
клопотів (див. «2013 в обличчях»). Еко-
номіці сприятиме сильне сільськогоспо-
дарське виробництво, яке поступово пе-
реміщуватиметься з підсобного господар-
ства до промислового сектору. Індустрія 
виграє від розширення мережі шляхів, лі-
ній електропередач та ринків. На країну 
чекає ще один рік енергійного зростання.

ІРАН
Зростання ВВП:  -1,1%
ВВП: $6970 (ПКС: $12 900)
Інфляція:  21,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -5,9
Населення:  77,6 млн

БЛиЗьКиЙ СХІд І АФРиКА: 

КУБА 
Зростання ВВП:  4,4%
ВВП: $6040 (ПКС: $11 960)
Інфляція:  6,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,6%
Населення:  11,2 млн

Епоха Кастро добігає кінця. Двоє братів 
старіють (нинішньому лідерові, Раулю, 
наступного року виповниться 82). Стов-
пи старого порядку (серед яких зайня-
тість виключно в державному секторі 
та субсидії на продовольчі талони) по-
малу відходять у минуле, а роль при-
ватного підприємництва й ринкових 
сил поступово зростає. Однак процес 
успадкування влади залишається таєм-
ницею, як і імена наступного поколін-
ня керівництва країни.

ЕКВАдоР 
Зростання ВВП:  4,0%
ВВП: $5060 (ПКС: $9 510)
Інфляція:  5,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -1,7%
Населення:  15,1 млн

Проти президента Рафаеля Корреа ви-
ступають політичні сили, які на інстинк-
тивному рівні не сприймають його лі-
вацького популізму. Але, на превели-
кий жаль для них самих, їх розділяють 
непримиренні внутрішні ідеологічні су-
перечності. Як наслідок — хоч Корреа 
й утратив дещицю підтримки в суспіль-
стві за час свого першого президент-
ства (див. «2013 в обличчях»), він усе 
одно має шанси виграти наступні ви-
бори, призначені на лютий. Йому буде 
важче знаходити фінансування для 
своїх популістських бюджетних про-
грам, коли ситуація на нафтових рин-
ках погіршиться.

ПАРАГВАЙ 
Зростання ВВП:  6,0%
ВВП: $3460 (ПКС: $5640)
Інфляція:  4,8%
Баланс бюджету (% ВВП):  -1,5%
Населення:  6,8 млн

Політична нестабільність 2012 року піс-
ля імпічменту тодішнього глави держа-
ви Фернандо Луґо дістане продовжен-
ня. Його тимчасовий наступник, вико-
нувач обов’язків президента Федері-
ко Франко, і правляча Ліберальна пар-
тія готуються до квітневих виборів. Імо-
вірний кандидат від правої опозицій-
ної партії «Колорадо» Орасіо Картес 

має найкращі шанси на перемогу, але 
його політсила навряд чи забезпечить 
собі більшість. Цілий спектр соціаль-
них проблем і тертя між різними гру-
пами, від безземельних селян та не-
задоволених прихильників Луґо й до 
ліваків-повстанців, лише погіршувати-
ме ситуацію в країні. Передвиборна 
щедрість, сприятливі для врожаю по-
годні умови й сильніший попит у Бра-
зилії піднімуть ВВП.

ПЕРУ 
Зростання ВВП:  6,1%
ВВП: $6950 (ПКС: $11 280)
Інфляція:  3,1%
Баланс бюджету (% ВВП):  1,5%
Населення:  31,2 млн

Ольянта Умала проведе другий рік на 
президентській посаді, намагаючись 
якось упровадити центристську й зага-
лом орієнтовану на бізнес програму, 
на яку в його популістській передви-
борній кампанії не було й натяку. Такі 
обмануті сподівання мас стануть голов-
ною перепоною для нього, і зневаже-
ні виборці нарешті зможуть відплатити 
тією самою монетою, причому особли-
во різкою буде ліва опозиція. Його не-
досвідчена фракція в Конгресі тане й 
не вселяє особливої довіри, хоча в роз-
дробленому законодавчому зібранні 
Перу ситуативні альянси під час голосу-
вання – справа звична. Стабільні ціни 
на метал і збільшення продуктивності 
шахт підтримуватимуть економіку.

УРУГВАЙ 
Зростання ВВП: 4,0%
ВВП: $14 870 (ПКС: $16 830)
Інфляція:  6,7%
Баланс бюджету (% ВВП):  -1,1%
Населення:  3,4 млн

Політика й надалі сприятиме бізне-
су, але реформи рухатимуться повіль-
но: президент країни Хосе Мухіка боро-
тиметься з лівим крилом своєї лівоцен-
тристської коаліції «Широкий фронт». 
Там, де потрібна буде підтримка від 
правої опозиції, щоб проштовхувати 
сприятливі для інвестицій заходи,  вона 
загалом сприятиме, хоча дух співпра-
ці ослабне. Економіку підтримуватимуть 
інтенсивні споживчі витрати.

ВЕНЕСУЕЛА 
Зростання ВВП:  1,4%
ВВП: $12 960 (ПКС: $13 810)
Інфляція:  31,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,7%
Населення:  30,0 млн

Якщо на це вистачить здоров’я, піс-
ля президентських виборів наприкін-
ці 2012-го Уґо Чавес розпочне четвер-
тий поспіль термін у владі. Але його ді-
агноз (рак) ставить майбутнє під сум-
нів. Опозиція показала свою здатність 
об’єднуватися заради виборів – після 
багаторічних сварок – і пресингувати-
ме главу держави й надалі. Водночас 
на нього тиснутимуть економічні про-
блеми. Нафтові багатства країни за-
звичай розтринькували направо й на-
ліво. Велика інфляція не переставати-
ме рости, й відплив капіталу з країни 
триватиме.

Куба: нові споживачі
Приватне споживання на особу, $
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Багато іранців будуть раді, коли в черв-
ні войовничий президент Махмуд Агма-
дінежад залишить посаду (балотуватися 
на третій термін забороняє Конституція). 
Верховний лідер країни аятола Алі Хаме-
неї посприяє, щоб влада перейшла до 
рук більш урівноваженого кандидата. Це 
має покращити політичну стабільність, 
але широка внутрішня підтримка ядер-
ної програми Ірану означає, що санкції 
з боку Заходу (а значить і загроза війни) 

нікуди не зникнуть. Під тиском цих обме-
жень економіка знову буксуватиме.

ІРАК
Зростання ВВП:  8,2%
ВВП: $5890 (ПКС: $6 220)
Інфляція:  5,3%
Баланс бюджету (% ВВП):  4,2
Населення:  33,9 млн

Уряду національної єдності не назвеш 
ані національним, ані об’єднаним. Ціл-
ком імовірно, що наступного року він 
і далі дробитиметься на угрупован-
ня, але конфлікти швидше за все, об-
межуватимуться політикою і не вихо-
дитимуть на поле бою. Нафтові маг-
нати потягнуться до країни, щойно по-
чнуть з’являтися можливості для бізне-
су. Збільшення видобутку нафти підні-
ме зростання економіки понад 8%.

ІЗРАїЛь
Зростання ВВП:  3,0%
ВВП: $29 760 (ПКС: $32 400)
Інфляція:  1,8%
Баланс бюджету (% ВВП):  -3,3
Населення:  8,0 млн

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу очо-
лює різношерсту коаліцію з мінімаль-
ною більшістю, тож на дострокових ви-
борах, призначених на початок ново-
го року, намагатиметься забезпечити 
собі новий мандат. Найімовірніше, ви-
бори закінчаться утворенням нової ко-
аліції на чолі з тим-таки Нетаньягу, але 
вона «поправішає». Національна без-
пека залишатиметься пріоритетом. До-
ступність кредиту триматиме економі-
ку на плаву.

ЙоРдАНІЯ
Зростання ВВП:  3,8%
ВВП на особу: $5110 (ПКС: $5890)
Інфляція:  3,5%
Баланс бюджету (% ВВП):  -11,0
Населення:  6,6 млн

Скромні політичні реформи не змо-
гли заспокоїти населення, розпале-
не Арабською весною. Запроваджен-
ня бюджетної економії викликатиме 
нові вибухи невдоволення, але опо-
зиція навряд чи перейде від слів до 
діла, а влада короля Абдалли ІІ, під-
кріплена вірною йому армією, зали-
шиться міцною. Спад попиту всере-
дині країни й за кордоном гальмува-
тиме економіку, але темпи зростання 
збільшаться.

КЕНІЯ
Зростання ВВП:  4,8%
ВВП: $946 (ПКС: $1850)
Інфляція:  5,6%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,1
Населення:  43,9 млн

Вибори, що відбудуться в берез-
ні 2013 року, вперше, з новою Кон-
ституцією, обіцяють відносно глад-
кий перехід і період стабільності. На-
ступним главою держави, імовірно, 
стане прем’єр-міністр Райла Одінґа, 
який змінить на президентському по-
сту нинішнього керівника – Мваї Кі-
бакі. Усунути давні суперечності, які 
ще поглибилися після спірних вибо-
рів 2007 року, буде важко. Але на-
пруження можуть розрядити судо-
ві процеси над чотирма політика-
ми, що мають початись у квітні в Гаа-
зі (їх судитимуть за участь у спалахах 
насильства після виборів). Державне 
стимулювання сприятиме попиту й 
підтримає свіжу тенденцію економі-
ки до зростання.

ЛІВАН
Зростання ВВП:  3,0%
ВВП: $11 130 (ПКС: $14 720)
Інфляція:  2,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,8
Населення:  4,4 млн

Сусідські чвари часто відлунюють 
на вулицях Лівану, і 2013 рік не ста-
не винятком, адже повстання в Сирії 
триватиме. В уряді Наджиба Мікаті 
багато політиків, лояльних до сирій-
ського режиму. Опозиція загалом не 
сприймає впливу Дамаска на справи 
Бейрута й симпатизує сирійським ре-
волюціонерам. Хоча самі партії за-
кликають до спокою, їхні політичні 
фракції виведуть людей на вулиці.

ЛІВІЯ
Зростання ВВП:  12,2%
ВВП: $16 720 (ПКС: $22 650)
Інфляція:  -3,3%
Баланс бюджету (% ВВП):  11,9
Населення:  6,3 млн

Побудувати дієву політичну систему 
на руїнах каддафівської Лівії буде не-
легко. Убивства американських ди-
пломатів, які стались у вересні, га-
рантують пильну увагу Вашингтона. 
Обраний Конгресом прем’єр-міністр 
Алі Зейдан наглядатиме за створен-
ням нової Конституції, після чого 
буде проведено нові вибори. Еконо-
міка, паралізована повстанням про-
ти Каддафі, продовжуватиме віднов-
люватись, але зростання сповільнить-
ся (від 30% до 12%).

МАРоККо
Зростання ВВП:  4,0%
ВВП: $2960 (ПКС: $5 400)
Інфляція:  2,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  -6,7
Населення:  33,4 млн

Масові протести, натхненні Арабською 
весною, не зашкодили популярнос-
ті серед народу короля Могаммеда VI. 
Але вони викликали зміни в Конститу-
ції та хвилю інвестицій у житло й інф-
раструктуру. На перше місце держа-
ва поставить соціальне забезпечення, 
освіту й охорону здоров’я. Зростання 
економіки не дотягуватиме до офіцій-
ної планки (5,5%).

НІГЕРІЯ
Зростання ВВП:  6,7%
ВВП: $1560 (ПКС: $2190)
Інфляція:  10,7%
Баланс бюджету (% ВВП):  -2,0
Населення:  174,5 млн

Президент Ґудлак Джонатан пройде 
екватор свого терміну при владі в су-
проводі багатьох проблем, але нічо-
го не загрожуватиме його політич-
ній кар’єрі. Напівстихійне угрупован-
ня ісламістських бойовиків «Боко 
харам» гратиме на неприязні на-
селення Півночі до глави держави 
та християн, що населяють півден-
ну частину Нігерії. Це перешкоджа-
тиме будівельним проектам і зри-
ватиме інвестиції. На економіку че-
кає ще один рік динамічного (понад 
6%) зростання.

САУдІВСьКА АРАВІЯ
Зростання ВВП:  4,3%
ВВП: $21 040 (ПКС: $26 170)
Інфляція:  4,5%
Баланс бюджету (% ВВП):  3,7
Населення:  29,8 млн

На королівський дім Саудів чекають не-
гаразди у вигляді хвороб і смертей, які 
косять спадкоємців трону першої чер-
ги. Але правлінню династії навряд чи 
щось загрожує. Після Арабської весни 
влада заговорила про реформи, але 
політичні партії залишатимуться поза 
законом.

ПІВдЕННА АФРиКА
Зростання ВВП:  3,0%
ВВП: $7580 (ПКС: $12 530)
Інфляція:  4,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  -5,0
Населення:  48,6 млн

До кінця 2012 року партія «Африканський 
національний конгрес» мала б перевіри-
ти на міцність лідерство Джейкоба Зуми 
– хоча здається, що він повинен устояти. 
Усередині його коаліції змагання за вплив 
між поміркованими й лівими закінчиться, 
ймовірно, на користь поміркованих, хоча 
біднота й безземельні селяни продовжу-
ватимуть протести. Зростання посилиться 
завдяки державному стимулюванню, але 
все одно залишатиметься нижчим від по-
тенційного рівня.

оАЕ
Зростання ВВП:  4,3%
ВВП: $56 940  (ПКС: $55 060)
Інфляція:  2,2%
Баланс бюджету (% ВВП):  2,3
Населення:  7,9 млн

Більшість радо залишає політику на 
відкуп монаршим родинам семи емі-
ратів, хоча меншість не настільки по-
кладиста, і проти неї доводиться за-
стосовувати цілу низку репресивних 
методів. Самі династії не завжди дохо-
дять згоди, але залишатимуться вірні 
президенту – шейху Халіфі ібн Зайду 
аль-Нагайянові з Абу-Дабі.

ЗІМБАБВЕ
Зростання ВВП:  2,2%
ВВП: $197 (ПКС: $204)
Інфляція:  8,0%
Баланс бюджету (% ВВП):  -4,4
Населення:  12,6 млн

У 2013 році можливі президентські ви-
бори, якщо буде ухвалено нову Кон-
ституцію. Якщо дозволять демократію, 
то перегони виграє прем’єр-міністр 
Морґан Тсванґіраї, який зараз ділить 
владу із президентом Робертом Муґа-
бе. Але не варто недооцінювати того, 
на що здатен останній, аби не випусти-
ти керма з рук.

Виштовхнутий нагору по смерті свого попередника 
Мелеса Зенаві, прем’єр-міністр Ефіопії Гайлемаріам 
Десалень тепер повинен закатати рукава й по-серйозному 
взятися до роботи. Міжнародні донори, правозахисні 
групи та місцеві критики сподіватимуться, що він не 
почне громити своїх ворогів. Пан Зенаві заплямував свою 
бездоганну репутацію тим, що не відрізняв особистого 
впливу від державної влади: він використовував швидке 
зростання економіки і значний авторитет Ефіопії в регіоні, 

щоб затикати рота критикам і робити все по-своєму. Десалень, який походить із 
нечисленної, але впливової народності волайта з півдня країни, має нині змогу 
стартувати з успішних економічних позицій: зростання економіки, хоча зараз воно 
впало нижче 10%, від 2004 року завжди було в середньому вище цієї позначки. 
Тож Десалень має нагоду взяти інфляцію під контроль і залучити більше іноземних 
інвестицій. Було б добре, якби він іще й не налягав на репресії.
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БАНКи

Банки розвинен країн і надалі перебува-
ють у скруті. Прибутки залишаються при-
марними в умовах повільного економічно-
го зростання, суворих нових правил та не-
скінченних судових розглядів. Американ-
ські фінустанови будуть дещо менш ску-
пі, ніж останніми роками, але обсяг кре-
дитів зросте у 2013-му лише на 4%. Євро-
пейські – уріжуть кредитні лінії, накопичу-
ватимуть фонди й загалом насилу торува-
тимуть собі шлях уперед на тлі кризи дер-
жавних боргів, яка не минає в регіоні.   

Японські – також зменшать обсяги креди-
тування.
Банкам у країнах, що розвиваються, до-
поможуть потік клієнтів, які вперше до-
лучатимуться до формальної фінансо-
вої системи, а також зростання попиту на 
консалтингові та інвестиційно-банківські 
послуги з боку компаній, які входять у пе-
ріод зрілості. Зростання доходів та обсягів 
споживання в країнах, що розвиваються, 
додадуть багатьом упевненості, що вони 
можуть дозволити собі кредити. Європей-

ські фінустанови, силкуючись зміцнити 
ослаблий бізнес на внутрішньому ринку, 
виставлять на продаж активи, розміщені 
далеко за кордоном. Це дасть змогу міс-
цевим кредитним інституціям у таких регі-
онах, як Азія та Латинська Америка, шанс 
швидко збільшити свої масштаби.
Для великих інвестиційних банків цей рік 
стане ключовим. Дохідність капіталовкла-
день буде низька, а в багатьох випадках 
нижча за відсотки на капітал. Доходи не 
зростатимуть, тому прибуток буде отри-
мано завдяки зменшенню витрат. Консал-
тингова компанія Roland Berger вважає, 
що під загрозою звільнення опиняться 75 
тис. осіб, тобто 15% працівників банків-
ського сектору. За наступні два роки по-
вальне зменшення всіх розділів, крім най-
прибутковіших, призведе до того, що 20% 
ринку змінить своїх власників, за даними 
спільного аналізу банку Morgan Stanley та 
консалтингової компанії Oliver Wyman.

оБоРоННиЙ КоМПЛЕКС

Витрати на оборону зменшуватимуться у 
світі другий рік поспіль переважно через 
урізання відповідних витрат у Західній Єв-
ропі, а особливо у Сполучених Штатах, на 
які припадає майже половина цього сег-
менту вартістю $1,7 трлн.
Для США обмеження оборонних витрат 
пояснюється послабленням військової при-
сутності в Іраку та Афганістані, а також су-
перечками між Конгресом та Білим до-
мом щодо довготермінового військово-
го бюджету. Згідно із законом, 2013 року 
відбудеться автоматичне зменшення ви-
трат, однак буде, очевидно, досягнуто пев-
ної домовленості, яка має обмежити цей 
спад кількома відсотками (хоча все одно 
йтиметься про десятки мільйонів дола-
рів). Скорочення здебільшого торкнеть-
ся чисельності війська й меншою мірою 
озброєння та іншої бойової техніки. Пере-
орієнтація США на гарячі точки в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні спричинить ви-
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АВТоПРоМ

На Китай і США припаде понад 60% 
зростання обсягів проданих автомобілів 
у світі 2013 року, до того ж на цих двох 
найбільших ринках зафіксують зростан-
ня вище середнього. Американський 
автопром відновлюватиметься й нада-
лі разючими темпами – його показник 
зростання (7%) лише трішки поступить-
ся китайському (8%). У поєднанні з ак-
тивними продажами на інших динаміч-
них ринках світові продажі автомобі-
лів піднімуться на 5% у 2013-му, що при-
близно відповідає рівневі попереднього 
року. Індія наддасть газу й наблизиться 
до Росії, п’ятого за величиною авторин-
ку світу, який лише трохи відстає від Ні-
меччини (вона посідає четверте місце).
Відновлення США вплине на тенденції в 
автопромі: Ford перенесе виробництво 
моделі Fusion із Мексики в Детройт. Пів-
день Китаю також додасть потужності, 
коли Volkswagen та Peugeot Citroën від-
криють там великі нові заводи.

Варте уваги. Назад у майбутнє. Альянс 
Fiat і Chrysler запропонує низку нових мо-
делей, які викликають ностальгію за пері-
одом, коли американські марки були на 
піку популярності. Новий Dodge Dart 2012 
року названо на честь моделі 1970-х. У 
2013-му до нього приєднаються Jeep Grand 
Wagoneer (останній позашляховик такої 
марки було випущено 1991-го) та розробки 
під брендом Alfa Romeo (ця компанія при-
пинила експорт до США у 1995-му). Успіх 
Fiat в Америці матиме вирішальне значен-
ня для італійського автоконцерну, позаяк 
продажам на внутрішньому ринку шкодять 
економічні негаразди.

Дані за 2013 рік є прогнозами, якщо не 
вказано іншого. Світові дані спираються 
на результати 60 країн, на які припадає 
95% валового продукту планети.
За даними 

london@eiu.com

БІЗНЕС-КЛІМАТ

Темпи економічного розвитку будуть 
низькі й нерівномірні. Серед численних 
ризиків найочевиднішим виявиться бор-
гова криза єврозони, яка стримуватиме 
розвиток компаній власне в ній та в кра-
їнах, експортозалежних від неї.
Economist Intelligence Unit очікує, що сві-
това економіка додасть собі 3,5%  
(за паритетом купівельної спроможності), 
а це перевищить зростання  
в 2012 році (3,1%). Хоча єврозона витяг-
не себе з рецесії, темпи зростання будуть 
незначні. Економічна активність у США та 
Японії не вражатиме із причини вкрай не-
сприятливого фіскального становища цих 
держав. Центральні банки підпиратимуть 
нестійкі економіки розвинутих країн. Ком-
панії більше думатимуть про ризики, ніж 
про можливості, а тому продовжать обе-
режну політику щодо витрат та наймання 
нових працівників.
Засмучений кількома кварталами по-
вільного (як на його мірки) зростання, 
Китай запровадив пакет економічних 
стимулів, що почнуть приносити плоди 
у 2013-му. Пом’якшення умов кредиту-
вання та великі інфраструктурні проек-
ти в КНР матимуть вплив на Австралію, 
Канаду, Латинську Америку та інші ре-
гіони, які мають потрібну Пекінові си-
ровину.
Світова торгівля зросте на 4,6%  
у 2013 році – більше, ніж у попередньо-
му, але менше, ніж у 2010 та 2011 ро-
ках. Європейські банки через скруту об-
межать доступні обсяги фінансування 
для торгівлі, а небажане зростання про-
текціонізму у світі ускладнить компані-
ям завдання доправити товар до потріб-
ного місця.

2013 РІК У ФоКУСІ
Хімічна промисловість забезпечує сировиною цілу низку га-
лузей виробництва, а тому віддзеркалює загальний еконо-
мічний розвиток. 2013 рік не буде винятком. Слід, однак, за-
уважити, що в структурі хімічної промисловості відбувають-
ся суттєві зміни. Великі обсяги сланцевого газу в США – це щедре джерело дешевої 
сировини та ще зручно розташоване – в країні, яка споживає найбільше у світі плас-
тику. Щоб скористатися з такої нагоди, низка планетарних гігантів хімічної промис-
ловості, зокрема компанії Dow та BASF, розпочнуть багатомільярдні проекти будів-
ництва заводів у Сполучених Штатах. Methanex, компанія-виробник метанолу, за-
криє свій завод у Чилі й перенесе його в Луїзіану. Nexant, консалтингова фірма в га-
лузі енергетики, вважає, що США з часом збільшать виробництво етилену на 10 млн 
т, завдяки чому буде створено тисячі робочих місць на заводах.

Банківські кредити й депозити
Динаміка у %

Кредити      Депозити

Латинська Америка

Чорна Африка
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Китай

Індія

 536

 493
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 63

   17

Світові 
ВВП 
й торгівля

Зростання світового ВВП 
(в реальному вираженні, 
за ПКС), %
Зростання обсягу світової 
торгівлі (в доларовому 
еквіваленті), %

 

-0
,9

14
,3

3,
7

6,
3

3,
1 3,
7

3,
5 4,

65,
1

-1
1,

7

2012 20132010 2011

2009



88 Промисловість світ у цифрах                                                    світ у 2013

 ІНдУСТРІЯ РоЗВАГ

Переорієнтація з фізичного руху това-
рів на цифровий – болісний процес для 
індустрії розваг. Консалтингова фірма 
PricewaterhouseCoopers очікує, що розви-
ток галузі відставатиме від темпів зростан-
ня номінального ВВП впродовж наступ-
них п’яти років – обсяги продажу зростуть у 
2013-му лише на 3,5%. Але за цим позірно 
скромним загальним результатом криють-
ся величезні глибинні зміни.

Онлайн-дистрибуція відеоігор упер-
ше перевищить обсяги їх збуту на тради-
ційних фізичних носіях – цифрові прода-
жі збільшаться на 13%, а традиційні впа-
дуть на 1%. Така різниця в темпах зростан-
ня ще яскравіше виражена в секторі му-
зики, видавництва та домашнього відео, 
хоча на завантажений контент припада-
тиме менше ніж половина сукупного про-
дажу. Надавачі контенту переглядатимуть 
бізнес-моделі, щоб пристосувати їх до но-
вого світу, в якому геймери керують кон-
солями через смартфони. Користуван-
ня планшетом є звичною річчю під час 
перегляду телепрограм, і споживачі об-
говорюють те, що дивляться, читають чи 
слухають, у режимі реального часу в соці-
альних мережах онлайн.
Телебачення залишиться основним цен-
тром розваг – передплата й оплата послуг 
дасть $240 млрд доходу в 2013-му, що на 
6% більше, ніж попереднього року. Касо-
ві збори покажуть приблизно таке саме 
зростання – ентузіазм кінолюбителів до 
сиквелів та супергероїв іще не згас, а на 

трати на авіацію та військово-морську тех-
ніку, а сухопутні системи переважно віді-
йдуть далеко на другий план.
Китай і Росія, які посідають відповідно дру-
ге й третє місця за оборонними витратами, 
доплюсують до військового бюджету по-
над 10% і модернізуватимуть Збройні сили. 
Нестабільність у регіоні та щедро наповне-
ні національні бюджети також сприятимуть 
зростанню оборонних витрат на Близько-
му Сході. Саудівська Аравія видасть на обо-
рону найбільшу частину ВВП – 10%.

ЕНЕРГЕТиКА

Світове споживання енергії зросте  
у 2013-му приблизно на 3% – це майже 
стільки, як і попереднього року. Однак у 
структурі енергоспоживання збільшиться 
частка газу. Завдяки видобуткові сланце-
вого газу в північноамериканських родо-
вищах загальні обсяги блакитного палива 
на ринку примножаться настільки, що ціни 
триматимуться на низькому, як на історич-
ні мірки, рівні. Проте переорієнтація ви-
добувних компаній на експлуатацію родо-
вищ нафти, які приносять вищі прибутки, 
зменшить надлишки газу й певним чином 
стабілізує ціни. Споживання газу на планеті 
зросте приблизно на 4%, що втричі більше 
за збільшення використання нафти.
В умовах переважання пропозиції над по-
питом запаси видобутого «чорного золо-
та» зростатимуть, а ціни падатимуть. Сиро-
вина марки «Брент» коштуватиме в серед-
ньому $103 за барель у 2013-му, тоді як ро-
ком раніше її продавали по $109. 2013-го 
буде введено в експлуатацію величезні ро-
довища в Саудівській Аравії та Казахста-
ні; крім того, зросте видобуток в Іраку, Лі-
вії та Південному Судані. Капітальні витра-
ти енергетичних компаній додадуть при-
близно 10% і сягнуть майже $700 млрд, за 
даними банку Barclays. Компанії BP в но-
вому році теж буде нелегко: американ-

ський уряд має довести до суду справу про 
розлив нафти в Мексиканській затоці у 
2010-му, й компанії «світить» потенційний 
штраф у десятки мільярдів доларів.

Варте уваги. Морський бриз. Глибоководні 
ділянки придатні не лише для буріння – 
нові технології дають змогу генерувати 
електроенергію на поверхні води вдалині 
від берега. У 2013 році буде введено 
в експлуатацію чимало величезних 
плавучих вітрових турбін.

екранах якраз має з’явитися продовжен-
ня пригод Залізної Людини, Супермена 
та команди «Зоряного шляху».

ХАРЧоВІ ПРодУКТи Й 
СІЛьСьКЕ ГоСПодАРСТВо

Ціни на сільськогосподарську продукцію 
2013 року опустяться, але незначно. Відтак 
на кілька ключових товарів, особливо на 
зернові, вони залишаться на рекордній ви-
соті чи близько до неї. Очікували зростання 
агровиробництва у зв’язку зі значним по-
дорожчанням, але впродовж останніх ро-
ків воно виявилося обмеженим через не-
году: посухи в Африці, Австралії та Східній 
Європі знищили врожай зернових та с ої. 
Запаси будуть обмежені, а тому посилить-
ся ризик різкого підвищення цін у випад-
ку екстремально несприятливих погодних 
умов. Феномен «Ель-Ніньйо» буде пред-
метом пильного спостереження:  
якщо він виявиться настільки сильним, як  
2009 року, то може зашкодити сільському 
господарству Азії у 2013-му.
Світовий попит на м’ясо збільшиться при-
близно на 3% майже повністю завдяки 
країнам, що розвиваються. У США спожи-
вання свинини, яловичини та птиці змен-
шиться на 2,5% у 2013 році, вперше від 
1990-го опустившись дещо нижче показни-
ка 90 кг на людину, за прогнозом тамтеш-
нього Департаменту сільського господар-
ства. Індія стане найбільшим експортером 
яловичини у світі – чутливі до цін покуп-
ці в Азії та на Близькому Сході віддавати-

муть перевагу дешевшому, менш жирному 
м’ясу індійських буйволів за рахунок бра-
зильської яловичини.

Варте уваги. Жир. Надлишкова вага 
населення завдасть у 2013 році неабиякого 
клопоту урядовцям, але чіткого діагнозу не 
буде. Данія одна з перших запровадила 
податок на насичені жири, однак тепер 
готова відмовитися від нього й від планів 
ввести аналогічний збір на цукор через 
побоювання, що ці заходи ще сильніше 
вдарять по її харчовій промисловості. 
Проте влада Великої Британії, США та 
інших країн розглядатиме затвердження 
таких податків на шкідливі для здоров’я 
продукти.

оХоРоНА ЗдоРоВ’Я

Старіння населення і розвиток медицини 
вже довгий час призводять до зростання у 
світі витрат на охорону здоров’я, але уря-
дам країн нарешті вдалося почати зменшу-
вати їх. У 2013 році вони збільшаться на 4% 
в розрахунку на особу, що вдвічі менше, 
ніж упродовж десятиліття, яке передува-
ло фінансовій кризі. У структурі ВВП частка 
здоров’яохоронних видатків становитиме 
трохи більше ніж 10%, а 2014-го почнеться 
її поступове зниження.
Споживацькі витрати зростатимуть швидши-
ми (приблизно на 5%) темпами, ніж сукуп-
ні в цій галузі. Причина – зменшення урядо-
вих видатків та обсягів схем медичного стра-
хування працівників коштом роботодавців. 
Галузь відчує на собі вплив двох тенденцій: 
споживачі жорсткіше контролюватимуть 
свої витрати, а уряд запровадить реформи 
з метою підвищення конкуренції. Очікується 
збільшення консолідації постачальників ме-
дичних послуг, виробників медичної техні-
ки та інших дотичних фірм.

Варте уваги. Програми, які поліпшують 
якість життя. На додачу до ліків, дієти 
та фізичних навантажень лікарі дедалі 
частіше прописуватимуть програми 
для смартфонів як частину лікування. 
Це вже створило таку собі сіру зону в 
законодавчому регулюванні, тому пильна 
увага буде прикута до правил застосування 
прикладних медичних комп’ютерних 
програм, формування яких належить до 
компетенції Управління із санітарного 
нагляду за якістю харчових продуктів та 
медикаментів США.

2013 РІК У ФоКУСІ
Компанія Maersk, гігант транспортної ін-
дустрії, розростеться 2013 року ще біль-
ше, коли вперше відправить у рейс кон-
тейнерне судно класу «Три Е». Цей кон-
тейнеровоз, з великим відривом, найбільший корабель: 400 м завдовжки, 59 м за-
вширшки, вміщує 18 тис. контейнерів, що на 2,5 тис. більше, ніж друге за величи-
ною судно. Цікаво, що «Три Е» спроектовано для руху на значно меншій швидкості, 
ніж попередні моделі. Річ у тім, що в останні роки чимало судноплавних ліній прак-
тикували рух малим ходом, щоб зменшити перевитрати пального. Нові кораблі 
компанії Maersk наштовхують на думку, що такий підхід може стати стандартним у 
галузі. Рух на нижчій швидкості заощаджує пальне та підвищує надійність графіка. 
Вигода для клієнта менш очевидна, бо тарифи зменшаться незначно, а швидкість 
доставки в деяких випадках буде така, що кліпер XIX століття впорався б хутчіше.
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компанія Gartner передбачає, що 2013-го 
користувачі завантажать приголомшливу 
кількість прикладних програм – 81 млрд, що 
майже вдвічі більше, ніж 2012-го.

Варте уваги. Дарівщина. Ринок мобільних 
прикладних програм стає дедалі тіснішим, 
і бізнес-модель «безплатного мінімуму» 
похитнеться. Лише мізерна частка 
користувачів переходять від безплатних до 
платних версій таких програм, тому, щоб ця 
модель спрацювала, потрібна величезна 
кількість завантажень. Модель вигідна 
визнаним брендам із добре поставленим 
маркетингом. Більшість розробників або 
дуже обмежуватимуть набір функцій у 
безплатних версіях, або відразу братимуть 
плату за завантажування.

МЕдІА

Попри брак таких популярних подій,  
як Олімпійські ігри та президентські  
вибори в США, витрати на рекламу  
2013 року, за даними рекламної агенції 
ZenithOptimedia, зростуть на 4,5% (3,8% 
у 2012-му). Відповідний показник у Ла-
тинській Америці буде ще вищий – 10%.
Темпи зростання обсягу реклами в ін-
тернеті (15%) більше ніж утричі виперед-
жатимуть інші категорії й становитимуть 
п’яту частину загальних видатків на неї. 
Рекламодавці особливо натискатимуть 
на соціальні мережі, намагаючись стати 
«друзями» потенційних клієнтів, і запла-
тять за ці послуги на 31% більше.
За абсолютними показниками видат-
ки на онлайнову рекламу вперше пере-
вищать рекламний бюджет традиційних 

газет. Її обсяг у друкованих медіа змен-
шуватиметься третій рік поспіль. Дедалі 
більше засобів масової інформації ого-
лошуватимуть, що доходи від передпла-
ти перевищили виручку від реклами. Не-
впинне скорочення розміщення високо-
дохідної друкованої реклами означати-
ме, що нескінченна реструктуризація га-
лузі зі скрипом просуватиметься далі.

МЕТАЛи Й ГІРНиЧА 
ПРоМиСЛоВІСТь

Economist Intelligence Unit прогнозує,  
що його індекс кольорових металів  
у 2013 році зросте на 9%, майже ціл-

ковито відвоювавши позиції, втрачені 
2012-го. Ринок металів спиратиметься на 
скромне пожвавлення європейської еко-
номіки та підживлювані пакетом стиму-
лів інвестиції в Китаї.
У 2013-му найбільше (на 12%) подорож-
чає мідь через її обмежені запаси. Енер-
гійний автопром сприятиме підвищенню 
цін на алюміній приблизно на 8%. По-
при подорожчання товарів, рентабель-
ність видобувних компаній знизиться під 
тиском вищих податків і витрат на ро-
бочу силу.
Золото залишиться мірилом готовності 
інвесторів до ризику: хоча ціна на нього 
буде нестабільна, наприкінці року, коли 
професійні гравці фіксуватимуть свій 
прибуток, вона впаде. Середня ціна на 
золото 2013 року опуститься лише на 5%, 
у ювелірних магазинах 2014-го – більше.

ІНФРАСТРУКТУРА

Усі погляди звернено на Бразилію: амбіт-
ний пакет стимулів на суму $66 млрд – 
свідчення серйозного ставлення до модер-
нізації застарілої інфраструктури країни. 
Позитивні емії щодо Південної Америки 
перекриють розчарування щодо Південної 
Азії: трильйон доларів США, які Індія пла-
нує витратити на інфраструктурні проекти 
в межах поточного п’ятирічного плану, ви-
даються нереальною сумою. В умовах за-
силля бюрократії, корупції та браку коштів 
вона зможе, якщо пощастить, освоїти хіба 
що дві третини запланованого бюджету.
У країнах із багатшою скарбницею спосте-
рігатиметься будівельний бум. Неабияких 
темпів сягне будівництво понад 2 тис. км 
залізниць, які сполучать шість багатих на 
нафту країн Ради співробітництва араб-
ських держав Перської затоки. Загальна 
вартість проекту – $60 млрд. Побоюючись 
сповільнення економічного зростання, 
Китай збільшить обсяги великих інвести-
ційних проектів: заплановано споруджен-
ня 13 нових автострад, 25 міських заліз-
ниць і понад 80 аеропортів.

Варте уваги. Голландська відвага. 
«Маасвлакте-2», потужна добудова до 
старого Порту Роттердама, прийме перші 
кораблі в кінці 2013 року, а до 2033-го в 
межах цього проекту площу останнього 
буде збільшено на 20%, площу країни 
– на 2 тис. га, а голландське побережжя 
подовжено на 3,5 км.
 

СТРАХУВАННЯ Й 
УПРАВЛІННЯ АКТиВАМи

Попри парад природних катастроф в 
останні два роки – від цунамі в Японії до 
урагану Сенді в Північній Америці, пере-
важання активів страхових компаній над 
сумою потенційних страхових винаго-
род утримається на рівні, близькому до ре-
кордного. Як наслідок – страховики змо-
жуть переконати клієнтів у потребі хіба що 
незнач ного підвищення тарифів. Водно-
час незмінно низькі відсоткові ставки та не-
стабільність на фондовому ринку призве-
дуть до зменшення інвестиційного доходу. 
У пошуках можливостей розвитку СК під-
вищать темпи консолідації на розвинених 
ринках і намагатимуться поширити свій 
бізнес на країни, що розвиваються, осо-
бливо азійські, які поки що мало охоплені 
страхуванням.
Інвесторів дедалі більше приваблювати-
муть малобюджетні відстежувачі фондо-
вих показників та інші прості продукти, що 
ще більше зменшить рентабельність ком-
паній з управління активами. Після трива-
лого періоду непереконливої діяльності хе-
джевих фондів та фондів прямих інвести-
цій інвестори перекинуться до найбільших 
гравців із найкращим послужним списком. 

Але навіть за таких умов менеджерам буде 
важко обґрунтувати високі тарифи – вони 
вже знижуються по всій галузі.

Варто уваги. Народне хеджування. У США 
буде знято обмеження на рекламу хедже-
вих фондів, що дасть їм змогу пропонувати 
свої складні, неліквідні інструменти широ-
ким масам. До чого це може призвести? 

КоМП’ЮТЕРНЕ
оБЛАдНАННЯ

Ринок комп’ютерного обладнання додасть 
у 2013-му 5%, що приблизно відповідатиме 
темпам зростання попереднього року. За 
цим показником Індія випередить інші вели-
кі країни, що розвиваються: сукупний про-
даж ПК, серверів, периферійних пристро-
їв та іншого обладнання на її ринку зросте 
майже на 20%. Рівень комп’ютеризації за-
лишатиметься низьким – 
лише один комп’ютер на десятьох індійців, 
тому залишається чималий простір для по-
дальшого розширення.
В інших регіонах традиційні настільні 
комп’ютери здаватимуть свої позиції під на-
ступом мобільних пристроїв. Попит на но-
утбуки, на які вже припадає 60% прода-
жу комп’ютерів у світі, зросте на 10%, що 
вп’ятеро більше, ніж на ПК, за даними ком-
панії IDC. На планшети він підвищувати-
меться ще швидше (понад 30%). На розши-
рену лінійку iPad від компанії Apple припа-
де понад 60% цього ринку, хоча ряди кон-
курентів «яблучної компанії» поповняться.
Поширення пристроїв, які генерують  
дані, – благо для індустрії пристроїв збе-
рігання даних. З урахуванням трафіку пу-
блічного інтернету та корпоративних ме-
реж обсяги світового трафіку зростають на 
30% щоро-ку й 2013-го, за даними компа-
нії Cisco, сягнуть фантастичної позначки 
3,5 зетабайтів (трильйонів гігабайтів).

 IT-ПоСЛУГи Й КоМП’ЮТЕРНІ 
ПРоГРАМи

У 2013 році компанії, які розробляють про-
грами й надають ІТ-послуги, зайдуть у хма-
ру. Поширення хмарових технологій 
сприятиме інвестиціям у гнучкі, мобільні 
онлайн-послуги, за які беруть плату залежно 
від користування. Проекти обробки великих 
обсягів даних також наберуть обертів: ком-
панії в багатьох галузях добуватимуть корис-
ну інформацію, профільтровуючи колосаль-
ні обсяги інформації. Це завдання потребує 
потужних програм і світлих голів. Витрати 
на ПЗ у світі зростуть на 6%, що майже вдвічі 
більше, ніж 2012-го. Обсяг наданих ІТ-послуг 
теж збільшиться приблизно на 3%.
Програмісти видаватимуть на-гора одна за 
одною прикладні програми для мобільних 
пристроїв. Дохід від них зростатиме, за про-
гнозом Juniper Research, на 50% і більше 
щороку аж до кінця 2016-го. Інша дослідна 

2013 РІК У ФоКУСІ
Щоденне життя почне нагадувати одну довгу гру: компанії, 
уряди та інші інституції спробують впливати на громадськість 
новими типами змагань. «Ігрофікація» має зацікавити тих, у 
кого розвинені змагальні інстинкти, хто ознайомлений зі сві-
том комп’ютерних ігор і знає, що таке тиск із боку друзів у соці-
альних мережах. Застосовуючи аспекти онлайн-ігор для досяг-
нення цілей у реальному світі, людей можна стимулювати до 
заощадження енергії, поліпшення фінансового стану та здоро-
вого способу життя. Дані, зібрані за допомогою ігор, можна ви-
користати для маркетингових потреб, якщо сама гра не має на 
меті безпосередній продаж продуктів чи послуг. Компанії можуть також підвищува-
ти продуктивність працівників чи навіть перевіряти кандидатів на заміщення вакан-
сій за допомогою спеціальних ігор.

Витрати на комп’ютерні програми 
та ІТ-послуги у світі
Річна зміна, %
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ФАРМАЦЕВТиКА

2012 рік видався неспокійним: низка по-
пулярних ліків, на які припадає рекорд-
на сума продажу ($70 млрд), втратили па-
тентний захист. У 2013-му фармацевтичні 
фірми зможуть перевести подих. За дани-
ми компанії EvaluatePharma, патентного 
захисту мають бути позбавлені ліки з обся-
гом продажу лише $29 млрд. І все ж багато 
великих гравців цієї галузі вдадуться до ре-
структуризації.
Продаж фармацевтичних препаратів у сві-
ті зросте на більш ніж 5%, причому першість 
триматимуть Європа та Близький Схід. На 
препарати-генерики у світі припадатиме 
10% відпуску за рецептами. Виробники ско-
ристаються закінченням терміну дії патентів 
та рекламуванням генериків урядами роз-
винених держав, які потерпають від боргів. 
Японія хоче, щоб до кінця 2012/13 фіскаль-
ного року аж 30% проданих у країні ліків 
були генериками (23% попереднього року).

Варто уваги. Пігулки з очима. Дозвіл 
регуляторних органів на використання 
мікрочипів для ковтання стане початком 
ери електронних пігулок. Живлячись за 
рахунок шлункової кислоти, мініатюрні 
чипи передаватимуть дані розміщеним 
поблизу бездротовим пристроям, які 
записуватимуть час прийому таблеток. 
Поки що вмонтовані чипи дозволено 
до використання лише в плацебо, але 
незабаром вони можуть стати стандартним 
компонентом справжніх ліків.

НЕРУХоМІСТь

За винятком найбільш уражених економік 
на периферії єврозони ринки нерухомос-
ті подадуть ознаки життя. Ціни на житло в 
Сполучених Штатах, за даними Іпотечної 
асоціації США, зростуть приблизно на 3% 
(у 2012-му на 1%). Частка кредитів, нада-

них для купівлі нових будинків (на відміну 
від рефінансування), сягне 60% – це най-
вищий показник з 2000 року. У Великій 
Британії, за даними Центру дослідження 
економіки й бізнесу, житлова нерухомість 
подорожчає лише на 2%. Довга й болісна 
адаптація згаданого ринку в Іспанії ще да-
лека до завершення: за інформацією ана-
літиків компанії Standard & Poor’s, він за-
лишається переоціненим на 25%. 
В Азії зростання цін на житлову нерухо-
мість не буде таким високим, як можна 
було б очікувати, спостерігаючи за ви-
сокодинамічними економіками регіону. 
Причина – намагання влади обмежити 
його після нещодавнього періоду швид-
кого розвитку. Пом’якшення умов креди-
тування в Латинській Америці створить 
сприятливіший ґрунт для подорожчання 
нерухомості.
Що стосується комерційної нерухомості, 
за даними інвестиційно-консалтингової 
компанії RREEF (Rosenberg Real Estate 
Equity Funds), інвесторам слід очікувати 
середньорічної дохідності 6–8% протя-
гом кількох наступних років залежно від 
регіону. Найкращі перспективи відкрива-
ються в секторі промислової нерухомості 
в Азії, вигідно розміщених офісних при-
міщень у Північній Європі та багатоквар-
тирних будинків у великих прибережних 
американських містах.

Варто уваги. Гарячі стоки. Офісний центр 
у Парижі тестує використання водоростей 
для очищення стічних вод – процес, 
за якого виділяється придатне для 
використання тепло. Водорості ростуть 
у великих зовнішніх панелях, через 
які воду освітлюють сонячні промені 
– незвично публічний показ стічної 
системи. Її рекламують як «зелену» 
(в буквальному й фігуральному сенсі) 
технологію, що допоможе зменшити 
споживання енергії, обсяги викидів та 
навантаження на міську каналізацію.

РоЗдРІБНА ТоРГІВЛЯ

У цій галузі сум на Заході й бум на Сході 
якраз збалансовують одне одного. Обсяги 
роздрібного продажу у світі зростуть при-
близно на 3% з урахуванням інфляції, що 
приблизно на рівні попереднього року.

Маркетингові зусилля буде зосередже-
но на задоволенні потреб споживачів у 
країнах, що розвиваються. В Піднебес-
ній обсяги продажу підскочать на 10% і в 
абсолютному вимірі становитимуть май-
же половину світового зростання. Китай-
ці й далі не відмовлятимуть собі в пред-
метах розкоші – торгівля в цьому сегмен-
ті, за даними консалтингової компанії 
Bain, зростатиме удвічі швидше, ніж за-
галом. Девелопери, вочевидь, вважають, 
що бум триватиме: половина всіх торго-
вельних площ (30 млн м2), які зараз бу-
дують у світі, за даними компанії CBRE, 
що працює на ринку нерухомості, припа-
дає на Китай.
Однак ще не все втрачено на млявих роз-
дрібних ринках Америки, Європи та Япо-
нії. Е-комерція, за даними торгової групи 
IMRG, підійметься тут на 10–15%. Стрімко 
збільшуватимуться обсяги купівель через 
смартфони та планшети, хоча в абсолют-
ному виразі вони будуть незначні.
Посилиться конкуренція між компаніями, 
які випускають фірмові продукти, та мага-
зинами, які продають товари під власною 
маркою. Продаж останніх майже зрівня-
ється з брендовими харчовими продукта-
ми у Швейцарії та Великій Британії, де рі-
вень проникнення найвищий. Ціноутво-
рювальна здатність і прибутки залишать-
ся на відносно низькому рівні. У розвине-
них утримання контингенту споживачів по-
требуватиме акцентування уваги на якос-
ті та лояльності.

Варто уваги. Уявіть собі. Дедалі 
складніші програми «доповненої 
реальності» розмиють межі між 
онлайновим та офлайновим світом 
торгівлі. Використовуючи обладнані 
камерою мобільні пристрої, програми 
зможуть зняти заміри з покупця, і тоді 
куплений онлайн одяг сидітиме, як 
належить. Вони також накладатимуть 
реалістичні зображення меблів на 
кімнату в квартирі споживача, а коли 
покупець направить мобільний пристрій 
на полицю в магазині, на екрані 
з’явиться інформація про продукт, 
відгуки та знижки.

ТЕЛЕКоМУНІКАЦІї

Індустрія мобільних телефонів сягне точки 
насичення – кількість користувачів зрівня-
ється з населенням планети. Звісно, це ста-
неться завдяки наявності у власників кіль-
кох телефонів та неактивних рахунків, а не 
цілковитому охопленню регіонів світу. По-
при обмежені можливості нарощувати клі-
єнтську базу, оператори все одно знаходи-
тимуть шляхи отримати прибуток із наявних 
користувачів.
Доходи від мобільних послуг у світі під-
вищаться 2013-го майже на 4%, а це біль-
ше, ніж попереднього року. Рентабель-
ність продажу знизиться, бо обсяг нада-
них традиційних голосових послуг змен-
шиться, а модернізація систем для пере-
давання всіх типів даних потребує вели-
ких інвестицій. Інформаційні послуги, за 
даними компанії Pyramid Research, стано-
витимуть 40% сукупного прибутку мобіль-
ної галузі, що вдвічі більше, ніж п’ять ро-

ків тому. Пошириться мережа швидкого 
4G-зв’язку, зокрема в Бразилії, Китаї та Ве-
ликій Британії.
Продаж смартфонів, що зросте майже на 
30%, за даними банку JPMorgan, мало 
не сягне половини вартості всіх реалізо-
ваних нових мобільних телефонів. Хоча 
Samsung, який лідирує на ринку, про-
дасть на 100 млн більше одиниць, ніж 
його найбільший конкурент Apple, завдя-
ки своїй високій ціні iPhone принесуть ка-
ліфорнійській компанії приблизно на $10 
млрд більше доходу.

ПоїЗдКи Й ТУРиЗМ

Очікуваного 2012 року зростання ту-
ристичної галузі не сталося, тому щодо 
2013-го сподівання скромніші. Кількість 
мандрівників, які приїжджають і ночують 
у країні, за даними консалтингової агенції 
Tourism Economics, зросте на 3% (у 2012-
му – 2%). Як і в багатьох інших галузях, 
просідання в Європі компенсується підне-
сенням в Азії. Показник зростання витрат 
буде більшим для відряджених осіб по-
рівняно з відпочивальниками, хоча кор-
поративні бюджети на відрядження бу-
дуть обмежені.
Біди авіаційної індустрії триватимуть: 
скромні прибутки вдасться отримати пе-
реважно завдяки обмеженню обсягів пе-
ревезень. Авіабудівники уже мають чи-
малу кількість невиконаних замовлень, і 
їх стане ще більше, коли авіаперевізни-
ки відтермінують замовлення внаслідок 
слабкого зростання обсягу перевезень та 
зниження тарифів.
Після олімпійського ажіотажу дохід 
із розрахунку на один готельний но-
мер у Лондоні, за даними компанії 
PricewaterhouseCoopers, знизиться на 
7%. У США зазначений показник зрос-
те на 6%, а це менше, ніж в останні два 
роки. Світові готельні бренди розвину-
ли шалені темпи будівництва в Індії та 
Китаї, через що вартість номерів, за ін-
формацією Carlson Wagonlit Travel, за-
лишиться незмінною або впаде, попри 
активний попит. Ті, хто їздить до Брази-
лії, з нетерпінням очікують споруджен-
ня нових готелів для гостей чемпіона-
ту світу з футболу-2014 та літніх Олімпій-
ських ігор-2016, адже середня ціна номе-
ра 2013-го зросте аж на 14%.
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У 2013 році інтернет стане  
переважно мобільним засобом зв’язку. 
Хто від цього виграє, а хто програє?

для телефона – пристрою, винайденого 126 ро-
ками раніше, – 2002 рік став поворотним. Тоді 
кількість мобільних вперше перевищила кіль-
кість стаціонарних – телефон став переважно 

мобільною технологією. У 2013-му те саме станеться з 
інтернетом – лише через 44 роки після того, як запус-
тили його мережу-попередника ARPANET. За даними 
інвестиційного банку Morgan Stenley, кількість мобіль-
них пристроїв, під’єднаних до інтернету, як-от смарт-
фонів і планшетів, зросте порівняно з настільними 
комп’ютерами та ноутбуками, що використовувати-
муться (див. графік). Між пристроями й людьми не-
має прямої кореляції, бо багато-хто користується кіль-
кома пристроями, стаціонарними й мобільними. Але 
консалтингова організація IDATE вважає, що в ІІ по-
ловині 2014 року людей, які виходитимуть онлайн із 
мобільних пристроїв, буде більше, ніж тих, хто вико-
ристовує стаціонарні під’єднання. 

Це не значить, що мобільні пристрої цілком витіс-
нять ПК. Зрештою, мобільний бум не скасував стаці-
онарних телефонів, хоча їх стає дедалі менше. Дарма 
що мобільні пристрої та користувачі незабаром ста-
новитимуть більшість, поки що на них припадатиме 
менший обсяг трафіку та загального часу перебування 
в інтернеті, ніж на користувачів ПК. А проте центр гра-
вітації інтернету таки зміститься. Протягом тривало-
го часу мобільний доступ до мережі був бідним роди-

чем стаціонарного: всесвітня павутина була середови-
щем, доступ до якого відбувався переважно через ПК 
із великим екраном або ж, можливо, з використанням 
«полегшеної» версії софту чи спеціальних програм 
для мобільних пристроїв. Але з тим, як останні става-
ли дедалі популярнішими й потужнішими, їх почали 
розглядати як значно перспективнішу платформу.

Інвестори потягнулися до мобільних стартапів: 
2011 року в мобільні фірми було інвестовано більше 
венчурного капіталу, ніж за будь-який рік, починаючи 
з 2001-го, каже Раджив Чанд із Rutberg & Company, ін-
вестиційного банку в Сан-Франциско. Instagram – фо-
тообмінний додаток, який Facebook придбав за $730 
млн, був створений як суто мобільний сервіс. Мобіль-
ні компанії отримали $3,9 млрд, або 46% інвестовано-
го венчурного капіталу, за І половину 2012 року, тоді 
як два роки тому на них припадало лише 17%. «Наші 
дані підтверджують думку, що інтернет стає переваж-
но мобільним», – каже Чанд. 

Усе матиме далекосяжні наслідки для технологіч-
них компаній. Дедалі більша значущість мобільних 
пристроїв поділить їх на переможців і невдах. Най-
більше виграє, безумовно, Apple. Його iPad домінує на 
високодинамічних ринках планшетних комп’ютерів, 
а на iPhone припадає майже три чверті прибутків ін-
дустрії мобільних телефонів, попри те, що у світових 
обсягах продажу частка iPhone становить менше ніж 
10%. Завдяки пануванню на мобільному ринку Apple 
став найціннішою зареєстрованою на біржі компані-
єю у світі.

Цілком очевидно також, хто найбільше програє: 
такі гіганти ери ПК, як Dell, HP та Microsoft, які, зда-

Том Стендедж, 
редактор новин у 
галузі цифрових 
технологій,  
The Economist

В онлайні й не біля розетки
Том Стендедж
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КоРоТКо 
ПРо 2013
Сукупний 
обсяг продажу 
«андроїдних» 
смартфонів, які 
вперше надійшли у 
продаж 2008 року, 
сягне позначки  
1 млрд, що майже 
вдвічі більше, 
ніж iPhone, які 
компанія Apple 
продає з 2007 року

Це становить особливо гостру проблему для 
Facebook, якому вже нелегко виправдати оцінку сво-
єї вартості доходами від реклами для стаціонар-
них користувачів. Однак його керівник Марк Цу-
керберґ стверджує, що, позаяк мобільні користува-
чі заходять до Facebook частіше, можливість зароби-
ти на них значно вища в далекій перспективі. Мері 
Мікер вказує на приклад Японії, де інтернет став мо-
більним найраніше, а саме від 1999 року. Хоча серед-
ній дохід від одного користувача починався з низь-
кої позначки, він зрештою зріс до рівня, який мож-
на порівняти з інтернет-послугами для стаціонарних 
користувачів, а в деяких випадках навіть перевищив 
його. «Ми вважаємо, що решта світу піде за прикла-
дом Японії», – каже вона. Цукерберґ та інші акціоне-
ри Facebook триматимуть кулачки за те, щоб її слова 
справдилися.

Широке поширення мобільного інтернету транс-
формує не лише індустрію високих технологій, а й 
спосіб використання й сприймання інтернету. Прихід 
мобільних телефонів означав, що замість подзвонити 
кудись, користувач міг подзвонити комусь. Так само 
й із інтернетом. Його тривалий час вважали окремим 
місцем, до якого заходили через портал екрану ПК, а 
тепер він стрімко перетворюється на ще один накла-
дений поверх реальності шар, доступний із пристрою, 
що завжди з вами (а колись, може, стане частиною 
вас). У найближчі роки в цьому полягатиме найбіль-
ша переміна. 

ється, проґавили потяг, що їхав до вершин мобільного 
ринку; такі виробники мобільних пристроїв, як Nokia 
та RIM (Reseach in Motion), які надто пізно постави-
ли інтернет на чільне місце у своїх продуктах, а також 
виробники ігрових консолей, як-от Sony та Nintendo, 
які постраждають від «мобілізації» відео ігор. Nokia та 
Microsoft – колись запеклі вороги, а тепер союзники – 
можуть злитися в 2013 році. Поглинення RIM також є 
цілком імовірним.

Більшість компаній, однак, будуть десь посере-
дині. Питання тепер стоїть так: наскільки легко вони 
зможуть «змобілізувати» свої бізнес-моделі? Twitter 
уже далеко просунувся на цьому шляху: більшість ко-
ристувачів його сервісу мікроблогування зв’язуються з 
ним уже з мобільних пристроїв. Amazon, eBay та інші 
онлайнові роздрібні компанії також непогано почува-
ються, бо мобільний вихід онлайн означає, що купува-
ти можна будь-звідки. Тому-то Amazon випустив цілу 
лінійку «Кіндлів» – не так мобільних пристроїв, як ма-
газинів кишенькового формату.

Найбільші знаки запитання повисли над Facebook 
i Google. Обидві компанії покладаються на онлайн-
рекламу як джерело основної частини своїх прибутків. 
Річ у тім, каже Мері Мікер з венчурної фірми Kleiner 
Perkins Caufield & Byers, що розцінки нижчі на рекла-
му, яку читають із мобільних пристроїв, а не зі стаці-
онарних ПК. Як наслідок – веб-сайт заробляє на ре-
кламі для стаціонарного користувача вп’ятеро більше, 
ніж для мобільного.

Нові пошуковики  
позмагаються з Google

К
оли користувачі інтернету впер-
ше зайшли на домашню сторін-
ку Google приблизно на почат-
ку цього століття, вони не знали, 

що й думати про новий пошуковик. Він 
обіцяв кращі результати за коротший 
час, але ж де вони були сховані? Того-

часні гіганти по-
шукового серві-
су – AltaVista, 
Ex cite, Yahoo! 
– захаращува-
ли свої домаш-
ні сторінки де-
сятками поси-

лань. А в Google висвічувався лишень 
логотип, пошуковий рядок та дві кноп-
ки. Від простоти дизайну подих таму-
вало. Своїм глобальним домінуванням 
компанія завдячує дизайну так само, як 
і якості результатів пошуку. Люди тоді 
просто перенаситились усіма цими лін-
ками.

Щось подібне станеться й 2013 
року. За останній рік Google зав’яз у 
суперечках про приватність. У березні 
нова політика приватності стала пред-

метом розслідування французького ор-
гану охорони даних. У серпні Федераль-
на торгова комісія США оштрафувала 
компанію на $22,5 млн за відстежуван-
ня користувачів Safari, веб-переглядача 
від компанії Apple. Проблеми обсіли 
Google саме тоді, коли по всьому світу 
не вщухають суперечки, пов’язані з пи-
танням приватності. Ще ніколи остан-
ня не була такою публічною.

Творці державної політики дають 
деякі відповіді. Європейський Союз 
оголосив про введення нового законо-
давства про захист даних. Проект бри-
танського закону про зв’язок має бути 
готовий до квітня 2013-го, хоча проник-
ливі критики уряду зауважують, що він 
має за мету збирання особистих даних, 
а не захист громадян.

Несподівану вигоду від ажіотажу на-
вколо приватності можуть дістати такі 
сервіси, як DuckDuckGo. Це пошуковик, 
який обіцяє не зберігати історії пошуків 
своїх користувачів, відстежувати їхніх 
пересувань інтернетом чи добирати ре-

зультатів пошуку на основі того, що він 
нібито знає про них.

Помітним стане й пошуковик 
Wolfram Alpha, якого називають «об-
числювальним двигуном знань». 
Він уже зажив популярності серед 
комп’ютерних фанатів, а перевага його 
полягає в тому, що він збирає сирі дані з 

усієї мережі, а 
потім вираховує 

відповіді на запитан-
ня, сформульовані про-

стою англійською мовою.
Обидва пошуковики спираються на 

ту саму ідею, з якої починав Google : по-
шук повинен і може бути простішим. 
Домашня сторінка Google зберігає пер-
вісну простоту вже 15 років, однак ре-
зультати тепер надто засмічені рекла-
мою, принадами для залінкування 
(linkbait) та веб-сайтами, які спеціаль-
но налаштували на успішну взаємодію 
з алгоритмами пошуковика. У 2013 році 

простота означатиме: результатів по-
шуку не забагато, а пошуковик – не 
нишпорка. 

Шукайте просто і знайдете
Лео Мірані

Ще ніколи 
приватність 
не була такою 
публічною
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Війна з корупцією по-індійськи
Патрік Фаулс, Мумбай

Корпоративна Індія здивує  
світ бізнесу й почне братися  
за розум

«Т
реба робити те, що треба», – кажуть ін-
дійці. У 2013 році індійські компанії 
зроблять щось навіть дуже потрібне – 
розберуться з культурою протекціоніст-

ського працевлаштування та нечесного керування, 
які буйно розквітли за останні роки. Одним із на-
слідків стане реабілітація іміджу приватного 
сектору: його знову почнуть вважати найбіль-
шою перевагою Індії, а не васалом прогнило-
го уряду. Іншим, якщо пощастить, стане поча-
ток відновлення послабленої економіки.

Індія досі має прийнятну репутацію щодо 
корпоративного керування. За результатами 
нещодавнього опитування, проведеного бро-
керською фірмою CLSA, Індія посідає ниж-
чу сходинку, ніж стильний Сінгапур й вищу 
за непрозорий Китай. Однак корпоратив-
ну Індію розділяє негласна прірва. Один ме-
неджер міжнародного фонду вважає, що з 50 
най успішніших фірм лише 15 достатньо чисті, 
себто достатньо вільні від втручання держави, 
щоб стати об’єктом інвестицій.

По світлий бік цього вододілу стоять вели-
кі фірми, які зароб ляють гроші без порушень. 
Такі технологічні фірми, як Infosys, значно 
розширилися за кордоном почасти завдяки 
тому, що мають бездоганну репутацію. Фірми 
в сегменті споживчих товарів переважно так 
само чисті, як пральний порошок, який вони про-
дають. Респектабельні конгломерати, зокрема Tata 
Sons та Mahindra, перетворюються на багатонаціо-
нальні компанії. І хоча траплялися скандали, як от 
із технологічною компанією Satyam, фінансові звіти 
якої були визнані сфальшованими 2009 року, зде-
більшого ці передові галузі вільні від корупції.

Проте по інший, темний бік вододілу розлігся кор-
поративний Дикий За-
хід. Це особливо стосуєть-
ся галузей, до яких залу-
чено державу та які мають 
менше закордонних кон-
курентів, зокрема йдеться 

про видобувну галузь, важку промисловість та інфра-
структуру. Тут корупція існувала завжди, але в 2004–
2010 роках ситуація, мабуть, значно погіршилася. Під-
приємці, серед них і шахраюваті, кинулися отримува-
ти ліцензії на діяльність чи доступ до ресурсів або ж за-
сновували модні державно-приватні партнерські фір-
ми. Банки позичали гроші без особливих обмежень. 
Ціни на фондовому ринку й ринку товарів зростали не 
щодня, а щогодини, тому ті, кому вдалося укласти уго-
ди, могли пристойно заробити мало не за одну ніч.

Відчаю легко піддаватися. Дехто каже, що Індія 
стоїть на порозі ери гангстерського капіталізму на 
кшталт того, який Америка переживала наприкін-
ці XIX – початку XX століття. Але у 2013 році опти-
мізм і віра у здатність приватних компаній змінити 
Індію на краще повернеться. Рушійною силою для 
наведення ладу стане не ідеалізм, який може швид-
ко ослабнути на цьому субконтиненті, а дві сильніші 
спонуки: страх і гроші.

Нечесні компанії муситимуть пройти чистили-
ще. Органи, зосереджені на викоріненні корупції, 
як-от Верховний суд, стали на стежку війни. Шан-
си бути спійманим на нечесних оборудках і ціна, яку 
при цьому доведеться заплатити, різко зросли. Де-
сять керівників фірм відсиділи у в’язниці за шахрай-
ство на ринку телекомунікацій. Громадськість вима-
гатиме жорстких заходів від антикорупційних орга-
нів. Остерігаючись негативної реакції на національ-
них виборах, що мають відбутися до 2014-го, навіть 

індійські політики, які зажили лихої слави коруп-
ціонерів, неохоче визнають, що відкриті аукціони 
– найкращий спосіб розподіляти державне майно.

Водночас пошук капіталу змусить фірми-
боржники в непрозорих галузях економіки відки-
нути корупційні схеми. Під час буму їм сходило з 
рук утворення холдингових структур, в яких пану-
вала візантійщина, а також інші форми непрозоро-
го бізнесу. Але тепер їм потрібно залучити значний 
акціонерний капітал. Велика частка його має надій-
ти від іноземців, а їм уже задосить. Ціною доступу 
до капіталу стане прозорість і простота. Фондовий 
ринок уже дає вищу оцінку вартості чистим фірмам, 
ніж структурам із політичними зв’язками. У 2013 
році деяким магнатам загрожуватиме банкрутство, 
й вони поступляться контролем за своїми імперіями 
кращим, чеснішим керівникам. Інші ж самі підви-
щать ефективність роботи своїх підприємств.

Ціною доступу 
до капіталу 
стане прозорість

Лише можливо…

Apple запустить власний телеекран, під’єднаний до 
мережі.

Twitter вдасться до первинного розміщення акцій на 
фондовому ринку, щоб зацікавити інвесторів та допи-
сувачів.

Після невдачі з запропонованим мегаоб’єднанням із 
EADS, франко-германським власником Airbus, бри-
танська компанія BAE Systems об’єднається з одним із 
гігантів оборонної промисловості США.

І тебе, Делі, теж, якщо вже за це взялися

Патрік Фаулс, 
редактор бізнес-
новин із Індії,  
The Economist
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Нові технології на кшталт  
тривимірного друку докорінно 
змінять виробництво

Я
к і більшість революцій, ця не 
сталася за один день. Генрі 
Форд дуже довго експеримен-
тував над удосконаленням сво-

го автомобіля Ford Model T, аж поки 
7 жовтня 1913 року шасі авто вперше 
протягнули лебідкою по підлозі його 
фабрики в Хайленд-Парку (Детройт) в 
той час, як робітники прикріплювали 
до нього деталі. 

Через 100 років виробництво за-
знає ще однієї трансформації. Япон-
ці перейняли досвід, накопичений у 
Детройті, та вдосконалили виробни-
чу лінію, перетворивши її на славноз-
вісне «ощадливе виробництво». Від-
так низка країн із низьким рівнем 
зарплати скористалася цією систе-

мою, щоб переманити до себе вироб-
ництво з багатих держав. Китай тепер 
іде в лад із Америкою як найбільша 
країна-виробник у світі. Але 2013-го, 
коли зарплати в Китаї зростуть, деякі 

з тамтешніх кон-
веєрних вироб-
ництв пере їдуть до 
інших країн. Ви-
робники товарів із 
низькою вартістю, 
як-от одягу й взут-
тя, підуть услід за 
тими, хто вже мі-
грував до дешев-

ших азійських країн. А деякі з вироб-
ничих потужностей повернуться з Ки-
таю до Америки та Європи. У 2020-му 
США зможе виробляти на своїй тери-
торії до 30% товарів, імпортованих на-
разі з Китаю, вважає Boston Consulting 
Group (BCG).

Цей зсув відносної переваги – ре-
зультат ще однієї промислової револю-
ції, яка набирає обертів. Конвеєрне ви-
робництво високоефективне, але еко-
номії можна досягнути за умови вели-
ких обсягів. Форд сам це помітив, коли 
говорив клієнтам, що вони можуть об-
рати будь-який колір авто, лише якщо 
воно буде чорним. Однак тепер клієн-
ти прагнуть більшого розмаїття та но-
винок за коротший час. 

Впровадженню необхідних змін 
сприяють цифрові технології. Розум-
ніші програми для створення дизай-
ну пришвидшують розроблення про-
дукту й зменшують витрати. Чимало 
нових машин, які надійдуть у продаж 
2013 року, пройшли інтенсивні випро-
бування як цифрові прототипи в симу-
ляторі ще до того, як їхні колеса тор-
кнулися полотна дороги. Ті самі техно-
логії використовуватимуть, щоб запро-
грамувати автоматизовані верстати й 
роботів. Останні, до речі, стають деда-
лі вправнішими завдяки покращеній 
функції зору та вдосконаленим сенсор-
ним системам. Це дає їм змогу заступа-
ти робітників на ще більшій кількості 
ділянок виробництва. 

Є ще адитивне виробництво, ши-
роковідоме під назвою «тривимірний 
друк» (3D друк). Воно дає змогу ство-
рювати предмети шляхом послідовно-
го накладання шарів матеріалу. У цієї 
молодої технології економія за раху-
нок обсягу близька до нуля, бо кожен 
новий предмет може бути унікальний 
і коштуватиме при цьому так само або 
не набагато більше. У 2013 році найдо-
рожчі тривимірні принтери виготов-
лять не лише прототипи, а й чимало 
готових товарів, від деталей літаків до 
індивідуалізованих кухонних пристро-
їв, медичних імплантатів та персоналі-
зованих ювелірних прикрас, надруко-
ваних із золота 750-ї проби. З’являться 
й перші продукти, надруковані разом 
зі своєю електронікою. Наслідки бу-
дуть такими ж драстичними, як і тоді, 
коли шасі Model T протягнули по під-
лозі в Детройті 100 років тому. 

Виробництво майбутнього
Пол Маркіллі

Набирає 
обертів 
ще одна 
індустрійна 
революція

Індійські «блакитні фішки», тобто першокласні 
компанії, внесуть свою лепту: вони домагатимуться 
запровадження вдосконалених стандартів корпора-
тивного керування та міжнародних правил бухоблі-
ку – врешті-решт, корупційний сморід починає псу-
вати репутацію всіх індійських фірм за кордоном. 
Водночас економісти-теоретики перестануть вихва-
ляти традиційну схильність індійських підприємств 
до інновацій, а натомість зосередять увагу на тому, 
що їм потрібно порівнювати себе з найкращими 
компаніями світу.

Жоден із цих чинників не викорінить корупції 
повністю. Але разом вони можуть оживити ситуацію 
з інвестиціями, а з часом переконати чесні індійські 
фірми та наступне покоління стартапів, що вони 
мають шанси успішно конкурувати на внутрішньо-
му ринку. Однак наразі актуальними залишаються 
інші, величезні виклики – від дефіциту енергії до 
недостатньо освіченої робочої сили й занадто регу-
льованого ринку праці. Робити з корупцією те, що 
треба, – необхідна, але недостатня умова для реалі-
зації колосального економічного потенціалу Індії. 
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У важкі часи виживуть найстійкіші 
магнати

З
апочаткувати компанію в 2013 році буде та-
кою ж нелегкою справою, як висадити зерно в 
пустелі. Виживуть і процвітатимуть лише най-
стійкіші. Світ потребуватиме – навіть більшою 

мірою, ніж зазвичай, – шалено працьовитих підпри-
ємців із багатою уявою. Лише вони зможуть створи-
ти нові підприємства та розширити вже наявні. На 
щастя, драйву й талантів не бракує.

Джек Дорсі зробить назву компанії Square ві-
домою в кожній домівці. Дорсі дістав першу свою 
роботу, зламавши комп’ютери кур’єрської фірми, 
щоб показати начальнику, наскільки вони були 
незахищені. Він збагатів, ставши співзасновни-
ком Twitter. Його останній бізнес-проект Square 
дає змогу користувачам приймати платежі кредит-
ними картками через мобільний телефон. Конку-
ренція обіцяє бути запеклою, бо Groupon та PayPal 
також пропонують подібні послуги. Якщо мобіль-
ні платежі можуть працювати в Кенії (там вони по-
ширені), чому б їм не стати популярними й у бага-
тих країнах?

Ще одна фігура із Кремнієвої долини, за якою 
варто спостерігати, – це Аарон Леві, молодий, не-
охайний і люб’язний засновник компанії Box. Він 
розробляє платформу, яку, за його сподіваннями, 
компанії зможуть використовувати для всіх вну-
трішніх потреб: обмін документами, поточне інфор-
мування клієнтів тощо. Першим клієнтам сервіс Box 
видався дружнім до користувача, а далі він стане ще 
кращий.

ПІНТЕРЕСНо
Експерт Чарльз Краутгаммер одного разу сказав про 
Руперта Мердока, засновника Fox News, що він «від-
крив нішевий ринок в американському телепросто-
рі, який охоплює половину американців». Бен Сіль-
берманн зробив щось подібне, коли з двома іншими 
учасниками заснував Pinterest. Послуга «соціально-
го курування» цієї компанії чітко призначена для 
жінок, тобто групи, яку часто ігнорують чоловіки-
технарі й комп’ютерники. Pinterest дає змогу ко-
ристувачам створювати онлайнові альбоми для ви-
різок, де вони можуть роз-
містити улюблені фотогра-
фії, рецепти та уривки з 
книжок. У 2013-му до цієї 
затії приєднається значно 
більше ентузіастів.

Усні повідомлення пе-
редаються сьогодні так 
швидко, що багато стартапів є багатонаціональни-
ми компаніями від самого початку. Коли Джейн ні 
Дулкваєонтіх, лондонка ірландського походжен-
ня, почала продавати подібний до пластиліну ма-
теріал під назвою «сугру», вона знайшла клієн-
тів у 21 країні за 6 годин. Сугру прикметний тим, 
що пристає до майже будь-чого. Його можна ви-
користовувати, щоб скріплювати чи ремонтувати 
предмети, – справді корисна річ. Задоволені клі-
єнти розповідають один одному про цей продукт 
онлайн, і лондонська підприємниця очікує злету 
обсягів продажу в 2013 році.

Для Китаю 2013-й видасться непростим. Заго-
стриться конкуренція, збанкрутують великі фірми. 
Зникнуть, наприклад, кілька китайських автови-
робників. Стартапам буде дедалі важче захопити ті 
крихти капіталу, які залишаються після жадібних 
державних китайських компаній. Успіх матимуть 
ті підприємці, які зосередять увагу на величезному 
внутрішньому ринку.

Дивитися треба й на Віктора Ку, бо сотні мільйонів 
китайців дивляться відео, яке він надсилає їм на мо-
більні телефони. Китайське держтелебачення цензу-
роване й нудне. У пошуках веселіших видовищ моло-
ді китайці віддають перевагу коротким мильним опе-
рам і навіть повнометражним фільмам, проглядаючи 
їх на своїх мобільниках. Компанія Віктора Ку, Youku 
Tudou, бере плату за перегляд блокбастерів, а з інши-
ми програмами продає рекламу. Завдяки повсюднос-
ті смартфонів у Піднебесній та гострій потребі людей 

чимось себе зайняти в дорожньому заторі, ця послуга 
має швидко набрати обертів у 2013 році. Якщо, звісно, 
Компартія не вирішить зіпсувати всю розвагу.

Економіка африканських країн зростатиме 
швидкими темпами в 2013-му, тому в африкан-
ських підприємців буде достатньо можливостей до-
помогти клієнтам придбати перші автомобілі, посу-
домийні машини та кондиціонери. Яскравою точ-
кою на цьому тлі є Брайт Саймонс із Гани. Його фір-
ма MPedigree продає технологію, яка дає змогу лю-
дям через мобільний телефон визначити автентич-
ність ліків. Ця послуга спрямована на вирішення ве-
личезної проблеми, адже обсяги підроблених меди-
каментів не поступаються рівню їхньої небезпеки. 
Саймонс розширить діяльність своєї фірми в Афри-
ці та Південній Азії в 2013 році.

Загалом же 2013 рік буде нелегким для під-
приємців. Позитив полягає в тому, що важ-
кі часи відділяють видатних від посередностей.  
В роки достатку будь-який дурень міг дістати фі-
нансування під ідею стати провідним онлайн-
постачальником оригінальних бутербродів. А в 
часи скрути лише найкращі можуть здобути фі-
нансування й розвиватися, але фірми, які ті за-
сновують, протримаються довше й змінять світ 
на подив людства. 

Роберт Ґест, 
редактор  
бізнес-новин  
The Economist,  
а також  
автор книж-
ки «Borderless 
Economics: 
Chinese Sea 
Turtles, Indian 
Fridges and the 
New Fruits of 
Global Capitalism»  
(видавницво 
Palgrave 
Macmillan)

Важкі часи 
відділяють 

видатних від 
посередностей

Джейн ні Дулкваєонтіх ліпить собі бізнес

КоРоТКо 
ПРо 2013
Модники (та й усі 
інші) вшанують 
пам’ять Гідеона 
Сандбека, який 
століття тому 
створив сучасну 
застібку-блискавку, 
переробивши 
винахід, що його 
Вітком Джадсон 
запатентував 20 
роками раніше

Наступне покоління підприємців
Роберт Ґест
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Та інші корпоративні  
насолоди

З початком 2013 року завершить-
ся фаза заперечення. Протягом 
фінансової кризи компанії ге-
роїчно вдавали, що їхня бізнес-

модель не зазнала краху. Але економі-
ка досі відмовляється налагодитися, а 
тому далі перебувати в цій позі страу-
са буде неможливо. Керівники вдава-
тимуться до нечуваних у корпоративній 
історії дій: вони визнають перед своїми 
робітниками, наскільки справи справді 
кепські. Такі визнання будуть 

продиктовані відчаєм. Всі усвідомлять, 
що потрібні радикальніші заходи. Єди-
на проблема в тому, що ніхто точно не 
знає, які саме.

У 2013 році старі, випро-
бувані часом способи поліп-
шити ситуацію вийдуть із 
моди. Ради директорів ком-
паній не сподіватимуться, що 
заміна попереднього голов-
ного виконавчого директо-
ра новим (який відрізняєть-
ся від попередника хіба що 
смаком у виборі краваток) 
хоч трохи виправить ситуацію на краще. 

Вони також усвідомлять, що ско-
рочення штату ще на 10% – це, 

можливо, доконечний 
крок для збалансуван-
ня втрат, утім, то не 

той шлях, що приведе до 
успіху. Дехто, може, й подзвонить 

до McKinsey чи BCG  із проханням підня-
ти стратегічне мислення на вищий сту-
пінь ефективності, однак більшість утри-
маються, завваживши, що такий шлях 
не надто допоміг у минулому.

Із цього відчаю постане нова свобо-
да. Це буде найстрашніший період для 
«найманих рабів», себто людей цілко-
вито залежних від зарплати, у корпо-
ративному світі, але він, однак, може 
принести їм найбільшу вигоду. Компа-
нії перетасовуватимуть людей у своїй 
ієрархії й нарешті почнуть зважати на 
працівників нижчих ланок.

В останні десятиліття фірми декла-
рували зацікавленість в ідеях своїх пра-
цівників і пропонували їм «скринь-
ки пропозицій» та винагороди, але 
насправді мало на них зважали.  
У 2013 році таке ставлення змінить-
ся, й будь-хто, хто має план, зможе 
висловити свою думку.

Власне, цей клімат буде сприят-
ливий для рішучих вольових жінок.  
У 2013-му буде помітна тенденція дис-

танціювання від старої гвардії, яка 
складається переваж-
но з чоловіків, що да-
ватиме шанс новій 
гвардії, де їх буде зна-

чно менше. Кількість 
жінок – керівників ком-
паній зі списку Fortune 

500 трималася на по-
значці 15 останні кілька ро-

ків, але тепер майже подвоїться.

Працівники, які не втратили робо-
ти, можуть очікувати на кращі часи, 
а от для безробітних втіхи буде мало. 

Страждатимуть випускники 
університетів: найкращих 
і найуспішніших наймуть 
впевненіші в собі компанії, а 
решті доведеться працювати 
в барах або ж сидіти на шиї у 
батьків. У 2013 році в Bank of 
Mum and Dad буде врожай-
ний рік на клієнтів, а баланс 
більший, ніж раніше.

У цьому страшному но-
вому світі від заспокійливих байок вті-
хи буде мало. Компанії не розпинати-
муться про свої цінності так довго, як 
раніше. Навіть американці втомляться 
від усієї цієї балаканини. Власне кажу-
чи, 2013-й стане роком відвертості, а то 
й навіть просто мовчання. Чи то пак не-
писання.

У 2013-му у працівників нарешті 
почне вироблятися звичка подумати 
двічі, перш ніж натиснути кнопку «Від-
правити». Після незліченних сканда-
лів (нещодавно, у 2012-му, щодо махі-
націй зі ставкою ЛІБОР)  до свідомос-
ті працівників починає доходити, що 
не годиться в е-листах висловлювати-
ся необережно, грубо, неетично, з упе-
редженням або ж похітливо щодо ін-
шої статі. Приписи вже видано, й усі 
почнуть, із запізненням, їх дотримува-
тися.

Можна було б сказати, що від цього 
зросте рівень корпоративної етики, бо 
працівники задумаються над тим, чи 
справді варто йти на той чи інший не-
чесний вчинок. Але не варто очікувати 
настання нової, високоморальної епо-
хи. Меншість із незмінним ентузіаз-
мом і далі здійснюватиме корпоратив-
ні махінації. Лише тепер вони робити-
муть це за зачиненими дверима, й тому 
спіймати їх за руку буде важче.

Натомість у 2013 році всі ми вийде-
мо з-під влади е-пошти. Якщо всі пові-
домлення мають пройти таку перевір-
ку на безпечність, що їх можна буде по-
казувати всьому світу, вони вже нікого 
особливо не цікавитимуть, навіть адре-
сата. Ми вже не поглядатимемо раз по 
раз нетерпляче на індикатор на своє-
му мобільнику, щоб задовольнити жа-
дання черговою порцією е-пошти. І ре-
зультатом стане зростання продуктив-
ності роботи. 

Тріумф найманих рабів
Люсі Келлевей

У Bank of 
Mum and 
Dad буде 
врожайний 
рік на 
клієнтів
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Найдинамічніша економіка світу 
нарешті видасть на-гора кілька  
всесвітніх брендів

К
итай виробляє так, що аж дух захоплює. «Сві-
това майстерня» продукує й експортує біль-
ше іграшок, смартфонів, валіз, викруток, 
сталі й футболок, ніж будь-яка інша країна.  

А все ж одну річ тамтешні фірми так і не навчились 
робити – справді глобальні бренди. Проте ситуація 
зміниться в 2013 році.

Попросіть споживачів у різних куточках світу на-
звати хоч якийсь китайський бренд, і в більшості ви-
падків вони не згадають жодного. Одна шоста меш-
канців Землі послуговується мобільними телефона-
ми, в яких використано набір від Huawei, найбіль-
шої у світі фірми, що виробляє обладнання для те-
лекомів. Однак мало хто знає про цю фірму із Шень-
чженя. До останнього списку найкращих глобаль-
них брендів, що його склала консалтингова фірма 
Interbrand, не потрапив жоден китайський бренд.

На розвиток таких високоуспішних глобальних 
брендів, як Coca-Cola, потрібен час, але 2013-й обі-
цяє стати поворотним моментом. Одна з причин по-
лягає в тому, що після трьох десятиліть невпинно-
го гарячкового зростання внутрішній ринок Китаю 
врешті почав остигати. Легкі прибутки на внутріш-

ньому ринку означали, 
що китайським компа-
ніям не треба було ство-
рювати глобальних брен-
дів. Тепер же вповільнен-
ня зростання змусить ба-
гатьох виробників вихо-
дити на закордонні рин-
ки, щоб розвиватися. 
Якщо вони хочуть досяг-
нути успіху на таких гі-
перконкурентних ринках, 
їм доведеться інвестувати  

серйозні кошти у створення брендів.
Ще одна підстава очікувати, що Китай спромо-

жеться видати на-гора бренди світового класу, дає 
розвиток динамічних китайських технологічних 
компаній та виробників споживчих товарів. 

Наприклад, Alibaba має колосальні глобальні 
прагнення й відповідні обороти. Ця китайська ком-
панія в галузі е-комерції очікує, що 2013-го обсяги 
її транзакцій перевищать сукупний показник eBay 
та Amazon. Компанія Tencent, що працює у сфе-
рі інтернет-послуг та соціальних мереж, має біль-
ші доходи, ніж Facebook і амбітнішу бізнес-модель. 
Baidu, найбільший китайський інтернетовий пошу-
ковик, тепер розширює свою діяльність, охоплюючи 
Південно-Східну Азію та Японію.

Haier уже став найбільшим виробником побу-
тової техніки у світі, але йому досі не вдалося ство-
рити впізнаваний у всьому світі бренд. Менедж-
мент компанії планує купити низку закордонних 
компаній, які, за їхніми сподіваннями, допомо-
жуть популяризувати глобальний бренд компанії. 
Темною конячкою в перегонах за першість серед 
глобальних китайських брендів є динамічна ком-
панія Metersbonwe, яка вже стала одним із най-
більших китайських роздрібних торговців одягу 
для дозвілля. Можливо, вона стане таким гіган-
том, як Gap чи Zara.

Однак хоча 2013 року китайські компанії по-
дадуться за кордон у рекордних кількостях, їм 
це дасться нелегко. Одна з причин – упередже-
не ставлення. Подібно до японських і корейських 
фірм, які вже проходили цей етап, китайцям до-
ведеться переконувати скептичних споживачів, 
що вони торгують не дешевим непотребом. Ство-
рення глобальних брендів також вимагатиме очи-
щення сумнозвісних непрозорих схем корпора-
тивного управління в Китаї. Вільям Брент із Weber 
Shandwick, консалтингової фірми в галузі зв’язку, 
стверджує: «Для створення глобального бренда у 
2013 році китайським багатонаціональним корпо-
раціям доведеться впритул зайнятися проблема-
ми прозорості».

Ще один виклик – зміна культури. Ян Юаньцін, 
голова ради директорів та головний виконавчий 
директор Lenovo, знаного китайського виробника 
комп’ютерів, переконаний, що в Китаї нині утворю-
ються «потужні глобальні бренди». Але він застері-
гає, що «ці фірми не повинні думати про себе, як про 
китайські компанії, що продають продукцію на гло-
бальному ринку. Вони мусять стати справді глобаль-
ними компаніями». Саме це зробила Lenovo завдя-
ки спільним підприємствам (з японською фірмою 
NEC) та придбанню інших компаній, зокрема відді-
лу персональних комп’ютерів IBM. Ці кроки дали їй 
змогу посісти передову позицію в китайських пере-
гонах за створення глобального бренда. 

Вієй Вайтесваран, 
редактор бізнесо-
вих і фінансових 
новин із Китаю, 
The Economist

Китаю час 
виходити  
на світову арену 
брендів
Вієй Вайтесваран, Шанхай

Китайцям 
доведеться 
переконувати 
скептичних 
споживачів, що 
вони торгують не 
дешевим 

Хай розквітнуть 100 брендів

КоРоТКо 
ПРо 2013
Комп’ютерній 
мишці, яку 
вперше розробила 
компанія Logitech, 
виповниться  
50 років, а версії 
мишки від  
компанії Apple – 30
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Хороший бізнес?
Метью Бішоп, Нью-Йорк

Майбутнє філантропії

14 травня 2013 року Фундація Рокфелле-
ра відзначатиме свій столітній ювілей. Її 
шляхетна мета – «покращувати добробут 
людства у всьому світі». Вона швидко ста-

ла найвідомішим представником золотої епохи фі-
лантропії, адже, використовуючи колосальні стат-
ки свого засновника Дж. Д. Рокфеллера, Фундація 
створила чи доклалася до створення багатьох чудо-
вих інституцій XX століття в Америці – від Червоно-
го Хреста до Чиказького університету, й допомогла 
врятувати життя мільйонів людей завдяки підтрим-
ці досліджень у галузі охорони здоров’я (наприклад, 
робота над вакциною проти жовтої гарячки) та сіль-

ського господарства (співпраця з Норманом Борло-
гом, яка привела до Зеленої революції у вирощуван-
ні агрокультур в Азії).

Столітній ювілей Фундації Рокфеллера припав 
саме на той час, коли Білл Ґейтс та Воррен Баффет 
кладуть початок, цілком імовірно, новому золотому 
віку доброчинної діяльності. Вони зробили величезні 
особисті внески й закликали інших мільярдерів підпи-
сати Клятву дарування, за якою вони зобов’язуються 
віддати половину свого статку на доброчинні справи. 
Отже, що може дати наступний вік філантропії?

У 2113 році Фундація Рокфеллера ще існуватиме 
й зможе відзначити цю дату, а от Фундації Білла та 
Мелінди Ґейтс може вже й не бути. Дж. Д. Рокфел-
лер створив постійну фундацію, натомість усі гро-
ші, передані до Фундації Ґейтсів мають бути витра-
чені протягом 50 років після смерті останнього з її 
засновників (тобто Білла чи Мелінди Ґейтс). Вони 
належать до дедалі більшого числа філантропів, які 
вірять у те, що краще використати гроші, поки їхні 
власники ще живуть, принаймні в пам’яті людей.

Метью Бішоп, 
керівник нью-
йоркського бюро 
The Economist

Переносні комп’ютери  
впадатимуть у вічі

У якийсь момент протягом пер-
ших місяців 2013 року люди з 
дивними на вигляд окулярами 
почнуть з’являтися на вулицях 

США. Це не актори-масовики з остан-
нього фільму із серії «Термінатор», 
а розробники програм та інші особи, 
яким дозволили придбати прототи-
пи нового продукту під назвою Project 
Glass. Це творіння Google має вигляд 
чудернацьких окулярів, але насправді 
йдеться про мінідисплей, вмонтований 
у гнучку оправу, в якій заховано також 
фотокамеру, мікрофон та комп’ютер.

Ця штуковина дає змогу користува-
чеві бачити е-листи та інші зображен-
ня на екрані, робити знімки та зніма-

ти відео через вбудовану фотокамеру. 
Тож її недарма вважають найамбітні-
шою на сьогодні інновацією у новій га-
лузі переносних комп’ютерів. 

У 2013 році передовиці газет кри-
чатимуть саме про розумні окуляри, 
контрольовані голосом і дотиком. Роз-
роблення останніх спирається на кіль-
ка технологічних тенденцій, зокрема 
швидку мініатюризацію акумулято-
рів, моніторів та сенсорів, поширення 
супершвидкого бездротового зв’язку 
та вдосконалені системи «доповненої 
реальності», які дають змогу елегант-
но накладати цифрові дані поверх зо-
браження реального світу. Та все це не-
дешево коштує: Google бере, чи то пак 
дере, з розробників програм $1500 за 
одну пару новітніх окулярів. Однак 
ціна, найімовірніше, впаде до того мо-

менту, коли Glass надійде в масовий 
продаж. Компанія-техногігант споді-
вається, що це станеться протягом року 
від дня випуску прототипу.

Деякі візіонери пророкують розум-
ним окулярам шалену популярність. 
Людям уже не треба буде діставати те-
лефони, щоб перевірити е-пошту чи 
зробити знімок. Натомість вони змо-
жуть бачити й збирати різноманітну 
інформацію так швидко, що й оком не 
змигнеш. Така перспектива видаєть-
ся заманливою, але 2013-го спалахнуть 
дебати про соціальний ефект цього та 
подібних продуктів, зокрема наслідки 
для громадської безпеки (наприклад, 
чи варто дозволяти їх використання 
водіям?) та приватності.

Хай-текові фірми також мають 
переконати громадськість, що в їх-
ніх окулярах людина матиме вигляд 
фрика. «Впровадження має такий 
соціальний аспект, що його завжди 
важко передбачити», – каже Том 
Мартін, експерт у галузі переносних 
комп’ютерів із Політехнічного інсти-
туту та університету штату Вірджинія. 
Google уже надягнув свої окуляри на 
моделей, які пройшлися в них по по-
діуму. Не він один працюватиме, не 
покладаючи рук, щоб розумні окуля-
ри стали привабливими. Інші фірми 
також розглядають перспективу утво-
рення великого нового ринку. Напри-
клад, японська компанія Olympus 
презентувала власні цифрові окуля-
ри. Apple, якій традиційно вдаються 
стильні технологічні новинки, пода-
ла кілька заявок на патенти, а це на-
водить на думку, що «яблучна» ком-
панія експериментує з ідеєю створен-
ня окулярів iGlass. Очікуйте боїв за 
окуляри. 

дивись на світ крізь цифру
Мартін Джайлс, Сан-Франциско
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Ви сказали: «Клятва дарування»?

Наступні років десять матимуть ключове зна-
чення як період формування майбутньої філантро-
пії. Подібно до Рокфеллера, який прагнув створити 
«наукову філантропію» й збирав фахівців, щоб дати 
відповідь на найбільші проблеми, нині подружжя 
Ґейтсів та інші очікують, що їхні благочинні внески 
допоможуть здолати низку найстрашніших викли-
ків, які стоять перед людством. Якщо у громадськос-
ті сформується думка, що така тактика спрацюва-
ла, значно більше успішних бізнесменів спробують 
себе в ролі благодійників, бажаючи теж щось зміни-
ти в цьому світі. Однак якщо результати виявлять-
ся незначущими протягом наступного десятиліття, 
виникне сильна спокуса відмахнутися від філантро-
пії як від скороминущої забаганки. Цілковите вико-
рінення поліомієліту в трьох країнах, де він ще є, та 
подальше стрімке скорочення кількості смертних 
випадків від малярії стануть, як лакмусові папірці, 
предметом прискіпливої уваги.

УГодА дЛЯ одНоГо ВІдСоТКА
Швидкі перемоги нових доброчинців також дещо 
притлумлять негативне ставлення до багатіїв, яке 
наразі набирає обертів у всьому світі. На цій основі 
може навіть постати нова соціальна угода, за якою 
велику різницю в особистих статках буде толеро-
вано, якщо багаті докладуть реальних зусиль для 
ефективної роботи доброчинних організацій і роби-
тимуть щедрі внески.

У часи Рокфеллера, коли уряд ще не мав такого 
впливу, можна було собі думати, що філантроп зда-
тен вирішити великі проблеми самотужки. Нині ж 
зрозуміло, що такі перемоги стануть можливі, лише 
якщо доброчинці зможуть ефективно працювати не 
лише з неприбутковим сектором, а й із діловими ко-
лами й урядом. Дехто розглядає благодійність як 
джерело ризикового капіталу для соціальних інно-
вацій, адже доброчинники можуть зробити супереч-
ливі чи довготермінові ставки, яких уникають інші 
надавачі фінансових ресурсів.

Наразі уряди й філантропи чимало говорять про 
«партнерство». Але чи виправдає практика співпра-
ці ту риторику? Багато-що проясниться, коли стане 
зрозуміло, чи вдасться екологічно стурбованим до-
норам використати свої гроші так, щоб змусити по-
літиків зосередити увагу на довготерміновій загро-
зі зміни клімату.

Та ідея, що філантропи повинні працювати з по-
тужними фірмами, також стане предметом 
пильної уваги. Стане ясно, що рухає таки-
ми компаніями, як Nike, PepsiCo та Unilever, 
у створенні подібних партнерств: прикриття 
ними як фіговим листком чи бажання фун-
даментальних змін у власному бізнесі й світі. 
Зростання інтересу до соціальних ініціатив з 
боку компаній почасти пояснюється їхньою 
переконаністю, що талановиті представники 
покоління, що якраз стає до роботи, хочуть 
працювати на фірмах, зацікавлених не лише 
у грошах. Чи правдивим ви явиться таке вра-
ження?

Великі надії також покладають на інвес-
тування з додатковим ефектом, себто вкла-
дання грошей із метою отримати не лише 
фінансову, а й водночас соціальну чи еколо-
гічну вигоду. Підписанти Клятви дарування 
ближче розглянуть можливості таких інвес-
тицій у 2013 році.

Проривом у сфері інвестиційних про-
дуктів можуть стати облігації із соціальним 
ефектом. З їхньою допомогою залучають ко-

мерційні інвестиції в схеми, які обіцяють заощади-
ти бюджетні кошти в перспективі, але здебільшого 
пов’язані з надто високим ризиком, на який не ба-
жають іти обережні політики. 

Доброчинна діяльність також глобалізувати-
меться залежно від того, як країни ставатимуть за-
можними й у них з’являтиметься більше гіпербага-
тих громадян. Однак вони можуть і не запозичити 
американську модель доброчинності, а знайти на-
томість свої шляхи, які відповідають національній 
культурі. Баффетт та Білл Ґейтс уже переконалися 
під час поїздок за кордон з метою долучити багатіїв 
до своєї ініціативи, які магнати в країнах, які розви-
ваються, не завжди сприймають Клятву дарування з 
таким ентузіазмом, як американські багатії. 

Завдяки глобальному поширенню соціальні ме-
діа також змінять філантропію, як уже змінюють 
майже все інше. Наприклад, веб-сайти, які забезпе-
чують пряму взаємодію між донорами та особами чи 
групами, що потребують коштів, сприятимуть залу-
ченню до доброчинності більшої кількості людей, го-
тових пожертвувати навіть відносно невеликі суми. 
Ще більше важитиме той момент, що цільові групи 
матимуть безпрецедентний зворотний зв’язок із до-
норами і зможуть навіть впливати на те, як працює 
система доброчинної діяльності.

Однак у перспективі майбут-
нє філантропії залежатиме пере-
дусім від поступу, якого світ до-
сягне у вирішенні проблем люд-
ства. Наприкінці ХХ століття за-
гострене усвідомлення глобаль-
ної проблеми бідності та нової за-
грози кліматичних змін спричи-
нилося до переорієнтації добро-
чинності на ці актуальніші про-
блеми за рахунок мистецтва. («Я 
не даю на оперні театри», – ска-

зав Білл Ґейтс із цього приводу.) Якщо XXI століт-
тя завершиться на позитивній ноті – людство усу-
не проблему зміни клімату або ж успішно пристосу-
ється, а бідність стане залишиться в історії, то ця не-
давня тенденція може розвернутися на 180 градусів. 
Може статися так, що до 2113 року доброчинні зу-
силля вже будуть зосереджуватися не на основних 
потребах (їх буде залагоджено), а на мистецтві та ін-
ших високих матеріях. Це вже буде справді приво-
дом для святкування. 

Подальші 
років 
десять 
матимуть 
ключове 
значення

КоРоТКо 
ПРо 2013
Очікуйте побачити 
близькосхідних 
плутократів серед 
неофітів підходу 
Білла Ґейтса та 
Воррена Баффета 
до філантропії 
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Молоді, обдаровані й не на своєму місці

«Нестачу 
кваліфікованої 
робочої сили слід 
подолати – інакше 
світ спіткають 
серйозні наслідки», 
– переконує 
Домінік Бартон, 
генеральний 
директор 
McKinsey& 
Company

Надто багато  
молодих людей  
не мають потрібних 
працедавцям  
професійних нави-
чок, а загалом у сві-
ті відчутний значний 
брак кваліфікованої 
робочої сили

о
дна з найбільших проблем, перед 
якими постане світ у 2013 році, – це 
тривала й позірно нерозв’язна про-
блема низького рівня працевлашту-

вання серед молоді. Простіше кажучи, над-
то багато молодих людей не мають потріб-
них роботодавцям професійних навичок, а 
загалом у світі відчутно значний брак ква-
ліфікованої робочої сили. Як наслідок – у 
деяких районах Близького Сходу та Північ-
ної Африки безробіття серед молоді трима-
ється на рівні 25%; в Іспанії та Південній 
Африці близько половини молодих людей 
безробітні; загалом у світі без роботи зали-
шаються близько 75 млн осіб віком 15–24 
років. Міжнародна організація праці очі-
кує, що такий невтішний рівень безробіття 
(майже 13%) зростатиме.

Зрозуміло, що це критична пробле-
ма для бізнесу. Недавній огляд від компа-
нії McKinsey, проведений серед 4500 моло-
дих людей, 2700 роботодавців та 900 освіт-
ніх закладів в Америці, Бразилії, Британії, 
Німеччині, Індії, Мексиці, Марокко, Сау-
дівській Аравії та Туреччині, засвідчив, що 
40% роботодавцям важко заповнити вакан-
сії початкового рівня, бо кандидати не ма-
ють відповідної кваліфікації. Майже 45% 
молодих людей сказали, що їхня поточна 
робота не пов’язана з отриманою освітою, а 
більше половини з цієї групи розглядають 
свою роботу як тимчасову й шукають інших 
можливостей. Якщо цій невідповідності по-
питу й пропозиції не зарадити, ми прогно-
зуємо, що в 2020 році на глобальному рин-
ку праці не вистачатиме 85 млн робітників 
середньої та високої кваліфікацій.

Однак ця бізнесова проблема є також 
політичною. Якщо молоді люди, які грали 
досі за правилами суспільства, доклали всіх 
зусиль, наприклад, щоб отримати шкіль-
ний атестат чи університетський диплом, 
бачать перед собою дедалі менше можли-
востей дістати пристойну роботу й відчут-
тя поваги, яке приходить із нею, суспіль-
ству слід готуватися до спалахів гніву й на-
віть насильства. Безробітна молодь обурена 
тим, що розрив між багатими й бідними в 
країнах ОЕСР нині найбільший за останні 
30 років, причому доходи найбагатших 10% 
громадян вдев’ятеро переважають доходи 
найбідніших 10%.

Серед чинників, які спричинилися до 
цієї кризи на ринку праці, вирізняється 
один: глибокі розбіжності між уявленнями, 
які панують серед роботодавців, в системі 
освіти та серед самої молоді.

За результатами нашого опитування, 
майже 70% працедавців причиною неста-
чі кваліфікованих робітників вважають не-
адекватний вишкіл, а 70% освітніх закла-
дів переконані, що вони належно готують 
випускників до працевлаштування на рин-
ку праці. Крім того, роботодавці скаржать-

ся, що менше як половина молодих праців-
ників, яких вони наймають, мають адекват-
ні навички розв’язування проблемних си-
туацій, однак майже дві третини молодих 
людей вважають, що вони в них є. Ситуа-
ція така, що майже 60% молодих людей в 
усьому світі готові заплатити більше за осві-
ту, яка підвищить їхні шанси на привабли-
ве працевлаштування, а 70% роботодав-
ців стверджують, що платили би більше до-
статньо кваліфікованим робітникам, якби 
могли їх знайти.

То що ж можна зробити? Сенс справи в 
тім, що слід допомогти молоді набути по-
трібну кваліфікацію в ефективніший спо-
сіб, а це вимагає більшої співпраці й спіл-
кування між компаніями, урядами й освіт-
німи закладами. З-поміж кількох перспек-
тивних напрямків студентам подобається 
«практика»: практичний курс, частиною 
якого є або безпосереднє практичне на-
вчання в аудиторії, або стажування на ро-
боті. На жаль, менше чверті освітніх закла-
дів використовує такі методи попри те, що 
вони мали б бути новочасним відповідни-
ком до учнівства, поширеного в минулому 
столітті, й давати змогу майбутнім праців-
никам навчатися й постійно підвищувати 
кваліфікацію. Якщо такий вишкіл спирати-
меться на систему сертифікації, працівники 
(й роботодавці) знатимуть, що кваліфіка-
цію визнаватимуть різні компанії та галузі.

Такий підхід може стосуватися всіх –від 
автовиробників у Китаї до медсестер у Ма-
ямі. Компанія China Vocational Training 
Holdings готує автослюсарів, і студенти, які 
навчаються в її технікумах, більшу части-
ну навчального часу проводять за лабора-
торними симуляціями. Компанія має мере-
жу з понад 1800 бізнес-партнерів, гаранту-
ючи студентам проходження практики та 
працевлаштування. У коледжі Маямі-Дейд, 
найбільшому державному в США, є десят-
ки «симуляторів людини» (тобто штучних 
тіл), зроблених за останнім словом техніки. 
Їх використовують, щоб підготувати май-
бутніх медсестер до роботи в лікарнях. В ав-
стралійській системі технічної та професій-
ної освіти (TAFE) працює механізм універ-
сального визнання здобутої кваліфікації за-
вдяки «нарощуваній» сертифікації: студен-
ти отримують сертифікат за кожен завер-
шений модуль навчання.

Такі заходи конче потрібні, й їх уже роз-
роблено. Тепер можна братися вирішувати 
з їхньою допомогою проблему нестачі ква-
ліфікованої робочої сили, що стане най-
більшим викликом для бізнесу в наступ-
ному десятилітті. Це ж недоладність, що в 
2013 році випускники університетів найма-
тимуться чорноробами чи працюватимуть 
неповний робочий день, бо їм бракує ква-
ліфікації для працевлаштування в обраній 
галузі. 
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А також інші значущі питання  
для інвесторів

У нашому нестабільному світі інвестори рідко 
впевнені в чомусь серйозному. Але 2013-го вони 
можуть абсолютно не сумніватися в одному: ко-
роткотермінові відсоткові ставки за американ-

ськими цінними паперами не зростатимуть. І справ-
ді, Федеральний резерв (ФР) дав зрозуміти, що три-
матиме їх на ультранизькому рівні аж до 2015 року. 
При тому, що він зобов’язався купувати на $40 млрд 
іпотечних облігацій щомісяця до початку спаду без-
робіття, а ЄЦБ потенційно купуватиме в необмеже-
ній кількості іспанські та італійські державні боргові 
зобов’язання, політика центробанків і далі залишати-
меться ключовим чинником впливу на динаміку рин-
ків наступного року. Було абсолютно незрозуміло, 
коли влітку 2012-го ринки цінних паперів під час спо-
вільнення економіки завмерли в очікуванні швидкої 
допомоги від центральних банків. «Не воюйте з феде-
ралами», – таку мантру збирався повторювати ринок. 

Кожен наступний виток кількісного полегшення 
супроводжувався підйомом на фондових біржах, хоча 
дохідність облігацій не зменшувалася, а саме це було 
початковою метою такої політики. Проте низька до-
хідність готівки робить володіння ризикованішими 
активами (на зразок цінних паперів) привабливішим 
для інвесторів. Якщо кількісне полегшення справді 
допоможе оживити економіку, корпоративні прибут-
ки зростуть.

Ще один клас активів, який зміцнили попередні 
витки кількісного полегшення, – товари. Наскільки 
кількісне полегшення підтримує економіку, настіль-
ки й повинен зростати попит на товари. Але інвестори 
можуть також купувати їх, сподіваючись на те, що зре-
штою друкування грошей призведе до інфляції. 

І знову ключовим для інвесторів у 2013 році зали-
шається питання, наскільки ефективним буде кількіс-
не полегшення. У разі швидкоплинного результату, 
щось на зразок фінансового еквіваленту різкому під-
вищенню рівня цукру в крові, для корпоративних при-
бутків і попиту на товари настануть не найкращі часи. 
Опитування свідчать, що інвестори очікують підви-
щення глобальних корпоративних прибутків 2013-го 
на 13%, тож простору для розчарування більше ніж 
досить. Зрештою, дії ФР і ЄЦБ наштовхують на думку, 
що центральних банкірів і далі надзвичайно непоко-
ять короткотермінові перспективи. 

Якщо економіка почне гальмувати, державні облі-
гації стануть знову привабливими, попри всі пробле-
ми з дохідністю. Вражає, що дохідність японських об-
лігацій цілих 10 років зберігається на низькому рів-
ні. Стратеги, які очікують зниження (як-от Альберт 
Едвардс із французького фінансового конгломерату 
Société Générale), вважають, що велика частина бага-
того світу скочується в японську пастку, «льодовико-

вий період» дефляційного застою. Є ще й альтерна-
тивний погляд: уряди держав використовують «фі-
нансові репресії» – політику стримування реальних 
ставок нижче від нульової позначки у намаганні змен-
шити борговий тягар.

Найімовірніше, в дефляційну пастку потрапить 
Європа. Програма Європейського центробанку з вику-
пу облігацій – це поки що останній із цілої серії хитро-
мудрих планів, які так і не змогли вирішити боргову 

кризу Європи. 
Проте навіть якщо 

план ЄЦБ зі знижен-
ня дохідності вдасться, 
залишається відкри-
тим питання, чи дов-
го ще виборці потерпа-
тимуть від програм су-
ворої економії, які їм 
нав’язують як частину 

програми порятунку. І якщо єдиним постійним вирі-
шенням кризи єврозони буде фіскальний союз, у яко-
му німецькі платники податків субсидіюватимуть пе-
риферійні країни (приблизно як північна Італія суб-
сидіює Південну), то чи зможе такий план забезпечи-
ти достатню політичну підтримку?

Ще одне важливе питання для інвесторів у зви-
чайні акції (а в опитуванні фондових менеджерів, про-

Філіп Коґґен, редактор 
відділу ринків цінних  
паперів, ведучий колонки  
«Під платаном»,  
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веденому у вересні 2012 року, його було названо ри-
зиком № 1) – результат переговорів щодо бюджет-
ної прірви у Сполучених Штатах. Якщо не втрутиться 
Конгрес, зростання податків у поєднанні зі збільшен-
ням видатків закінчиться стисненням у $600 млрд для 
американської економіки. У цьому разі інвестори на-
гадують знамениту молитву св. Августина: «Господи, 
дай мені цнотливість і безгрішність, але ще не зараз». 
Їм би хотілося якихось заходів для вирішення фіс-
кальних проблем Америки на середньострокову пер-
спективу, але вони проти занадто сильного стиснення, 
поки економіка ще така слабка. 

НоВІ МожЛиВоСТІ
Якщо розвинені країни приречені на загибель, то оче-
видним варіантом могло б стати перемикання уваги 
на нові ринки, що саме з’являються і мають прекрасні 
довготермінові перспективи зростання. Але ця страте-
гія не спрацювала 2011 року, коли цінні папери нових 
ринків впали в ціні на 20%; не вразила вона інвесторів 

і в перші дев’ять місяців 2012-го, коли ринки, що роз-
виваються, не дотягли ні до індексу світового фондо-
вого ринку MSCI World, ні до S&P 500.

До осені 2012 року прогнози економічного зрос-
тання для цих ринків переглядалися і оцінювалися 
нижче, оскільки глобальний обсяг торгівлі зменшу-
вався. До того ж перспективи політики Китаю ще ніко-
ли не викликали такої непевності: зараз у країні три-
ває зміна влади. 

Оскільки економіка країн, що розвиваються, орі-
єнтована переважно на експорт, багатьом із них буде 
важко відмежуватися від негараздів розвиненого сві-
ту. Проте є й позитивний бік: як свідчить історія, най-
гірший час для придбання цінних паперів ринків, що 
розвиваються, –період енергійного підйому, коли 
оптимізм щодо їхніх перспектив сягає максимуму. Це 
означає, що набагато краще купувати їх тоді, коли на-
строї не такі райдужні. Тож ті, хто вірить у відновлен-
ня глобальної економіки в 2013 році, можуть вважати 
це доброю нагодою для купівлі. 
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стартапових 
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Нові правила – нові проблеми

Ф
інансові установи витратять чи-
мало часу й зусиль на підготов-
ку до введення в дію нового аме-
риканського закону, спрямова-

ного на боротьбу з ухилянням від спла-
ти податків: Акта про податкову звітність 
щодо закордонних рахунків, або скороче-
но FATCA. Такі правила були розроблені 
2010 року як частина іншого законодав-
чого акта, спрямованого на стимулюван-
ня прийому на роботу з метою відновлен-
ня зайнятості населення, після того як (і в 
це справді важко повірити) у пресу просо-
чилося чимало повідомлень про банки, які 
допомагали своїм клієнтам ухилятися від 
сплати податків. Тож не дивно, що згада-
ний режим так налякав іноземні фінансові 
фірми, що його запровадження навіть від-
клали на пізніше. Проте компанії мають 
привести свої процедури у відповідність до 
норми закону до кінця 2013 року.  

Здавалося, що ці прави-
ла роблять з іноземних бан-
ків і фондових менеджерів 
щось на зразок гібрида між 
приватними детективами й 
донощиками-інформаторами. Від них 
вимагалося виявляти тих інвесторів і 
власників рахунків, які можуть мати 
американське походження, будь-
кого з них, хто не відповідає на за-
питання, трактувати як «порушни-
ків порядку» і, нарешті, обов’язково 
вираховувати по 30% платежів з 
американських джерел усіх, хто 
підпадає під таке визначення. 

Як наслідок – постало питання про при-
ватність даних і справедливість, адже за-
стосовувалися ці правила без розбору і 
неминуче призвели б до великих адміні-
стративних втрат. 

Після тривалого тиску з боку фінан-
сового лобі уряди іноземних держав по-
чали переговори з Державним казна-
чейством США про відкладення вве-
дення в дію цих правил і способи змен-
шення навантаження. Результатом ста-
ла низка міжурядових домовленостей, 
які усунули певні побоювання, але не всі.

Загалом усі домовленості можна поді-
лити на два види. За першої моделі ком-
панії у Британії, Німеччині, Франції, Італії 
та Іспанії не повинні повідомляти про ра-
хунки безпосередньо Податковому управ-
лінню США (IRS); цим вони порушили б 
правило конфіденційності. Натомість ма-
ють надавати інформацію власним дер-

жавним органам, які вже переспрямову-
ватимуть її установам Сполучених Шта-
тів. Країнам, на які поширюється ця мо-
дель, не потрібно здійснювати примусо-
ві відрахування, оскільки американська 
сторона вже матиме необхідні відомості. 
У випадку другої моделі, що застосовува-
тиметься в Японії та Швейцарії, від ком-
паній усе ще вимагатиметься безпосеред-
ньо передавати 
дані до IRS, але 
у разі відмови 
співпрацювати 
рахунки при-
мусово не за-
криватимуть.

Ці домовленості стануть у пригоді, 
якщо ви працюєте в одній із країн, на які 
вони поширюються. Але хеджеві фонди 
зазвичай «прописуються» десь у місцях 
на зразок Кайманових островів, де таких 
угод немає. Їм доведеться дізнаватися, чи 
їхні клієнти не американці, а тоді вести 
діалог про передачу інформації з Подат-
ковим управлінням США. Багато хедже-
вих фондів будуть змушені переписати 
свої правила, щоб, наприклад, тих із них, 

які не бажають співпрацювати, можна 
було виключити. 

Навіть у країнах, які досягли між-
урядових домовленостей, компанії 
все ще можуть мати труднощі. Напри-
клад, ці домовленості містять додаток 
2, у якому перераховано установи, які 
не підпадають під нові вимоги. 

У повному обсязі ці правила не засто-
совуватимуться ще до 2017 року. Можна 
зітхнути з полегшенням. Але факт зали-

шається фактом: введення в дію 
FATCA означатиме, що банкам 
і фондовим менеджерам треба 

буде вийти на новий, набагато тіс-
ніший рівень відносин із клієнтами. 

життя за правилами FATCA
Філіп Коґґен

Усе це 
потребуватиме 

багато часу і 
коштів
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Пристебніться
Лео Абруцезе, Нью-Йорк

І приготуйтеся до валютних «амери-
канських гірок»

У 2013 році курси валют зростатимуть. У бага-
тих країнах центробанки запустять друкар-
ські станки на всю потужність, сподіваючись, 
що додаткова грошова маса підтримає еко-

номіку. Налякані інфляцією інвестори зазвичай у 
таких ситуаціях звертаються до інших валют. Але 
коли майже всі роблять те саме, це просто вибір між 
різними пляшечками однієї отрути. Ось вам і фор-
мула волатильності валют.

Найактивніше працюватимуть центральні бан-
ки в Америці, єврозоні, Британії та Японії. Разом 
2013-го вони закачають у світову економіку понад 
$1 трлн за допомогою нетрадиційних схем фінан-
сування, які стають останнім виходом зі становища, 
коли відсоткові ставки близькі до нуля. Якщо ситу-
ація в глобальній економіці хоч трохи поліпшиться, 
інвестори можуть зробити ставку на Бразилію, Ін-
дію, Південну Африку та інші ринки, що розвива-
ються, але тільки за умови, що їхні уряди керувати-
муть економікою краще, ніж 2012-го. 

Друкування грошей у багатому світі дасть під-
стави деяким країнам, що розвиваються, скаржити-
ся на «валютну війну». Але багаті держави здебіль-
шого не схильні до протекціонізму, вони радше за-
цікавлені в стимулюванні створення робочих місць і 
надання кредитів, аніж у збільшенні експорту. 

У Китаї держава і далі контролюватиме валюту, 
але не настільки, як раніше. Юань ще ніколи не був 
таким волатильним, як 2012-го, коли уряд розши-

рив межі коливання цін для 
щоденних валютних торгів. У 
2013 році його курс стане ще 
менш стійким, тому що еко-
номіка Піднебесної намага-
тиметься відвоювати свої по-
зиції, а зміни політичного ке-
рівництва відбуватимуться 
не так гладко, як очікувалося.

Єврозона залишиться непередбачуваним сюрп-
ризом для всього світу. Якщо економіка Іспанії ба-
лансуватиме на межі, а зону спільної валюти ли-
хоманитиме і далі, євро швидко обвалиться. Про-
те коли Європейський центральний банк має сер-
йозні наміри підтримати євро, а немає жодних під-
став вважати, що буде інакше, єдина валюта пере-
живе наступний рік. Сумнівів не може бути лише в 
тому, що здешевлення грошей, гальмування Китаю 
і хаос єврозони гарантують усім чимало незабутніх 
вражень. 

Кому: Усім працівникам
Від: Головний виконавчий директор
Тема: Наш банк у 2013 році

Шановні члени команди!
Щиро дякую вам за наполегливу працю впродовж минулого року. Ці 12 місяців виявилися нелегкими 
для нашої галузі, й попри дальше падіння цін на наші акції та проблеми з регулятивними органами, 
я пишаюся тим, що за останній час наші втрати були дуже незначні.
Поза сумнівом, 2013-й буде також нелегким. Ми не очікуємо покращення в економіці. Тож розробили 
перелік простих принципів, які допоможуть банку обійти все підводне каміння, яке підстерігає нас 
у найближчому майбутньому. Будь ласка, уважно ознайомтеся з таким:
1. Кредитування – це наше все. Ми банк, і наше завдання – допомагати економіці. Як вам відомо, 
влада чинить на нас величезний тиск, вимагаючи надавати більше позик у 2013 році дрібному й се-
редньому бізнесу. Якщо вам трапиться нагода для кредитування, скористайтеся нею правильно.
2. Капітал дуже дорогий. Як вам відомо, влада чинить на нас величезний тиск, вимагаючи кра-
ще управляти ризиками. Дрібні й середні підприємства належать до категорії ризикованих. Якщо вам 
трапиться нагода для кредитування, розгляньте її якнайприскіпливіше.
3. Чесність – наш пароль. Хтось із мудрих колись визначив культуру як поведінку в час, коли 
ніхто за вами не спостерігає. Не можна з цим не погодитися. Однак від січня прошу не надсилати 
електронних листів і не вести жодних розмов ні з ким за межами встановлених правил. 
4. Нам доведеться суворо стежити за своїми фінансами. Навряд чи 2013 року наші прибутки дуже 
зростатимуть, тож муситимемо зменшити видатки. 
5. Що найважливіше, ми відповідальні перед нашими акціонерами, кредиторами, клієнтами, регуля-
торними органами і співгромадянами. Акціонери хочуть, щоб ми заробляли гро-
ші. Кредитори хочуть, щоб ми їх не втрачали. Клієнти хочуть нижчих відсотко-
вих ставок. Регуляторні органи хочуть, щоб ми діяли обережно. Я не впевне-
ний, чого хочуть наші співгромадяни, але точно знаю, що вони нас не люблять. 
Тому прошу діяти відповідно.

Бажаю всього найкращого в новому 2013 році.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА ANYBANK

G R O U P

ось вам і 
формула 
волатильності 
валют
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до масштабного краху 2008 року універсаль-
ні банки були великими цабе в Лондоні, 
Гонконзі та Нью-Йорку. Barclays, Citigroup, 
Crédit Suisse, Deutsche Bank і UBS дума-

ли, ніби вони – це все те, що треба для інвесторів у 
(майже) кожному куточку світу. Через п’ять років, у 
2013-му, такі амбіції серйозно зменшаться, а амери-
канські та європейські банки й надалі або згортати-
муть обсяги діяльності, або відходитимуть на мар-
гінес.

Аж ніяк не спроможні конкурувати в кожній кате-
горії, від управління активами до похідних цінних па-
перів та фіксованих доходів, універсальні банки зали-
шаться без бізнесу й офісів або через примусове відчу-
ження, або через сувору економію коштів. На цих руї-
нах постане новий порядок: з іншою структурою капі-
талу, новими кредитними каналами й постійним змі-
щенням влади в бік азійських інституцій, деякі з котрих 
будуть чи то частково, чи то повністю державними.

Занепад універсального банку не оплакуватиме 
ніхто. Обіцянку широкого спектру послуг у фінан-
совому супермаркеті давно вже перекреслило зни-

щення акціонерної вартості після початку кризи. 
Сенді Вейлл, який, очолюючи фінансову корпора-
цію Citigroup, був головним пропагандистом універ-
сального банкінгу, публічно зрікся своїх поглядів у 
2012-му. 2013 року об’єднання під одним дахом мля-
вої банківської діяльності на основі акцій та обліга-
цій підприємств громадського користування з інвес-
тиційною активністю фінустанов, жадібних до додат-
кових дивідендів, бачитиметься ще сумнівнішим. Як 
сказав один із ветеранів лондонського Сіті, «це все 
одно, що об’єднати мережу супермаркетів роздріб-
ної торгівлі Tesco й один із найдорожчих універмагів 
Harrods. Це не спрацює».

У 2013 році новий бан-
ківський порядок не визна-
чатиметься повторенням 
Акта Ґласса – Стіґолла – за-
кону часів Великої депре-
сії, яким було встановлено 
обов’язкове розмежування 
комерційних та інвестицій-
них банківських установ. 
Ніхто не захоче починати грандіозної законодавчої 
реконструкції після ухвалення Акта Додда – Франка в 
Америці й створення Незалежної банківської комісії 
на чолі з Джоном Вікерсом у Британії. Водночас по-
тужність універсальних банків розмиватимуть рин-
кові сили під впливом нових вимог до банківського 
капіталу, відомих як Базель-3, а також менш відчут-
на, але життєво важлива сила – культура.

У 2012 році універсальні банки і, що важливі-
ше, їхні клієнти нарешті усвідомили: фінансовий 
капіталізм надто далеко зайшов у плані операцій-
ної діяльності на шкоду іншій, побудованій на сто-
сунках. Суперечку виграли політики й регулято-
ри. Банкіри таки почали розуміти, що у світі з ниж-
чим фінансовим левериджем – використанням ко-
штів, позичених на оптових фінансових ринках для 
інвестування – стара модель форсованих транзак-
цій уже не працює. Скандал із лондонськими між-
банківськими ставками пропозиції LIBOR (London 
interbank offered rate) став останньою соломинкою.

У 2013 році «зоряних» гендиректорів банків 
(типовим представником яких можна вважати 
Боба Даймонда із британського Barclays) тимчасо-
во спровадять у Залу Неслави. Владу або ділити-
муть (у Deutsche Bank амбітний керівник підроз-
ділу інвестиційного банкінгу індієць Аншу Джайн 
виконує обов’язки співголови разом зі старшим 
німецьким колегою Юрґеном Фіченом), або дові-
рять маловідомим представникам вищої керівної 
ланки – на зразок спокійного, розсудливого Енто-
ні Дженкінса, який очолював напрям обслугову-
вання фізичних осіб у Barclays до того, як змінив 
на посаді Даймонда, а чи Майкла Корбата, який 
очолив Citigroup після Вікрама Пандіта. Слід че-
кати нових перестановок в універсальних банках, 
де в групі ризику – Бреді Дуґан зі швейцарського 
Crédit Suisse.

Цілком природно, деякі володарі всесвіту дово-
дитимуть, що нічого не змінилося. Джеймі Даймон, 
генеральний директор фінансового конгломерату 
JPMorgan Chasе, не зломлений навіть утратами від 
діяльності «Лондонського кита» у 2012 році, вклав у 
модель універсального банкінгу забагато, щоб про-
сто відступити. Але Даймон залишиться типовим 

Падіння універсального банку
Лайонел Барбер

Потужність 
універсальних 

банків 
розмиватимуть 

ринкові сили

Лайонел  
Барбер, редактор, 
Financial Times

КоРоТКо 
ПРо 2013
Запрацює єдиний 
банківський 
наглядовий орган 
для єврозони під 
керівництвом 
Європейського 
центрального 
банку. Це стане 
великим кроком 
уперед до 
банківського союзу

Лише можливо...

Сінгапур випередить Гонконг і стане головним фінансо-
вим центром Азії.

Гонконг відмовиться від прив’язки до американського 
долара.

У лістингах Шанхайської фондової біржі з’являться пер-
ші іноземні компанії.
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КоРоТКо 
ПРо 2013
Андорра випустить 
власні монети євро, 
за прикладом трьох 
інших держав, які 
не є членами ЄС 
(Монако,  
Сан-Марино  
й Ватикану)

американським банкіром із не надто великим ба-
жанням інвестувати в нові ринки десь у Африці, Ла-
тинській Америці чи на Близькому Сході. Навіть фі-
нансовий конгломерат HSBC, який рекламував свій 
«глобально-локальний» підхід у кожному аеропор-
ту, скорочує затрати під керівництвом нового гене-
рального директора Стюарта Ґуллівера, зробивши 
виняток лише для Китаю, де банк розширює свою 
діяльність.

ПоЧАТКи Й КІНЦІ
2013-го більшість універсальних банків і надалі 
звужуватимуть сферу своєї діяльності. Швейцар-
ський фінансовий конгломерат UBS зосередиться 
на управлінні капіталом. Інші підуть услід за RBS 
(Королівським банком Шотландії) та UniCredit і за-
криють або спробують повернути до рівноваги свій 
бізнес із цінними паперами, в якому дуже вели-
ка частка належить інвестиціям. Ще однією жерт-
вою буде кредитування інфраструктури, яке піс-
ля запровадження третього розділу вимог до бан-
ківського капіталу (Базель-3) стало мало не смер-
тельним для банків. Як зазначив один із керівни-
ків Goldman Sachs, «за умовами Базеля-1 (у 1980-х 
роках) банкам була вигідна диверсифікація фінан-
сових послуг; за умовами Базеля-3 все відбувається 
з точністю до навпаки. Власне, вас за це карають».

Коли інвестиційні банки переходитимуть на мо-
дель із полегшеною участю капіталу й синдикува-
тимуть ризики, нові гравці ростимуть і набирати-
муть вагу. Ми куди частіше чутимемо про азійських 
кредиторів для інфраструктури, таких як China 
Development Bank, Японський банк міжнародного 

співробітництва та південнокорейський Eximbank. 
Їхній підйом свідчитиме про перехід влади від грав-
ців із приватного сектору до державних установ, а 
заодно й про географічне зрушення центру ваги. 
Зміщення фінансової могутності в 2013 році на осі 
Захід – Схід може бути настільки само важливим, як 
і будь-які геополітичні рухи, скажімо, в Південно-
Китайському морі.

2012 року у зв’язку із кризою єврозони перекла-
дення збитків на молодших і старших тримачів об-
лігацій із розряду фантастики перейшло в царину 
можливого, а потім – допустимого. У 2013-му кри-
за суверенних боргів тлітиме далі. Банки, що їх ко-
лись вважали занадто великими для краху, зали-
шатимуться надзвичайно уразливими до такої кри-
зи в проблемних країнах єврозони, хоч би яких 
пом’якшувальних заходів уживав ЄЦБ. За цих об-
ставин у гру вступлять інші учасники. Стежте за GSO 
– кредитним підрозділом приватної інвестиційної 
компанії Blackstone Group. Маючи в розпорядже-
ні понад $50 млрд, GSO вже виступає єдиним най-
більшим гравцем за субординованим боргом у Єв-
ропі (хоча вартість капіталу для цих небанківських 
установ зросте, бо вони не мають доступу до деше-
вих депозитів).

Понад 10 років, починаючи з первинного розмі-
щення акцій Goldman Sachs і кінця партнерства, ін-
вестиційні банки керували і в лондонському Сіті, й 
на Волл-стрит. У 2013 році гроші й таланти потечуть 
в іншому напрямку. Перефразовуючи Вінстона Чер-
чилля, можна сказати: це ще не стане кінцем універ-
сального банку, але, поза всіма сумнівами, буде зна-
ком початку кінця. 
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«Ні за які гроші у світі, – 
каже очільник однієї 
з великих банківських 
консультаційних фірм, 

– я не пішов би керувати банком». Бух-
галтер, який відповідає за банківський 
бізнес в одній із найбільших аудитор-
ських компаній світу, називає імена 
друзів і колег, які покинули свою спра-
ву заради посади директора або керу-
ючого фінансами у великих банках, 
що колись здавалося цілком природ-
ним способом просування кар’єрними 
сходами. Чи вчинив би він так само? 
«Мені здається, вони про це шкоду-
ють», – зазначає топ-менеджер.

Для фінустанов 2012 рік означився 
першим за багато років різким падінням 
окладів і премій. Але 2013-й «просла-
виться» тим, що багато хто взагалі обли-
шить цю галузь. Оплата знижуватиметь-
ся і далі, знайти роботу ставатиме деда-
лі важче, але головною причиною такого 
дезертирства стане те, що банкірам уже 
набридли ті незручні мовчанки, які по-
чинають панувати на званих обідах, коли 
ті повідомляють, ким, власне, працюють.

Звісно, не всі вони соромляться сво-
єї професії, як і не можна сказати, що пу-
бліка поголовно налаштована до них во-
роже. Але в багатьох країнах заможно-

го світу саме ця сфера діяльності викли-
кає таку антипатію, що банкам стає все 
важче набирати персонал – уперше на 
пам’яті ветеранів галузі.

Почнімо з прогнозу для банківської 
справи. У 2012 році основні напрями 
роботи, як-от випуск акцій і трейдинг, 
скоротилися аж на 30%. Преміальні за 
торги валютою, облігаціями та іншу 
інвестиційно-банківську 
діяльність зменшили-
ся, за деякими оцінками, 
до рівня майже 10 років 
тому, й 2013-го така ди-
наміка може тривати. Ди-
ректор однієї з лондон-
ських бізнес-шкіл каже, 
що різко зросла кіль-
кість заяв на навчання 
від інвестиційних банкірів: «Роботи 
так мало, що вони думають, що можна 
отримати диплом МВА без відриву від 
виробництва».

Крім того, що банкіри нудяться без 
діла, їм ще й гірше платять. У великих 
інвестиційних банках оклади знизили-
ся приблизно на 30% порівняно з до-
кризовим рівнем, і 2013-го, ймовірно, 
ця тенденція збережеться. Основний 
тягар ляже на сфери, які найбільше по-
терпають від економічного спаду: до-
помога під час взаємної купівлі ком-
паній або мобілізація капіталу за раху-
нок продажу акцій. Скорочення окла-

дів найболючіше вдарить по дрібні-
ших установах. Раніше другорядні бан-
ки пропонували щедрі зарплати й га-
рантовані премії, щоб залучати провід-
них фахівців із найуспішніших фірм. У 
2013-му вони подалі сховають і чекові 
книжки, і мрії про зростання.

оЙ, ЯКиЙ СоРоМ
Ймовірно, банкіри й змирилися б із 
труднощами на ринку та схудлими га-
манцями, якби не тавро, яке нині стоїть 
на всьому, чим вони займаються. Най-
більше це характерно для Британії, де 
громадська думка особливо до них во-

рожа. Міранда Под із ре-
крутингової агенції Egon 
Zehnder пригадує розмо-
ву з банкіром, чий сусід на 
вечірці відсунувся подалі, 
коли почув, де той працює. 
Його дружина теж більше 
не зізнається, ким він є.

Можливо, у багатому 
світі це ганебне тавро при-

швидшить міграцію фахівців із Лондо-
на та Нью-Йорка до ринків на Сході, 
де і зростання відбувається швидши-
ми темпами, і ставлення до них набага-
то позитивніше. «У мене тут ціла чер-
га охочих поїхати до Сінгапуру», – роз-
повідає керівник одного міжнародного 
банку. Політики на Заході можуть на-
рікати на «мільйонерів, мільярдерів 
і товстосумів», – каже він. «В Азії все 
якраз навпаки: люди пишаються тим, 
що працюють у банку». 

джонатан Розенталь, редактор банківської 
рубрики, журнал The Economist

Кому посаду 
інвестиційного банкіра?

2013-й 
«прославиться» 
тим, що багато 
хто взагалі 
облишить  
цю галузь

Задачка з трьома невідомими

Джонатан Розенталь
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Найкращі роки  
для приватних  
інвестицій уже позаду

ж 
одні зусилля піарників не 
допоможуть приватним 
інвестиційним компані-
ям виправити свою репу-

тацію після ударів, яких вона зазна-
ла у 2012 році. «Мітт Різник», як про-
звали в одній антирекламі кандида-
та від Республіканської партії Мітта 
Ромні, навів прожектори на кожно-
го скромного мільйонера і непубліч-
ного мільярдера, що займається при-
ватним інвестиційним бізнесом. Біль-
шу частину 2012-го їм довелося від-
биватися від звинувачень у тому, що 
вони нібито нищать робочі місця і пе-
решкоджають підприємництву. Гро-
мадськість усе ще ставиться до них із 
підозрою, якщо не з відвертою знева-
гою. Тому 2013-й просто має бути кра-
щим, чи не так?

Не зовсім. Непримиренність суспільства може 
стихнути, але 2013-й стане жахливим роком для ком-
паній, що спеціалізуються на викупі активів. Проте не 
з тих причин, про які безперестанку торочать прогно-
зисти. Під час короткого буму скуповування активів 
приватними інвестиційними компаніями за рекорд-
ними цінами у 2006–2007-му критики наголошува-
ли, що за цю надмірність їм доведеться розплачувати-
ся згодом, коли настане час погашати багатомільярд-
ні борги, у які вони залізли для цього. І багато з тих 
термінів припадає на 2013 рік. Утім, завдяки низьким 
відсотковим ставкам, які допомогли їм рефінансувати 
велику частину заборгованості, та вмілому управлінню 
фінансами, яке дало змогу викупити багато своїх борго-
вих зобов’язань за зниженими цінами в 2008–2009-му, 
приватні інвестиційні компанії таки змогли відсунути 
ту стіну боргів, яка на них мала б обвалитися.

Натомість багато з них просто повільно задиха-
тимуться. За даними аналітичної компанії Preqin, 
на ринку зараз близько 260 таких фірм, які намага-
ються мобілізувати $214 млрд серед своїх інвесторів.  
У 2013 році стане зрозуміло, що багато кому не вдасть-
ся знайти інші кошти з огляду на незадовільну про-
дуктивність. Тим же, кому пощастить, доведеться за-
довольнятися меншими фондами і нижчими прибут-
ками. Деякі фонди-«зомбі» вже й так мертві: їхні ін-
вестиції нічого не варті, а керівництво просто вичікує, 
доки можна ще видоювати комісійні до того моменту, 
як доведеться згортатися. Ринок стане консолідовані-
шим завдяки поглинанню слабших гравців сильніши-
ми або просто їх самоліквідації.

А тим часом ті, у кого вже є гроші в сейфах, мо-
жуть їх втратити. Приватні інвестиційні компанії ма-
ють лише близько п’яти років на те, щоб освоїти виді-
лені інвесторами кошти або повернути їм готівку. В га-
лузі лежить близько $360 млрд, 40% яких мобілізова-
но ще до кризи і має бути повернуто 2013-го (за дани-
ми консультаційної компанії Triago). Вони не зможуть 

знайти застосування всій цій грошовій 
масі. На ринку недостатньо ефектив-
них компаній, які можна купити заде-
шево. Тим більше що багато хто не хоче 
продавати, думаючи, що можна вигід-
ніше заробити, дочекавшись чіткіших 
економічних прогнозів. Коли компа-
нії, що спеціалізуються на викупі акти-
вів, повернуть у 2013 році кошти інвес-
торам, вони відмовляться таким чином 
від вигідних заробітків на управлінні 
цим капіталом. А такі заробітки – це 
жива кров банківського бізнесу.

Дні, коли приватні інвестиційні 
компанії скуповували все підряд, ми-
нули. У 2006-му близько чверті (за вар-
тістю) злиттів і придбань припадало 
на приватний капітал, і здавалося, що 
ці фірми здатні заковтнути компанію 
будь-якого масштабу. Але після почат-
ку фінансової кризи вони не змогли по-
вторити жодної з мегаугод на $10 млрд 
і більше. Обмеження на банківський 
капітал означає, що кредити для вику-
пу повернуться нескоро. Приватним ін-
вестиційним компаніям доведеться ви-
кладати більше грошей на свої опера-
ції, зменшуючи таким чином майбут-
ні прибутки.

Коли вигідні угоди стали рідкістю, 
великі західні компанії звернули ува-

гу на нові ринки, що розвиваються, сподіваючись, що 
вони стануть новим ельдорадо. Але у цьому сегменті 
працювати виявилося складніше, ніж здавалося. У Ки-
таї безліч місцевих компаній – у них кращі зв’язки і 
вони легко можуть випередити будь-кого й перехопи-
ти вигідну угоду. На багатьох нових ринках є обмежен-
ня на викуп контрольних пакетів певних компаній. 
Або ринки цінних паперів там ще недостатньо розви-
нені, щоб дозволити купувати фірми з боргами чи ви-
ставляти їхні акції для торгів на фондовому ринку.

ПРоЩАВАЙ, ВиКУПЕ
Багато керівників приватних інвестиційних компаній 
зрозуміли всю несприятливість прогнозів і намагають-
ся переключитися на альтернативні напрями ведення 
бізнесу. Blackstone 76% зі своїх $190 млрд тримає в ін-
ших активах, аніж приватний капітал, як-от страхові 
фонди або кредити. Інвестиційний фонд Carlyle Group 
провів навіть більшу диверсифікацію. У 2013 році тен-
денція відмовлятися від викуповування активів поміж 
тих компаній, для яких цей напрям діяльності був го-
ловним, тільки посилиться. ІФ KKR навіть має плани 
надавати кошти в невеликих обсягах дрібним інвесто-
рам, вперше безпосередньо націлившись на приватні 
пенсійні кошти. 

Частково своїми величезними статками власники 
приватних інвестиційних компаній Америки завдя-
чують пільговому оподаткуванню. Багато років вони 
успішно ухилялися від будь-яких зазіхань на «утриму-
вану винагороду» (carried interest, тобто ступінь участі 
в прибутку від роботи капіталу, яким керують інвести-
ційні менеджери). Але 2013-го цьому прийде кінець: 
США закриють усі податкові лазівки. На них також че-
кає пильніший нагляд: вважають, що регуляторні ор-
гани стежитимуть за тим, як вони розпоряджаються 
активами і чи не зловживають звільненнями від пла-
тежів, щоб ухилятися від податків. У 2012-му основну 
увагу регулятори звертали на банки, у 2013-му надійде 
черга приватних інвестиційних компаній. 

Варвари  
в державі
Александра Сауч

Александра Саук, 
медіа-директор, 
колишній  
фінансовий ко-
респондент,  
журнал 
The Economist
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П
рогнози соціоекономічних змінних 
так само надійні, як гороскопи, тож 
не покладаймося на них у 2013 році. 
Натомість знадобляться системи, які 

не розвалюватимуться від однієї-єдиної по-
милки. Це може здаватися до неймовірного 
очевидним, але, схоже, занадто банальним, 
надто легким для розуміння і втілення, щоб 
відповідати духові часу. Причина? На жаль, 
ті, хто ризикує власними фондами, прагнуть 
простоти і практичності, інші (вчені зі зван-
нями і статусами, управлінські консультан-
ти, «експерти» з економіки і фінансові ана-
літики) зацікавлені в тому, щоби напустити 
туману і запудрити всім мізки. 

Властива всім прогнозам межа нікуди не 
подінеться. Вона не зникне через ретельні до-
слідження наполегливих науковців чи щедрі-
ше фінансування, багатшу базу даних, біль-
шу потужність комп’ютерів і складніші тео-
рії. Тому що непередбачуваність – це складо-
ва будь-якої системи, схильної до утворення 
«важких хвостів», тобто такої, чиї властивос-
ті залежать від рідкісних подій, які я називаю 
«чорними лебедями». Навіть і не думайте, що 
складність, теорія хаосу, агентно-орієнтоване 
моделювання або ще якась новомодна бала-
канина зможе дати кращі, практичніші пе-
редбачення, ніж ті кульгаві економічні мето-
ди, які ми все ще викладаємо нашим студен-
там в університетах.

Істина полягає в тому, що продавати точ-
ний прогноз розтривоженому інвестору – це 
як дати води спраглому мандрівнику, що за-
блукав у пісках Сахари. Передбачення – чу-
дова терапія, яка ґрунтується на людському 
прагненні до певності. Це могло мати сенс 
у якомусь давньому світі, але сьогодні – на-
вряд чи правильно.

Причина знову-таки в тому, що прогнози 
ведуть до збільшення ризиків, а отже, до на-
копичення вразливих позицій у «хвостах». 
У моїй новій книжці «Антикрихкість: Що 
можна виграти від безладу» («Antifragile: 
Things that Gain from Disorder») один пер-
сонаж – тертий бруклінський калач на пріз-
висько «Грубий Тоні» – досягнув успіху за-
вдяки парадоксу: єдиний безпечний про-
гноз – це що ті, хто будує свій бізнес на про-
гнозах, неминуче зрештою прогорять. Тож 
Грубий Тоні робить усе навпаки.

Тому раціональна дискусія про світ у 
2013 році має ґрунтуватися не на прогнозі, 
а на нормативі, що мало би статися. У мене 
є чотири ідеї, всі – прості заходи, які нази-
ваю «евристичними». Це практичні і надій-
ні правила, підказані досвідом, які можуть 
зменшити крихкість і вразливість економіч-
ної системи і вибрані через відносну просто-
ту для всіх (хіба що за винятком великовче-
них економістів) і високу ефективність.

Моя перша ідея – розвіяти ефект від міфу 
«великий – значить надійний» і не дати діл-
кам ошукати публіку. Компанія-банкрут, 
яку викуповує держава за бюджетні кошти, 

не повинна мати змоги платити оклади сво-
єму штату більші, ніж отримує державний 
службовець відповідного рангу (оскільки її 
працівники фактично стають держслужбов-
цями). Інакше люди мають платити одне 
одному, як кому заманеться, оскільки це не 
впливає на бюджет. Таке правило має сти-
мулювати компанії зберігати достатньо не-
великий розмір, щоб не доводилося вдава-
тися до викупу державою у разі банкрутства.

Друга рекомендація – зобов’язати кож-
ного нового посадовця давати клятву ніко-
ли відтепер не заробляти на приватному сек-
торі більше певної встановленої суми; решта 
має надходити до державного бюджету. Це 
гарантуватиме чесність і прозорість «служ-
би», де, як вважається, чиновникам не до-
плачують лише тому, що вони отримують мо-
ральне задоволення від служіння суспільству. 
Це б довело, що вони не перебувають на дер-
жавній службі заради вигоди. Наразі держ-
службовець може встановити правила, вигід-
ні певному сектору, наприклад банківському, 
а відтак перейти на роботу до Goldman Sachs 
і компенсувати різницю між своїм нинішнім 
окладом і ринковими тарифами. (Нагадую, 
що регулятивні органи зацікавлені в тому, 
щоб якомога більше ускладнювати і заплу-
тувати правила, щоб потім їхні фахівці могли 
влаштовуватися на більш високооплачувану 
роботу і там продавати свої знання).

Третє: нам слід примусити корпоратив-
них менеджерів взяти на себе частину збит-
ків. За останні 12 років у Сполучених Штатах 
інвестори втратили на фондовій біржі май-
же $2 трлн (порівняно з тим, якби залиши-
ли свої кошти в готівці або короткотерміно-
вих векселях казначейства). Тому можна по-
думати, якщо менеджери працюють за ви-
нагороду, то вони мали б постраждати. На 
жаль, ні: завдяки закладеним у їхню про-
фесію умовам менеджери отримали понад 
$400 млрд компенсації. Менеджер-невдаха, 
робота якого завдає збитків, не повертає сво-
їх преміальних і не одержує від’ємних бону-
сів (і називає це заохоченням).

доСиТь ВжЕ НЕПоТРІБНиХ МАХІНАЦІЙ
І нарешті, у фінансовій сфері давайте вже за-
боронимо метод управління ризиками під 
назвою value-at-risk – ступінь ризику, тоб-
то максимально можлива сума збитків інвес-
тора, оцінена за певний проміжок і з певною 
ймовірністю. Це – суто інтелектуальна махі-
нація, яка забезпечує банкам змогу прихову-
вати більше ризиків у «хвостах». І цей метод 
так само часто застосовується після кризи, як 
і до: банк JPMorgan втратив мільярди на тор-
гах у 2012 році, хоча ступінь ризику прогно-
зували на дуже незначному рівні, в далекому 
кінці «хвоста». Ступінь ризику – не єдиний 
вид шахрайства, адже є чимало інших хи-
трощів фінансової математики, які вдаються 
лише тому, що ті, хто їх викладає і практикує, 
ніколи самі від них не страждають. 

Фінансовому 
світові потрібні 
чотири нові 
правила, вважає 
Нассім Ніколас 
Талеб, професор 
комплексного 
управління 
ризиками, 
колишній 
трейдер (торгівля 
похідними 
фінансовими 
інструментами)

Продавати точний 
прогноз  
розтривоженому 
інвестору – це як 
дати води  
спраглому  
мандрівнику,  
що заблукав  
у пісках  
Сахари

Від важких хвостів до Грубого Тоні
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Альтернативна енергія 
вже не буде  
альтернативною

Р
ебрендинг – справа завжди 
делікатна, одначе з настан-
ням 2013 року ентузіасти од-
нієї галузі техніки мусити-

муть зціпити зуби й таки вдатися до 
цієї операції. Йдеться про альтерна-
тивну енергетику. Слово «альтерна-
тивний», яке асоціюється з демон-
стративним наріканням на шкідли-
вість традиційної енергетики та ви-
могами субсидій із держбюджету, 
має канути в Лету. І це станеться у 
2013-му. Відновна енергія зробить-
ся звичною річчю.

Вітрові електростанції вже сьо-
годні забезпечують 2% світової по-
треби в електроенергії, і їх потуж-
ність подвоюється кожні три роки. 
Якщо така динаміка збережеться, 
приблизно через десятиліття пла-
нета споживатиме більше вітро-
вої енергії, ніж ядерної. Хоча вітро-
енергетика має своїх опонентів, це 
вже доросла технологія. Найбіль-
ша зміна настроїв спостерігатиметь-
ся в галузі сонячної, яка наразі по-
стачає людству лише 0,25% потреби 
в електроенергії, але торік збільши-
ла потужність на 86%. Річ у тім, що 
вона має потенціал докорінно змі-
нити відповідний ринок.

Основною причиною такої ре-
волюції є явище, яке прихильни-
ки сонячної енергетики називають, 
подібно до закону Мура щодо вар-
тості транзисторів, законом Свон-
сона. Мурів закон каже, що розмір 
транзисторів (а також їхня вартість) 
зменшується вдвічі приблизно кож-
ні півтора року. Свонсонів – назва-
ний на честь Річарда Свонсона, за-
сновника компанії SunPower, ве-
ликого американського виробника 
сонячних елементів, – стверджує, 
що вартість гальванічних фотоеле-
ментів, потрібних для продукуван-
ня відповідної енергії, падає на 20% 
щоразу, коли кількість сонячних па-
нелей, установлених у світі, подво-
юється. Як наслідок (див. схему) 
– модулі для сонячних електростан-

Сонячні вершини
Джеффрі Карр

За даними Bloomberg та New Energy Finance

Ефект Свонсона

Вартість 
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цій нині коштують менше ніж $1 за кожен ват генеро-
ваної потужності. Вартість робіт зі спорудження може 
становити ще $4, але й ця стаття витрат меншає, адже 
будівельники знаходять ефективніші технології. Екс-

плуатація сонячної електростанції є недоро-
гою, бо паливо безкоштовне.

Для порівняння: у США зведення вугіль-
ної електростанції обходиться приблизно у $3 
за 1 Вт, а газової в $1. Але це вартість до купів-
лі палива для їх експлуатації. Тож у таких со-
нячних регіонах, як Каліфорнія, несубсидова-
на фотогальваніка вже могла б успішно кон-
курувати з дорожчими сегментами традицій-
ного енергоринку, наприклад із «піковими» 
електростанціями, які працюють на природно-
му газі й умикаються лише за пікових наван-
тажень у мережі. До того ж наявність техноло-
гічних розробок, які пройшли перевірку в ла-
бораторії, але досі не впроваджені в промис-
ловості, означає, що закон Свонсона діятиме 
ще багато років.

Звісно, порівняння вартості, з одного боку, 
енергії вітру й сонця, а з другого – електрики, 
згенерованої на ву-
гіллі й газі, сягає за 
межі простого зістав-
лення витрат на по-
будову електростан-
ції й закупівлю пали-
ва. Критично важли-
вим чинником є на-
дійність постачання, 
бо ж не завжди сві-
тить сонце чи дме ві-
тер. Однак пробле-
ма надійності стала 
предметом інтенсив-
них досліджень. 

У 2013 році поступу особливо очікують у га-
лузі розроблення так званих проточних акуму-
ляторів. Ці пристрої є гібридами традиційних 
акумуляторів та паливних елементів. У них за-
стосовують рідкі електроліти, часто виготовле-
ні з таких дешевих матеріалів, як залізо, щоб 
«заховати» для майбутніх потреб величезні 
обсяги енергії в хімічних зв’язках. Цей чи ко-

Експлуатація 
сонячної 

електростанції 
обходиться 

недорого, 
бо паливо 

безкоштовне

джеффрі Карр, 
науковий  
редактор,  
The Economist

КоРоТКо 
ПРо 2013
Приховані 
антарктичні озера 
та різноманітні 
форми життя 
мікроорганізмів 
стануть предметом 
дослідження 
британської 
групи вчених на 
озері Еллсворт та 
американської –  
на льодовому потоці 
Вілланса
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трийсь інший спосіб зберігання струму в «масштабах 
електромережі» – ще один шлях трансформації еконо-
мічного аспекту відновної енергетики.

Одним із наслідків усього того прогресу стало 
урізання субсидій на вітрову й сонячну енергетику 
останніми роками. У 2013-му їх стане ще менше. Хоча 
дотування не зникне цілком, пануватиме думка, що 
так звані альтернативи вистоять і без сторонньої до-
помоги, чого не можна було сказати про них раніше. 
Альтернативна енергетика впливатиме на політику, 
й поставатиме питання про надання їй таких субвен-
цій, якими користуються традиційніші форми гене-
рування електроенергії (наприклад, подекуди в Єв-
ропі вугільна галузь отримує значні дотації).

Електростанції на органічному паливі не зійдуть зі 
сцени так просто. Впровадження гідророзриву пластів 
(нової революційної технології, яка дає змогу дешево 
видобувати сланцевий газ) означає, що електростанції, 
які працюють на газі й генерують сьогодні п’яту частину 

струму в світі, становитимуть і надалі конкуренцію ві-
тровій та сонячній енергетиці, змушуючи ці галузі вдо-
сконалюватися. Та навіть якби природний газ був без-
коштовний, щодо газових електростанцій немає ніяко-
го закону на кшталт Свонсонового. Ядерна енергетика 
не є реалістичною альтернативою – надто вже вона не-
популярна й вимагає величезних капітальних затрат.  
А вугілля як енергетичне джерело вже відживає своє. 
В Америці частка електроенергії, згенерованої з нього, 
впала від майже 80% у середині 1980-х до менш ніж 
третини у квітні 2012 року, а вугільні електростанції 
масово закриваються.

У Китаї та Індії зміни можуть відбуватися повіль-
ніше, бо цим країнам притаманний майже ненасит-
ний голод на електроенергію, а мережі, які доправ-
ляють її від вітряних та сонячних районів до міст, 
там не такі розвинені, як у заможному світі. Однак 
зрештою зміни відбудуться й у цих державах, і тоді 
альтернативи стануть нормою. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Доповіді про 
результати 
розробки 
віртуальної 
печінки буде 
представлено на 
конференціях у 
Люксембурзі, Данії 
та Нідерландах

Наступною великою спра-
вою у фізиці стане пошук  
найлегшої частинки матерії

для шанувальників фізики рік 
2012-й проминув виключ-
но під знаком бозонів Гіґґса.  
У липні науковці нарешті 

впіймали цю невловну частинку – че-
рез 48 років після того, як було спрог-
нозовано її існування. Завдяки їй інші 
одиниці набувають маси, а тому вона 
була наріжним каменем Стандартної 
моделі у фізиці елементарних части-
нок. Та навіть задовго до того, як вда-
лося натрапити на бозон Гіґґса, фізи-
ки вже шукали інших розв’язків, бо 
Стандартна модель залишає без від-
повіді деякі інтригуючі запитання: на-
приклад, чому Всесвіт складається з 
матерії. Найбільші надії пов’язують із 

дослідженням частинок, що вже дав-
но відомі, але постійно спантеличу-
ють науковців: нейтрино.

Цих «прозорих» частинок є наба-
гато більше, ніж електронів і протонів, 
із яких складаються атоми, але ней-
трино неохоче з ними взаємодіють. 
Нейтрино давно змушують фізиків су-
шити мізки, годі вже й казати про пев-
не збентеження, викликане констата-
цією, що вони можуть руха-
тися зі швидкістю, вищою, 
ніж у світла. 2013 року екс-
перимент під назвою НОВА 
в Америці започаткує ви-
вчення двох особливо за-
гадкових властивостей ней-
трино: їх маси та здатності 
переходити з одного типу 
(чи аромату) в інший.

Рівняння, що їх фізики використо-
вують для опису коливань нейтрино 
(так називають перехід між аромата-
ми), містять три числа, які мають сто-
сунок до загадки маси.

Перше з них, яке називається 
дельтою, відповідає за одне можливе 
джерело асиметрії між матерією і ан-
тиматерією («порушення комбінова-
ної парності», коли говорити мовою 
фізики), яке спричинилося, разом із 

іншими моментами, до того, що піс-
ля Великого вибуху у Всесвіті перева-
жає матерія.

Інші два параметри схоплюють 
різницю між масами трьох типів ней-
трино. Спостереження за коливання-
ми частинок із метою встановити ці 
відмінності мають показати, чи по-
дібні нейтрино до інших субатомних 
одиниць, як-от кварків та заряджених 
лептонів (до них належить електрон), 
а чи вони утворюють окрему катего-
рію. Це потрібно знати, щоб зрозумі-
ти, чи всі нейтрино набули маси за-
вдяки взаємодії з частинками Гіґґса, 
чи деякі з них «скористались» яки-
мось відмінним механізмом. Тоді те-
оретики зможуть вирішити, яку роль 
на початку існування Всесвіту відігра-
ла інша гадана асиметрія матерії/ан-
тиматерії, а саме «незбереження леп-
тонного числа».

Маючи на меті визначити дельту 
й різницю в масі, НОВА вишле стру-

мінь нейтрино з Фермілаб 
(Національної пришвид-
шувальної лабораторії Ен-
ріко Фермі, що біля Чика-
го) крізь кору Землі в на-
прямку 14-тонного детек-
тора, розташованого за 800 
км у Міннесоті. Така від-
стань достатня, щоб ней-
трино могло змінити аро-

мат, і можна буде встановити дель-
ту. Повинно вистачити такої дистан-
ції і на те, щоб помітити відмінності 
у способі взаємодії нейтрино та анти-
нейтрино з матерією. Величина цьо-
го «ефекту матерії» (подібно до того, 
як промінь світла заломлюється, про-
ходячи крізь скло) дасть змогу фізи-
кам визначити порядок мас нейтрино, 
а також, можливо, установити, чому, 
власне, існує матерія. 

Зважити нейтрино
Ян Піотровскі

НоВА вишле 
струмінь 
нейтрино  
з Фермілаб 
крізь земну 
кору
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вікової втрати зору

Науковці планують спуститись  
у найтемніші глибини й піднятись  
до зоряних небес

С
еред найзахопливіших наукових проектів 2013-
го два мають однаково дивовижну технологічну 
складність, але абсолютно протилежну спрямова-
ність. За планом HADES, робот для вивчення під-

водного світу Nereus опуститься на глибину 10 км, щоб 
дослідити дивні форми життя в одній з найглибших оке-
анських западин земної кулі. За другим проектом, що 
має назву Gaia, супутник, споряджений парою потужних 
телескопів, запустять на висоту 1,5 млн км, щоб закарто-
графувати мільярди зірок Чумацького Шляху.

HADES (Програма дослідження абісальних 
екосистем) стартує першою. Уже в бе-
резні розпочнеться дослідження жоло-
ба Кермадек, що має глибину 10 км, біля 
узбережжя Нової Зеландії. Попри те що 
тиск на такій глибині в тисячу разів ви-
щий, ніж на поверхні, роботові буде що 
спостерігати. Алан Джеймісон, морський  
біолог із Абердинського університе-
ту, який є одним із керівників проекту 
HADES, уже опускав «посадкові апара-
ти» в різні океанічні западини. Кожен із 
них мав форму металевої триноги з ба-
ластом і ніс на собі фотоапарати й при-
манку для живих організмів. На глибині 
7 км Джеймісон знайшов «супергігант-
ських» амфіподів 30 см завдовжки. Вони 
споріднені з рачками-бокоплавами, але у 
20 разів більші. Ще нижче в темряві сно-
вигають цілі групи менших їхніх роди-
чів. «На 10-кілометровій глибині вони 
з’являються тисячами й просто пожи-
рають усе, що трапляється на шляху», – 
каже Джеймісон.

На відміну від цих апаратів, які об-
стежують лише одну точку за кожним 
разом, робот Nereus, яким керує Вудс-
Хоульський океанографічний інститут, 
здатен пересуватися на глибині, надси-
лаючи відеоматеріали до своєї плавбази 
через 40-кілометровий оптичноволокон-
ний кабель. Науковці вперше зможуть 
реально обстежити глибини океану. Ніх-
то не знає напевне, чого чекати, але з до-
свіду попередніх тралень можна сподіва-
тися побачити у величезних кількостях 
морських огірків.

Найбільше питання полягає в тому, 
що їсть така кількість живих організмів 
на такій глибині. Можливо, западини 
функціонують як гігантські лійки, куди 
збираються органічні залишки з ве-
ликих площ насичених життям ді-
лянок океану, що розташовані зна-
чно вище. Землетруси можуть бути 
корисні для глибоководних створінь, 
бо струшують зі схилів шельфу масу де-
триту. Навіть вулканічні джерела здат-
ні підвищувати продуктивність цього 
світу темряви – тут є створіння, які вмі-
ють діставати енергію з хімічних речо-

вин, що надходять від таких джерел, а не із сонячного 
проміння.

Тоді як дослідники абісальних глибин переймаються 
загадками цієї екосистеми й намагаються з’ясувати по-
ходження її мешканців, інші нау-
ковці здіймають очі до неба в очі-
куванні грудневого дня, коли Євро-
пейське космічне агентство (ЄКА) 
запустить у Космос телескоп Gaia.

Безхмарної ночі Чумацький 
Шлях можна бачити як світну 
смугу вздовж неба. Це площина 
дископодібної галактики, до якої 
належать Сонце і ще 100 млрд зі-
рок. За п’ять років телескопи Gaia 
зафіксують розташування, рух 
та характеристики 1 млрд зірок Чумацького Шляху.  
Це приголомшливе досягнення дасть астрономам змо-
гу взятися до вирішення багатьох фундаментальних 
питань.

Одне з них – як саме утворилася наша 
галактика. Можливо, вона походить із ко-
лосальної хмари газу, котра колапсувала 
всередину. Імовірніше, однак, що наша 

галактика – така собі космічна канібал-
ка, яка спочатку була невеликого розмі-
ру, а потім дедалі дужче розросталася, 

поглинаючи інші групи зірок, котрі ру-
халися повз неї. Зоряна мапа, що її скла-
де Gaia, дасть змогу виокремити зорі, які 
досі рухаються разом, із чого можна ви-
снувати, що колись вони були незалеж-
ними групами. «Gaia навіть простежить, 
скільки протоутворів було поглинено в 
які періоди. Ми справді зможемо про-
крутити у зворотному напрямку історію 
утворення нашої галактики», – пояснює 
Фабіо Фавата, голова Координаційного 
бюро ЄКА.

ЗАГАдКА МАСи
А ще є глибока загадка «темної матерії». 
Астрономи знають, що зірки рухаються 
так, ніби перебувають під дією гравітації 
якоїсь невидної маси. Якщо додати сили 
тяжіння всіх зір, котрі ми можемо спо-
стерігати, зберігатиметься «надлишкова 
маса», яка в багато разів перевищувати-
ме ту, що її мають усі відомі нам космічні 
об’єкти. Здогади про те, чим вона є, охо-
плюють цілий спектр можливостей – від 
моря невидимих частинок до масивних 
несвітних тіл. Закартографувавши рух 
стількох зірок, Gaia допоможе точніше 
визначити місце перебування принаймні 
її частини.

Далі ще більше. За незначними від-
хиленнями в позиції зірок Gaia виявить 
близько 10 тис. невідомих планет, які 
обертаються навколо далеких сонць. Це 
допоможе перевірити теорії відноснос-

ті й провести перепис близьких до 
Землі астероїдів. Gaia закартогра-
фує об’єкти не менш дивні, аніж 
глибоководні створіння, – корич-

неві (надто малі, щоб вибухнути й пе-
ретворитися на зорю) та білі карлики 
(залишки вигорілих зір) – й допоможе 

астрономам зрозуміти, як народжують-
ся і вмирають зорі. 

Алан Андерсон, 
журналіст  
у сфері науки, 
письменник

Пекло й небеса
Алан Андерсон

очікуйте 
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Речі, а не люди скоро  
стануть найбільшими  
інтернет-користувачами

до цього йшло вже понад десятиліття. Що-
року врочисто проголошували, що «інтер-
нет речей» уже поруч із нами, тільки його 
не видно. Коли він зрештою прийде, обі-

цяли його прихильники, побутові речі – автома-
шини, хатня техніка, їжа, одяг, свійські тварини, 
медичні імплантати, інструменти та іграшки – бу-
дуть під’єднані до мережі через розумні чипи, які 
зможуть сприймати й надсилати інформацію про 
себе та своє оточення.

Суспільство, говорили нам зацікавлені сторо-
ни, заощадить незліченні суми. Змога визначити 
місце перебування будь-чого, будь-де й будь-коли 
послабить криміногенну ситуацію, зменшить по-
требу в резервуванні, а також кількість ДТП, ви-
трати енергії та кількість відходів. Ось два прикла-
ди: розумна пральна машина розпізнає, що зно-
шується вальниця й попереджає сервісний центр, 
який присилає техніка саме з потрібною запчас-
тиною, – і немає потреби кілька разів приходити 
до клієнта. Або ж літня людина може забути випи-
ти свої ліки, й тоді коробочка для пігулок надси-
лає текстове повідомлення доглядачеві чи близь-
кому родичу.

І от, після всього цього ажіотажу, обіцян-
ки нарешті починають здійснюватися. Впро-
довж 2013 року речей із унікальним ідентифіка-
тором (коли не рахувати смартфонів, планше-
тів та ПК), під’єднаних до інтернету, стане біль-
ше ніж 1 млрд. А «під’єднані пристрої» (разом із 
торговими автоматами, лічильниками електро-
енергії та холодильниками, а також телефона-
ми й комп’ютерами) переважать за своєю кількіс-
тю людей на планеті вдвічі, підрахувала мережева 
компанія Cisco Systems із каліфорнійського міста 
Сан-Хосе. До 2020 року близько 27 млрд унікаль-
них об’єктів будуть під’єднані до інтернету через 
бездротовий зв’язок. Після цього розмір речоне-
ту подвоюватиметься кожні п’ять років. Готові ми 
до цього чи ні, але ін-
тернет речей – це ідея, 
яка стає реальністю на 
наших очах.

Але чому ж злет по-
чнеться саме 2013-го? 
Три тенденції роблять 
настання ери речонету 
неминучим.

По-перше, доне-
давна просто не було 
достатньо адрес для всіх і всього. У старій версії 
інтернет-протоколу (IPv4) під адресу було заре-
зервовано 32 біти, а максимальна кількість під-
тримуваних унікальних бінарних адрес дорівню-
вала 232, тобто близько 4,3 млрд.

У 1980-х роках, коли було створено інтернет, 
цього запасу, здавалося, не вичерпати. Однак до 
кінця 2011-го всі можливі адреси виявилися роз-
даними. Тому ввели новий інтернет-протокол 

Ласкаво просимо  
до речонету
Нік Валері, Лос-Анджелес

Нік Валері, 
автор рубрики 
«Різницева  
машина», 
The Economist

Після тривалого 
ажіотажу 

обіцянки нарешті 
починають 

здійснюватися

Настає ера безводієвих транспортних  
засобів

В
одіїв, які їдуть, не тримаючи рук на кермі, можна буде 
побачити у 2013 році. Безводієві автівки стануть до-
ступні не раніше ніж через кілька років, але дедалі 
більше експериментальних транспортних засобів ви-

їжджатиме на дороги найближчим часом – тестувати систе-
ми, які одного дня дадуть вам змогу сказати своєму автомобі-
лю: «Додому, друже!» – і він вас сам завезе. Сєрґєй Брін, спів-
засновник Google, вважає, що дехто користуватиметься ав-
тономними транспортними засобами вже через п’ять років. 
Його прогноз може видаватися оптимістичним, але Google – 
не єдина компанія, яка виводить на дороги машини, нашпи-
говані достатньою для самокерування кількістю сенсорів. 
General Motors, Ford, Daimler та інші тестуватимуть пристрої 
напівавтоматичного керування, зокрема, на дорогах у Мічи-
гані та Німеччині. В деяких регіонах безводієві машини бу-
дуть споряджені спеціальними номерними знаками (у Нева-
ді на них зобразять символ нескінченості на червоному тлі). А 

поки що, однак, за кермом муситиме сидіти людина, щоб пе-
ребрати на себе керування, коли щось не спрацює.

Чимало автівок уже мають автоматизовані функції. 
Адаптивний круїз-контроль може утримувати автомобіль 
на заданій швидкості й на певній відстані від машини по-
переду; автоматичні системи гальмування спрацьовують 
у випадках, коли з’являється значна ймовірність зіткнен-
ня; функція автоматичного паркування може зробити те, 
що багатьом водіям дається нелегко; деякі автомобілі ма-

Автівки  
на автопілоті
Пол Маркіллі

КоРоТКо 
ПРо 2013
Використовуючи 
ДНК сторічних 
людей, групи 
науковців 
змагатимуться за 
винагороду на 
суму $10 млн від 
XPrize Foundation. 
Приз дістанеться 
тому, хто перший 
секвенує 100 
повних людських 
геномів за ціною 
$1 тис. чи менше 
кожен

Роль водія зміниться
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(IPv6) зі 128-бітними адресами. Він має резерв у 
340 млрд унікальних варіантів. Цього запасу ре-
чонетові вистачить на кілька століть.

По-друге, надто мала пропускна спроможність 
каналів зв’язку не давала змоги об’єктам переда-
вати потоки цифрових сигналів серверам, що ана-
лізують «міжмашинні» дані. За останній рік си-
туація докорінно змінилась – оператори бездро-
тового зв’язку розгорнули мережі 4G (четвертого 
покоління), щоб упоратися з бурхливим зростан-
ням обсягу даних від таких об’єктів, як смартфони 
та iPad. Із поширенням мереж 4G-зв’язку пристрої 
зможуть іще легше виходити на контакт.

По-третє, донедавна вартість зберігання да-
них, зібраних від зовнішніх об’єктів, улітала в ко-
пієчку. Однак ціни впали завдяки «хмаровим» по-
слугам зберігання інформації на вимогу, що їх на-
дають такі компанії, як Amazon.

Речонет матиме трансформативний вплив.  
Є побоювання, що він хвилею накриє суспільство 
ще до того, як буде встановлено потрібні запобіж-
ники. Такі соціальні проблеми, як приватна ін-
формація, безпека, етика й регулювання, щойно 
починають обговорювати. Досі не прийнято за-
гальногалузевих стандартів.

Європейська комісія запропонувала повідо-
мляти про власне бачення цих проблем у квітні 
2012 року й оголосить свої рекомендації в лип-
ні 2013-го. Бюрократи в Пекіні та Сеулі пішли в 
планах іще далі. А от офіційні особи у Вашинг-
тоні щойно взялися за цю сферу. Однак Амери-
ка функціонує більше в режимі дій, ніж балака-
нини, і розбирається з наслідками потім. Отже, 
очікуйте, що інтернет речей зростатиме у США 
швидше, ніж деінде. 

ють контроль за смугою руху й сигналізують во-
дієві, коли той виходить зі своєї. Daimler, окрім 
того, розробляє систему, яка автоматизує ма-
неври під час обгону.

Автомобілям із цілком автономним керуван-
ням доведеться навчитися краще орієнтувати-
ся в поточній ситуації на дорозі й розпізнавати 
раптові небезпеки. Тільки після цього можна по-
чинати масове виробництво таких машин (нара-
зі деякі з них треба спершу провести за певним 
маршрутом, щоб їх сенсори змогли запам’ятати 
його особливості, й лише тоді перемикати на ав-
топілот). Однак вирішення цього завдання по-
легшить технології, що їх автовиробники тесту-
ватимуть на дорогах. Транспортні засоби буде 
устатковано експериментальними міжмашин-
ними (V2V, Vehicle-To-Vehicle) системами ко-
мунікації та механізмами обміну інформацією з 
дорожньою інфраструктурою, об’єднаною в ме-
режу (V2I, Vehicle-To-Infrastructure), як-от світ-
лофорами та попереджувальними знаками. За-
вдяки V2V автомобілі обмінюватимуться такими 
даними, як координати, швидкість і напрямок 
руху. Через V2I автівка зможе, наприклад, діста-
ти повідомлення про аварію попереду на шляху 
ще задовго до того, як водій чи бортові сенсори її 
побачать. Якщо ці розумні нові машини виправ-
дають сподівання щодо покращення безпеки на 
дорогах, то спрацює аргумент на користь авто-
номного керування, й такі моделі наблизяться 
до демонстраційних зал. 

Роль водія зміниться
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Людство задумається над  
долею, спостерігаючи  
за астероїдом, який мало  
не зачепить Землі

Н
априкінці 2013 року комета 
ISON освітить, якщо пощас-
тить, небо вночі (а можливо, 
навіть удень), пролітаючи на-

вколо Сонця й повертаючись назад у 
далекі простори Сонячної системи. Од-
нак попередня, не така видовищна, 
але набагато «тісніша» зустріч небес-
них тіл заполонила думки невели-
кої групи дослідників Космосу, які 
переймаються безпекою планети 
Земля.

Ввечері 15 лютого 2013 року ас-
тероїд під назвою 2012 DA14 про-
летить так близько до земної кулі, 
що, хоч завдовжки він близько  
50 м, його можна буде спостеріга-
ти крізь хороший бінокль. Іще ні-
коли орбіта небесного тіла тако-
го розміру не пролягала, за розра-
хунками, так близько: цього разу 
2012 DA14 пролетить нижче за те-
левізійні супутники. Якби астеро-
їд рухався курсом на зіткнення з 
нашою планетою із такою самою 
відносною швидкістю (майже 13 
км/с), то залежно від його точних 
габаритів і складу він вибухнув 
би на поверхні Землі чи над нею, 
стерши на порох усе на території 
площею з Великий Лондон.

Певне занепокоєння викликає 
той факт, що ніхто навіть не помітив 
його в лютому 2012 року – останньо-
го разу, коли він підійшов близь-
ко до нашої планети. Його вияви-
ли завдяки щасливому збігу: іспанська 
обсерваторія «Ла-Сагра» помітила це 
небесне тіло на тиждень пізніше, коли 
воно вже віддалилося від Землі на  
4,3 млн км. Хайме Номен, астроном 
із цієї обсерваторії, каже, що її «посе-
реднє обладнання» не вловило б асте-
роїда, якби вона не виграла 2010 року 
грант сумою $7695 на купівлю кращої 
фотокамери для телескопа.

Такий «близький контакт» 2013-го 
піде на благо, та ще й із кількох при-
чин, каже Андреа Мілані Компарет-
ті, очільник команди NeoDyS із Пізан-

ського університету, яка обчислює тра-
єкторії астероїдів. По-перше, зібра-
на під час спостереження інформація 
дасть астрономам змогу точніше ви-
рахувати ймовірність зіткнення на-
ступного разу, коли 2012 DA14 піді-
йде близько до Землі (це станеться 
2026 року). Наявні сьогодні дані вка-
зують на те, що така ймовірність дуже 
незначна й становить 1:27 тис. Точні-
ші заміри, швидше за все, покажуть, 
що вона ще менша. Однак, якщо 2012 
DA14 проскочить крізь «дірку» в Кос-
мосі завширшки приблизно 500 м на 

відстані близько 28 100 км від Землі, її 
тяжіння може дещо змінити його тра-
єкторію, й він полетить курсом на зі-
ткнення через 13 років, у п’ятницю  
13 лютого 2026-го. У цьому випадку 
буде терміново запущено космічний 
корабель, який виштовхне астероїд на 
безпечну орбіту.

По-друге, науковці зможуть визна-
чити, чи 2012 DA14 складається, як і 
більшість астероїдів, із сухого силікат-
ного каменю, чи з чогось цікавішого, 
як-от мінералів, із яких можна видобу-
ти воду й пальне для ракет. Якщо такі 

поклади буде знайдено на астероїдах, 
близьких до Землі, дослідження Космо-
су може значно полегшитись, адже вар-
тість підняття води й палива у Космос 
уперто тримається високої позначки.

Третя перевага має грошовий ви-
мір: наближення 2012 DA14 спонука-
тиме збільшити фінансування проектів 
захисту планети, каже Білл Най, вико-
навчий директор Планетарного това-
риства, доброчинної американської ор-
ганізації, яка надала близько $250 тис. 
33 мисливцям за астероїдами, «пере-
важно активним аматорам». Є серед них 
і обсерваторія «Ла-Сагра». Такі зусил-
ля важливі, каже Ед Лу, який був астро-
навтом НАСА і провів 206 днів на орбіті 
на борту Міжнародної космічної стан-
ції, маючи змогу спостерігати зверху, 
як малі астероїди згоряли в атмосфе-
рі Землі.

Лу нині очолює американську не-
прибуткову фундацію B612. Фунда-
ція шукає спонсорські кошти на спо-
рудження орбітального телескопа 
Sentinel, який виявлятиме астерої-
ди. Лу сподівається, що майбутня «зу-
стріч» із 2012 DA14 активізуватиме 
кампанію зі збирання коштів.

Комета ISON може потішити 
аматорів-зіркоглядів, а от астероїд 
2012 DA14 нагадає землянам, що Со-
нячна система не лише видовищна: 
майбутнє людства усе ще в руках кос-
мічної долі, тож пильнуймо. 

Близький контакт 
корисного типу
Бенджамін Сазерленд, Санта-Барбара
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Нанофантастика
Омід Фарохзад, Роберт Ленґер

Наномедицина переживає захопливе 
піднесення

У фільмі «Фантастична подорож» мікроскопіч-
ний підводний човен мандрує людським тілом. 
Така подорож іще не в планах на 2013-й, але 
наномедицина, себто медицина, яка оперує на 

рівні атомів і молекул, стрімко прогресує. Наступного 
року збережуться стійкі темпи інновацій та відкриттів. 
Крім того, світ побачить появу ефективніших терапев-
тичних, діагностичних методів та способів отримання 
зображень. Ось деякі з цих інновацій: діагностування 
хвороби на основі наявності кількох молекул; медичні 
зображення на рівні, близькому до молекулярного; ці-
льові терапевтичні засоби, які зможуть знайти ураже-
ну тканину й надати допомогу їй і тільки їй.

Одним прикладом таких засобів, що їх розроби-
ла компанія BIND Biosciences, у якій ми виступаємо 

співзасновниками, є препарат BIND-014. Він склада-
ється зі сфер діаметром близько 100 нм (мільярдних 
часток метра). В них містяться протиракові ліки з по-
криттям, невидимим для імунної системи. На саме 
покриття нанесено «молекули наведення», які ма-
ють помітну здатність взаємодіяти з певним типом 
протеїну, що його виробляють чимало різновидів ра-
кових пухлин, а здорова тканина – в набагато мен-
ших кількостях. Частинки BIND-014 циркулюють, 

аж поки натрапляють на пухлину. Відтак прикріплю-
ються до її стінок і вивільняють свій фармакологіч-
ний вантаж. Препарат BIND-014, який щойно прой-
шов клінічне випробовування на людях, доносить у 
такий спосіб більшу частину призначеної дози ліків 
до новоутвору, а отже, підвищує безпеку й ефектив-
ність лікування.

Інші типи «розумних» наночастинок можуть ре-
агувати на біологічні зміни чи фізіологічні пробле-
ми, трансформуючи свої властивості. Деякі діють як 
розвідники – шукають уражену тканину, а коли зна-
ходять, то змушують її виділяти хімічні речовини, 
які притягують до них інші наночастинки, на кшталт 

того, як підтягується під-
мога в бою. Є і невиди-
мі наночастинки, які ски-
дають свій камуфляжний 
шар лише досягаючи міс-
ця призначення. А ще інші 
можуть утримувати в собі 
ліки впродовж невизна-

чено тривалого часу, випускаючи їх лише тоді й там, 
коли й де умови указують на потребу в них: напри-
клад, високі концентрації глюкози в крові спричиня-

ють вивільнення інсуліну.

МІСІЯ МІКРоРАКЕТ
На діагностичному фрон-
ті розроблено розмаїття на-
нотехнологій для виявлен-
ня різних типів раку, зокре-
ма для ідентифікації цирку-
люючих пухлинних клітин 
(ЦПК), відповідальних за 
поширення хвороби. Про-
блема в тому, що таких клі-
тин небагато й трапляють-
ся вони рідко. Кілька при-
падає в нормі на близько 
10 млн білих і 5 млрд чер-
воних кров’яних тілець, че-
рез що виявити й ізолюва-
ти їх – надскладне завдан-
ня. Однак нещодавно група 
дослідників із Каліфорній-
ського університету в Сан-
Дієго розробила самохід-
ні «мікроракети» завдовж-

ки близько 10 тис. нм. Вони несуть невелику кіль-
кість цинку як пальне. Як відомо зі шкільних уроків 
хімії, це пальне можна змусити прореагувати із при-
родними кислотами в тілі, щоб згенерувати водень, 
завдяки якому ракета потім переміщується. Отже, 
принаймні в тканинах із кислотою мікроракети змо-
жуть активно пересуватися. Експерименти вказують 
на те, що вони здатні рухатися в пробі крові зі швид-
кістю майже 30 см/год.

До того ж якщо в такі мікроракети вбудувати від-
повідні магніточутливі матеріали, ними можна ке-
рувати за допомогою магніта із-поза тіла. Таке керу-
вання разом із власною досить високою швидкістю 
дасть їм більше шансів натрапити на ЦПК. Тоді мі-
кроракети зможуть забрати ці клітини й транспор-
тувати їх до бажаного місця на аналіз.

«Протеус» із «Фантастичної подорожі» був 
атомним підводним човном. Такий рушій залиша-
ється поза межами нанотехнології, однак цинкова 
тяга все одно вражає. Вона засвідчує, що наномеди-
цина йде вперед семимильними кроками. Якщо по-
щастить, їй і справді вдасться здійснити власну фан-
тастичну подорож у майбутнє. 

омід Фарохзад, 
ад’юнкт-професор 
анестезіології, 
Гарвардська ме-
дична школа 

Роберт Ленґер, 
професор Інститу-
ту інтегративного 
дослідження раку 
Девіда Г. Коха

Погляньте, хлопці, який BIND-014

Наномедицина 
йде вперед 
семимильними 
кроками

Лише можливо…

Стане можливою – і вкрай контроверсійною – гене-
тична ідентифікація рис особистості. 

Спалахи на Сонці в поєднанні з піком в енергетич-
ному циклі світила внесуть розлад у роботу систем 
зв’язку на Землі.

Дослідники зроблять прорив у розкритті механізмів 
хвороби Альцгеймера, що дасть надію на ефективне 
медикаментозне лікування.

КоРоТКо 
ПРо 2013
Австралійським 
хлопцям-школярам 
запропонують 
вакцину 
«Гардасил», яка 
захищає проти 
вірусу папіломи 
людини, що часто 
передається 
статевим шляхом. 
Дівчата країни 
дістали доступ до 
цього препарату ще 
у 2007-му
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У 2013 році ми відзначатимемо 60-ту 
річницю відкриття двоспіральної 
структури ДНК й 10-ту – офіційного 
завершення Проекту генома люди-

ни, що розшифрував людський генний код. 
Цілком у дусі цих революційних досягнень 
2013 рік матиме критичне значення для 
визначення впливу геноміки на майбутнє 
людства. Можемо очікувати значних удо-
сконалень технології секвенування та шир-
шого застосування генних методів у кліні-
ках, особливо в неінвазивному пренаталь-
ному тестуванні.

Геноміку – науку, що досліджує всю ген-
ну будову живих організмів, – завжди роз-
гойдувало «вітром і хвилями», себто дво-
ма силами, які важко контролювати. В цьо-
му випадку йдеться про фінансові трудно-
щі та етичні міркування. Останніми роками 
більшість центрів геноміки у світі, за винят-
ком далекоглядніших Сполучених Штатів 
та Британії, насилу зводили кінці з кінця-
ми. Глобальна економічна криза значною 
мірою підірвала спроможність більшості 
країн асигнувати фінанси на підтримку на-
віть малих, базових дослідних проектів, годі 
вже й казати про великомасштабні геномні. 
Що гірше, в Європейському Союзі й деінде 
точаться широкі етичні дискусії, в яких ге-
номіку зображають як науку, що може по-
рушити цілісність людського організму.

Попри ці труднощі, геноміка зареко-
мендувала себе як доконечна основа наук 
про живу природу, виконуючи функцію ще-
дрого джерела біотехнологічних винаходів 
та інновацій у царинах біомедицини й про-
мисловості. Всі вони будуть життєво важли-
ві, адже глобальна потреба в їжі, медицині 
й чистому довкіллі невпинно зростає.

Ми все ще дуже мало знаємо про життя, 
але секвенування генома стало новим пунк-
том відліку, який може запропонувати ори-
гінальні гіпотези й нові способи їх перевір-
ки. По суті, – й це доречно в нинішню тех-
нологічну еру, – секвенування генома стало 
цифровим підмурівком, на якому ми може-
мо будувати систему для осягнення як здо-
рових, так і хворобливих станів людини та 
нашого довкілля.

Одне із завдань полягає в розроблен-
ні швидшої та економнішої технології. За-
вдяки новому поколінню «масивно» пара-
лельних технологій секвенування затрати 
на цю операцію поменшали в 100 тис. ра-
зів проти періоду реалізації Проекту генома 
людини. Уже очевидний подальший про-
грес на цій ділянці, а тому ми можемо впев-
нено прогнозувати, що людський геном за  
$1 тис. стане реальністю у 2013 році (хоча 
секвенування триватиме не один день!). 
Однак для цього потрібна буде глибша 
співпраця між надавачами й користувача-
ми послуг секвенування, коли ми хочемо, 

щоб вартість і ціна генних методів набли-
зилися до такої діагностичної технології, як 
комп’ютеризована та магнітно-резонансна 
томографія.

Крім того, ми повинні розробити 
швидші й точніші комп’ютерні програ-
ми, щоб розвивати синтетичну біологію і 
дійти до таких досягнень у геноміці, ко-
трі можуть спричинити революцію в нау-
ках про живу природу. Водночас якщо ми 
хочемо ділитися знанням із рештою світу, 
нам слід знайти способи давати собі раду 
з величезним обсягом сирих та обробле-
них даних секвенування. Ми вже активно 
діємо в цій сфері: у минулому червні було 
встановлено безпрецедентну швидкість 
передавання даних (10Гб/с) між Китаєм та 
США. 2013 року таких рекордів буде більше.

Однак ми не зможемо скористатися з 
них, якщо не дамо відповіді на дотичні – 
й актуальні – питання етики. 2013-го му-
симо винести урок із тих ситуацій, коли 
точні наукові результати виявляються не-
популярними серед громадськості. Щоб 
уможливити розвиток, нам слід розшири-
ти програму ELSI (етичні, правові й соці-
альні наслідки) Проекту генома людини, 
додавши ще гуманітарні, PR-, культурні, 
економічні й безпекові наслідки. Лише 
збалансувавши ці взаємозалежні компо-
ненти з науковими відкриттями, ми змо-
жемо поліпшувати здоров’я на глобаль-
ному рівні й водночас зберігати особисту 
гідність.

дІЛиТиСЯ НАУКоЮ І ВиГодАМи ТЕж
Коли з’являються можливості, завжди по-
стають нові виклики. Щоб відповісти на 
них, потрібно буде дотримуватись основних 
принципів, установлених Проектом генома 
людини: «Належить усім, виконуване всі-
ма, спільне для всіх». Геноміка – наука ін-
тернаціональна. Як внески до неї, так і ре-
зультати вимагають залучення сил усього 
людства.

До участі в геномних дослідженнях та 
до здобуття вигоди від них важливо залу-
чати не тільки заможніші країни, а й ті, що 
розвиваються. Не варто дозволяти політич-
ним проблемам, що виникають між дер-
жавами, впливати на наукове співробітни-
цтво. Зваживши на численні успішні взірці 
в минулому й нинішній діалог між Захо-
дом та Сходом, усі ми зійдемося на тому, що 
підтримувати спільні наукові дослідження 
особливо актуально тоді, коли політич-
не напруження між країнами посилюєть-
ся. Все це підкреслює потребу ще вище 
піднести прапор здоров’я та гуманності у 
2013 році, коли геноміка ставатиме еко-
номнішою і соціально прийнятнішою в 
спільному прагненні зробити світ безпечні-
шим і здоровішим. 

Геноміці – глобальний рівень!

Науки про живу 
природу готові до 
революції, але для 
цього потрібна 
буде співпраця у 
багатьох царинах, 
каже Ян Гуаньмін, 
президент  
Пекінського 
інституту геноміки

Можемо впевнено 
прогнозувати, що 
людський геном за 
$1 тис. стане реаль-
ністю в 2013 році
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Майкл Вінч
«Одноденна держава: 
свідчення англійського 
очевидця про под� 
Карпатської України»
Це опис подій Карпатської 
України 1939 року з перспективи 
англійського спостерігача. 

Фріц Штерн, Гельмут Шмідт
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творця всесвітньо відомої 
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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

4.1
4.4

Total adult populatio

Japan

1.2
Middle Ea�/
north Africa

3.8

За ексклюзивною ліцензією



Культура
118   світ у 2013

Також у розділі
Що читати у 2013-му
Лише можливо…

Розквіт музеїв у Китаї
Музична виставка
Сто років Бріттенові…
…та Боллівуду

Битва бієнале 
Ґленн Лоурі, Нью-Йорк

Виставки сучасного мистецтва  
змагаються за аудиторію

Нині у світі понад 100 бієнале. Вони настіль-
ки прибуткові, що їх кількість стрімко зрос-
тає – тепер вони більше скидаються на рей-
тингові події у світі спорту, ніж на експозиції 

сучасного мистецтва. У березні 2013-го відкриваєть-
ся 11-та бієнале в Шарджі. 55-та Венеційська бієна-
ле починається в червні, а після неї, у вересні, 13-та 
бієнале в Стамбулі, 12-та – в Ліоні і п’ята – в Москві. 
І це тільки найгучніші мистецькі події, очікувані у 
2013-му.

Для багатьох міст вони стали вагомим внеском у 
культурну гордість, міжнародне визнання й туризм. 
Виставкові зали змагаються за зіркових кураторів 
та гучні імена. Вони часто замовляють у митців роз-
кішні роботи й інсталяції, перетворюючи вистав-
ки на свого роду фестивальне мистецтво, найчасті-
ше, щоправда, монументальних масштабів, вишука-
не і створене дивувати публіку. Це породило відпо-
відні очікування серед завсідників бієнале, які тепер 
більше звертають уваги на те, котра з інсталяцій на-
йдужче вразила. І рідко коли такі роботи справді за-
лишаються в пам’яті надовго. А все-таки ці дійства й 
тепер можуть бути вдумливими та глибоко зворуш-
ливими, що довела Сіднейська бієнале 2012 року.

Серед найбільш очікуваних кураторів 2013-го – 
талановита й гіперкінетична головна кураторка Му-
зею сучасного мистецтва в Токіо Юко Гасеґава, яка 
працюватиме в Шарджі; обдарований мандрівник 

Массіміліано Джіоні з Нового музею Нью-Йорка – у 
Венеції; і авторитетна незалежна бельгійська кура-
торка Катрін де Зегер – у Москві. 

Усі ці куратори намагатимуться знайти «мета-
теми», а нові митці – надати своїм шоу певної фор-
ми, вирізнитися на тлі попередніх бієнале й того, що 
запропонують їхні колеги у 2013-му. Завдання стає 
дедалі складнішим, адже через те, що бієнале відбу-
ваються так багато й часто, тепер майже неможли-
во щоразу знаходити свіжі ідеї. До того ж коло мит-
ців, здатних створити щось визначальне, дивовиж-
но мале.

Хоча Гасеґава й де Зегер, наприклад, відомі умін-
ням відкривати нові та-
ланти, а 39-річний Джіо-
ні знайомий із найцікаві-
шими митцями свого по-
коління.

Якщо Венеційську бієнале, засновану 1895 року, 
вважають праматір’ю всіх наступних і найдавні-
шим із таких дійств, то виставки в Шарджі та Стам-
булі стабільно тримають пальму першості за ціка-
вістю. Зосереджуючись на Близькому Сході, біє-
нале в Шарджі стала однією з провідних виставок 
світу, що регулярно досліджує динамічну сучасну 
мистецьку культуру в частині планети, рідко асо-
ційованій із яскравим мистецьким життям. Однак 
неочікуване звільнення у 2011 році авторитетно-
го директора бієнале у Шарджі Джека Персекяна 
через включення інсталяції (пізніше її було знято) 
алжирського митця Мустафи Бенфоділа про жертв 

Цікаво,  
але виснажливо

Ґленн Лоурі, 
директор Музею 
сучасного мисте-
цтва, Нью-Йорк

КоРоТКо 
ПРо 2013
Іран закликає інші 
мусульманські 
країни 
приєднатися  
до бойкоту 
премії «Оскар» 
на знак протесту 
проти стрічки 
«Невинність 
мусульман» (2012)
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зґвалтувань релігійними екстремістами породи-
ло сумніви у відсутності цензури на цій бієнале. У 
2013-му мистецький захід у Шарджі курируватиме 
донька місцевого еміра Шейха Гур, яку поважають 
у мистецькому середовищі, але поки що незрозумі-
ло, наскільки їй вдасться відновити репутацію біє-
нале й чи почуватиметься його кураторка Гасеґа-
ва настільки вільно, аби продемонструвати блиску-
чі результати.

Стамбульська бієнале вже багато років виріз-
няється роботою талановитих кураторів. Зосере-
дившись на стратегічному розташуванні Туреччи-

ни між Європою, Азією та Близьким Сходом, ту-
рецька бієнале позиціонується як місце, де можна 
побачити нові таланти з одного з найважливіших у 
світі перехресть різних культур. А оскільки країна 
стає дедалі заможнішою і впливовішою, цьогоріч-
не дійство обіцяє бути знаковою подією. Його кура-
тором буде Фулья Ердемчі, яка є директоркою гол-
ландського культурного центру мистецтва і урба-
нізації SKOR в Амстердамі й знана гострим розу-
мом та дотепним мисленням. Серед інших, менш 
відомих, але цікавих бієнале – Mercosul у бразиль-
ському Порту-Алегрі. Вона потроху починає су-
перництво зі своєю більш уславленою сестрою в 
Сан-Паулу. Попри значно менші бюджет і площу, 
Mercosul пропонує зустріч із художниками, пере-
важно латиноамериканськими, в більш розслабле-
ній атмосфері.

Битва бієнале розважає, але й утомлює. Вона пе-
редбачає безперервні подорожі з одного кінця сві-
ту в інший. Крім того, доведеться перечитати й пе-
реглянути купу літератури, аби встигати за тим, що 
відбувається. Рік у такому темпі може виявитися 
дуже виснажливим. 

Активний рік для любителів 
книжок

У 2013-му в індустрії книговидав-
ництва особливо вирізнятиметься 
одна дата: 22 листопада 1963 року. 
З убивства Джона Кеннеді почи-

нається книжка Леррі Сабато «Півсторіч-
чя Кеннеді» («The Kennedy Half-Century»). 
Вона вийде друком якраз напередодні 50-ї 
річниці вбивства американського прези-
дента. «Джон Ф. Кеннеді: Тягар лібераліз-
му холодної війни» («John F. Kennedy: The 
Burdens of Cold War Liberalism») Джей-
сона Дункана, що має вийти у серпні 
2013-го, в деталях описує бурхливі 60-
ті. А опубліковане в липні «Убивство 
президента» («The Assassination of 
the President») Кріса Лайтбрауна 
додасть ще одну до численних те-
орій змови навколо смерті Кенне-
ді. Навіть Перша світова не має та-
кої кількості таємниць, як це вбив-
ство. Але напередодні 2014-го – сто-
річчя від її початку – світ побачить 
кілька книжок, які запропонують 
незвичний погляд і проллють біль-
ше світла на конфлікт. У червні має ви-
йти щоденник медсестри, яка працювала 
на передовій, під назвою «Війна Доротеї» 
(«Dorothea’s War»). Професорка Джейн 
Тинан з лондонського коледжу Сентрал 
Сент Мартінз збирається опублікувати 
книжку про використання кольору хакі 
на британській військовій формі, а у черв-

ні Клаудія Сібрехт з 
Університету Сассекса 
представить читачам 
дослідження про ві-
зуальний вияв реакції 

німецьких мисткинь на війну. У «Першій 
світовій: 1914–1918» («The Great War: 1914-
1918»), яка побачить світ у квітні, історик 
Пітер Гарт запропонує розповіді про те, як 
використовувалися технології під час бою.

По-різному минуле згадають три бри-
танські історики – Джон Адамсон, Джон 
Ґай і Саймон Шама. Адамсон завершить 
свою серію бестселерів про переоцінку гро-
мадянської війни в Англії роботою «Війна 

королівств» («The War of the Realms»), що 
вийде у вересні. А у квітні Ґай продовжить 
описувати період правління Тюдорів у «Ді-
тях Генрі VIII» («The Children of Henry 
VIII»). Паралельно на статус визначально-
го історичного блокбастеру 2013 року пре-
тендуватимуть «Історія євреїв та доля сві-

ту» («The History of the Jews and the Fate of 
the World») Шами і телесеріал на її основі. 

Навіть через 50 років після виходу у 
світ його «Шпигуна, який прийшов з хо-
лоду» («The Spy Who Came in from the 
Cold»), Джон ле Карре залишається май-
стром жанру. Його останній роман «Делі-
катна правда» («A 
Delicate Truth») 
виходить у трав-
ні. А восени один 
із основних по-
слідовників Кар-
ре, Роберт Гарріс, 
завершить свій 
останній кримі-
нальний трилер 
під назвою «Д» («D»), дія якого відбуваєть-
ся у Парижі ХІХ сторіччя. А для любителів 
гламурного нуару 1940-х років володар на-
городи Man Booker, ірландський письмен-
ник Джон Бенвілл під псевдо Бенджамін 
Блек воскресить детектива Філіпа Марлоу 
– відомого персонажа Реймонда Чендлера.  

Будуть у 2013-му і дебюти. Напри-
клад, для північно-ірландського пое-
та Пола Малдуна в напрямі текстів для 
рок-музики з новою збіркою, що ви-
йде у лютому. Або для авторки «Дівчи-
ни з перлинною сережкою» («Girl with 
a Pearl Earring») Трейсі Шевальє, яка 

вперше ставитиме свій найновіший ро-
ман «Останній утікач» (The Last Runaway) 
в Америці – робота очікується у січні. А 
«Кінець ночі» («The End of Night») амери-
канського вченого Пола Боґарда (вона теж 
має вийти у січні) про негативний вплив 
світлового забруднення і штучної блис-
кавки вперше змусить вас захотіти читати 
в темряві.  

Читання в темряві
Емма Гоґан 

Троє 
науковців 

запропонують 
різні погляди 

на історію

Лише можливо…

Уперше за 20 років Нобелівську премію з літератури 
отримає американський письменник.

Корейський реп у Gangnam Style виявиться довготри-
валим захопленням, а не хітом-одноденкою.

Декламувати вірші буде модно.

КоРоТКо
ПРо 2013 
У Лондоні 
проводитимуть 
цілорічний 
фестиваль класичної 
музики. Надихнула 
ініціаторів книжка 
американського 
критика «Далі – 
шум» 
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Музика милуватиме погляд

П
ісля успішного шоу Кайлі 2007 
року лондонський Музей Вікто-
рії і Альберта (V&A) відкриває 
сезон-2013 у березні виставкою 

«Девід Боуї є». Це буде перша ретроспек-
тива, пов’язана з роботою співака. Шоку-
ючи публіку червоною чуприною та го-
стрим андрогінним обличчям, Боуї ні-
коли не належав до когорти звичайних 
поп-зірок. Але V&A сподівається показа-
ти, наскільки сильно він вплинув на інші 
елементи популярної культури, особливо 
кінематограф, фотографію та моду. Від-
відувачам покажуть його юнацькі запис-
ники з віршами, екстравагантні костюми 
та обкладинки альбомів.

V&A такий не один. У музеї EMP 
в Сієтлі з кінця 2012 року працює ви-
ставка «Чуєш, їде мій потяг: Гендрікс 
у Лондоні». Там представлено його 
доробок, а також ексклюзивні гіта-
ри, крислаті капелюхи і квітчасті со-
рочки. Організатори сподіваються че-
рез дев’ятимісячну історію сходження 
митця до слави відтворити атмосферу 
психоделічних 1960-х у Лондоні.

У 2013-му не забудуть і про музи-

канток. Виставка «Жін-
ки на сцені», яка від-
кривається в Націо-
нальному музеї жінок у 
мистецтві у Вашингто-
ні, їздитиме Америкою 
до березня 2014-го, де-
монструючи задуми пі-
сень і костюми різних 
співачок — від зірки 
блюзу 1920-х Ма Рейні 
до Біллі Голідей, Дже-
ніс Джоплін, Тіни Тер-
нер, Мадонни й Леді 
Ґаґи.

На відміну від них, 
у виставці «Блюз для 
диму», яку в люто-
му перевозять із Лос-
Анджелеса до Музею 
американського мисте-
цтва Вітні у Нью-Йорку, 
костюмів немає. Нато-
мість вона пропонує по-
єднання образотворчо-
го мистецтва, кіно й му-
зики, яке демонструє 
вплив блюзу на різні 
форми арту і його вияв на картинах пев-
них митців, у рок-музиці або хіп-хопі.

Про початки ідолізації поп-зірок 
розповість виставка «Вермеєр і музи-
ка», яку в червні відкриють у Лондон-
ській національній галереї. Тут буде 
продемонстровано рідкісні музичні ін-
струменти ХVII століття поруч із кар-
тинами Яна Вермеєра та інших гол-

ландських художників, що увіковіч-
нили музикантів, які на них грали, на 
своїх полотнах. Вермеєрова «Гітарист-
ка» на перший погляд може видатися 
менш екстравагантною, ніж Боуї, але 
якщо придивитися ближче, вражає не 
менше, ніж Зіґґі Стардаст. 
Емма Гоґан, асистент редактора, 
The Economist

Вермеєр 
через Боуї
Емма Гоґан

Жінка в музиці

Музейний бум у Китаї 

Китайська провінція Шаньсі на Південний Захід 
від Пекіна є наче брудним дном світлого сього-
дення Китаю: вугілля, корупція, забруднення 
довкілля і смертоносні аварії на шахтах. Однак 

Піднебесна має багату і давню історію, й у 2013 році 
за колосальні кошти її намагатимуться показати кіль-
ка музеїв, що зараз будуються за проектами найвідомі-
ших архітекторів світу, зокрема Нормана Фостера. 

Музей мистецтва в місті Датун, збудований за 
проектом Фостера, як основний елемент проек-
ту культурного розвитку міста вартістю $500 млн, 
є яскравим зразком буму музеєбудування в Китаї, 
який своїми темпами і масштабами затьмарює ана-
логічні будь-де на планеті. У 2011-му в КНР відкри-
валося в середньому по музею на день. В результаті 
в Піднебесній нині загалом діють 3415 музеїв, від-
так пункт національного п’ятирічного плану щодо 

створення 3500 музеїв до 2015 року значно пере-
виконано.

Буму сприяли кар’єризм і марнославство. За слова-
ми професора антропології та музеєзнавства Китайсько-
го національного університету Мінзу Пана Шуйона, успі-
хи у громадській сфері беруться до уваги при оцінці до-
сягнень місцевих чиновників. Хоча деякі їхні витребень-
ки мають сумнівну цінність для громади. Наприклад, 
Центр мистецтва Жовтої річки в місті Іньчуань, столиці 
однієї з найбідніших провінцій Китаю Нінся, обійдеться 
у $280 млн. Будівництво заплановане на 2013 рік.  

Але деякі музейні проекти справді (і на диво) дуже 
вдалі. Ян Шаорон демонструє у власній вітальні в Шан-
хаї колекцію тисяч пар тридюймових (близько 7 см) ту-
фель для китайських жінок, яким із дитинства пере-
бинтовували ноги, аби ті переставали рости і набира-
ли форми лотоса. Міріам Кліффорд, яка є співавтором 
незамінного путівника «Китай: музеї», радить знайти 
Музей похоронних коней Східної Чжоу в невеликому 
селищі у провінції Шаньдун, де на той світ разом із ко-
ролем династії Ци було відправлено близько 600 тва-
рин. Їх принесли у жертву, найімовірніше, накачавши 
наркотичними речовинами і закопавши заживо. 

Через політичну ситуацію новітню історію музеї 
представляють жахливо. Національний музей Китаю, 
що поруч із площею Тяньаньмень в Пекіні не розповість 
відвідувачам ані про найстрашніші безчинства за прав-
ління Мао, ані про танки, які стояли на ній 1989-го. 

Культурна 
революція 
Ґеді Епстейн, Пекін 

Ґеді Епстейн, 
кореспондент  
із Китаю 
The Economist

КоРоТКо 
ПРо 2013
Державний музей 
Рейксмузеум в 
Амстердамі знову 
відкриється для 
шанувальників 
Рембрандта і 
Вермеєра після 
десятилітньої 
реконструкції 
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Фальке би 
пишався 
Індрані Бхаттачар’я, Делі

Великий день для індійської  
кіноіндустрії

3 березня 2013 року Індія святкує сторіччя сво-
го кінематографа. Рівно сто років тому в Бом-
беї (нині Мумбаї) відбувся показ першого ін-
дійського повнометражного фільму, знято-

го командою місцевих режисерів і акторів. У «Ра-
джі Гарішчандрі» – так називалася стрічка – йшло-
ся про справедливого володаря Айодх’ї, який прохо-
дить різні випробування й зрікається свого царства 
та сина, щоб виконати обіцянку, дану колись одному 
мудрецеві. Задоволені вчинками Гарішчандри, боги 
врешті повертають йому трон і спадкоємця.

Режисер фільму Дгундірадж Ґовінд Фальке нині 
визнаний батьком індійського кінематографа. Його 
стрічка стала тріумфом. 

Від того моменту кіноіндустрія неабияк розквіт-
ла. До 1930-х років у кіно з’явився звук – тож раптом 
постало питання мови; фільми почали активно зні-
мати в різних регіонах: на гінді – в Бомбеї, на бенга-

лі – в Калькутті, тамільською в Мадрасі, так раніше 
називалося місто Ченнаї. 

Нині Боллівуд (та кінокомпанії з інших міст кра-
їни) випускають понад 1200 стрічок за рік. Згідно 
з різними оцінками, їхня загальна аудиторія сягає  
3 млрд, випереджаючи навіть Голлівуд, хоча в нього 
більші касові збори. Останніми кількома роками ін-
дійська кіноіндустрія зазнавала певних фінансових 
труднощів, але зараз усе може змінитися завдяки 
спрощенню бюрократичних процедур для інозем-
ців, які приїжджають фільмувати до Індії, та новим 
правилам, зручнішим для інвесторів.

Сторіччя індійського кіно святкуватимуть гучно. 
У травні в Мумбаї відкривається перший музей індій-
ського кінематографа. Є плани в найближчому май-
бутньому оцифрувати й відродити найважливіші з 
продукованих у державі фільмів і транслювати стріч-
ки, що мають історичну цінність, в інтернеті. Книго-
видавці та уряд збираються випустити книжки й доку-
ментальні фільми про місцевий кінематограф. На що-
річному параді на честь Дня Республіки буде встанов-
лено платформу з табло, де красуватимуться всі боллі-
вудські зірки, а найзатятіші кіномани зможуть подиви-
тися телесеріал про неоспіваних героїв. Найцікавішим 
може бути графіті-проект, у межах якого стіни Мумбаї 
розмалюють постерами та óбразами кінолегенд. Якби 
Фальке побачив усе це на додачу до понад 40 тис. індій-
ських фільмів, знятих від моменту виходу його першої 
стрічки, він точно пишався б. 

Відсвяткуємо століття

д 

ивлячись на молодого Бен-
джаміна Бріттена з акуратно 
зав’язаною краваткою, в спле-
теному матір’ю светрі й напома-

дженим волоссям,  можна було подумати, 
що це провінційний бухгалтер чи шкіль-
ний директор. Але цей хворобливий юнак 
і мамин пестунчик став одним із найглиб-
ших та найуніверсальніших композито-
рів Британії. Будучи змалку пацифістом, 
Бріттен відчував, що музика має відпові-
дати настроям суспільства й бути корис-
ною для останнього, тож і прославився за-
вдяки особливому талантові доносити по-
слання через неї. До початку Другої світо-
вої він написав музику для десятків патрі-
отичних документальних фільмів. Найві-
доміший із них – «Нічна пошта» (1936), 
знятий за поемою англо-американського 
поета Вістена Одена. Фільм розповідає 
про нескінченні нічні поїздки поштового 
потяга від Лондона до Шотландії і назад. 
Його «Путівник оркестром для юнацтва» 
(1946) із основним акцентом на музичній 
освіті на десятки років випередив свій час.

Сором’язливий у житті, Бріттен рев-
но оберігав свої тривалі й теплі стосун-
ки з Пітером Пірсом – співаком, який на-
дихнув композитора на написання біль-

шості його творів у період активного пе-
реслідування та ув’язнень гомосексуа-
лістів у Британії. Опера «Пітер Ґраймс», 
яка зробила його іменитим наприкінці 
війни, про чоловіка – вічного аутсайде-
ра у своїй спільноті – актуальна будь-де, і 
ставили її справді всюди. Сьогодні опери 
Бріттена йдуть на лаштунках частіше за 
твори будь-якого іншого оперного ком-

позитора ХХ століття. У 2013-му буде сто 
років від дня його народження, відтак він 
стане ще відомішим.

Концерти за його творами проведуть у 
140 містах і 30 країнах; у вокальних проек-
тах у Британії візьмуть участь 75 тис. шко-
лярів. Крім концертів у Франції, Німеччи-
ні й Тенглвудського фестивалю в Амери-
ці, де Бріттен уже добре знаний, прем’єри 
його опер відбудуться у Бразилії, Чилі, 
Китаї, Ізраїлі та Японії, а також у Новій 
Зеландії. Основний проект заплановано 
провести в Палестині. Пушкінський му-
зей у Росії відкриє виставку, присвячену 
Бріттену; Московська консерваторія по-
ставить російську прем’єру його остан-
ньої опери «Смерть у Венеції» (1973), а 
найвідоміший британський тенор Єн Бо-
стрідж заспіває «Гімни», які Бріттен пи-
сав у різні періоди від 1947 до 1974 року. 
В історичному Ермітажному театрі Пе-
тербурга можна буде почути оперу «Блуд-
ний син» (1968), яку Бріттен присвятив 
колезі-композитору Дмітрієві Шостако-
вічу. На початку 2013-го з’явиться перша 
за 20 років ґрунтовна біографія Бріттена 
авторства Пола Кілді – і ювілейні 50 пен-
сів від Королівського монетного двору. А 
на Бріттенів день народження – 22 лис-
топада 2013 року – тисячі британських ді-
тей заспівають цикл із 12 пісень, які ком-
позитор створив для школи у Престатіні, 
де був директором його брат.  

Ф’яметта Рокко, редактор рубрики огляду 
літератури та мистецтва, The Economist

Маестро як учитель

Найкраще із Бріттена
Ф’яметта Рокко

Індрані 
Бхаттачар’я, 
дослідниця,  
The Economist
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Поки що в 
перспективі: 
святкування 60-ї 
річниці прем’єри 
«Чекаючи на Ґодо» 
Беккета й 60-го 
дня народження 
журналу Playboy
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Н
е так давно свинець здавався чарівним елементом. Він 
відбілював шкіру молодих жінок, підкреслював очі й ро-
бив блискучо-червоними вуста. Завдяки свинцю фарба 
на стінах довго видавалася новою і швидко висихала, а 

уніформи іграшкових солдатиків завжди блищали. Та й смакував 
він солодко, якщо запхати солдатика до рота. Недаремно існують 
згадки про «свинцевий цукор», який у середньовіччі додавали 
до їжі, а онофіли ХVIII століття домішували ложку до портвейну. 
Якщо свинець додавали до кремнію у виробництві глиняно-
го посуду, той бачився міцним і блискучим; трохи окси-
ду свинцю до скла – і воно починало переливатися як 
кришталь; свинцеві білила, розтерті із лляною олі-
єю, слугували ґрунтовкою для полотен художників 
і додавали життя картинам. І що не менш важливо, 
свинець змішували з оловом і сурмою, отримували 
гарячий метал, із якого згодом виливали літери й 
рядки для друкованого тексту. Так світом ширила-
ся свобода думки.

1921 року Томас Міджлі виявив, що додаван-
ня свинцю до бензину вирівнювало процес зго-
ряння. А ще раніше лікарі дізналися, що сви-
нець добре домішувати до ліків, оскільки він 
робив м’якшими мазі й заспокоював шлункові 
кольки. Збільшуючи октанове число пально-
го, цей метал згладжував роботу мотора, і 
той муркотів, як вдоволений кіт.

Тільки добра без лиха не бу-
ває – мав свинець і добре відомий тем-
ний бік. В алхімії його позначали ви-
кривленим у зигзагоподібній формі  
серпом – знаком смерті. Попри сріблясте 
мерехтіння свіжовидобутої руди, невдовзі 
він ставав тьмяним. Крем зі свинцевими 
білилами висихав і зрештою робив моло-
ду красиву шкіру застиглою і нерухомою; 
свинцеві каструлі, схоже, були однією з 
причин падіння Римської імперії; сви-
нець на друкарському пресі роз’їв руки 
Бенджаміна Франкліна, а ті, хто пово-
дився з ним необережно, мали пробле-
ми з нирками, конвульсії та легеневі 
захворювання. 

Так було до 1970-х. Після заборони 
вкраплення свинцю у фарби, труби й 
пестициди, дедалі більше досліджень 
підтверджували, що його частки в 
автомобільних викидах, які напов-
нювали повітря та ґрунт і забрудню-
вали врожаї, шкодили всім, особли-
во дітям. Свинець не лише викликав 
звичайні хвороби у дітей, а й впливав на 
їхню нервову систему, роблячи малюків 

асоціальними, жорстокими й агресивними: кримінальна ста-
тистика за часовий проміжок приблизно у 20 років чітко відо-
бражає контакт юного покоління зі свинцем. Він вплинув і на 
розумові здібності: 5 мкг на децилітр крові новонародженого 
достатньо, аби безповоротно уразити мозок дитини.

Хоча уявити життя без свинцю теж було б складно, адже на-
стільки гнучких, піддатливих і поширених аналогів у природі не-
має. Тож знайшлися способи зберегти його у вжитку. Ті, хто нос-
тальгував за ним у ХХІ столітті, коли його заборонили майже 
всюди, ще могли знайти свинець у традиційній чорній підводці 
для очей і помадах, зроблених на Заході, які завдяки цьому мета-
лові довго трималися на губах. Попри заборону додавання свин-
цю до солодощів, його все-таки домішували в мексиканські цу-
керки з перцем чилі. І знову ж таки, попри заборону в фармацев-
тиці, він посилював дію трав’яних пігулок для китайських астма-
тиків. Естети все насолоджувалися кришталем із вмістом свинцю 
– добре, хоч вина з нього не пили. І автовиробники скільки могли 
опиралися забороні додавання свинцю до пального. 

Так було до 1970-х, коли їм довелося встановити на машинах 
каталітичні конвертери для очищення вихлопних газів, а 

свинець, як виявилося, ці пристрої псував. Вони поча-
ли нарікати, що замінити свинець нічим, та й справді 
марганець чи метилтретбутиловий ефір сам  по собі 
створювали проблеми для довкілля. За деякими да-
ними, наприклад, через них загинули майже всі го-
робці у Британії.

Але влада продовжувала тиск на автовиробників, 
аж доки у 2012-му країни, що продавали етиловий 

бензин, можна вже було перелічити на пальцях 
руки. Є сподівання, що й вони відмовляться від 
такого пального до 2013 року – терміну, визна-
ченого ООН.

БЕЗСВиНЦЕВиЙ МиР
Перелік найміцніших горішків бачиться ціка-
вим: Афганістан, Алжир, Ірак, М’янма, Північ-
на Корея, Сьєрра-Леоне і Ємен. Щасливих се-
ред цих країн немає, адже всі вони потерпають 
від насилля, а три – від затяжних воєн. Проти-
вники додавання свинцю до бензину – та й до 
будь-чого іншого – можуть вважати, що вирі-
шення їхніх проблем знайдено: згубна присут-
ність цього металу в пальному негативно впли-
ває на розумовий розвиток і збільшує агресію, 
а постійне курсування запорошеними містами 
повних зброї вантажівок, що забруднюють по-
вітря, тільки погіршує ситуацію. Отож якщо за-
брати з пального свинець, настане золота доба.

Відколи Америка запровадила в 1996 році 
заборону на додавання свинцю до бензину, 
рівень IQ, за оцінками науковців, зріс там на 
кілька пунктів. Крім того, вдалося запобігти 
58 млн злочинів. Відтак у найвідсталіших за-
кутках світу мир може запанувати не завдяки 
переговорам лідерів чи виведенню західних 
військ, а в результаті усунення шкідливого хі-
мічного елемента із транспорту. І навіть якщо 
в деяких галузях його продовжать використо-
вувати, людям більше не доведеться дихати 
ним на вулицях чи споживати його. 

Енн Роу, редактор некрологів, The EconomistЗаправки минулого на пам’ять

Токсин у вашому 
баку
Енн Роу

Передсмертна агонія свинцю: у 2013-му світ 
має відмовитися від етилованого бензину 
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2013-й пройде під знаком підготовки 
основних гравців до президентської 
виборчої кампанії

У
продовж 2012 року розвивалися тенденції, за-
початковані відразу після обрання президентом 
Януковича. Тривав наступ на ЗМІ та політичну й 
громадську опозицію. Думку суспільства було іг-

норовано, як і його волевиявлення, масштабне спотво-
рення якого стало очевидним під час жовтневих вибо-
рів до парламенту. Закони й надалі змінювали під по-
треби режиму, дотримуватися процедури їх ухвалення 
він вважав зайвим. Зокрема й приймаючи такі важли-
ві для долі країни документи, як закон про основи мов-
ної політики. Останній став викликом українській біль-
шості, відкривши черговий етап її дискримінації. По-
волі громадян привчали до думки, що важливо не те, 
як думають вони, а те, як вирішуює президент і його 
найближче оточення. Водночас опозиція так і не вибу-
дувала ефективної стратегії боротьби з режимом. Скла-
лося враження, що під час виборчої кампанії опозиці-
онери не стільки намагалися мобілізувати суспільство, 

скільки паразитували на вже наявних протестних на-
строях. Ще дужче означилася тенденція до збільшення 
ваги «Сім’ї» за рахунок слабших груп впливу у владно-
му конгломераті: так званих старих заслужених адмі-
ністраторів, регіональних еліт та великого бізнесу. Од-
нак ресурс переділу сфер впливу як у державному апа-
раті, так і в економіці вичерпується, що найближчим 
часом може поставити питання про такий переділ уже 
між основними олігархічними групами та між ними й 
«Сім’єю». Янукович не приховує кінцевої мети: само-
владдя з публічними закидами Заходові, аби той «не 
вказував, як жити у власному домі». Така риторика за-
звучала від нього напередодні виборів, і реальна пораз-
ка на них навряд чи змінить цей підхід. За таких обста-
вин відсутність підтримки в суспільстві, щó засвідчили 
результати парламентських перегонів, лише змушува-
тиме Януковича і К° вдаватися до пошуку дедалі екзо-
тичніших методів утримання керма.

Ставка на привласнювальні методи господарюван-
ня, створення тепличних умов для своїх та посилення 
тиску на решту дедалі помітніше підриває соціально-
економічну ситуацію в країні. Спроби вирішувати про-
блеми у спосіб адміністративного закручування гайок 
лише поглиблюють їх. Посилення податкового тиску 
на бізнес та вдосконалення механізмів вичавлювання 
грошей (і валюти зокрема) з населення не зарадять в 
умовах відсутності реального економічного зростан-
ня та прогресуючого погіршення платіжного балан-
су через падіння конкурентоспроможості української 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Сформована із ПР, 
самовисуванців 
і тушок із лав 
опозиційних 
сил більшість 
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стійкою, аніж у 
попередній Раді. 
Продавлювання 
владою 
резонансних 
законів буде 
ускладнено
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економіки. А розквіт корупції, попри вибіркову іміта-
цію боротьби з нею, погіршує інвестиційний клімат у 
країні й призводить до масштабних розтрат бюджет-
них коштів. Якщо 2013 року не відбудеться значного 
покращення кон’юнктури на основні українські екс-
портні товари, кризові тенденції в економіці можуть 
поглибитися, а заодно зросте безробіття й посилиться 
соціально-політична нестабільність.

За таких умов для України різко погіршується ге-
ополітична ситуація. Міжнародна ізоляція Янукови-
ча безпрецедентна за всю історію незалежності держа-
ви. Поставивши країну на «європаузу», режим не до-
сягнув жодного прогресу у відносинах із Росією. Понад 
те, Кремль, користуючись проблемами офіційного Ки-
єва у діалозі з ЄС, США та МВФ, наразі дозволяє собі 
значно частіше нехтувати інтересами України, аніж це 
було за помаранчевих. Водночас ставка Януковича на 
Китай і спроби компенсувати контакти з європейськи-
ми лідерами зустрічами з керівництвом В’єтнаму та Ла-
осу не виправлять ситуації. Саме ЄС та Росія є основни-
ми торговельними партнерами України. Саме від їхньої 
позиції значною мірою залежатиме розвиток внутріш-
ньополітичних процесів у державі. До того ж режим 
Януковича втягується в торговельну війну фактично з 
усім світом, усупереч негативній реакції основних чле-
нів СОТ, ініціювавши перегляд умов торгівлі більш як 
за 370 товарними позиціями. Російське керівництво не 
приховує занепокоєння результатами парламентських 
виборів в Україні, які засвідчили перемогу української 
більшості. Отож тиск на режим Януковича щодо ін-
теграції в російськоцентричний простір посилювати-
меться. А розчарування кремлівських високопосадов-
ців Януковичем лише підштовхуватиме до безпосеред-
нього втручання до перебігу подій в Україні. Уже зараз 
в інформаційному просторі активно просувають думку, 
що соціально-економічні проблеми офіційного Києва – 
від високих цін на газ і браку вільного доступу до ринку 
Митного союзу. Водночас у ЄС тривають складні диску-
сії щодо доцільності укладення з авторитарним режи-
мом Угоди про асоціацію. Причому проблема поглиб-
люється цілеспрямованою діяльністю на зрив її підпи-
сання з боку Кремля, а українська об’єднана опозиція 
розглядає цей документ насамперед як свій головний 
шанс вплинути на владу.

Зазначені тенденції та врахування основних фак-
торів, що потенційно впливатимуть на розвиток ситуа-
ції в країні, дають підстави спрогнозувати такі можливі 
сценарії на 2013 рік: інерційний, узурпаційний або ре-
волюційний  

 
Інерційний 
сценарій. 

Найімовірніший
Влада і далі балансуватиме, поволі посилюючи позиції 

«Сім’ї». У парламенті буде сформовано більшість (у найгір-
шому випадку для влади – ситуативну), і він стане інструмен-
том впливу олігархічних груп на політику режиму. Опозиція 
намагатиметься демонструвати активність, однак до надто ра-
дикальних дій не вдаватиметься. Суспільство накопичуватиме 
протестний потенціал, однак до соціального вибуху 2013 року 
ще не дійде. Боротьба груп впливу у владному конгломераті 
прориватиметься назовні, однак у відкритий конфлікт не пе-
реросте. В умовах неминучої економічної кризи владі вдасть-
ся стабілізувати фінансово-економічний стан за рахунок по-
вторення кучмівських методів середини 1990-х років: фактич-
ного заморожування номінальних зарплат та інших соціаль-
них виплат, пришвидшення інфляції до 10–15%, помірної де-
вальвації гривні (до 10–20%) та/або посилення інших адмі-
ністративних механізмів вилучення валютних заощаджень, 
збільшення податкового навантаження на неолігархічний біз-
нес. Таким чином, життєвий рівень абсолютної більшості на-
селення суттєво просяде, однак значних невиплат бюджетни-
кам чи валютно-фінансових обвалів, банкрутства банківської 
системи та масового зростання безробіття не станеться. Збіль-
шення дефіциту торговельного балансу нейтралізуватиметься 
за рахунок подальшого посилення митно-тарифного, а також 
неофіційного фінансового навантаження на імпортерів, що 
виступатиме своєрідним бодай частковим замінником ефек-
ту девальвації. Не виключено, що з МВФ буде досягнуто на-
півдомовленостей про рефінансування передбачених наступ-
ного року $6,25 млрд раніше наданих ним кредитів (або при-
наймні їхньої основної частини). У відповідь влада може, зо-
крема, здійснити разове підвищення комунальних тарифів 
для населення, але після отримання перших траншів позики 
припинити подальше виконання своїх зобов’язань. Росії про-
понуватимуться часткові поступки в окремих сферах в обмін 
на відмову від ведення Митним союзом торговельних воєн 
проти України, однак їх періодичне виникнення також імовір-
не. Водночас ЄС може піти на підписання Угоди про асоціа-
цію, щоб перешкодити втягування України до Митного союзу, 
а також щоб утримати Януковича від подальшого сповзан ня 
до авторитаризму за білоруським зразком. Це може бути зро-
блено під певні зобов’язання українського президента, від ви-
конання яких залежатиме ратифікація угоди членами ЄС та 
Європарламентом. Ситуація з певними нюансами нагадувати-

ме 2003 рік. Таке собі «затишшя 
перед бурею», але з поправ-

кою на складну соціально-
економічну ситуацію та 
повзучу концентрацію 

економічних та полі-
тичних активів у 

руках «Сім’ї».
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Лише можливо...

Маючи проблеми із проведенням через парламент потрібних рішень, Яну-
кович організує популістський референдум щодо позбавлення депутатів 
недоторканності та обмеження їхніх повноважень.

Беззахисні перед тиском силовиків, парламентарії як із провладного, так і з 
опозиційного табору уважніше ставитимуться до побажань Банкової. Відтак 
вона сформує переконливу, а може, й конституційну більшість під ухва-
лення потрібних їй рішень.

Янукович зробить ставку на форсоване посилення позицій «Сім’ї». Поява 
«українського Ходорковского»: проти олігархів, що демонструватимуть но-
ров, застосують попереджувальні, а то й реквізиційні заходи з показовим 
арештом одного-двох.

ЄС підпише Угоду про асоціацію з Україною під час саміту Східного партнер-
ства восени 2013 року, аби перешкодити її втягуванню в Митний союз. Вод-
ночас це може бути зроблено під певні зобов’язання Януковича, від вико-
нання яких залежатиме ратифікація угоди членами ЄС та Європарламентом.
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Революційний

Ситуація розвивається за інерційним сценарієм, ре-
жим намагається реалізувати авторитарний, однак на 
цьому тлі з-під контролю виходить соціально-економічна 
ситуація. У Захід, і Росія переходять до активнішого втру-
чання в ситуацію в Україні, намагаючись упередити це-
ментування влади Януковича. Олігархи, які зазнають об-
межень, а можливо, й тиску з боку режиму вирішують 
не чекати, доки їх знищать, і починають свою гру в пар-
ламенті, де формується опозиційна до президента біль-
шість. Щоб узяти ситуацію в країні під контроль і зміцни-
ти свою владу, режим вдається до проведення конститу-
ційного референдуму та змушений посилити адміністра-
тивне втручання в економіку у вигляді обмежень на ва-
лютному ринку, готівкових розрахунків, посилення ре-
гуляторного та податкового тиску на бізнес. При цьо-
му для покриття бюджетних видатків в умовах кризи ак-
тивно використовується друкарський верстат, що швид-
ко погіршує рівень життя більшості громадян. Почина-
ються стихійні протести, виступи профспілок з вимога-
ми підвищити заробітну плату та приборкання інфляції. 
Соціально-економічні протести швидко переходять у по-
літичні. Концентрація активів і владних повноважень у 
руках «Сім’ї» стає надто очевидною. Наближені до неї 
люди починають поводитися демонстративно зухвало, 
що стає відомо широким верствам суспільства, зокрема 
з подачі все ще контрольованих невдоволеними олігар-
хами масових ЗМІ. Опозиція активізує кампанію за про-
ведення дострокових виборів президента або його імпіч-
менту, перезавантаження влади за зразком 1994 року. 
Далі ситуація розвивається залежно від реакції режиму 
Януковича. Йому або вдається домовитися з олігархами 
в парламенті й спробувати зупинити дестабілізацію си-
туації, або доводиться застосувати силу для придушення 
опонентів та спробувати форсувати авторитарний сцена-
рій із непередбачуваними наслідками, або він погоджу-
ється на проведення перевиборів та шукає способів убез-
печити «Сім’ю» та її статки. Активізується фактор Крем-
ля, який прагне використати ситуацію для посилення сво-
їх позицій. Зокрема, можлива реалізація в Україні сепа-
ратистського сценарію, щоб зберегти під своїм контро-
лем хоча б її частину. Януковичу може бути запропонова-
но варіант надання допомоги за умови повної інтеграції 
до російсько-центричних структур – не тільки до Митного 
союзу, а й до військово-політичного блоку (ОДКБ). 

Узурпаційний
Ситуація почне розвиватися за інерційним сценарієм, 

однак на певному етапі Янукович зробить ставку на форсо-
ване посилення позицій «Сім’ї». Проти власників велико-
го бізнесу та олігархів, які демонструватимуть норов, буде 
вжито попереджувальних або й ліквідаційно-реквізиційних 
заходів із можливим показовим арештом (можлива поя-
ва «українського Ходорковского»). Спиратимуться в цьо-
му процесі на контрольований «Сім’єю» силовий блок. Бу-
дуть започатковані масштабні заходи з метою заручитися 
підтримкою люмпенізованих верств суспільства: показо-
ві антикорупційні процеси проти чиновників різного рівня, 
які можуть або й мають бути принесені в жертву «Cім’єю»; 
демонстративні вибіркові справи проти нелояльної/не 
пов’язаної з нею частини великого бізнесу та олігархату з 
акцентом на тому, що вони «награбували свої статки за ра-
хунок українського народу»; на цьому тлі завершуватиметь-
ся встановлення контролю «Сім’ї» над системою державно-
го управління шляхом заміщення всіх ключових чиновників 
вищої та середньої ланок людьми, не пов’язаними зі ста-
рими групами впливу і цілковито лояльними до «Сім’ї», а 
також монополізація останньою медіа-простору. Верховну 
Раду позбавлять впливу на ситуацію в країні шляхом про-
ведення популістського референдуму про скасування недо-
торканності депутатів, обмеження їхньої чисельності та по-
вноважень і водночас формування другої палати, що скла-
датиметься з представників місцевої влади, на формуван-
ня якої значно більший вплив матиме гарант. Позбавлені 
повноважень та недоторканності парламентарії здебільшо-
го стають беззахисними перед тиском режиму, а відтак той 
може сформувати власну конституційну більшість. Виборчі 
комісії переходять під цілковитий контроль президента, су-
дова система втрачає рештки незалежності, що дає можли-
вість для переобрання президента або в парламенті, або 
на всенародному голосуванні, а також розширення його 
повноважень і, можливо, продовження терміну перебуван-
ня при владі (наприклад, до семи років). Активно викорис-
товується показушна демократія шляхом проведення пері-
одичних референдумів для підтвердження того, що народ 
підтримує курс президента. Можливі протести громадян за-
знають превентивних ударів спецслужб, що не дає їм змо-
ги набути масових масштабів. Активна частина опозиції за-
знає репресій під надуманими приводами, а решта при-
ймає правила гри і виконує роль декорації для авторитар-
ного режиму. У відповідь на можливу ізоляцію з боку За-
ходу режим Януковича переорієнтовується не на Росію, що 
загрожувало б владі «Сім’ї», а на Китай, наслідуючи досвід 
Албанії 1960–1980 років. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
КНР розпочне 
реалізацію в 
Україні багато-
мільярдних 
проектів 
транспортної 
та розвитку 
експортної 
інфраструктури 
АПК. Режим 
Януковича радо 
надаватиме 
нові державні 
гарантії під такі 
починання, 
бо зможе 
звітувати про 
надходження 
«інвестицій», 
«зростання 
економіки» та її 
модернізацію. 
В Україні значно 
побільшає 
китайців
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Янукович у вирішенні «проблеми 2015 
року» шукатиме можливості позбутися 
залежності від олігархів, але тим самим 
може потрапити в обійми Кремля

У
продовж 2012 року мала місце тенденція попе-
редніх років – швидке посилення «Сім’ї», як у 
владі, так і в бізнесі. Водночас цей процес поки 
що відбувався без відкритого конфлікту з осно-

вними олігархічними групами. Позиції тих порівня-
но із «Сім’єю» ослабли, однак поки що за рахунок не-
пропорційного поділу раніше не поділеного пирога. І 
«нові донецькі» (Ахметов, Колесніков, брати Клюєви), 
і група Фірташа все ще мали можливості для нарощен-
ня власних активів в економіці та збереження впливу 
на органи влади.

Іще на початку 2012-го представники «Сім’ї» очо-
лили СБУ (Ігор Калінін), Міноборони (Дмитро Сала-
матін), Мінфін (Юрій Колобов). Кадрові перестанов-
ки не обмежувалися поверховою заміною керівни-
ків: відбувалося глибоке переформатування очолюва-
них ними структур по вертикалі (що найчіткіше видно 
на прикладі силових відомств). У цьому випадку поси-
лення «Сім’ї» відбувалося за рахунок послаблення не 
стільки основних олігархічних груп, скільки «старих 
донецьких» адміністраторів, пов’язаних із Миколою 
Азаровим. Перестановки в уряді призвели до фактич-
ної ізоляції останнього в Кабміні: він утратив близь-
ких до себе міністрів фінансів та охорони здоров’я. Це 
засвідчило, що Янукович та його найближче оточен-
ня ще не готові були до лобового зіткнення з основни-
ми ФПГ. Так «нові донецькі» замість переведеного до 
РНБО Андрія Клюєва отримали крісло віце-прем’єра 
для Раїси Богатирьової. Звільнений із посади голови 
СБУ Валерій Хорошковський став у підсумку першим 
віце-прем’єром.

Восени коло депутатів регіоналів у новій Вер-
ховній Раді поповнилося значною кількістю осіб, 
віддалених від основних олігархічних груп і відда-
них «Сім’ї», хоча не образили й «нових донецьких». 
Очевидним фактом стала відсутність у прохідній 
частині партійного списку людей Фірташа, які май-
же виключно йшли за мажоритарними округа-
ми. Причому переважно в Центральній та Західній 
Україні. Структура списків засвідчила продовження 
процесу розмивання частки «донецьких» за рахунок 
нових груп представників владного конгломера-
ту. Фактич но виник квазіблок партії влади за зраз-
ком часів пізнього Кучми, і поза межами цього утво-
ру залишилася хіба що Комуністична партія. Від-
мінності в поглядах на стратегію і насамперед так-
тику державної політики між окремими регіонала-
ми, особливо з урахуванням потенційного залучен-
ня до їхньої фракції «незалежних» мажоритарників, 
ризикують досягнути критичного рівня. Утім, пер-
сонально для Януковича й тих людей, які розрахову-
ють визначальним чином впливати на нього під час 
ухвалення рішень, наразі такий стан бачиться спри-
ятливим: він посилить роль глави держави.

Проте конфлікт між олігархами й «Сім’єю», яка за 
останній рік значно розширила свої бізнес-інтереси 
(банки, вугільна галузь, газові родовища, транспорт-
на галузь, зв’язок тощо) кілька разів поривався вийти 

назовні. Зокрема, це проявилося в «наїздах» податко-
вої, яку очолює креатура Януковича-молодшого Олек-
сандр Клименко, на структури Дмитра Фірташа. Вод-
ночас є інформація, що більшість олігархів зараз ді-
литься часткою у своєму бізнесі із «Сім’єю» і пристає 
на правила гри, які передбачають повну лояльність до 
президента й визнан ня інтересів «Сім’ї» в усіх цікавих 
для неї сферах. Прикметно, що особливо чіткими ста-
ли ознаки «ко операції» між структурами Ахметова та 
Януковича-молодшого. Зокрема, перші сприяли вихо-
ду на міжнародні ринки других.

ХАН АБо ПРоПАВ
Свої позиції олігархи спробували зміцнити під час 
парламентських виборів. Та принциповою особли-
вістю подальшого розвитку ситуації є те, що поси-
лення «Сім’ї» відбувається на тлі наростання конф-
ронтації між окремими групами у владному конгло-
мераті. Відлуння цих сутичок було помітне останні-
ми двома роками, однак перебіг подій після парла-
ментських виборів 2012-го зробив розлами у влад-
ному конгломераті ще очевиднішими. Окремі грав-
ці (Арбузов, Хорошковський, Азаров) перейшли до 
відкритих випадів один проти одного. Азаров, Тігіп-
ко та Порошенко заповзялися публічно критикувати 
політику НБУ (хоч і з різних причин), що його очо-
лює представник «Cім’ї», один із фаворитних претен-
дентів на прем’єрство Сергій Арбузов. Звідти відпові-
ли взаємністю. У міжнародно-публічну площину ви-
лився конфлікт між Азаровим та Хорошковським, з 
одного боку, й Фірташем із другого. Усе це – наслідок 
того, що життєвий простір для основ них груп впли-
ву у владі різко меншає, бо ж результати виборів роз-
ширили коло учасників владного конгломерату, а 
відтак і інтересів, які слід враховувати. За цих обста-
вин внутрішньовидова боротьба об’єктивно посилю-
ватиметься.

«Сім’я» і «сутичка 
бульдогів»
Андрій Скумін

КоРоТКо 
ПРо 2013
У власність 
наближених до 
влади олігархів та 
«Сім’ї» перейде 
низка привабливих 
об’єктів державної 
власності. Серед них 
– решта обленерго, 
ТЕС, газороподільні 
мережі, Одеський 
припортовий завод, 
НАК «Нафтогаз 
України», частина 
Укрзалізниці, шахти, 
порти тощо. Аеропорт 
«Бориспіль» буде 
віддано в концесію
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Можливий сценарій розвитку стосунків у владно-
му конгломераті – пошук «нового балансу» в умовах 
посилення впливу «Сім’ї». Він передбачає масові ка-
дрові зміни майже по всій вертикалі влади на користь 
Януковича та його найближчого оточення. Стратегіч-
но важливим для «Сім’ї» буде крісло прем’єр-міністра. 
Але в час економічної кризи посада глави уряду може 
означати кінець політичної кар’єри. Цей мотив здатен 
підштовхнути Януковича до призначення на посаду 
прем’єр-міністра людини, яку він може розглядати як 
потенційного претендента на його електоральне поле 
у 2015 році. І водночас постаті, яка не репрезентувати-
ме «нових донецьких», що виступали колись за альян-
си із БЮТ і за результатами останніх виборів змогли 
завести чимало своїх у парламент. Ця логіка вже була 
відпрацьована з Тігіп-
ком, який спалив свій 
рейтинг у нинішньо-
му Кабміні. Особли-
вості психотипу Вік-
тора Федоровича такі, 
що він навряд чи по-
годиться на операцію 
«наступник», якщо тільки ним не стане представник 
«Сім’ї». Водночас глава держави не може не усвідом-
лювати: в разі прогнозованої нездатності перелама-
ти ситуацію його рейтинг до 2015 року може знизити-
ся настільки, що більшість нинішніх учасників влад-
ного конгломерату зробить ставку коли не на одного 
з лідерів опозиції, то принаймні на більш прохідного 
представника нинішньої влади. Отож у прем’єрах ціл-
ком може опинитися Порошенко або Хорошковський, 
яких частина олігархату, незадоволена Януковичем, 
може вирішити посадити в президентське крісло.

Проте Віктор Янукович та «Сім’я» вже за-
раз своїми діями показують: їхнім ключовим за-
вданням є створити умови для продовження сво-

єї влади після 2015-го. І всі зусилля та комбіна-
ції будуть підпорядковані цій меті. Інакше лево-
ву частку того, що вже вдалося накопичити «непо-
сильною працею» за два останні роки, може бути 
швидко втрачено. У цьому контексті призначен-
ня прем’єр-міністром Сергія Арбузова, а главою 
президентської Адміністрації міністра внутріш-
ніх справ Віталія Захарченка (паралельно чи по-
слідовно) означатиме тактичну перемогу «Сім’ї», 
але спровокує широку фронду у Верховній Раді з 
боку основних олігархів та представників велико-
го бізнесу. Такий «тріумф» цілком може виявити-
ся пірровою перемогою і поставити хрест на пла-
нах Януковича бути переобраним на другий тер-
мін чи то на загальнонаціональних виборах, чи то 
у стінах Верховної Ради. Ухвалення закону про ре-
ферендум свідчить про його невпевненість у мож-
ливості продовжити своє перебування біля керма 
з нинішнім складом парламенту, а відтак прагнен-
ня ослабити позиції ВР і подолати «впертість» різ-
ношерстих депутатів. Наприклад, у спосіб позбав-
лення їх імунітету й повернення до ідеї створення 
верхньої палати парламенту, яка «репрезентува-
тиме інтереси регіонів», а насправді місцевої вла-
ди (насамперед губернаторів), об’єктивно залеж-
ної від виконавчої вертикалі.

Інша річ, що посилення авторитарних тенденцій 
загрожує повною ізоляцією режиму Януковича на За-
ході через стирання останніх відмінностей між ним 
та білоруським Лукашенкою. А в умовах загострен-
ня економічної кризи такий шлях може завершитися 
повною втратою підтримки в країні, зокрема й серед 
олігархів. Під тиском внутрішніх і зов нішніх чинни-
ків Янукович, щоб бодай частково утримати здобутки, 
може бути змушений піти на переговори щодо умов 
здачі України Путіну, заздалегідь виторгувавши яко-
мога комфортніші умови для «Сім’ї». 

ПоСиЛЕННЯ  
«СІМ’ї» ВІдБУВАТиМЕТьСЯ  
НА ТЛІ НАРоСТАННЯ КоНФ-

РоНТАЦІї МІж оКРЕМи-
Ми ГРУПАМи У ВЛАдНоМУ 

КоНГЛоМЕРАТІ

ВиКЛиКи-2013

Спроба узурпації влади режимом Януковича 
у спосіб проведення референдуму про зміни 
до Конституції, які розширять повноваження 
президента й/або обмежать – парламенту

Посилення наступу влади на свободу слова і 
протестів та на громадські організації ухваленням 
законів про наклеп, мирні зібрання, заборону 
фінансування ГО із закордону

Загострення внутрішньої боротьби серед 
опозиціонерів, що цілком дискредитує їх серед 
українців й позбавить шансів перемогти режим 
Януковича на президентських виборах

Гостра економічна та бюджетна кризи, які 
призведуть до девальвації гривні й розкручування 
інфляції, серії банкрутств фінустанов та 
підприємств, зростання безробіття (особливо 
прихованого), затримки виплати заробітних плат

Пряме втручання Кремля (зокрема, й з допомогою 
проросійських проектів) у внутрішньополітичну 
ситуацію в Україні. Аж до провокування 
дестабілізації аби зірвати підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, а відтак втягнути країну до Митного 
та Євразійського союзів

КоРоТКо 
ПРо 2013
Попри протидію 
Москви, 
диверсифікація 
джерел постачання 
газу триватиме, 
зокрема шляхом 
імпорту газу із 
Німеччини. Крім 
того, і надалі 
відбуватиметься 
втілення проектів 
LNG-терміналу та 
газифікації вугілля
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о
дна з найкращих відомих мені не-
давніх розвідок на тему політичної 
ситуації в Україні має неможливий 
заголовок: «Олігархічна демокра-

тія». Цю працю Славомира Матушака опу-
блікував варшавський Центр східних до-
сліджень. Назва така сама неймовірна, як 
і відчуття багатьох українських громадян 
на останніх виборах: за їхні голоси боро-
лися переважно олігархічні групи, які ма-
ють власні телеканали, газети, компанії та 
пов’язані із владою бізнес-структури. Аж 
ніяк не партії, що ними керують громадя-
ни, які об’єдналися навколо спільного по-
літичного бачення, соціальної програми 
та інтересів.

Олігархія та демократія – речі абсо-
лютно несумісні, це два різні шляхи ор-
ганізації суспільства. Олігархи й вибо-
ри настільки само антагоністичні, як во-
гонь і вода, – їх не змішати. Або ви праг-
нете демократії, і тоді потрібно подолати 
олігархію, або віддаєтесь олігархам, і тоді 
про демократію забудьте. Обрати годить-
ся щось одне.

Щоб пояснити цей антагонізм і зрозу-
міти, як розмежувати демократію та олі-
гархію, котрі ніколи не вживуться разом, 
потрібно повернутися до джерел сучасно-
го народовладдя, а саме до Французької 
революції, яка відбулася 224 роки тому. 
У той історичний момент у кривавій бо-
ротьбі в короля, який раніше був верхов-
ним сувереном і мав абсолютну владу над 
кожним французом та француженкою, всі 
повноваження забрали громадяни. Саме 
вони стали єдиним джерелом легітимної 
політичної влади. Революція поклала кі-
нець аристократії і дала початок демокра-
тії (в його модерному значенні).

Програмним і філософським шедев-
ром Французької революції та ключем до 
розуміння суті сучасної демократії стала 
Декларація прав людини і громадянина 
1789 року.

Основні її ідеї викладено нижче сучас-
ною мовою, зрозумілою будь-кому:

1. Кожна людина народжується віль-
ною і рівною в правах з іншими. Ані спа-
док, ані родовід чи гроші – ніщо не дає 
якійсь людині більше політичних прав, 
ніж іншим.

2. Свобода означає, що життя – це не 
приреченість. Разом із однодумцями гро-
мадяни мають право самі організовувати 
своє життя. Ні Бог, ні релігія, ні партія, 
бос чи мільярдер не контролюють сус-
пільства та його членів. Лише самі гро-
мадяни можуть обирати спосіб спільно-
го існування. Конституція – основний до-
кумент, який визначає суспільний лад та 

будову держави, в якому закладена згода 
всіх громадян щодо організації політич-
ної влади в загальних інтересах і який 
встановлює, кому, коли і якою мірою ви-
значати, як мають бути прийняті рішен-
ня на користь усіх членів суспільства.

3. Конституція визначає, творить і за-
хищає демократію. Вона уможливлює всі 
правила, інститути, процедури й права, 
які потрібні демократії для забезпечен-
ня всім громадянам справедливих життє-
вих умов.

4. Основний закон, крім того, встанов-
лює правила для учасників економічних 
відносин: капітал, компанії та їхні керів-
ники повинні дотримуватися цих правил, 
щоб не допускати експлуатації людей та 
природи і щоб уможливити конкуренцію.

Ці ключові тези показують, хто стоїть у 
центрі демократії, – громадяни, які всі ра-
зом утворюють націю. Їхня свобода, добро-
бут, майбутнє й захист усього необхідного 
для життя лежать в основі демократії.

Натомість олігархія – цілком відмінна 
модель, у якій жменька чи невеликі групи 
осіб мають забагато, а більшості громадян 
бракує достатніх засобів для гідного жит-
тя. В олігархічному режимі гроші – це вла-
да. Хто має більше коштів, той має біль-
ше влади. Хто без них, той без неї взага-
лі. Такі люди мають слухатися осіб, які во-
лодіють великими фінансовими ресурса-
ми, контро люючи цілі галузі економіки, 
що гарантують їм прибутки, й на них пра-
цювати. В олігархії купка людей контро-
лює державу і зловживає нею в інтересах 
максимізації своїх прибутків. Громадяни в 
такій системі безпорадні й не мають сили 
захистити власні інтереси. Основа олігар-
хії – гроші, а ключове питання – як їх по-
більше заробити. Люди – лише інстру-

менти досяг-
нення такої 
мети, а ме-
тоди цього 
процесу да-
лекі від циві-
лізованих.

Ці корот-
кі характе-

ристики двох суспільних устроїв показу-
ють, що неможливо жити в демократич-
ній олігархії чи в олігархічній демокра-
тії. Демократія і олігархія побудовані на 
антагоністичних цінностях і принципах. 
Вони несумісні. Потрібно вирішити, що з 
них обрати. Ніхто не може прийняти того 
рішення за самих громадян. Це стосуєть-
ся України, як і будь-якої іншої держави. 
Відрізняються лише специфічні умови, в 
яких роблять вибір. 

олігархія чи демократія?

Україні потрібно 
визначитися, яку 
суспільну модель 
будувати, вважає  
Андреас Ґросс, 
голова групи 
соціалістів у ПАРЄ

олігархія  
та демократія –  
речі такі ж несумісні,  
як вогонь і вода 

Неможливо жити 
в демократичній 
олігархії чи в 
олігархічній 
демократії –
потрібно обирати
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Битва за Київ
Андрій Скумін

Боротьба за контроль над столицею 
може стати політичною подією року

Н
авесні спливає термін повноважень Київра-
ди. Можна по-різному пояснювати, чому досі 
не прийнято рішення про позачергові вибо-
ри мера (повноваження Черновецького були 

припинені ще влітку 2012-го), але 2013-го аргументів 
відтягувати їх уже не буде. Ще рік тому здавалося, що 
в Києві час грає на руку Партії регіонів. Саме тому, 
вочевидь, влада зволікала з позачерговими вибора-
ми. Серед експертів поширеною була думка, що при-
значений Януковичем голова КМДА Олександр По-
пов отримує час на формування позитивного іміджу 
і вибори відбудуться тоді, коли його рейтинг буде до-
статньо високим для перемоги. Але голосування 28 
жовтня 2012 року завершилося нищівною поразкою 
ПР у столиці: три опозиційні партії набрали майже 
74% (31% – у «Батьківщини», 25,5% – в УДАРу, 17,3% 
– у «Свободи»), тоді як регіонали – лише 12,6%.  

Тож не дивно, що Олександр Попов почав гостро 
критикувати уряд (зокрема, за бюджет-2013) і на-
віть заговорив про припинення свого членства в ПР. 
Схоже, що піар-технологи останньої почали фор-
мувати новий образ голови КМДА, який переконав 
би киян, що той не має відношення до регіоналів і 
є просто «хорошим господарником». Та навряд чи 
йому це допоможе: він чітко ідентифікується з пар-
тією влади і президентом Януковичем, який, влас-
не, і призначив його на посаду. Відтак перед владою 
знову може постати проблема вибору оптимально-
го кандидата на посаду мера Києва, який міг би не 
лише перемогти у столиці, а й провести до Київра-
ди потужну фракцію, що прямо не асоціювалася б 
із ПР. Серед можливих претендентів називають, на-
приклад, Петра Порошенка. З огляду на його амбі-
ції (зокрема, й щодо участі в президентських вибо-
рах) крісло очільника столиці може бути для нього 
стартовим майданчиком.  

Однак ще більшою проблемою для режиму Яну-
ковича є здобуття більшості в новій Київраді (зреш-
тою, головою КМДА може і далі залишатися ставле-
ник Банкової). Четверте місце ПР і 12,6% голосів над-
то мало, щоб претендувати на вплив у Київраді. На-
вряд чи врятує ситуацію для регіоналів і ставка на 
мажоритарну складову виборів до неї. Адже під час 
парламентської кампанії у столиці не здобув перемо-
ги жоден провладний висуванець у мажоритарних 
округах, ані від ПР, ані «незалежний». Навіть такі са-
мовисуванці як Олесь Довгий, Ігор Лисов, Галина Ге-
рега і Віктор Пилипишин, які мали значний вплив і 
фінансовий ресурс, зазнали нищівної поразки лише 
тому, що проти них ішли часто маловідомі киянам, 
але представники опозиції. Натомість столичний го-
лова (незалежно від того, мер він чи керівник КМДА) 
без абсолютної підтримки у міськраді буде дуже об-
межений у своїх можливостях. Маючи більшість у 
2/3 чи 3/4 депутатів у Київраді, опозиційні сили мо-
жуть цілковито заблокувати діяльність провладного 
мера аж до висловлення йому недовіри, наслідком 
чого є дострокове припинення повноважень. Крім 
того, саме від міськради залежатиме вирішення фі-
нансових та земельних питань, які обчислюються мі-
льярдами гривень.

Проте поразка режиму Януковича в Києві без-
посередньо залежатиме від здатності опозиціоне-

рів діяти спільно й уникнути перетворення столиці 
на поле бою між собою. Інакше з Києва може роз-
початися війна між ними, яка неодмінно негатив-
но позначиться на їхніх перспективах уже під час 
президентської кампанії. Наразі, з огляду на відсут-
ність другого туру, єдиний кандидат від опозиції – 
обов’язкова умова його безсумнівної перемоги. Саме 
через участь у виборах мера Києва кількох висуван-
ців від неї у 2008 році переміг Леонід Черновець-
кий. Таким кандидатом, схоже, міг би стати Віталій 
Кличко. Однак, по-перше, згода на це лідера УДА-
Ру не гарантована з огляду на низку ризиків. А по-
друге, не гарантована його підтримка «Батьківщи-
ною» та «Свободою». У них справді немає достойно-
го претендента, однак результати парламентських 
перегонів у мажоритарних округах столиці засвід-
чили, що дуже важливу роль відіграє бренд пого-
дженого висуванця об’єднаних та «Свободи». Вреш-
ті згадані сили здобули на парламентських перего-
нах понад 48% голосів, і навіть якщо на муніципаль-
них їхній показник буде значно нижчим, це все одно 
потужний електоральний ресурс. Натомість підтри-
мати Кличка на виборах мера може логіка боротьби 
за місце головного претендента на кандидата у пре-
зиденти від опозиції: замкнути його на столиці, при-
бравши з парламенту, і водночас створити можли-
вість для явної чи особливо прихованої критики за 
нездатність виконати свої зобов’язання перед кия-
нами. Поразки на посаді мера будуть наочною ілю-
страцією на тему «нездатності боксера бути прези-
дентом». Натомість можливості виправдати спо-
дівання киян у разі відсутності щирої підтримки з 
боку інших опозиційних депутатів Київради у ньо-
го будуть мінімальні. По-перше, тому що без голосів 
«Батьківщини» та «Свободи» УДАР не матиме біль-
шості у Київраді. По-друге, тому що мер за ниніш-
нім законом про столицю не має реальних повнова-
жень – усі вони сконцентровані на голові КМДА. І 
без стабільної більшості в міськраді він приречений 
на роль англійської королеви. Відтак реальна під-
тримка Кличка як мера з боку інших опозиційних 
сил можлива лише за відмови останнього від учас-
ті у виборах глави держави. А це навряд чи відпові-
дає його амбіціям. За таких обставин питання єди-
ної кандидатури від опозиції на столичного голову, 
схоже, залишатиметься відкритим до останнього. 
Відтак зростуть шанси режиму Януковича на комбі-
націю, яка забезпечила б йому принаймні лояльно-
го мера, а можливо, й більшість у Київраді, попри 
катастрофічно низький рейтинг влади у столиці. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
У влади більше  
не буде аргументів 
відтягувати місцеві  
вибори у Києві

ОЛЕКСАНДР 
РУКИ-НОЖИЦІ. 
Влада затіяла 
багато мільярдну 
піар-кампанію, 
аби лиш кияни 
полюбили 
Попова-
господарника 
й обрали його 
своїм мером
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Без ілюзій
Леонід Александров

долі». Причому не виклю-
чено, що не лише із серед-
овища мажоритарників-
самовисуванців, які, між ін-
шим, уже почали це роби-
ти, а й невдоволених пред-
ставників об’єднаної опози-
ції (адже перехід із однієї до 
іншої опозиційної сили не 
спричинятиме негативної 
реакції в суспільстві). Схо-
же, цим шляхом можуть 
піти і деякі представники 

владного конгломерату, котрі програють у міжвидовій 
боротьбі. Цей процес набере обертів, імовірно, ближче 
до самих президентських перегонів, проте перші ластів-
ки, як свідчать реверанси того ж Віктора Балоги в бік 
УДАРу, можуть з’явитися уже найближчим часом.

КРиЗА «СТАРоСВІТСьКої оПоЗиЦІї»
Натомість Об’єднана опозиція «Батьківщина», яка ін-
тегрувала до свого складу фактично усю «старосвіт-
ську опозицію», попри найбільшу чисельність у пар-
ламенті серед опозиційних сил, дедалі більше ризикує 
перетворитися на «Нашу Україну» зразка 2008–2010 
років. Нині це конгломерат двох великих політичних 
сил і низки дрібних націонал-демократичних партій, 
здатних на неприємні сюрпризи. Це сприятиме дезін-
теграційним процесам, які тривалий час можуть від-
буватися без формалізованого розпаду об’єднання. 
Яскравим прикладом цього є демарші низки незадо-
волених Яценюком авторитетних депутатів старої та 
нової Верховної Ради, а також заява Анатолія Грицен-
ка про бажання «дати в морду» за угодовську позицію 
своїх партнерів. Тож у межах «Батьківщини», як у сті-
нах парламенту, так і за її межами, окрім різних груп 
за інтересами може бути сформовано ще й радикальну 
формальну чи неформальну групу «справжніх», «не-
примиренних» опозиціонерів, діяльність яких комп-
рометуватиме керівництво ОО як пов’язане з владою. 

Ускладнює ситуацію для «Батьківщини» ув’яз-
нення Тимошенко. Те, що дедалі більшій частині ви-

Щоб не бути змаргіналізованою владою, 
опозиції важливо уникнути війни  
на взаємознищення

З
а підсумками 2012 року опозиції не вдалося по-
долати старих проблем. По-перше, вона так і не 
запропонувала суспільству чіткого бачення аль-
тернативного розвитку країни. По-друге, в опо-

зиційному таборі немає довіри і наразі в ньому сприй-
мають одне одного не як партнерів, а як конкурентів. 
При цьому опозиція суттєво оновила свій склад у пар-
ламенті, і новим людям доведеться багато чому навчи-
тися на своїх помилках, а отже, і припуститися їх. Цим 
однозначно спробує скористатися влада, щоб маргіна-
лізувати та дискредитувати опозиціонерів як нездат-
них до конструктиву, конфліктних «крикунів», ко-
трі нічого, крім дестабілізації, дати країні не можуть. 
У цих умовах багато залежатиме від того, наскільки 
успішно репрезентовані у парламенті опозиційні сили 
зможуть подолати свої внутрішні проблеми, і, попри 
природне бажання довести власні переваги, коорди-
нувати дії для ефективного відстоювання інтересів 
суспільства.

МАРШ НЕоФІТІВ
Серед опозиційних партій ВО «Свобода» наразі має 
найбільш виграшну позицію. Вона до певної міри пе-
ребуває у фаворі протестних настроїв української біль-
шості. Для неї не буде серйозною проблемою підтриму-
вати імідж «бойового спецназу опозиції» в парламен-
ті та демонструвати запитану в суспільстві активність у 
протидії політиці режиму. Якщо лідер партії вирішить 
брати участь у президентських перегонах, об’єктом 
його нищівної критики, вочевидь, буде не лише влада, а 
й колеги по опозиції. Водночас свободівці за будь-яких 
обставин будуть тим «лакмусовим папірцем», який 
не даватиме іншим опозиціонерам права на пасивно-
угодовську позицію із ПР, протягування нею антиукра-
їнських рішень у парламенті. Основним ризиком для 
неї є нездатність вийти за межі іміджу ультрарадика-
лів, не продемонструвати своєї здатності, окрім як опо-
нувати, ще й щось адекватне пропонувати. Тим більше 
що і влада, і проросійські радикали із КПУ, «Родины» 
тощо прагнутимуть нарощувати свій суспільний авто-
ритет на боротьбі із «нацистською загрозою». Тому го-
ловна проблема «Свободи» – вийти за рамки сценарію, 
який їй намагається нав’язати влада і не допустити по-
яви тушок у своїх лавах. Навіть два-три такі факти про-
сто поховають перспективи партії. 

Те, що УДАРу Кличка під час передвиборчої кампа-
нії було сформовано імідж основного потенційного «ін-
кубатора тушок», хоч і завдало йому потужних елек-
торальних втрат, але може посприяти у майбутньому. 
Ймовірна поява кількох (адже більшість тих, кого нази-
вали потенційними перебіжчиками, до парламенту не 
пройшла) тушок, зважаючи на попереднє мусування 
цієї теми, не матиме такого резонансу, як у випадку їх-
ньої появи у «Батьківщині» чи, тим більше, «Свободі». 
Натомість відсутність останніх стане чинником «по-
зитивного розчарування» і підтвердить монолітність 
УДАРу. Тим більше, що політсила Віталія Кличка, як 
одного із найперспективніших кандидатів у президен-
ти серед нинішніх опозиціонерів (в умовах ув’язнення 
Тимошенко), може стати (і відповідні тенденції уже про-
являють себе) великим абсорбентом шукачів «кращої 

Якщо 
опозиціонери 
обмежаться 
лише комфортом 
парламентських 
крісел, то 
програють

КоРоТКо 
ПРо 2013
Між опозиційними 
лідерами 
розпочнеться 
боротьба за те, хто 
перспективніший 
претендент на 
кандидатство у 
президенти від 
опозиції



світ у 2013 Україна 131

КоРоТКо 
ПРо 2013
У першому 
півріччі Україна 
головуватиме 
в оБСЄ, що, 
вочевидь, 
матиме вигляд 
каденції 
«чесного 
брокерства» 
(як висловився 
сам Янукович) 
із просуванням 
ідей 
«суверенної 
демократії» 
російсько-
білоруського 
зразка

борців політсили стає зрозуміло, що символічний лідер 
позбавлений реальної можливості управляти нею, а на-
справді біля керма перебувають зовсім інші люди, про-
довжить позначатися негативно на перспективах пар-
тії в найближчому майбутньому. Адже сприйняття по-
літичних сил як вождистських проектів залишається 
основною проблемою політичної культури в Україні. 
Й у цьому контексті ОО не здаватиметься такою прива-
бливою на тлі більш лідерського УДАРу та дисципліно-
ваної «Свободи». А суттєво «зачищений» від справжніх 
парламентських бійців список об’єднаних лише погли-
блюватиме цю проблему. З огляду на очікуване ради-
кальне позиціонування основного союзника «Батьків-
щини» під час цих виборів – «Свободи» – старе керів-
ництво ОО (Яценюк, Мартиненко, Турчинов, Кожемя-
кін, Томенко) у сприйнятті суспільства, яке прогнозова-
но радикалізуватиметься, поставатиме як занадто па-
сивні та недостатньо готові до боротьби з режимом Яну-
ковича партократи. А це знижуватиме їхню популяр-
ність у суспільстві напередодні президентських виборів.

Тож об’єднана опозиція на сьогодні перебуває в 
найбільш вразливому становищі, оскільки «загрузає 
у внутрішніх чварах», подібних до тих, що відвернули 
значну частину виборців від НУ-НС Ющенка та прива-
били їх до позірно монолітної «Батьківщини» енергій-
ної Тимошенко. Тому, можливо, не найгіршим варіан-
том було б створення окремих фракцій «Батьківщи-
ни» та «Фронту змін», але більш консолідованих і ді-
євих. Але цей варіант неприйнятний для Арсенія Яце-
нюка, оскільки в такому випадку він очолить наймен-
шу фракцію Верховної Ради і втратить статус основно-
го претендента на звання єдиного кандидата від опо-
зиції на майбутніх президентських виборах. 

Водночас ув’язнення Тимошенко та відсутність 
очевидного лідера електоральних симпатій серед лі-
дерів опозиції ускладнюватиме створення єдиної ко-
аліції на кшталт «Сила народу». Тоді рейтинг Ющен-
ка був у кілька разів вищий, ніж у всіх інших опозиці-
онерів. Сьогодні цього немає, і Яценюк, Кличко, і Тяг-
нибок муситимуть ще пройти своєрідний праймериз за 
результатами роботи в парламенті і поза його межами 
найближчим часом. Проте важливим завданням у цьо-

му процесі для опозиціонерів буде здатність «відчувати 
межу» й уникати війни на знищення, яка зробить вза-
ємну підтримку неможливою навіть у перспективі.

Що МожЕ оПоЗиЦІЯ?
За кращих обставин у 2013 році опозиція матиме висо-
кі шанси блокувати парламент у разі спроб влади ігно-
рувати її позицію. Цьому має сприяти очікувана неста-
більність провладної більшості та ухвалений в останній 
робочий день ВР VI скликання закон про персональне 
голосування. Серйозний ризик – кількість тушок серед 
обранців від опозиційних сил, яка може зрости протя-
гом року. Багато-що залежатиме від того, чи буде їх де-
сяток, чи два-три. Ще більшу загрозу становить здат-
ність опозиції протидіяти спробам влади маргіналізу-
вати парламент як такий, шляхом повномасштабно-
го використання референдумів із заздалегідь запро-
грамованим результатом, які позбавлять депутатський 
корпус реальних можливостей впливати на ситуацію 
в країні, а у разі внесення змін до Конституції, напри-
клад щодо питання депутатської недоторканності, ще й 
зробить депутатів цілком беззахисними перед тиском 
владної вертикалі. У такому випадку особливо насторо-
жує той факт, що опозиція досі навіть не ініціювала по-
дання до КСУ щодо неконституційності закону про ре-
ферендум. 

Поведінка опозиції має передбачати кілька важ-
ливих моментів. По-перше, вона має утриматися від 
з’ясування стосунків. Будь-які конфлікти гратимуть на 
користь влади. По-друге, намагатись перехопити ініці-
ативу (законодавчу, протестну, у співпраці з Заходом) – 
інакше знову потрапить у полон рефлексії та втратить 
довіру виборців. Тим більше що наявність значної кіль-
кості самовисуванців дає змогу вести свою гру – вино-
сити на голосування популярні в суспільстві законодав-
чі ініціативи, приміром щодо захисту соціальних прав, 
боротьби з корупцією, захисту української мови тощо, 
які мають шанс бути прийнятими у нинішньому складі 
парламенту. І тоді Віктор Янукович опиниться на «лінії 
вогню», оскільки муситиме або підписати, або наклас-
ти вето і продемонструвати усій країні, що заважає опо-
зиції поліпшувати життя людей. Нарешті опозиціоне-
ри не мають замикатися в стінах парламенту. Влада не-
одноразово доводила – вона поважає силу та панічно 
боїться вулиці. І якщо опозиціонери у важкий 2013 рік 
обмежаться лише комфортом парламентських крісел, 
то програють. Натомість демонстрація сили й ефектив-
ності змусить режим Януковича рефлектувати.  

Лише можливо…

Арсеній Яценюк (за підтримки Олександра Турчинова) створить на осно-
ві об’єднаної опозиції свою партію із прицілом на президентські вибо-
ри. Частина невдоволених спробує сформувати власну або перейде  
до УДАРу чи «Свободи»

Проаналізувавши дії та інтереси депутатів опозиційних партій до обрання 
в парламент, Тиждень припускає, що впродовж 2013 року внаслідок тиску 
та заохочень влади близько 20 нестійких опозиціонерів можуть перейти 
на бік формалізованої або неформалізованої пропрезидентської більшості. 
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о
собливістю останніх парламентських пере-
гонів став сигнал суспільства до політикуму, 
щоби той припинив його недооцінювати. Зна-
чна частина опозиціонерів та експертів мали 

сумніви у здатності протидіяти нав’язуваному владою 
сценарію, що чітко проявилося під час виборів: опо-
зиційні партії без бою здали більшість мажоритарних 
округів у Центральній та Південній Україні, і повністю 
на Сході. Тож доволі високі результати за партійними 
списками та перемоги (подекуди вкрадені й в остан-
ній момент) опозиційних сил у Центрі та на Півдні за-
свідчили високу здатність громади протистояти антиу-
країнській владі. Проте високий запит на нові політич-
ні сили та швидка зміна електоральних симпатій укра-
їнської більшості протягом останніх 10 років свідчить, 
що чергові виборчі проекти «під лідера і спонсора» не 
відображають і не збираються відстоювати справжніх 
її інтересів. Люди змушені обирати з того, що є, а те, 
що є – це здебільшого старі совкові (або асимільовані 
ними) еліти з рук одного й того ж олігархату, інтереси 
якого, природно, не мають нічого спільного з інтереса-
ми більшої частини суспільства.

Тому перед українською більшістю, яка досі не взя-
ла влади у свої руки, стоїть завдання нарешті відвер-
то діагностувати проблему, дати відповідь на запитан-
ня, як її вирішити, та розпочати роботу в цьому напря-
мі. Проблема полягає в тому, що після 21 року від часу 
формального проголошення незалежності України, 
так і не було подолано постколоніальної інерції. По-
страдянські еліти не мали нічого спільного ані з укра-
їнськістю, ані з європейськістю. Їхній персональний 
склад був рекрутований із представників партійно-
комсомольської та господарської номенклатури ра-
дянських часів, «колишніх» працівників радянських 
силових структур (якими вони, як відомо, не бувають), 
а також пов’язаних із ними представників напівкримі-
нального бізнесу, що постав наприкінці минулого сто-
ліття. Українська соціально-економічна модель зали-
шалася в межах пострадянської матриці. Успіх еконо-
мічної діяльності залежав не від її ефективності, а від 
наближеності до загальнодержавних або місцевих ад-
міністративних еліт, тобто модифікованої партійності 

Все спочатку
Олександр Крамар

Без самоорганізації знизу українська більшість буде 
приречена на чергові розчарування 

Лише можливо...

Опозиція зуміє спрямувати загальнонаціональний страйк у політичне рі-
чище і змусить Януковича погодитися на дострокові вибори

Так звані євроінтегратори від влади – Порошенко, Хорошковський – по-
чнуть використовувати громадянське суспільство у власних політично-
бізнесових інтересах

радянського зразка. Актуальною залишається загроза 
консервації олігархічної суспільно-політичної моделі, 
що блокує цивілізаційні перспективи України як пра-
вової, демократичної, європейської, україноцентрич-
ної держави. 

Перед українською більшістю стоїть завдання про-
дукування альтернативних еліт. Для цього необхід-
но розпочинати процес самоорганізації знизу. Він має 
ґрунтуватися на соціально-економічній основі україн-
ського неолігархічного, насамперед малого та серед-
нього бізнесу, середнього класу загалом і супроводжу-
ватися численними активними контактами на гори-
зонтальному рівні з європейським громадянським сус-
пільством. Має здійснюватися самофінансування на 
основі членських внесків і масових добровільних по-
жертв бізнесу, але без претензій на вплив на ухвален-
ня партійних рішень. Аналогічне перезавантаження 
має відбутися й у сфері громадських організацій. За-
мість реліктів радянських «масових організацій» із 
символічними, але неефективно використовувани-
ми членськими внесками, мають з’явитися повноцін-
ні об’єднання громадян за професійними або іншими 
інтересами, які могли б відстоювати їх перед владою і 
впливати на політичні сили та державні інститути.

Водночас потрібно сформулювати й донести до 
широкого загалу чітку альтернативу наявному стано-
ві справ і розробити алгоритм її досягнення, щоб стало 
зрозуміло, що і як може бути зроблено, до яких труд-
нощів слід бути готовими й чому їх слід подолати. Аль-
тернативні сили не мають намагатися сподобатися 
всім, оскільки це неможливо. Однак вони мають бути 
послідовними у своєму баченні змін у державі в інтер-
есах української більшості. І водночас реалістичними. 
Формування знизу, здобуття влади спочатку на місце-
вому, відтак на регіональному й загальнодержавному 
рівнях для широкого народного руху стане можливим 
лише за умови, коли виборці навчаться відрізняти де-
шевий популізм і обіцянки «вирішити всі проблеми 
за вас» від реальних програм, здатних унеможливити 
створення додаткових проблем для людини чиновни-
ками, допомогти й навчити її вирішувати ті питання, 
які цілком можуть бути вирішені нею самостійно або 
спільно з іншими громадянами. Соціальна база, сфор-
мована з людей, котрі позбулися зайвих ілюзій, зави-
щених очікувань і споживацької психології, буде дово-
лі стійкою для того, щоби створити необхідний запас 
міцності для такої політичної сили, коли та розпочне 
втілення потрібних для країни перетворень. А кадри, 
підготовлені на різних етапах зростання знизу, стануть 
необхідним потенціалом для зміни нинішньої бюро-
кратичної системи на ту прогресивну, за допомогою 
якої можна буде здійснити цивілізаційний прорив.

Звісно, формування альтернативних еліт, що ґрун-
туватиметься на самоорганізації суспільства, а відтак 
їхньої консолідації на основі українського національ-
ного курсу є більш складним і тривалим процесом, 
аніж ситуативне згуртування в технологічні опозицій-
ні конгломерати, які очолюють представники тих са-
мих старих еліт. Проте без цього, як переконав до-
свід понад 20 років української незалежності, якісних 
і фундаментальних змін годі сподіватися. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
В умовах 
погіршення 
соціально-
економічної 
ситуації та 
падіння 
життєвого рівня 
почастішають 
стихійні виступи 
громадян
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П
роблеми, що виникли як перед 
парламентськими виборами в 
Україні, так і після закриття діль-
ниць, були не нові. Проте регрес 

демократичних процесів очевидний. Та-
кого висновку дійшли делегації спосте-
рігачів від ОБСЄ, Європейського парла-
менту та Ради Європи, а також Бюро з де-
мократичних інститутів і прав людини 
(БДІПЛ).

Дільниці для голосування були орга-
нізовані доволі добре, й електоральні пе-
регони можна було провести за правила-
ми. Проте довгострокові спостерігачі від 
ОБСЄ/БДІПЛ зазначили, що передвибор-
на кампанія загалом не відповідала між-
народним стандартам. Занадто великими 
були можливості й сила кандидатів від 
правлячої партії, які водночас зловжи-
вали і своїм адміністративним ресурсом, 
і фінансовими засобами, щоб вплинути 
на результати голосування. На виборців 
знову чинили тиск, голоси купували, до-
ступ до ЗМІ був нерівним. Не мали од-
накових шансів мажоритарники. Під час 
формування складу виборчих дільниць та 
окружкомів усе робилося для того, щоб 
представники Партії регіонів та її «спів-
чутливці» були в більшості. Найчислен-
ніші проблеми виникли в момент підра-
хунку голосів у мажоритарних округах. 
Чітким висновком спостерігачів було те, 
що виборче законодавство не відповідає 
наявній ситуації в країні. Спокуса маніпу-
лювати й скуповувати голоси досить зна-
чна, надто з огляду на значення мажори-
тарних мандатів. Особливо це пов’язано 
із прямим впливом таких маніпуляцій і 
придбаних голосів на визначення пере-
можців у одномандатних округах.

Вибори в Україні можна також оха-
рактеризувати словами голови делегації 

Парламент-
ської асамб-
леї ОБСЄ 
В а л ь б у р ґ и 
Габсбурґ Ду-
ґлас, яка у 
звіті для Ор-
ганізації на-

звала їх «темним лісом». Та сама думка 
була підтримана членами комісії Євро-
парламенту з розслідування справи Юлії 
Тимошенко Петом Коксом та Алексан-
дром Квасневським іще перед виборами 
у звіті для вищого законодавчого органу 
Європи. Колишні опозиційні лідери, такі 
як Юрій Луценко та Юлія Тимошенко, з 
політичних причин опинилися за ґрата-
ми. Водночас вибіркове політично моти-
воване судочинство не може поєднувати-

ся з вільними виборами. В демократич-
них суспільствах успіхи чи невдачі влади 
визначають своїми голосами громадяни, 
а не державні прокурори в залах суду.

Без зловживання владою правляча 
партія не здобула б такого успіху в мажо-
ритарних округах. Громадянське суспіль-
ство прагне демократії. А тому українці на 
виборах у переважній своїй масі чітко під-
тримували різні опозиційні партії. Біль-
шість суспільства хоче бути представле-
на в уряді політиками, які дбали б не про 
себе, а про країну. Українці шукають нові 
політичні сили, що яскраво видно з елек-
торальних результатів партії Віталія Клич-
ка. Саме ця більшість потребує нашого по-
дальшого відповідального втручання у 
процеси. ЄС повинен надати поштовх для 
нового розгортання демократії в Україні.

На шляху до демократії країна про-
сунулась уже досить далеко вперед, тому 
йдеться не про її європейську інтеграцію, 
а про те, як саме до цього йти. Критика 
уряду не повинна зашкодити українсько-
му народові, переважна більшість якого 
прагне тісніших відносин із Заходом.

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є 
важливим кроком. Але вона може набути 
чинності лише тоді, коли інституційні, по-
літичні, економічні та соціальні реформи 
будуть запроваджені систематично й не-
зворотно, а зловживанням на виборах та в 
правосудді, спрямованим на паралізуван-
ня опозиції, покладено край.

Верховна Рада повинна якнайшвидше 
провести перевибори в тих п’яти округах, 
де результати голосування не було вста-
новлено. Крім того, Європейський пар-
ламент має розширити свій вклад у місії 
спостерігачів і стежити за перебігом справ 
Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, а та-
кож наглядати за реформуванням судової 
системи. Єврокомісія покликана підтри-
мувати реформи судочинства в Україні, 
створивши в ній високопрофесійну кон-
сультаційну раду.

Дуже важлива для українців і лібера-
лізація візового режиму з Євросоюзом. 
Свобода пересування та подорожування 
на рівні із громадянами ЄС, можливість 
побачити й відчути, як насправді функ-
ціонує демократія, – ось що ми можемо 
й повинні нарешті зробити для грома-
дян найбільшої сусідньої з євроспільно-
тою країни.

Демократичне майбутнє повинне від-
родитись і в Києві, і у Львові, і в Луган-
ську, і в Карпатах, і на узбережжі Чор-
ного моря. А різка критика виборів має 
зобов’язати нас, громадян ЄС, іще дужче 
сприяти українцям на цьому шляху. 

ЄС та Україна після виборів

Українське 
громадянське 

суспільство 
потребує 

сприяння з боку 
країн ЄС, вважає 
Ребекка Гармс, 

співголова 
групи Зелені/
Європейський 

вільний альянс у 
Європарламенті

ЄС повинен дати 
поштовх для 
нового розгортання 
демократії в Україні

Критика української 
влади не повинна 
завдавати шкоди 

громадянам країни
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Загрози 
незалежності
Януш Бугайські  

ціацію та ЗВТ. Немає вагомих підстав вважати, що 
ця позиція зміниться, зважаючи на те, що Брюс-
сель розкритикував парламентські вибори й вима-
гає звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та 
інших політичних в’язнів. У перспективі подаль-
ше політичне відчуження України означатиме, що 
шлях до ЄС їй буде закрито.

Україна може дати втягнути себе в євразійські 
економічні структури, щоби так компенсувати недо-
пущення до ЄС, однак такі кроки ще більше дисква-
ліфікують її як члена європейської спільноти. Вступ 
до пострадянського Митного союзу унеможливить 
вільну торгівлю з ЄС та позбавить інших переваг єв-
ропейського вибору. Президент Віктор Янукович та 
українські олігархи, наближені до влади, можуть 
побоюватися за свої бізнес-імперії, що можуть по-
страждати від жорсткої конкуренції з російськими 
олігархами, яких підтримує сам Путін. Однак такі 
принади, як дешевші енергоресурси та суттєві пози-

Суверенітет країни зіштовхнеться  
з такими проблемами,  
як нестабільність всередині країни, 
дистанціювання Заходу  
та натиск Росії

о
дним із основних пріоритетів третьої прези-
дентської каденції Владіміра Путіна є ство-
рення Євразійського блоку, який став би 
противагою Європейському Союзу на За-

ході й Китаю на Сході. Це посилило б позицію Ро-
сії як полюсу сили у багатополярному світі. Такий 
план передбачає інтеграцію колишніх радянських 
республік і зміцнення економічних зв’язків аж до 
укладення політичного й безпекового пакту. Зце-
ментування економічних, безпекових і політичних 
зв’язків означатиме, що найближчі сусіди Росії на-
вряд чи зможуть приєднатися до інших альянсів, 
як-от НАТО чи ЄС.

ВиКЛиК СУВЕРЕНІТЕТУ
Політичний регрес України грає на руку Москві й 
кидає безпосередній виклик українській незалеж-
ності. На це є три причини. По-перше, такий про-
цес віддалятиме Україну від економічних і безпеко-
вих переваг, які може надати інтеграція з західни-
ми структурами. По-друге, брак належної альтер-
нативи в Європі може підштовхнути країну до «єв-
разійської» моделі, заснованої на авторитаризмі й 
етатизмі.

В ЄС наголошують, що згортання демократії в 
Україні унеможливлює підписання Угоди про асо-

Н
а перший погляд, сьогод-
ні між українською та ро-
сійською владою склала-
ся своєрідна «Нешівська 

рівновага», коли кожен і далі до-
тримується власної стратегії: Путін 
вимагає вступу до Митного союзу 
з Росією, Казахстаном та Білорус-
сю, Янукович – дешевшого газу. 
Такий баланс не може тривати 
довго. Надто різні вагові категорії 
в гравців, особливо в контексті по-
глиблення конфронтації режиму 
Януковича із Заходом. Хоч можли-
вий і кризовий сценарій, за якого 
президент буде змушений вдати-
ся до такого кроку, як «останній 
шанс» на збереження своєї влади, 
проте базовий сценарій на 2013 рік 

все ж зводиться до того, що Украї-
на ще не увійде до складу МС. На-
самперед тому, що приєднання до 
«союзу трьох» суперечить основній 
меті «Сім’ї» – утвердженню необ-
меженої влади в державі. Водно-
час і без членства в Митному союзі 
Україна має успішні показники 
нарощування експорту на його 
ринки. А досвід участі Казахстану 
та Білорусі в МС свідчить, що вони 
не застраховані від різних торгових 
обмежень з боку Росії, тож ніщо не 
гарантує, що, увійшовши до нього, 
вдасться уникнути дискримінації 
українських виробників як з еконо-
мічних, так і з політичних мотивів. 

Проте навіть у разі, коли вступ 
до МС не відбудеться, економічна 

залежність від Росії може 2013 року 
значно посилитися. Її основними 
інструментами будуть фінансова 
експансія Москви та створення ке-
рованих звідти транснаціональних 
холдингів через придбання укра-
їнських активів. Російські фінансо-
ві установи є сьогодні чи не осно-
вним інструментом кредитуван-
ня як закупівлі російського газу, 
так і українського бюджетного де-
фіциту, організовуючи розміщен-
ня євробондів. Вони і далі креди-
туватимуть вітчизняних олігархів. 
Основним російсько-українським 
проектом 2013 року (принаймні 
його оформлення) може стати 
об’єднання атомної енергетики та 
атомного машинобудування, що 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Вступу до 
Митного союзу не 
відбудеться. Росії 
пропонуватимуть 
часткові поступки 
в окремих сферах 
в обмін на відмову 
від ведення 
митних воєн проти 
України

Якщо не оптом, то вроздріб
Максим Бугрій

Кремль спробує втягнути Україну до Митного союзу або принаймні 
просунутися в підпорядкуванні окремих секторів її економіки

Януш Бугайські, 
старший  
співробітник  
Центру стратегіч-
них і міжнародних 
досліджень  
(Вашингтон)
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КоРоТКо 
ПРо 2013
На початку року 
відбудеться 
відтермінований у 
зв’язку з політичною 
ситуацією в Україні, 
саміт Україна 
– ЄС. Брюссель 
висуне конкретні 
політичні умови для 
підписання Угоди 
про асоціацію

ки з боку Кремля, можуть переконати їх, що МС дає 
більше шансів утримати владу у своїх руках, ніж ЄС 
із його вимогою політичної лібералізації в Україні.

Якщо економічні умови й далі погіршувати-
муться й режим Януковича не зведе кінці з кінця-
ми, Київ втрапить у ситуацію, коли не зможе чини-
ти серйозного опору домаганням Росії. Дедалі біль-
ше віддалення від Заходу зробить Україну вразливі-
шою до політичного тиску з боку Росії. Такий сцена-
рій розвитку подій може радикалізувати суспільство 
й спричинитися до дестабілізації у всій країні.

ВиМІРи БЕЗПЕКи
У сфері безпеки «позаблоковий» статус України на-
голошує на тому, що чинний уряд вже не має праг-
нення вступити в НАТО. Обґрунтування міжнарод-
ного нейтралітету України полягало в тому, що по-
трібно було стабілізувати відносини з Росією, зокре-
ма зменшити тиск останньої щодо дистанціювання 
від Заходу. Тим не менш, нейтральний статус Укра-
їни може підштовхнути Кремль до ще затятіших 
дій. Не маючи реалістичної перспективи членства 
в НАТО як противаги, Україна може дати втягнути 
себе в організаційні структури, які будує Росія.

У найгіршому випадку нездатність ук ра їнської 
влади уряду захистити країну від поступового за-
смоктування країни до євразійських організацій 
та дедалі більша від-
даленість від західних 
структур можуть спри-
чинитися до імпло-
зії. Незадоволення че-
рез дедалі примарні-
ші європейські пер-
спективи, консервацію 
статусу нейтральної держави або членство в росій-
ськоцентричному блоці, особливо на тлі погіршен-
ня економічного клімату, може відштовхнути значні 
сегменти українського суспільства.

Від того, як український уряд відреагує на зрос-
тання соціального неспокою, залежатиме, наскіль-
ки Україна наблизиться до внутрішнього конфлік-

ту. Силові методи навряд чи зможуть залякати сус-
пільство так, як у Росії чи Білорусі, однак можуть ак-
тивувати кілька дестабілізаційних чинників. У тако-
му разі українська політика поляризується й ради-
калізується ще сильніше, окреслиться чіткіша «лі-
нія фронту» між прихильниками й супротивниками 
союзу з Росією, зросте регіональна диференціація.

Такий сценарій розвитку подій може обурити 
населення Західної й Центральної України з приво-
ду не лише згортання демократії в країні, а й черго-
вого зближення з Росією. Ці події можуть серйозно 
підірвати основу, на якій стоїть чинна влада. Якщо 
не буде належного урегулювання, поглиблення на-
ціональної кризи може послабити цілісність держа-
ви й дати підстави для закликів до широкої регіо-
нальної автономії, утворення конфедерації чи на-
віть відокремлення деяких регіонів. Якщо ж це зре-
штою призведе ще до прямішого й інтенсивнішого 
втручання Росії в українську політику, національна 
криза досягне критичного рівня.

ЗАХиСТ УКРАїНСьКої НЕЗАЛЕжНоСТІ
Щоби зберегти незалежність і уникнути небезпеч-
ної спіралі дестабілізації, українська влада має зо-
середити свою увагу на ключових національних ін-
тересах. По-перше й найважливіше, Київ має ефек-
тивніше збалансувати свої міжнародні зв’язки із 
Заходом і Сходом. Апетити Кремля можна змен-
шити, знову ставши на шлях асоціації з ЄС і звіль-
нивши лідерів опозиції, яких Брюссель вважає по-
літичними заручниками. Уряд може також акти-
візувати зв’язки з НАТО, долучившись до опера-
цій Альянсу й підвищивши військову та політич-
ну сумісність. По-друге, Україна має позбутися за-
лежності від російських енергоресурсів та розроби-
ти ефективнішу енергетичну стратегію. По-третє, 
Україні слід уникнути скочення до рівня диктату-
ри. Врешті-решт, ключовий національний інтерес 
України – збереження незалежності – й надалі за-
лежатиме від двох чинників: демократичного роз-
витку та свободи обирати собі союзників на міжна-
родній арені. 

Апетити Кремля 
можна зменшити, 

знову ставши на 
шлях асоціації з ЄС

фактично розпочалося зі створен-
ня СП, яке вже розпочало будів-
ництво на Кіровоградщині заводу 
з виробництва ядерного палива. 
Вочевидь, РФ прагне також досту-
пу за цією схемою до стратегічних 
українських уранових ресурсів. Уже 
у 2012 році 90% палива для вітчиз-
няних АЕС постачалася з РФ, тоді як 
рік тому ця частка становила лише 
70%.

Через неконкурентоспромож-
ність українського машинобудуван-
ня на міжнародних ринках осно-
вними споживачами його продук-
ції залишаються Росія та інші кра-
їни Митного союзу. Відповідна си-
туація посилюватиме тенденцію 
до поглинання в 2013 році вітчиз-
няних машинобудівних активів ро-
сійськими компаніями (вагоно-, 
судно-, авіабудування тощо).

Через залежність від сировини 
та кредитних ресурсів, а також прі-
оритетну роль, яку віддає Кремль 
нафтогазовому сектору, ця га-

лузь української економіки буде 
однією з найуразливіших до ро-
сійської експансії. На нафтовому 
ринку можна очікувати посилен-
ня присутності державної моно-
полії «Роснефти», яка поглинула 
ТНК-BP і яка в перспективі за при-
кладом Газпрому може почати дик-
тувати на українському ринку свої 
правила гри.

Ймовірною є також форсова-
на євразійська інтеграція Києва під 
пильним керівництвом Москви, 
виправдана антикризовою метою. 
Цей «альтернативний» шлях уже 
технологічно оформлюється Крем-
лем за підтримки багатьох регіо-
налів (у тому числі в уряді) та про-
російських проектів в Україні. Уже 
зараз українське суспільство схиля-
ють до думки, що єдино правиль-
ним шляхом є інтеграція з РФ. Так, 
у медіа масово тиражуються ініці-
йовані останньою спільні еконо-
мічні дослідження з висновками 
про вигоди приєднання до Мит-

І без членства в МС Україна зберігає високий рівень 
торгівлі з Росією
Експорт товарів за дев’ять місяців 
2012 року (частка в загальному обсязі)

Імпорт товарів за дев’ять місяців 
2012 року (частка в загальному обсязі)

32,9% 32,9%

67,1%

26% 32,9%

57%

Зокрема,
Росія

Інші

Країни – члени 
Митного союзу

ного союзу і невигоди економіч-
ної співпраці з ЄС. Кремль, як і ра-
ніше, але, вочевидь, агресивніше, 
використовуватиме тактику «бато-
га», нагнітаючи атмосферу навко-
ло спорудження «Південного пото-
ку» в обхід України і дискредитую-
чи плани Києва щодо диверсифіка-
ції джерел постачання газу. 
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Уряд спробує вдатися до радикальних 
методів наповнення бюджетів

К
ризові явища в економіці однозначно нега тивно 
позначаться на державних фінансах, які вже 
співають романси. Відпо відно до урядових по-
казників розвитку економіки країни, розробка 

державного та місцевих бюджетів на 2013-й ґрунтува-
лася на таких макрокоефіцієнтах: номінальний ВВП –  
1,576 млрд грн, інфляція – 4,8%. Частка держбюджетів 
усіх рівнів у ВВП 2013 року, за урядовими планами, до-
рівнює 29,4%. Таким чином, їх прогнозовані доходи ма-
ють становити 463 млрд грн. Тобто з урахування інфля-
ції передбачено реальне падіння доходів бюджетів кра-
їни на 32,2 млрд грн порівняно з 2012 роком. Це зістав-
но із двома річними кошторисами фінансування усіх 
видатків міста Києва. Доходи, а з ними й витрати бу-
дуть фактично заморожені на рівні 2012-го. Тому якщо 
навіть у 2013 році бюджети країни повністю отримають 
свої нові-старі доходи, то це лише означатиме, що мож-
ливості в них будуть не більші, ніж у запланованих і не 
реалізованих 2012-го. Економісти це називають стагна-
цією, відсутністю розвитку й зростання.

Загалом стан державних фінансів 2013 року за-
лежатиме від трьох головних чинників, сформова-
них у другій половині 2012-го: зменшення доходів 
бюджетів України; проблеми з фінансуванням ви-
датків Пенсійного фонду; подорожчання обслуго-
вування державного боргу внаслідок заміни дешев-
ших зовнішніх кредитів (насамперед від МВФ) до-
рожчими єврооблігаціями та ОВДП.

Впродовж 2012 року спостерігалися небезпечні 
тенденції з виконанням бюджету Пенсійного фон-
ду (ПФ). Виходячи з логіки передвиборної кампа-
нії, у другій половині 2012 року було різко підвище-
но пенсії, внаслідок чого видатки Фонду зросли на 9 
млрд грн. Оскільки таких грошей до кінця 2012 року 
ПФ знайти не міг, то збільшили обсяг трансфертів 
із держбюджету майже на 7 млрд грн. Тобто піднят-
тя пенсійного віку та збільшення необхідного стажу, 
інші заходи так званої пенсійної реформи без упро-
вадження «ліберальних» її складових не виправили 
ситуації (див. «Провал «пенсійної реформи»). 
У 2013-му необхідно буде «віддати» із держбюджету 
до ПФ 83,2 млрд грн, – на 17,3 млрд грн більше, ніж 
у 2009-му – першому «пореформеному» році. Тож, 
найімовірніше, впродовж 2013-го уряд не раз вдава-
тиметься до екстравагантних рішень, як-от введен-
ня «пенсійного податку» у 15% на продаж іноземної 
валюти.

2012 року чітко простежувалася проблема фіс-
кальних недонадходжень у державний бюджет – на-
слідок падіння ділової активності, що, своєю чер-
гою, бачиться результатом кризових явищ в еконо-
міці, погіршення інвестиційного клімату й суттєво-

Е
кономіка країни завжди дуже 
реагує на амплітуди світо-
вих економічних циклів, але 
2013 року майже всі голо-

вні макроекономічні показни-
ки можуть погіршитися одно-
часно. Україна розпочне 2013-й 
із важким спадком попередньо-
го: темпи зростання економіки 
у 2012-му впритул наблизилися 
до нуля, що гірше за більшість 
прогнозів. Вперше після кризи 
2008–2009-го вона опиниться у 
стані рецесії, що спричинено пе-
реважно послабленням зовніш-
нього попиту, хоча втрата конку-
рентоспроможності виробників є 
також важливим чинником. 

Країна вкотре потрапила у 
так звані цінові лещата, коли 
ціни критичного імпорту (газу) 
та критичного експорту (чорних 
металів) показали різноспря-
мовану динаміку. Погіршення 

умов торгівлі ключовими товара-
ми має вбивчий вплив на Укра-
їну через малу конкурентоспро-
можність виробництва та низь-
кий рівень диверсифікації еко-
номіки. Дефіцит торговельного 
балансу поглиблюється проваль-
ною зов-нішньоекономічною по-
літикою. 2012 року Київ погір-
шив відносини з усіма західни-
ми стратегічними партнерами. 
ЄС та США негативно сприйняли 
останні політичні та економіч-
ні події в країні, що може надалі 
відкласти підписання Угоди про 
асоціацію з Європейським Со-
юзом. Не вдалося домовитися з 
Росією про зміну умов постачан-
ня блакитного палива й уникну-
ти торговельних суперечок. Але, 
ніби цього було замало, Україна 
розпочала власну торговельну ві-
йну вже практично з усім світом, 
ухваливши рішення про пере-

Під знаком 
безгрошів’я 
Віталій Мельничук

Надмірна залежність
Ільдар Газізуллін 

2011                2012                2013 

210,7

58,3

228,7

64,5

257,3*

 83,2

Усього видатків, млрд грн

У тому числі трансферти
із держбюджету, млрд грн

Провал «пенсійної реформи»
Зростання видатків Пенсійного фонду у 2011-2012 роках відбувалося за рахунок 
нарощення трансфертів із державного бюджету. В умовах кризових тенденцій в 
економіці, а також після передвиборчого підвищення пенсій означена тенденція 
у 2013 році може ще більше поглибитися

*Оскільки на час здачі проекту «Світ у 2013» до друку бюджет Пенсійного фонду на 2013 рік 
іще не було затверджено, загальна цифра видатків може змінитися 
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Дуже оптимістичний сценарій
За умови відновлення зовнішнього попиту та 
вчасної девальвац� гривні 2013 року кризові 
тенденц� можуть послабитися 

Прогноз МЦПД

0,7    6,4 7,4   
                    -4,1

Баланс

-13,6      -6,7

Фінансовий рахунок

8,8     
                     -1,6

2012                   2013

Віталій  
Мельничук,  
заступник  
голови  
Рахункової  
палати  
в 1997–2005  
роках

Ільдар  
Газізуллін,  
старший  
економіст  
Міжнародного 
центру  
перспективних 
досліджень

КоРоТКо 
ПРо 2013
Українці почнуть 
сплачувати 
податок на 
нерухоме майно
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го зменшення обсягів кредитування реального сек-
тору економіки. Такі тенденції матимуть місце і у 
2013-му, тож потреби уряду в додаткових ресурсах 
значно зростуть. Він планує здійснити запозичен-
ня в сумі 135,5 млрд грн, що на 38,5 млрд грн пере-
вищує план на 2012 рік. Водночас основна маса за-
позичень уже нині спрямовується на погашення та 
обслуговування попередніх боргів, однак ті стають 
щораз дорожчими. У 2013 році тільки на погашен-
ня державного боргу потрібно буде 81,1 млрд грн і 
ще 35 млрд грн на його обслуговування. Загалом 
116,1 млрд грн. Сума велика для будь-якого часу, а 
в умовах кризи й поготів. Зауважимо, що вся дохід-
на частина державного бюджету, єдиного джерела 
обслуговування державного боргу, наступного року 
становитиме лише 361,5 млрд грн (на 12,5 млрд грн 
менше, ніж 2012-го).

Отож 2013 року державні фінанси будуть у про-
блемному стані й під дією цілої низки негативних 
чинників, що створить напруження із виконанням 
головних функцій держави та органів місцевого са-
моврядування. Зменшення реальних доходів бю-
джетів і водночас об’єктивне збільшення необхід-
них (захищених) витрат, суттєво звузить економіч-
ні, соціальні, а заодно й політичні можливості уря-
ду. У ситуації, що склалася, не виключені пробле-
ми з фінансуванням таких видатків, як зарплата бю-
джетникам, пенсійні трансферти, обслуговування та 
погашення державного боргу. 

Уряд намагатиметься вийти із ситуації, імовірно, 
чотирма шляхами. Перший – це девальвація гривні 
з монетарною політикою, яка стимулюватиме висо-
ку інфляцію (фактично бюджет «наповнюватимуть» 
знеціненими гривнями, перекладаючи економічний 
тягар на населення). Другий – посилення податково-
го й регуляторного тиску на бізнес. Третій – запрова-
дження нестандартних способів наповнення скарб-
ниці (на кшталт 15% податку на продаж валюти). 
Четвертий – скорочення фінансування бюджетних 
програм. 

гляд близько 300 митних тари-
фів у межах СОТ. Попри декла-
рації, альтернативу традиційним 
партнерам уряд так і не знай-
шов: ні Китай, ні інші інвестори 
з Близького Сходу так і не вкла-
ли мільярди в країну.

При цьому темпи надходжен-
ня прямих іноземних інвести-
цій теж сповільнюються. Велика 
приватизація підприємств енер-
гетики упродовж 2012-го не по-
ліпшила інвестиційного іміджу 
держави. Імовірне підписання 
угоди з Chevron та Shell найближ-
чим часом може покращити від-
повідну статистику, але, врахову-
ючи попередній досвід, на реалі-
зацію подібних угод можна че-
кати ще не один рік. Таким чи-
ном, якщо в минулі роки дефі-
цит торгівлі компенсувався при-
пливом ПІІ, то 2013-го того ре-
сурсу бракуватиме. Єдиним ви-
ходом із цієї ситуації для Украї-
ни є нарощування боргів, пере-
дусім для виплат за старими кре-
дитами. Вже у I кварталі 2013-го 

уряд обиратиме між варіантами 
співпраці з МВФ або Росією для 
послаблення тиску на платіж-
ний баланс. Або буде змушений 
іти на комбінацію обох варіантів. 
І хоча позика МВФ чи газовий 
дисконт Росії може допомогти 
закінчити 2013 рік без дефолту, 
вони не здатні цілком виріши-
ти проблеми дефіциту держав-
ного бюджету, фактичного бан-
крутства НАК «Нафтогаз Укра-
їни» чи суттєвих виплат боргів. 
Фінансовий тягар неминуче впа-
де на населення у вигляді вищих 
тарифів на газ, скорочення пере-
ліку пільг, девальвації гривні та 
сповільнення темпів зростання 
заробітних плат. 

Усе це негативно позначиться 
на внутрішньому споживанні, яке 
було головним драйвером еконо-
міки в останні роки. Тож осно-
вний чинник більшості позитив-
них прогнозів зростання ВВП на 
наступний рік – відновлення зо-
внішнього попиту, але такий сце-
нарій є дедалі менш імовірним. 

На вихід
Маргарита Ормоцадзе

Оптимізація, яку вже розпочав 
бізнес, може завершитися масовими 
звільненнями працівників

К
ількамісячні затримки зарплат, працедавці відправ-
ляють персонал у неоплачувані відпустки – буден-
ні явища другої половини 2012-го. Наприкінці року в 
більшості сфер бізнесу почалися звільнення. Кризові 

явища в економіці змушують підприємців проводити чергові 
оптимізації. 

Персонал морально вже готовий до скорочень. За опи-
туваннями Міжнародного кадрового порталу hh, 23% укра-
їнців упевнені, що в 2013 році на їхніх підприємствах відбу-
деться незначне скорочення персоналу, стільки само людей 
очікують масових звільнень. «Насамперед ситуацію на рин-
ку праці корелюють відсутність іноземних інвестицій та еконо-
мія на всіх статтях витрат. Через це ми не сподіваємося на ди-
намічний розвиток нових проектів та збільшення кількості ва-
кансій», – прогнозує Олена Грищук, директор рекрутингової 
агенції «Форсаж». Держстат уже констатує зростання чисель-
ності безробітних на майже 6% із жовтня 2011-го до жовтня 
2012-го. За експертними підрахунками, не мають роботи май-
же 2 млн громадян. Левова частка працівників перебувають 
у «сірій» зоні – у вимушених відпустках або не стають на об-
лік на біржу праці. Ще близько 1 млн осіб на вимогу керівни-
цтва працюють за скороченим до двох-трьох днів і чотирьох 
годин графіком. Дедалі частіше підприємства переводять лю-
дей із легального оформлення на роботу без будь-яких доку-
ментальних домовленостей. 

За даними Держстату, в жовтні 2012 року потреба у пра-
цівниках серед українських компаній зменшилася на 10% по-
рівняно з жовтнем 2011-го та більш ніж удвічі – з «чорним» 
жовтнем 2008-го. «Ми бачимо лише поодинокі прикла-
ди розширення бізнесу, яке приводить до зростання вакан-
сій», – констатує Олена Грищук. Вимушені відпустки, переве-
дення працівників на неповний тиждень або взагалі на не-
офіційну роботу, звільнення будуть актуальними впродовж 
усього 2013 року. Єдина професія, представники якої можуть 
не хвилюватися за своє майбутнє, – IT-фахівці. Програміс-
ти та айтішники лишаються найбажанішими працівниками. 
Зрештою, в 2013 році можуть бути спокійні й бухгалтери –  
у кризові часи та в умовах збільшення податкового тиску їхні 
знання особливо затребувані. Загалом чимало спеціалістів із 
кадрів констатують, що за нинішньої моделі української еко-
номіки, яка не стимулює розвитку бізнесу, попит на фахівців 
щороку знижуватиметься. За різними підрахунками до 2020 
року потреба в робочій силі в Україні зменшиться мінімум на  
2 млн осіб. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Від 1 січня 2013 
року так і не 
набуде чинності 
новий Закон 
«Про державну 
службу», яким 
передбачено 
провести її 
реформу й 
різко підвищити 
зарплати 
держслужбовцям
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П
ротягом 2012 року НБУ і далі робив ставку на 
заперечення економічних законів та штучне 
утримання курсу гривні. Як наслідок – Укра-
їна завершила рік зі значним зменшенням 

золотовалютних резервів і поглибленими диспро-
порціями, які можуть виявитися вже найближчим 
часом. Дефіцит рахунку поточних операцій за 10 
місяців 2012 року зріс на 48% – до $11,1 млрд, що 
зумовлено насамперед витісненням національно-
го виробника імпортом. Цю тенденцію доповнило 
зменшення експорту через спад ділової активності 
на ринках збуту української продукції. Штучно за-
вищений курс гривні лише поглиблював проблеми 
реального сектору економіки, спричинені «азаров-
щиною» в податковій та регуляторній політиці. Зо-
лотовалютні резерви НБУ тануть шостий квартал 
поспіль, і ця тенденція поглиблюється. Обсяг торгів 
валютою на міжбанку за два роки збільшився у три 
– п’ять разів (див. «Мильна бульбашка валют-
ного ринку»), бо девальваційні очікування контр-
агентів зростають, мотивуючи їх спрямовувати на 
цей ринок дедалі більше ресурсів, зокрема з реаль-
ного сектору економіки. При цьому курс гривні з по-
дачі Нацбанку на зазначені тенденції адекватно так 
і не відреагував, хоча й почав досягати дедалі ниж-
чих значень наприкінці 2012 року. 

Дотепер імпорт капіталу покривав поточні по-
треби країни у валюті – зменшення золотовалют-
них резервів пояснювалося стабільно високим по-
питом з боку українців на валюту для поповнення 

$ млрд

МИЛЬНА БУЛЬБАШКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ.
Незмінний валютний курс приваблює покупців валюти 
та спустошує резерви Нацбанку
Стан резервних активів та параметри міжбанківського валютного ринку

За даними НБУ
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Курс, що руйнує економіку
Любомир Шавалюк

Штучна підтримка гривні  
поглиблюватиме кризу

Лише можливо...

Штучне утримування високого курсу гривні може при-
звести до повторення в Україні білоруського сценарію 
різкого обвалу національної валюти – до 15 UAH/USD

заощаджень. НБУ вживав заходів для обмеження 
обсягу готівкових операцій на валютному ринку, і 
вони мали певний ефект, однак насправді валютно-
го стрибка не сталося через стрімке зростання відсо-
ткових ставок за депозитами, яке перетворило час-
тину готівкових заощаджень домогосподарств на за-
ощадження в банках. Проте чистий імпорт капіта-
лу за три квартали 2012 року також зменшився на 
18% порівняно з тим самим періодом 2011-го (так 
іноземні інвестори відреагували на погіршення ін-
вестиційного та політичного клімату в Україні). Дві 
деталі цієї тенденції є критичними для економіки. 
По-перше, у II кварталі 2012-го вперше за щонай-
менше 15 років імпорт капіталу не перекрив дефі-
циту поточного рахунку. Тобто відбувся офіційний 
нетто-відплив валюти з країни, який не лише змен-
шує резерви, а й виймає гроші з банківської систе-
ми. По-друге, приплив капіталу був би значно мен-
шим, якби не безпрецедентний обсяг розміщення 
державних єврооблігацій, від яких до країни за рік 
надійшло майже $5 млрд. Лише за рахунок цих гро-
шей і було виплачено частину кредиту МВФ. Мож-
ливі спроби повторити такі дії і 2013 року. Однак 
ставки залучених позик, які й 2012-го більш ніж 
удвічі перевищували ті, під які кредитує МВФ, 2013-
го можуть виявитися ще вищими.

Тож у 2013 році за браку адекватної економіч-
ним реаліям девальвації дефіцит поточного рахун-
ку залишатиметься критично високим. Поглиблен-
ня рецесії в Європі спричинить зменшення експор-
ту, а половинчасті заходи українського уряду при-
зведуть до втрати і внутрішнього ринку. Імпорт ка-
піталу зменшуватиметься через несприятливий ін-
вестиційний клімат.  Поновлення співпраці з МВФ 
у теперішніх політичних умовах малоймовірне або 
ж буде не в тому обсязі, якого реально потребує ре-
жим Януковича. Тому якщо уряд і здійснить ще 
кілька розміщень єврооблігацій, то ризикує через 
високі відсотки втратити довіру інвесторів та від-
повідно платоспроможність і можливість позича-
ти надалі. За таких умов НБУ щомісяця втрачати-
ме $1–2 млрд резервів, але все одно буде змушений 
девальвувати гривню протягом року. Зрештою, це 
вигідно й експортоорієнтованим бізнес-імперіям 
олігархів і на певний час уряду, який у такий спо-
сіб зможе тимчасово залатати неминучі дірки в бю-
джеті. Питання більше в тому, чи це буде повзуче 
знецінення гривні впродовж року, чи одноразо-
вий (або принаймні дуже стислий у термінах) різ-
кий обвал. Швидше за все, на початку 2013 року 
уряд і Нацбанк відпустять курс гривні – нацвалю-
та може подешевшати на 10–20% (до 9–9,8 UAH/
USD), як у сусідніх країнах. У такому разі частина 
диспропорцій зменшиться, принаймні на певний 
час. Приплив капіталу збільшиться (як, імовірно, й 
обсяг грошей на депозитних рахунках), адже нере-
зиденти (як і громадяни) утримуються від вкладен-
ня коштів у країну зі значним девальваційним по-
тенціалом. А головне – ресурси з валютного ринку 
банки спрямують на кредитування, що позитивно 
вплине на розвиток бізнесу. Негативний бік тако-
го сценарію: суттєве подорожчання імпортних то-
варів, розкручування інфляції. Якщо цього не ста-
неться, Тиждень очікує неминучий обвал гривні 
за білоруським сценарієм 2011 року. Штучне стри-
мування курсу нацвалюти призведе до вичерпання 
резервів НБУ до рівня, що значно нижчий від того, 
який забезпечуватиме покриття трьох місяців ім-
порту. Глибина потенційного обвалу для дуже за-
лежної від імпорту України в такому разі може ся-
гати 12 UAH/USD. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Побільшає 
збанкрутілих 
фінустанов. 
Доля банків 
залежатиме від 
доброї волі НБУ 
на рефінан-
сування, що 
також буде 
використано 
як інструмент 
концентрації 
активів у руках 
«Сім’ї»
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У 2012 році посилилися кризові тенденції в банків-
ській системі України, які нівелювали результа-
ти гасіння наслідків попередньої кризи. Через 
труднощі банків із залученням коштів (в умовах 

зростання девальваційних настроїв населення) та дефі-
цит гривні (спровокований заходами НБУ задля стри-
мування падіння курсу нацвалюти) з другого півріччя 
2011-го почали швидко зростати депозитні та кредитні 
ставки (див. «Мало і дорого»). Проте через недовіру 
населення до банківської системи та штучно утримува-
ний курс гривні ефект вищих ставок для нарощування 
обсягів депозитів виявився короткостроковим. Відтак в 
умовах кризи ліквідності фінустанови і далі скорочува-
ли обсяги кредитування економіки. Власне, й підпри-
ємства значно зменшили попит на кредити, бо в умо-
вах аномально високих ставок, несприятливої світової 
кон’юнктури і внутрішнього податкового та регулятор-
ного тиску бізнес не мав можливості й сенсу розвива-
тися, а отже, і брати позики. Тому обсяги кредитування 
підприємств 2012-го виявилися втричі нижчими, аніж 
2011-го (див. «Мало і дорого»). 

Кредитні програми для фізичних осіб багато фін-
установ також згорнули або ж пропонують непідйом-
ні ставки – понад 25%. Тож «фізики» і далі поверта-
ють старі борги, а банкіри, побоюючись повторен-
ня попередньої кризи, майже не видають їм нових (за 
три квартали чисті погашення заборгованості домо-
господарств становили 12 млрд грн). На цьому тлі бан-
ківська система нібито активно погашає свої зовніш-
ні борги: за три квартали 2012-го її обсяги зменши-
лися майже на 21 млрд грн. Але те погашення є при-
марним, оскільки більша його частина перетворила-
ся на поки що невиплачену кредиторську заборгова-
ність, яка зросла на 18 млрд грн. Усвідомлюючи, що 
курс гривні штучно завищений і може в будь-який мо-
мент обвалитися, банки нарощують валютні активи 
навіть попри те, що регулятор намагається обмежити 
обсяг валютної пропозиції. Про це свідчить зростання 
їхньої валютної дебіторської заборгованості на 17 млрд 
грн 2012 року. Крім того, значну частину коштів бан-
кіри спрямовують на купівлю ОВДП, хоча роблять це 
не завжди добровільно, адже для того треба було бра-
ти рефінансування НБУ, без якого задоволення апе-
титів уряду було б неможливим. Тому в першому пів-
річчі банківський портфель урядових облігацій зріс на 
19 млрд грн. Але вже в III кварталі 2012-го проблеми 
з ліквідністю змусили фінустанови продавати ОВДП. 

Таким чином, у 2013-му банківська система функ-
ціонуватиме на штучному диханні: продаж раніше 
придбаних ОВДП, дедалі більші обсяги рефінансу-
вання НБУ, невиплати за боргами тощо. Однак висо-
кі кредитні ставки на міжбанку – деякі вже перевищи-
ли пікові значення у розпал минулої кризи – свідчать, 
що цих пожежних заходів буде недостатньо для подо-
лання дефіциту коштів у системі (див. «Кредитор 
останньої надії»). Навіть те, що вперше після кри-
зи банки отримали прибуток, який за 10 місяців 2012 
року становив 3,8 млрд грн, не пом’якшує ситуації. У 
2013-му в разі незмінності грошово-кредитної полі-
тики регулятора фінансовий голод у банківській сис-

темі лише зростатиме. Обсяги зовнішніх позик, які 
треба повертати, ще досить великі, а рефінансування 
НБУ не покриватиме потреб банків у грошах. В умо-
вах кризи ліквідності відсоткові ставки за кредитами 
залишатимуться дуже високими, вони позбавлять ба-
жання брати їх навіть у тих небагатьох, хто в ниніш-
ніх умовах може бути в них зацікавлений, тож креди-
тування буде мінімальним. Цей процес може суттєво 
поглибити спад економіки, внаслідок чого збільшить-
ся офіційне та приховане безробіття, погіршиться при-
плив депозитів та зросте кількість неповернутих кре-
дитів. Така ситуація в банківській системі негативно 
впливає на неолігархічний бізнес. Натомість практич-
но кожен олігарх має свій банк, тому коли його осно-
вний бізнес бере кредити, то це означає фактичне пе-
рекладання грошей з однієї кишені в іншу. Крім того, 
підприємства, що входять до бізнес-імперій, мають до-
ступ до фінансування іноземних приватних інвесторів, 
тому і далі накопичують борги у значних обсягах, по-
при весь негатив економічної кон’юнктури. Водночас 
бізнес, який не належить олігархам, практично цілко-
вито залежить від українських банків, тому вимуше-
ний брати кредити під дуже високий відсоток або не 
брати їх узагалі.

Ситуація з рівнем ставок за кредитами та депози-
тами свідчить про те, що українська банківська систе-
ма знову перетворюється на велику фінансову пірамі-
ду. Під кінець 2012 року внаслідок відсутності досту-
пу до рефінансування НБУ збанкрутували кілька не-
великих фінустанов. У 2013 році цей процес може на-
бути значно більшого розмаху. При цьому рефінан-
сування може перетворитися на інструмент тиску на 
власників об’єктів цікавих «Сім’ї». Зокрема, саме з цим 
пов’язують фінансові проблеми банку «Таврика».   

КоРоТКо 
ПРо 2013
Набуває чинності 
закон, який на 
10 років надає 
податкові пільги 
ІТ-компаніям, 
зокрема звільняє 
від ПДВ операції 
з постачання 
програмної 
продукції

Кредитний 
голодомор
Богдан Криницький

Дефіцит фінансових ресурсів 
найбільшої шкоди завдасть малому  
та середньому бізнесу
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МАЛО І ДОРОГО. 
Банківська система не виконує основної функц� – 
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За даними НБУ

«Кредитор останньої над�» не залишає банкам над� 
на порятунок
Рефінансування та кредитні ставки на міжбанківському валютному ринку
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Становище неолігархічного бізнесу 
у 2013 році значно погіршиться під 
впливом визиску, що зростає, з боку 
держави та погіршення економічної 
кон’юнктури

У 
2012 році бізнес радше виживав, аніж роз-
вивався. Вже в І кварталі суттєво впав фі-
нансовий результат збиткових підпри-
ємств, а в наступному – й прибуткового 

бізнесу (див. «Робота у збиток»). Попри це, 
податкова і далі закручувала гайки, збільшуючи 
надходження до бюджету від податку на прибу-
ток підприємств. За підсумками І півріччя 2012 
року галузі неолігархічної промисловості, діяль-

ність яких була спрямована на внутрішній ри-
нок, це, наприклад, виготовлення одягу, виро-
бів зі шкіри та обробка деревини, продемонстру-
вали падіння, вимірюване подекуди двозначни-
ми цифрами. Національний виробник під подат-
ковим і регуляторним тиском, а також внаслідок 
завищеного курсу гривні втратив частину вну-
трішнього ринку. Це відбулося всупереч зростан-
ню споживчого попиту, зумовленого позитивною 
динамікою номінальних зарплат українців, що, 
своєю чергою, було спричинено фінансовим за-
добрюванням електорату за рахунок держбюдже-
ту. Замість українських товарів ринок наповнив 
імпорт, обсяг якого виріс на 8,5% за І півріччя. 
Під впливом погіршення світової кон’юнктури, 
яка вдарила по експортерах, українська промис-
ловість увійшла у стагнацію, спад за 10 місяців 
становив 1,4% щодо цього періоду 2011 року. В 
мінус працювало  будівництво, де виробництво 
за цей період скоротилися на 10,2%, вантажообіг 
– на 6,4%. Розгортання економічної кризи вили-
лося у зниження у ІІІ кварталі прибутковості біз-
несу більш ніж удвічі (див. «Замкнуте коло»).

2013 рік для неолігархічного бізнесу буде ще 
важчим. По-перше, в умовах бюджетної кризи 
уряд чинитиме непосильний податковий тиск, 
який вимиває оборотні кошти підприємств. По-
друге, влада толерує рейдерство, через яке погір-
шується бізнес-клімат у країні та скорочуються 
обсяги інвестицій, внаслідок чого потенціал еко-
номічного зростання та набір інструментів бо-
ротьби з можливою кризою помітно зменшуєть-
ся. По-третє, НБУ провадить недолугу монетарну 
політику, що призвела до критично високих від-
соткових ставок та зробила недоступними кре-
дити для бізнесу, спровокувавши грошовий го-
лод економіки. По-четверте, напередодні виборів 
Кабмін, підвищивши рівень мінімальних зарп-
лат, змусив бізнес зазнавати непомірних витрат 
на робочу силу, що не було підтримано продук-
тивністю, відтак чимало підприємств втратили 
конкурентоспроможність, частково пішли в тінь 
та відмовилися від інвестицій.

Тож 2013 року значно збільшиться кількість 
збиткових підприємств, на яких скорочувати-
муть зарплатні фонди, персонал, тож немину-
че зросте офіційне та приховане безробіття. На-
слідком буде зменшення споживчих витрат укра-
їнців та роздрібного товарообігу, які наразі зрос-
тають, але щомісяця повільніше. Зниження цін 
на тлі падіння виробництва свідчить про погір-
шення купівельної спроможності населення. Це 
вкрай небезпечна тенденція для економіки. Вна-
слідок звуження попиту скорочуватимуться обся-
ги виробництва продукції. Оскільки уряд не має 
стратегії стимулювання внутрішнього попиту, а 
відповідно не в змозі зупинити цей циклічний 
процес, можна прогнозувати подальше знижен-
ня обсягів виробництва. Тож рецесія стане по-
вномасштабною й може зачепити всі галузі еко-
номіки. 2012 року спад економіки найбільше по-
значився на прибутках великих підприємствах.  
2013 року найбільше постраждають малий і се-
редній бізнес, зорієнтовані на внутрішній ринок 
і зосереджені здебільшого у торгівлі, операціях 
із нерухомим майном, у сільському господарстві. 
Поєднання таких негативних чинників, як подат-
ковий та адміністративний тиск з об’єктивними 
економічними обставинами, змушуватимє під-
приємців іти в тінь або масово припиняти діяль-
ність, заморожувати бізнес до кращих часів. 

Між молотом  
та ковадлом
Любомир Шавалюк

млрд грн млрд грн

РОБОТА У ЗБИТОК 
Фінансові результати до оподаткування та податок на прибуток підприємств

За даними Держстату України, Державної казначейської служби України

*Дані наведено без урахування результатів 
діяльності бюджетних установ і малих підприємств. 
Прибуток – сума прибутків до оподаткування 
прибуткових підприємств. 
Збиток – абсолютне значення суми збитків 
збиткових підприємств

Прибуток*
Збиток*

Обсяг сплаченого податку 
на прибуток 
підприємств (права шкала)
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ЗАМКНУТЕ КОЛО
Немає прибутків – немає інвестицій 
Прибуток до оподаткування підприємств та прямі іноземні інвестиц� в Україну за квартал

*Дані за III квартал щодо інвестицій приблизні
**Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ та малих підприємств

Прямі інвестиц� в Україну, $ млрд

Прибуток до оподаткування**, 
млрд грн (права шкала)

$ млрд млрд грн

За даними Держстату України, НБУ

2011                                                            2012
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д 
омінування в українській економі-
ці олігархічних холдингів стало го-
ловною причиною її неконкуренто-
спроможності. Підприємства дістали-

ся олігархам у результаті корупційної прихова-
ної приватизації. Володіння ними не є наслід-
ком нарощування приватного капіталу, як це 
було в західних країнах. При цьому товстосу-
ми неспроможні безпосередньо контролюва-
ти жодне підприємство зі своїх бізнес-імперій 
і вдосконалювати їхню роботу. За цих обставин 
нові власники більшості приватизованих під-
приємств не є підприємцями, їх цікавить лише 
збереження багатства, а не інновації та модер-
нізації виробництв. Єдине, на що вони здатні, 
– оптимізувати бізнес шляхом переведення ка-
піталу в прибутковіші об’єкти, зокрема за кор-
дон. Купівля підприємств у європейських та ін-
ших західних країнах стала головною части-
ною загального відпливу з країни національ-
них інвестицій. 

Без модернізації українські виробництва 
швидко втрачають конкурентоспроможність. 
20 років невідновлюваної експлуатації приво-
дять їх до занепаду. В умовах такого квазіпри-
ватного володіння підтримка господарських 
об’єктів на плаву можлива лише штучними, 
неекономічними методами. Власники холдин-
гів використовують для цього ресурси держави, 
встановивши корупційні відносини з чиновни-
цтвом. Партія влади та її політичні сателіти-
комуністи утримуються коштом олігархічних 
кланів, а тому щиро віддячують останнім і ви-
кривленими в їхніх інтересах законами і роз-
поділом на їхню користь фінансових ресурсів 
економіки. Така корупційно-олігархічна мо-
дель управління дає змогу забрати в суспіль-
ства і перерозподілити блага на олігархічну 
ренту і хабарі (за неофіційними даними, хаба-
рі чиновникам і компаніям-посередникам, за 
якими стоять олігархи, перевалили за 50% сум 
державних замовлень, кредитів чи інвестицій). 

Новітні магнати – перші вороги іннова-
цій, конкуренції, ринкових механізмів, рівно-
сті прав суб’єктів господарювання. Не в змозі 
конкурувати з підприємницькими корпораці-
ями, олігархи усувають їх із ринків усіма мож-
ливими методами (завищуючи ціни на сиро-
вину, доводячи до банкрутства, запроваджу-
ючи непідйомні для бізнесу відсоткові став-
ки, штучні податкові претензії, рейдерські за-
хоплення підприємств, зокрема за допомогою 
контролюючих та силових органів). Вони бо-
яться дрібних товаровиробників, які є гнучкі-
шими та динамічнішими щодо ринкових змін, 
а отже, конкурентоспроможнішими. Саме 
тому провладні клани намагаються перекри-
ти дрібним бізнесменам «кисень» – доступ до 
бюджетних, позичкових та інвестиційних фон-
дів – і створити їм безліч проблем за допомо-
гою «податкових кодексів» та правоохоронних 
органів. Таким чином вони вбивають майбут-

нє нашої економіки, розвиток якої можливий 
лише завдяки підприємницьким інноваціям.

Звичайно, за цієї моделі неможливо при-
множувати загальні прибутки і нарощува-
ти потенціал національного господарства. Де-
градовані пострадянські підприємства, попри 
отримані завдяки політичним зв’язкам сво-
їх головних акціонерів фінансово-цінові пре-
ференції, щедрі державні замовлення та піль-
гові банківські кредити, не здатні розширюва-
ти свою присутність на ринках. Гроші проїда-
ються, а економіка слідом за велетнями мину-
лої епохи впадає в депресію. Єдине джерело за-
гального зростання, яке існувало в цих умовах, 
– величезні урядові запозичення. Так і було 
протягом 2010–2012 років, коли державний 
борг збільшувався в геометричній прогресії. 
У планах уряду на 2013-й – продовження цієї 
«стратегії». Проте життя в борг рано чи пізно 
закінчується. А у випадку, коли кредити тре-
ба повертати через півроку чи рік, Україна вже 
2012-го опинилася в переддефолтному стані, 
кредитори та інвестори запанікували. Наслід-
ки не змусили на себе довго чекати. Промис-
лове виробництво та ВВП знижуються, зростає 
дефіцит бюджету і пенсійного фонду. 

Після виборів політична й економічна си-
туація в Україні суттєво ускладнюється. Олі-
гархічні клани, вочевидь, мають намір поси-
лити свій тиск на політичних та економічних 
опонентів та ще стрімкіше захоплювати націо-
нальні багатства. Останні законодавчі ініціати-
ви (оподаткування продажу іноземної валюти, 
антисоціальний держбюджет-2013 тощо) свід-
чать про піднесення агресивних настроїв ни-
нішньої влади. Вона не бачить природи дегра-
дації української економіки, соціуму і політи-
куму, знову вдається до запозичань (135 млрд 
грн, або майже третина бюджетних надхо-
джень), знекровлює фінансові джерела реаль-
ного сектору, й при цьому головними її пріори-
тетами залишаються державні замовлення та 
інвестиції (які зростають) субурядовим моно-
поліям та їхнім приватним партнерам.

Курс на централізацію, задоволення ін-
тересів олігархів та утискання свобод і конку-
ренції підвели державу до краю фінансово-
економічної прірви. Україна – у хвості світових 
рейтингів щодо простоти ведення бізнесу, кон-
курентоспроможності та фінансової стабіль-
ності, прав і свобод. Різко зменшується кіль-
кість робочих місць. Країна перетворюється 
на гетто для власного народу. Ще трохи – і ми 
опинимося на межі національної катастрофи.  

Вихід із депресивного стану неможли-
вий методами централізованого, корупційно-
адміністративного розподілу суспільних ресур-
сів та цинічної експлуатації олігархічним біз-
несом підприємств. Потрібні інші підходи на 
основі конкуренції, ринкового саморегулюван-
ня, вільного підприємництва, реальної приват-
ної господарської відповідальності. 

олігархічна економіка –  
шлях до національної катастрофи

За нинішньої 
моделі економіка 

приречена на 
деградацію,

її розвиток 
можливий 

лише завдяки 
підприємницьким 

інноваціям, 
переконаний 

Володимир 
Лановий, 

президент Центру 
ринкових реформ 

Країну  
перетворюють  

на гетто для 
власного  

народу
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В умовах 
погіршення 
бізнес-клімату 
та завищеного 
курсу гривні 
інвестиції 
до України 
надходитимуть 
лише з 
офшорів 
українських 
та російських 
олігархів

вже нагадує людський організм, позбавлений імуніте-
ту. Водночас навіть в опозиції поки що не видно по-
статей, а надто команд, здатних таку катастрофу від-
вернути.

2012-й позначений масовим виходом з України 
іноземних банків, які свого часу першими «клюну-
ли» на перспективи її євроінтеграції. Вони або прода-
ють свої активи набагато дешевше, ніж свого часу ку-
пували (як Commerzbank), або згортають операції, як 
Swedbank. Наразі важко спрогнозувати, чи ті, що за-
лишилися, скоро візьмуть із них приклад, чи тримати-
муться до останнього. Зараз, за логікою розвитку по-
дій, приходить черга імміграції промислових інвесто-
рів. Але вони, по-перше, значно менш гнучкі (зокрема, 
їм важче продати свої активи), по-друге, можуть пере-
слідувати більш довгострокові цілі. Утім, нові інвести-
ції, якщо прийдуть, то переважно на підтримку проек-
там, які вже працюють, і в мінімальних обсягах.

Отже, 2013 року, вочевидь, інвестиційна динаміка 
буде кволою: менше піде, але менше й прийде. Може, 
таки надійдуть інвестиції у видобуток газу або, що 
менш імовірно, в сільське господарство (лише за умо-
ви, якщо буде знято мораторій на купівлю-продаж 
землі). Адже сировинні країни дуже часто живуть під 
владою диктаторів, часто-густо корумпованих. Тож 
компанії, які займаються таким бізнесом, звикли до 
відповідних ризиків. Схожа ситуація й з інвесторами 
із країн СНД, насамперед російськими: вони цілком 
адаптовані до української специфіки ведення бізне-
су, адже самі зростали за подібних умов. Відтак, на-
віть якщо офіційний показник обсягу залучених ін-
вестицій вдасться втримати, їх якість може виявити-
ся знач но гіршою. 

Зона 
підвищеного 
ризику
Володимир дубровський

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

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

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

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

• До 2,14 
за п'ятибальною 

шкалою 
знизився індекс 

інвестиційної привабливості 
України у ІІІ кварталі 2012 року. 

Рівень привабливості країни для 
інвесторів, який оцінює Європейська 

Бізнес Асоціація за підтримки 
компан� InMind з 2008 року, 

впав до найнижчого 
рівня за останні 

три роки

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

АФРИКАНСЬКИЙ 
РІВЕНЬ
Умови ведення 
бізнесу в Україні 
одні 
з найгірших 
у світі – оцінка 
міжнародних 
інституцій.

• 73-тя позиція (серед 144 країн)
Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 
(World Economic 

Forum, 2012) 

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

Інвестиційний клімат в Україні  
2013 року не лякатиме лише росіян 

Я
кщо порівнювати нинішню ситуацію з інозем-
ними інвестиціями (звичайно, справжніми, 
без Кіпру) з даними 2009 року, то виявляєть-
ся, що 2012-й став найгіршим за останнє деся-

тиліття. Від жовтня 2011-го до жовтня 2012-го в еко-
номіку України вперше впродовж часу, за який є по-
рівняльні дані з усього світу, окрім Кіпру та Британ-
ських Віргінських островів, було інвестовано менш 
ніж $1 млрд. Індекс інвестиційної привабливості 
України, розрахований Європейською Бізнес Асоціа-
цією, сягнув історичного мінімуму в 2,14 бала, тоді як 
на піку попередньої кризи 2008–2009 років знижу-
вався тільки до 2,22.

Інвестори втікають з України не так під впливом 
кризових тенденцій у світовій економіці, як від міс-
цевих реалій. Передусім – сваволі влади як принци-
пу управління. Незалежного суду не існує, все вирі-
шує, як за радянських часів, «телефонне право». За-
кони й раніше, за традицією Російської імперії, пи-
сано було для дурнів, але ще ніколи в цьому жарті 
не було так мало жарту. Право власності існує більш 
номінально: за рівнем його захисту Україна поділяє 
з Анголою 128-ме – 129-те місця (серед 130 країн) у 
рейтингу IPRI. Навіть якщо пов’язані із владою рей-
дери поки що здебільшого оминають компанії з іно-
земними інвестиціями (хоча й тут уже траплялися 
непоодинокі винятки!), їхні власники добре розумі-
ють, що коли доїдять «чужих», візьмуться за них, аби 
не чіпати «своїх». Досвід Росії та Білорусі вже бага-
то чого навчив.

Символічного підйому України в рейтингу Doing 
Business досягнуто за рахунок певного спрощення ре-
єстрації типового ТОВ та зменшення для нього кіль-
кості податкових платежів. Але ані одне, ані друге не 
є справжніми бар’єрами для бізнесу в українських 
реаліях. Це «фасадна» дерегуляція. Натомість утри-
чі зросла кількість керівників, які зізнаються, що на 
успіх їхнього підприємства можуть істотно вплинути 
персональні зміни в органах контролю та влади.

Якщо раніше іноземців (та й цивілізовану частину 
вітчизняної бізнес-спільноти) підтримував оптимізм 
щодо перспектив подолання проблем, то зараз зали-
шилося переважно розчарування. Що ближче гості 
знайомилися з Україною, то більше розуміли: пробле-
ма не просто в «політичній волі», а й у самій системі, за 
якої така воля просто не може з’явитися, бо сама влада 
тримається на персональних (здебільшого неформаль-
них) привілеях для окремих підприємств та галузей.  
І навіть гіпотетична поява окремого політика, зацікав-
леного у створенні рівних та чесних правил гри, нічо-
го не вирішить. Дедалі більше інвесторів, як вітчизня-
них, так й іноземних, починають усерйоз замислюва-
тися: можлива справжня катастрофа у буквальному 
сенсі. Адже країна зі зруйнованою судовою системою 
та корумпованими право  охоронними органами надто 

Володимир  
дубровський, 
старший економіст 
CASE Україна
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Країни ЄС підуть 
на лібералізацію 
візового режиму 
з Україною. 
Можлива 
активізація 
контактів з 
українським 
громадянським 
суспільством

Н
а початку ХХ століття один німецький соціо-
лог зауважив, що протестантські й католиць-
кі регіони Німеччини мали різний рівень роз-
витку виробництва і споживання. Він був від-

чутно вищим та динамічним у перших і нижчим та 
сповільненим у других. Соціолога звали Макс Вебер. 
З його спостережень постала класична, як на тепер, 
теорія «протестантської етики і духу капіталізму», 
що виводила економічну й загалом суспільну успіш-
ність протестантів з їхнього пієтичного ставлення до 
праці, добросовісності й старанності, менш властивої 
католикам. Час розставив у цій моделі свої коректи-
ви й акценти, які зводилися до одного незаперечно-
го знаменника: в модерному світі рівень суспільного 
та економічного розвитку країни визначається ступе-
нем успішності її осердя – середнього класу. Післяве-
берівська доба історії людства додала ще одну зако-
номірність – middle class став не лише рушієм техно-
логічних та економічних зрушень, що поставили єв-
ропейську цивілізацію в центр світобудови, а й архі-
тектором сучасних націо нальних держав. Нині май-
бутнє середнього класу в Україні викликає серйозне 
занепокоєння, а отже, не може не непокоїти й доля її 
суверенітету та національної ідентичності.

Переможна хода національних відроджень без-
державних та упосліджених «маленьких» народів у 
ХІХ столітті за своїми масштабами й значенням ані-
трохи не поступалася соціальним та економічним 
трансформаціям: соціальним, промисловим і техно-
логічним революціям. Рушійною силою більшості 
цих змін була нова буржуазія, яка стрімко розроста-
лася кількісно і якісно. Від кінця середньовіччя ма-
трицею її соціальної свідомості було культивуван-
ня індивідуалізму, самовдосконалення, помірнос-
ті та обстоювання свого максимально незалежно-
го економічного статусу. Діставшись важелів впли-
ву на політиків, середній клас подарував їм напро-
чуд важливий мобілізаційний ресурс – національну 
ідентичність, основану не лише на етнічних, а й на 
соціально-політичних цінностях.

Сумною закономірністю нашої історії є той факт, 
що за сукупністю своїх психологічних рис українці 
як етнос і громадянська нація водночас завжди де-
монстрували повний набір фундаментальних для 
середнього класу якостей: індивідуалізм, покладан-
ня на себе, підприємливість. Утім, на жодному з від-
тинків історії йому не щастило бути вповні зреалі-
зованим і затребуваним. Довгий час русифікова-
ні міста не залишали шансів для зростання власне 
українського підприємництва. Феномен останнього 
за явив про себе досить пізно – у період промисло-
вої революції, але не в дрібному та середньому біз-

несі, а в тому самому олігархічному сегменті, який, 
за Вебером, був принципово ворожий середньому 
класу. Цукрові магнати з українськими прізвища-
ми на кшталт Харитоненків, Симиренків або Тере-
щенків не завжди мали власне українську ідентич-
ність, цілком комфортно почуваючись у «Русском 
міре». Більша частина національно свідомої укра-
їнської інтелігенції платила буржуазії взаємною 
нелюбов’ю, наївно мріючи виплекати еліту нації із 
селянства. Речники ж національного проекту, опер-
того на середній клас, як, наприклад, Євген Чика-
ленко, лишалися поодинокими винятками.

Тож немає нічого дивного в тому, що індивідуа-
лізм, прагнення громадянських свобод та юридич-
ної рівності роблять середній клас ворогом ниніш-
нього політичного режиму, який воліє бачити в на-
роді слухняних і цілковито підконтрольних підда-
них, аніж самодостатніх громадян. Через це вла-
да робить ставку на свій «середній клас»: чиновни-
ків, суддів, правоохоронців, працівників бюджетної 
сфери, яких намагається видати за національну бур-
жуазію, підгодовуючи її символічним підвищенням 
зарплат і пільгами. Чи варто казати, що цей ерзац 
середнього класу не має зі своїм прототипом нічо-
го спільного. Середній рівень доходів не є автома-
тичним свідченням належності до середнього класу, 
для якого визначальними є самозайнятість, еконо-
мічна й соціальна автономність від державного сек-
тору управління та економіки. Спільником влади в 
несприйнятті середнього класу є його економічна 
антитеза – олігархат.  

Однак зараз чи не найбільшою небезпекою є на-
віть не так проблеми з маргіналізацією вільного під-
приємництва, податковий тиск та чиновницький 
розбій, як те, що середній клас і досі викликає воро-
жі почуття в решти суспільства, асоціюючись зі ско-
робагатьками й нуворишами. Цю викривлену кар-
тинку в масовій свідомості старанно культивують 
і влада, і її сателіти-олігархи. Наслідки такої мані-
пуляції доходять до абсурду: народ, уболіваючи за 
«правильних» ментів мильних серіалів, що мочать 
ненависних комерсантів, водночас із захватом сте-
жить за гламурною тусовкою скоробагатьків і чи-
новників, які грабують недограбоване. Втім, це не 
тільки сон розуму суспільства, а й недостатня актив-
ність самого вільного бізнесу, який наразі не до кін-
ця усвідомив себе в ролі промоутера змін, що здатні 
переломити ситуацію в країні. Відколи це усвідом-
лення стане реальністю й спонукою до дій, майбут-
нє українського проекту перестане лякати невизна-
ченістю.  

Незручний 
middle class
олексій Сокирко

Вільний бізнес має нарешті усвідомити 
себе в ролі промоутера змін, що здатні 
переломити ситуацію в країні

Лише можливо...

Представники неолігархічного бізнесу у відповідь на 
посилення тиску займуть активнішу політичну пози-
цію в боротьбі з режимом
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Українському медіа-ринкові нічого 
доброго не світить

2
012 рік виявився чи не найменш сприятливим 
для українських медіа: одні видання закрива-
лися, інші скорочували штати, натомість кіль-
кість старт-апів тяжіла до нуля; інформаційний 

баланс був, м’яко кажучи, небездоганним, навала за-
мовних матеріалів (як редакційних, так і «джинси» – в 
окремих випадках до 40% контенту) розмивала інсти-

туційну релевантність преси, телебачення, радіо та ме-
режевих проектів, передвиборна активність лише за-
гострила всі ці протиріччя.

Якщо тенденції збережуться, навряд чи найближ-
чим часом тут варто чекати на покращення, втім, як і в 
будь-якій іншій сфері, де стикаються політика, бізнес 
та інтереси суспільства. 

Іноземні експерти зазвичай шукають ознак фор-
мальних утисків свободи слова, інститутів цензури чи 
порушення прав журналістів у тій чи тій країні. Для 
них індикатором негараздів є екстремальні, але екзо-
тичні практики на кшталт вікопомних «темників» або 
викрадення загального улюбленця, сміливого репор-
тера й телезірки. Вони мають рацію, але цього не до-
статньо, важливо ще дослідити, як ціла система пра-
вил, формальних і неформальних, сприяє конкуренції, 
даючи перевагу найбільш оперативним, компетент-
ним і незалежним поширювачам інформації та ідей.

По-перше, слід знову й знову відзначити висо-
кий рівень монополізації українських ЗМІ. Телеві-
зійні канали належать ліченим олігархам, друкова-
на преса зосереджена в руках медіа-картелів із не-
прозорою власністю, які, зокрема, й у маніпулятив-
ний спосіб сконцентрували на собі левову частку ре-
кламного ринку, і без того невеликого. Остання об-
ставина позбавляє сенсу реальну конкуренцію між 
різними виданнями в своєму сегменті й узагалі ста-
вить питання про її можливість. 

По-друге, система оцінки популярності того чи 
того видання не просто недосконала чи морально за-
старіла, а й засадничо спрямована на дезінформа-
цію: замість рахувати офіційно сертифіковані на-

клади рейтингова агенція користується вельми 
суб’єктивними опитуваннями з непевними кри-

теріями. Що ж до вимірювань споживання телепро-

А
реал функціонування офіцій-
ної культури 2013 року шири-
тиметься кількісно, проте нової 
якості навряд чи набуде. Дер-

жавні чиновники, маскуючи еконо-
мічні негаразди та політичні проти-
стояння, загалом і завжди схильні на-
рощувати вал видовищ для звичай-
них громадян і задобрювати інтелі-
генцію помпезністю та пафосом чер-
гових «на державному рівні» відзна-
чених ювілеїв. Та оскільки й без того 
проблемний бюджет навряд чи місти-
тиме більше реальних асигнувань на 
культурні заходи, то чекати якогось 
особливого креативу чи бодай серед-
нього рівня якості від таких дійств не 
варто. Державний культурний офіці-
оз щораз більше муситиме робити хо-
рошу міну за поганої гри, підкуповую-
чи своїм псевдопатріотичним змістом 
хіба наївних. Вочевидь, своєї кульміна-
ції цей процес сягне не у 2013-му, а в 
2014-му, коли відзначатимуть 200-річ-
ний ювілей від дня народження Та-
раса Шевченка. Якщо найближчим 

часом, а весь 2013-й стане підготов-
кою до цього й справді епохального 
святкування, якесь чудо не перефор-
матує державної культурної політики, 
то на річницю почуємо традиційно-
нав’язливе рокотання сотень бандур 
і побачимо тиражовану смушково-
кожушну постать класика.

Проте офіціоз може бути не лише 
державним. Корпорації, приват-
ні меценати й навіть, на перший по-
гляд, незалежні митці дедалі активні-
ше творитимуть прошарок культури, 
котрий можна назвати санкціонова-
ним, що чітко проявилося 2012 року. 
Це культура, нібито автономна за дже-
релом виникнення, окрема від потуг 
державних міністерств та відомств, 
проте глибоко конформістська за 
своєю суттю – некритична й побудо-
вана у відповідності до звірених із по-
зицією влади кліше. В ідеологічному 
плані санкціонована культура вико-
нує ту саму роль, що й офіційні дер-
жавні заходи: підмінює непривабли-
ву реальність показово-веселими ма-

совими дійствами. У такий спосіб при-
ватні ініціативи підтримують генераль-
ну лінію влади й створюють додаткову 
конкуренцію справді новаторським та 
конструктивним культурним починан-
ням. До санкціонованих слід зараху-
вати й контрольовані міськими адмі-
ністраціями або оплачені комерцій-
ними установами вияви молодіжної 
культури: стрит-арт у визначених міс-
цях, веселих ролерів на колись рево-
люційних майданах та брейк-дансерів  
у дні колишніх радянських свят.

Утім, останні протестні події в 
ширшому (мітинги проти мовного 
закону, виступи на підтримку кана-
лу TВi) чи вужчому («Гостинна респу-
бліка» в Києві) масштабах, котрі міс-
тили потужну культурну складову (ви-
ступи музичних гуртів, поетичні чи-
тання, мистецькі лекції), а також від-
носний успіх громадянського впли-
ву на усправедливлення результатів 
парламентських виборів надихати-
муть українську більшість до серйоз-
нішої мобілізації, зокрема й культур-

Коротко 
про 2013
30 травня 
довгожитель у світі 
рок-музики джо 
Кокер представить 
у Києві нову 
платівку. Лана 
дель Рей,  що 
очолює чарти і 
збирає мільйонні 
перегляди  
в інтернеті,  
10 червня завітає 
з «ознайомчим» 
візитом, адже буде 
в Україні вперше. 
А харизматичні 
Depeche Mode 
виступлять 
29 червня 
на підтримку 
13-го альбому. 
Вочевидь, хлопці 
не забобонні

Погані новини
Юрій Макаров

Хто не з нами, той проти нас
Ростислав Семків

У 2013 році глибшатиме розрив між санкціонованою культурою і неформальною 
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дукту, саме недавні скандали у фаховому середовищі 
поставили серйозні питання щодо їхньої незалежнос-
ті. Інакше кажучи, якщо більшість учасників ринку то-
лерують вочевидь спотворену й непрозору інформа-
цію про цей ринок, чи справді він є тим, чим здається?

По-третє, об’єктивні показники фінансової діяль-
ності медіа доводять, що майже всі вони… збиткові! В 
такому випадку виникає природне запитання: навіщо 
й за рахунок чого підтримують існування стількох «за-
йвих» каналів та видань, коли наявний ринок не в змо-
зі їх усі прогодувати? Навіщо тримати на штучному ди-
ханні проекти, які мали б сконати в природний спосіб? 
Навіщо потрібні одному видавцеві два журнали прак-
тично однакового формату news magazine?

Гіпотези напрошуються самі собою, наразі їх три: 
1) власники свідомо кидають гроші в піч, розраховую-
чи на підвищення капіталізації своїх активів (офіцій-
на версія); 2) власники утримують збиткові проекти як 
особисту зброю заради чи то піар-активності, чи то по-
літичного впливу; 3) деякі великі гравці мають додат-
кові джерела прибутку, характер і призначення яких 
змушує вдаватися до геть конспірологічних версій: зо-
крема, їхні медіа-імперії служать витісненню з так зва-
ного ринку реально незалежних ЗМІ.

У будь-якому разі тотальна ілюзорність медіа-
ринку полегшує маніпуляції з боку влади, яка в руч-
ному режимі регулює доступ до нього тих чи тих за-
собів інформації, аж до їх вилучення з мереж розпо-
всюдження чи відключення від кабельних мереж, що 
мало місце в 2012 році й, вочевидь, триватиме у 2013-
му. Технологій легального відновлення справедливос-
ті, зокрема в суді, не існує як таких.

Окремим рядком слід згадати мовну політику ЗМІ: 
українською випускають менш ніж 40% загального 
накладу газет, менш ніж 17% – журналів і менш ніж 

28% телевізійного контенту для аудиторії, 2/3 якої є 
україномовною, – пряме свідчення того, що медіа жи-
вуть за якимись окремими від суспільства законами.

Таким чином, очевидно, що фактори розвитку ЗМІ 
перебувають поза ними сами, а отже, робити будь-які 
прогнози стосовно цієї сфери можна або методом екс-
траполяції, або досліджуючи власне першопричи-
ни. Такими є політична ситуація в країні, посилення 
чи послаблення конкретних олігархічних груп, рівень 
іноземної активності, а також суб’єктивні чинники: 
ступінь усвідомлення власниками того чи того ресур-
су безперспективності сучасної моделі медіа-проекту. 
Відтак на найближчих років зо три українському 

медіа-ринкові нічого 
доброго не світить. Із 
різних причин зни-
катимуть останні не-
залежні медіа – то-
тальна збитковість, 
непрямий тиск вла-
ди з допомогою по-

датківців, судів тощо. Почастішають позови проти 
найбільших критиків влади, а якщо введуть кримі-
нальну відповідальність за наклеп (що дуже ймовір-
но) – відбудеться кілька показових процесів над жур-
налістами з «посадкою». Телебачення остаточно пе-
ретвориться на зомбоящик і дебілізатор. Українська 
мова в ефірі чи шпальтах буде неабиякою рідкістю. 
Журналістику великою мірою зведуть до інформуван-
ня й «джинсування»…

Утім, є все-таки надія, що остаточної деградації ме-
діа не допустять самі журналісти, частина з яких доте-
пер успішно їй опиралась, і українська більшість, яка 
теж стане на захист справжньої журналістики, як це 
було під час мовних протестів. 

КоРоТКо 
ПРо 2013
Роль культурних 
інституцій 
іноземних 
країн в Україні 
зростатиме. Окрім 
уже традиційної 
активності 
поляків, німців, 
французів і 
британців, 
імовірним є 
пожвавлення 
й інших 
закордонних 
культуртрегерів, 
відтак між ними 
посилюва тиметься 
конкурентна 
боротьба за увагу 
місцевої публіки

ної. Оте пробуджене «треба ж щось 
робити» обернеться найперше само-
діяльними мистецькими починання-
ми, котрі втілити відносно легше, ніж 
організувати кооперативний спротив 
бодай місцевому чиновницькому сва-
віллю. Тому цілком можливе виник-
нення значної кількості низових іні-
ціатив, що ставитимуть собі скром-
ну мету й базуватимуться на принци-
пах взаємної допомоги та сусідського 
співфінансування. Якщо цей імпульс, 
котрий уже починає виявлятися, пе-
реросте у щось масштабніше, про-
цес стане каталізатором і для онов-
лення офіційних культурних форма-
тів. Коли ж цього не трапиться, черго-
ва хвиля неформального культуртре-
герства згодом спаде, але впродовж 
2013 року вона, вочевидь, навпаки, 

наростатиме: спільнота прагне дії, 
однак поки що не революційної. 

Зі сказаного випливає, що пара-
лельно розвиватиметься ще одна тен-
денція: мистецтво, котре постає з усві-
домлення потреби змін, котре є су-
блімацією революційної дії, немину-
че ставатиме дедалі більш політизова-
ним і радикальним. Дотепер художни-
ки та поети могли з успіхом наполяга-
ти на необхідності більш рафіновано-
го естетизму, право на котрий здобули 
ще авангардні мистецькі гурти 1990-х. 
Але у 2004-му з’явилось, а від 2010-го 
постає щораз гостріше питання наці-
ональної та ідеологічної належності 
митця: публіка хоче не лише насоло-
джуватися запропонованими твора-
ми, а й знати, на якому боці барикад 
автор і чи він узагалі збирається на ба-
рикади. Політизація культурного про-
стору наростатиме й почне диверсифі-
куватися: не виключено, що 2013 року 
ми побачимо мистецькі пропозиції на-
віть із виразною партійною належніс-
тю, а більш загальні ідеологічні наліп-
ки, як-от «ліве/праве мистецтво», «ре-
волюційна/традиційна культура» ме-
рехтітимуть перед очима спостерігачів 
та учасників процесу частіше й частіше. 
Вочевидь, радикалізується також мис-
тецька критика – близькість до політи-
ки завжди робить її нещадною.

Політизація мистецтва здатна 
суттєво зашкодити його естетично-
му змістові – досконалість форми 
та майстерність вислову й штри-
ха надто часто приносять у жертву, 
коли треба висловити бадьорий ба-
рикадний зміст. Але політичні проти-
стояння мобілізують зусилля й штов-
хають тепер уже не митців, а «бій-
ців культурного фронту» до глобаль-
нішої активності. Отож культурне 
життя 2013 року обіцяє бути інтен-
сивнішим, різноманітнішим, проте, 
вочевидь, більш спрощеним і навіть 
банальним. 
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Медіа-імперії можуть 
служити витісненню  
незалежних ЗМІ  
з так званого ринку 

Лише можливо…

Фільм «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» переможе в 
оскарівській номінації «Кращий іноземний фільм», 
що спонукатиме чиновників виділити гроші на пер-
ший український блокбастер – фантастичний неону-
ар з елементами поетичного кіно.

На крісло міністра культури в новому уряді претенду-
ватимуть Таїсія Повалій і олег Скрипка. Посаду діста-
не той, хто краще виступить на вокальному шоу «Піс-
ні для президента».

Із прицілом на ювілей класика Україна започаткує 
міжнародну Шевченківську літературну премію, журі 
якої очолить Іван драч.
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Мова – не лише засіб спілкування та збере-
ження інформації, а й спосіб самовизначен-
ня як окремої людини, так і певної спільно-

ти в масштабах країни стосовно актуальних цін-
ностей, засад взаємодії, сценаріїв розвитку. У цьо-
му сенсі сучасний стан української мови в державі 
Україна свідчить про подальше загострення бороть-
би, часом прихованої, часом відкритої, між майбут-
нім і минулим, між чітко окресленими сценаріями 
або повноцінного існування як частини Європи, або 
повернення в орбіту чи то безпосередньо до складу 
Імперії.

Ключовою подією 2012 року стало ухвалення 
Верховною Радою скандального Закону «Про засади 
державної мовної політики». Намагання влади дати 
російській мові додаткові преференції не свідчило 
ані про захист прав людини, ані не пов’язане з Єв-
ропейською хартією мов. Останню від початку було 
вигадано спеціально для підтримки не просто мов 
меншин, а мов, що зникають (бретонська у Франції, 
фризька в Нідерландах, верхньолужицька в Німеч-
чині), – російській нібито ніщо не загрожує. Що ж 
до забезпечення прав і свобод громадян, то це взага-
лі найменша з турбот правлячого режиму.

Суспільний спротив, численні акції протесту 
влітку 2012 року виявили закономірність, не до кін-
ця усвідомлену ані патріотичною громадськістю, ані 
проімперськими силами: проти утисків державної 
мови масово виступили не лише українсько-, а й ро-
сійськомовні громадяни, доводячи цим, що проти-
стояння між українською та російською мовами має 
передусім не лінгвістичний, а політичний характер. 
Інакше кажучи, за державну мову як необхідний 

атрибут демократичної європейської України висту-
пає та частина населення, яка не відчуває ностальгії 
за колоніальним минулим і сподівається на її про-
грес. І, як засвідчила реакція суспільства на мовний 
закон, таких більшість. Мова однозначно є для укра-
їнської більшості цивілізаційним маркером. Саме 
мовне питання, точніше демонстративне знущання 
з інтересів українців та державного суверенітету, ви-
кликало потужну хвилю суспільної активності, яка 
реалізувалася не лише в публічних акціях протесту, 
а й у повсякденних зусиллях на рівні громад, профе-
сійних спільнот, груп за інтересами. Громадські ор-
ганізації, які складаються переважно з волонтерів, 
ведуть власні дослідження, організують акції тиску 
на окремі бізнеси, які порушують права україномов-
них, займаються просвітницькою діяльністю тощо.

Проте демарш парламенту плюс практична руй-
нівна діяльність «вертикальної» влади призвели до 
подальшого погіршення стану державної мови, ма-
сового порушення прав україномовних громадян, 
які становлять дві третини населення країни. У бага-
тьох містах Сходу й Центру вони взагалі позбавлені 
права на освіту рідною мовою, не кажучи про право 

на спілкування з орга-
нами влади, суду, про-
куратури тощо, тим 
більше про її вживан-
ня на роботі чи в сфе-
рі сервісу, транспорту. 
Російськомовний кон-

тент становить понад 70% ефіру провідних загаль-
нонаціональних телеканалів і понад 60% ефіру ра-
діостанцій, натомість частка музики українською 
опустилася до жалюгідних 3,4%. Російською вида-
ється 60 % сумарного накладу газет і 83% журналів. 
Російські книжки домінують у продажу в пропорції 
87 до 12 (продукція англійською, польською тощо 
становить менш як 1%), при цьому вперше за остан-
ніх кілька років вітчизняні видавництва випустили 
більше ніж половину російськомовного продукту за 
накладами (поки що не за кількістю назв). Унаслі-
док згаданого закону похитнулося становище дер-
жавної мови навіть у поодиноких сферах, де доне-
давна їй було забезпечено переважання (кінопро-
кат, реклама).

Домінування російської в культурному та сус-
пільному просторі України не є наслідком ані віль-
ного вибору громадян, ані об’єктивних ринкових 
процесів. Політичні рішення щодо її «регіонально-
го статусу» були ухвалені шляхом неприхованих ма-
ніпуляцій. Що ж до українського ринку книжок та 
ЗМІ, то його в практичному сенсі не існує через за-
гальний стан економіки, панування позаринкових 
механізмів і відкриті кордони. 

У 2013 році стан справ у мовній сфері значною 
мірою залежатиме від нової розстановки сил у Вер-
ховній Раді. За сприятливих обставин на порядку 
денному стоїть першочергове скасування антикон-
ституційного закону з усіма подальшими наслідка-
ми на рівні областей і міст. Разом із тим на часі й 
подальша мобілізація громадськості, яка має забез-
печити підпір «знизу». Без нього опортуністичні по-
літики можуть обмежитися декоративними руха-
ми, фактично толеруючи подальший занепад одні-
єї із засад держави й державності. Адже глибоко по-
миляються ті, хто вважає, що мовний закон продо-
вжить русифікацію тільки східних та південних ре-
гіонів, де високий відсоток російськомовних, – осно-
вна його загроза якраз у поширенні на всю терито-
рію України, зокрема на заході. Для цього регіонали 
передбачили в ньому всі необхідні інструменти.   

Чинник мобілізації 
більшості 
Юрій Макаров 

НА ПоРЯдКУ дЕННоМУ 
СТоїТь СКАСУВАННЯ  
АНТиКоНСТиТУЦІЙНо-
Го ЗАКоНУ ПРо оСНоВи 
МоВНої ПоЛІТиКи

КоРоТКо 
ПРо 2013
На січневій сесії ПАРЄ 
ухвалить чергову 
резолюцію стосовно 
України з оцінкою 
парламентських 
виборів 2012 
року. Тональність 
Ради Європи 
стосовно Києва 
стане суворішою. 
Буде прийнято 
рекомендації щодо 
покращення ситуації 
з демократією
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