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Розрекламоване перед самими виборами “підвищення пенсій” до 284 гривень є ніщо інше, як передвиборчий хабар.
Максимум, що може зробити теперішній уряд – здійснити
разові виплати у вересні, жовтні та листопаді. На більше грошей в бюджеті не вистачить. Не вірите? Переконайтеся!
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НАСПРАВДІ НІЯКОГО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ НЕ БУЛО! Урядова
постанова “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення”, на основі якої
пенсіонери отримали додаткові кошти, чітко говорить, що йдеться не про
підвищення пенсій, а про “щомісячну державну адресну допомогу по
пенсії”. Адресна допомога є разовою виплатою, яку так же легко скасувати, як і
запровадити, як тільки її “адреса” - голоси виборців – більше не буде потрібна.
УСПІХИ УРЯДУ ЯНУКОВИЧА, ЩО ДОЗВОЛИЛИ ДАТИ ЛЮДЯМ ЦЕЙ
ХАБАР – ЛИПОВІ! Це мильна булька, яку довго надували перед виборами і
яка лусне тим гучніше, чим більше вона надута. В тих цифрах, які розповсюджуються в листівках за Януковича, не показано однієї дуже важливої речі – а
саме того, що тільки за серпень цього року зовнішній борг України зріс більше,
ніж за попередні ДВА РОКИ. Гроші, витрачені на пенсії, уряд взяв у борг!
Надалі уряду доведеться не підвищувати пенсії, а витрачати бюджетні кошти,
щоб повернути борг, за рахунок якого Янукович купляє собі голоси пенсіонерів.
Ваш голос куплено за гроші, які потім здеруть з ваших дітей та онуків. Кожний з
вас також може спитати знайомого бухгалтера, і він вам скаже, що типовою
практикою є зарахування доходів і витрат в тому періоді, коли це зручно. На
початку цього року урядом Януковича було штучно зменшено базу розрахунку
пенсій, і ви протягом дев'яти місяців недоотримували гроші, які ваші діти
сплатили у вигляді податків. Зате зараз ці кошти, разом з узятими в борг,
дивовижним способом спливли на поверхню (а заодно і покращили цифри у
порівнянні “Ющенко-Янукович”). Аякже! Хороше швидко забувається, і якби
пенсії підвищили в січні, як того вимагала опозиція, зараз пенсіонери вже і не
відчували би такої вдячності до діючого прем'єра, а вдячність – це голоси. До
того уряд не віддавав вам те, що вам належало. І до наступних виборів – а це
буде аж через п'ять років, - причин діяти по закону і платити пенсії чесно в
уряду не буде.
Врешті-решт, УРЯД САМ ВИЗНАЄ, ЩО “ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ” ТИМЧАСОВЕ! Тільки він визнає це не в яскравих листівках, розрахованих на
очі виборців, а в проекті бюджету на 2005 рік, де жодних коштів на підвищення
пенсій НЕМА! Уряд не планував і не планує стабільного підвищення пенсій та
зарплат. Натомість несподіваний викид в економіку раніше неврахованих
(тобто СХОВАНИХ від народу) коштів спричинив зростання цін, яке залишиться і тоді, коли передвиборча подачка закінчиться.
Тим часом соціологи засвідчили зростання рейтингу Януковича. Також вдалося
з'ясувати, що магічною цифрою, після якої люди починають голосувати за
діючого прем'єра, є 70 гривень. Цій владі вдалося купити деяку частину народу
на гроші, які і так належать народу.
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У жовтні цього року минає 20 місяців з початку діяльності нині діючого уряду на чолі з прем'єр-міністром України Януковичем В. Ф. (з грудня 2002 р.). Це
непоганий привід для підведення певних підсумків.
Адже 20 місяців – це строк, за який, з одного боку, можна багато зробити, а
з другого – можна добре простежити минулі і майбутні тенденції.
Пропоную для простеження тенденцій діяльності уряду Януковича взяти за
основу не далекі від людей макропоказники, а приземлені дані, які
безпосередньо визначають розмір “кишені” кожного українця.
Ніщо так не характеризує фінансовий стан людини краще, ніж співвідношення її доходів і витрат. Доходом для більшості українців є зарплата, а
витрати безпосередньо залежать від цін на товари і послуги, якими людина
користується найчастіше.
Отже, давайте порівняємо, як змінювались наші доходи і ціни на основні
групи товарів. Думаю, не варто враховувати тут ціни на товари чи послуги, якими переважна більшість наших громадян не користується: нерухомість, автомобілі, закордонні туристичні путівки і т. ін. Для об'єктивності оцінки зміни
нашого стану за останні 20 місяців порівняємо наші зарплати і ціни на товари,
які складають основу споживчого кошика. А це основні продукти харчування і
пальне. Використаємо табличну форму для спрощеного сприйняття.
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Категорія

Грудень 2002 р.

Жовтень 2004 р.

Зміна, %

М'ясо (свинина), 1 кг

12 грн.

28 грн.

+133%

М'ясо (телятина), 1 кг

10 грн.

25 грн.

Сало, 1 кг

7 грн.

18 грн.

Ковбаса любительська, 1 кг

7 грн.

Ковбаса краківська, 1 кг

10 грн.

Яйце куряче, 10 шт.
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+157%

Сало, 1 кг

7 грн.

18 грн.

+157%

14 грн.

+100%

Ковбаса любительська, 1 кг

7 грн.

14 грн.

+100%

20 грн.

+100%

Ковбаса краківська, 1 кг

10 грн.

20 грн.

+100%

2,5 грн.

4 грн.

+60%

Яйце куряче, 10 шт.

2,5 грн.

4 грн.

+60%

Молоко (сер. жир.), 1 л

1 грн.

1,80 грн.

+80%

Молоко (сер. жир.), 1 л

1 грн.

1,80 грн.

+80%

Олія, 1 л

4 грн.

7 грн.

+75%

Олія, 1 л

4 грн.

7 грн.

+75%

Бензин А-95, 1 л

1,70 грн.

3,05 грн.

+80%

Бензин А-95, 1 л

1,70 грн.

3,05 грн.

+80%

Дизельне пальне, 1 л

1,25 грн.

2,70 грн.

+116%

Дизельне пальне, 1 л

1,25 грн.

2,70 грн.

+116%

Мінімальна зарплата

165 грн.

237 грн.

+44%

Мінімальна зарплата

165 грн.

237 грн.

+44%

Середня зарплата по Україні

443 грн.

604 грн.

+36%
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Чи варто коментувати очевидне – діяльність уряду Януковича призвела до
значного погіршення матеріального становища переважної більшості громадян
України.
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