
1|{о чекае на нашп1 гаманц1
в цьому роц1?
Робцпц економ1чншй проеноз в |кра[н| - слрава
нев0яина, 3означас 0окпор економ1чнцх наук
1з [1олпавц 8лаёцслав [онноренко.
А0хсе в наш1й 0ерхсав1 0!юпь не економ!нн1 законш,
а пол|пцчна йоц1льн!спь. [ому з 0оломоаою
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_ 9к на ф1нансову сичац|ю в
наш!й дерхав| можрь вплину-
ти уш:аден1 наприк!нц| минулого
роц ф!нансов| угоди }кра[ни з
Рос!ею?
- ['!рем'ер-м!н!стр йикола Аза-

ров заявив, що, якби не рос!йський
кредит, }кра|на була б на гран! де-
фолц' }ому зрозум!ло, що в к0рот-
костроков!й перопекгив| будь-який
приплив грошей у нашу дерхаву
- на користь. 3а рацнок них уряд,
прим|ром, мохе погасити величез-
н! борги ,{ерхказнанейства й на
даному етап! вряцвати в!тнизняну
економ|ц в!д банкррства. 8днак
лише уряду в!домо, на що саме бу-
дугь витрачен! т! рос|йськ! кошти.
! будь-як! позики рано чи п!зно до-
ведеться повертати. [1огашати
борги новими боргами пост!йно
неможливо. 1ому без серйозних
струкцрних економ!чних реФорму-
кра|нська економ!ка буде наблиха_
тися до дефолц.

- [обто об!цяна Рос!ею позика
мохе допомопи певним чином
урегулювати економ!нну ситуац!ю
в держав!' й цього ро|<у в укра-
|нц!в е щанс прожити 6ез затри-
мок зарплат та р!зних соцвиплат
! нав!ть отримати можпиве певне
3нихенням ц!ни на газ д'!я спо-
живач!в?

- ]ак, на п!вроц' а за найкращими
пр0гнозами - на р!к, сицац!я справ-
д! мохе покращитися' якщо саме на
ц! потреби п!дуь т! кошти. 3а рац-
нок позики мохугь (покрити) деф!-
цит бюдхец, ! ми змохемо якось
протягнуги 2014 р!к. }с! виплати за
захищеними стапями,!'ерхавного
бюдхец (зарплати прац[вникам
бюджетних установ' пенс!], стипен-
д||, першонергов! видатки на осв!ц
на медицину тощо) будщь вчасно !

в повному обсяз! виконуватиоя' ,[,о
того х чинн!й влад! нин! др(е неви-
г!дне будь-яке зайве збурення лю-
дей. Але складаетьоя вр€|)кення' що
народу лише кидають нергову к!ст-

щ, аби втихомирити хоч на деякий
час. мке спрямування цих кошт!в
на (протдання) - покриття борг!в !

зд!йснення р!зних виплат - не (ви-
л!цо' економ!нну сицац!ю в держав!
в ц!лому. !-{е н!би боротися лише !з

симптомами 3ахворювання, не л!к-
в!дувавши при цьому його принин.
[ак нерез деякий нас хвороба мохе
проявитися знову' [обто на реальн!

кардин€шьн! 3м!ни на краще поки
що спод|ватися не доводиться. А за
умов п!дписання угоди про асоц!а-
ц!ю з 06 за к!лька рок!!в ми могли б
зд|йснити реформування економ[ки.
! 2014 р!к 6у9 би' мохливо, набага-
то вахчим, н!х нам!чаеться. &е тод!
почалися б серйозн! зм!ни в еконо_
м!ц! з виходом на [| самодостатн!сть
за 3-5 рок!в. 1аким шляхом пройшли
ряд держав св!ц' |1рим!ром, при
всцп! до 0вросоюзу про 11ольщу
казали, що вона проходила пер!од
шоково1 терап!|. А в }кра1н! вхе по-
над 20 рок!в тривао пер!од шоково|
х!рург!|.. '

- Ёа що, на 8ашу думц' мала
б п!ти така по3ика, а6и все-
таки квил!щватиш в!тнизняну
економ!цР

- Ёа вс! т! заходи, що могли б при-
звёсти до сиотемних зм!н; - на ре-
форми та модерн!зац|ю економ!ки,
п!двищення концрентоспромох-
ност! в!тчизняного товаровироб-
ника' створення умов для розви-
тц малого й оереднього б!знесу'
А друге, що могло б призвеоти до
,(одужання> нашо] економ!ки, _ уго-
да про асоц!ац!ю з 0вросоюзом,
яка ставить др(е хорстк! вимоги
щодо подолання корупц!1 в дерхав!.
Фсобливо це стосуетьоя викорис-
тання бюдхетЁих кошт!в' 3ахист
дерхавного та м|сцевого 6юркет!в
в!д розкрадання _ це те.дхерело, 3а

ращнок якого мохна забезпечити
п|дняття зарплат, пенс!й, стипенд!й
з одного боц та скоротити подат-
ковий тиск на б!знес - з !ншого.

- 9ого нам чекати в|д цьогор!н-
ного 

'[ерх6юд)!(ету' 
як оц!нюоте

урядовий прое!с головного ко-
щторису держави?- (ошти в!тчизняного Аерхбюд-
жец' на халь' витрачаються аб-
солютно неефекгивно. {-1рим!ром,

буд!вництво наших дор|г обходить-
ся удв!н! дорохче' н* польоьких'
Бюркет минулого роц був сформо-
ваний з надто нере€шьними цифра-
ми дох!дно| чаотини. }ряд закладав
зростання економ!ки до 3,5 в|дсотка.
Фднак нещодавно йикола Азаров у
3[у|1 зазначив, що великим досягнен-
ням буде, якщо в цьому роц! ми ви-
йдемо хоча б на нульовий пок€|зник.

!ох!дну чаотину бюркец закла-
дають, виходячи !з запланованого
зростання економ!ки. [о6то витрати

* (андидат економ[нних наук
8ладислав !-оннаренко: .9кщо
укра1нц! продовхуватимшь
збер!гати сво1 кошти в банках
| не буде ах!отаху !з зацп!вл!
долар!в, то до к|нця цього роц
црс мохе п!днятися максимум
до дев'яти гривень за долар)

планують п!д доходи. А ми вхе к!лька

рок!в спостер!гаомо не 3ростання, а
пад!ння економ!ки в окремих га1у-
зях. Аоходи закладають нереальн!,
а витрати зд!йснюють не ефешивно.
1ому кра!на пост!йно потребуе вну-
тр!шн!х ! зовн!шн!х запозичень. Фтак
з роц в р!к наша дерхава хиве в
кредит. ]ак! тенденц!] нам!чаються
! цього роц. у б!льшост! кра1н св!-
ц, коли бачать, що дох!дна частина
не виконуеться' проводлть секвестр
бюдхец, тобто скощнують видат-
ки 3а нез€!хищеними статтями (по_
кращення матер!ально-техн{нно|
бази заклФв, шримання дегщат|в,
урядовц!в тощо), щоб збалансувати
бюдхет.

_ Ёа якому р!вн! сл!д он!щва-
ти !нфляц|ю' та чи де|цевщатиме
й надал1 нач|ональна валюта?

- (урс валют значною м!рю за_
лехатиме в!д повед!нки населення.
Адхе з кохним роком усе б!льше

укра1нц!в дов!ряе сво| кошти в!тчиз-
нян|й банк!вськ!й систем!. ! якщо
люди запан!цють ! поннрь маоов0
за6ирати гривнев! заощадхення з
банк!в, то або значно зросте !нфля-

фя, або з!рветься црс. Ёещодавно
йикола Азаров заявив про те' що
[/!хнародний валютний фонд вима-
гае 3ни3ити црс гривн! удв!н!. [обто
до 1 6 гривень за долар! 3в!сно, уряд
запевнив, що не п!де на це. Але екс-
перти !\48Ф ц! цифри х узяли не з!

стел!! ,{умаю, що вс!м економ!стам
зрозум!ло, що црс гривн! е шцчно
занихеним! | девальвац|1 (знец|нен-
ня) гривн! до 10 в|доотк|в (8'8 грн/
долар).нам не уникнуги. Але, якщо
укра1нц!, що прод0вхують збер!гати
значн! кошти в банках на гривневих
рацнках, почнугь пан!цвати ! ах!о-
т€)кно сщп0вувати валюц' то црс
мохе перевищити 9 грн/долар'

€п!лцвалася 8алентина |щЁнко


