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ПІСЛЯ ВІДСТАВКИ: ЯКИМИ Є ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСГУБЕРНАТОРА СААКАШВІЛІ В ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ?

Руслан Кермач

Минулий
інформаційний
тиждень
стартував з резонансної публічної заяви
Міхеіла Саакашвілі про намір залишити
посаду
голови
Одеської
обласної
державної адміністрації (ОДА), яку він
обіймав протягом останніх півтора років.
Своє бажання піти з посади Саакашвілі
мотивував згортанням реформ в регіоні та
підтримкою президентом корупційних
кланів на Одещині. Невдовзі Кабінет
Міністрів України на своєму черговому
засіданні підтримав відставку одеського
губернатора.

Україна у фокусі

Політичний аналітик фонду «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Особлива резонансність нещодавнього рішення Саакашвілі була продиктована не так самим
бажанням останнього піти із посади, як тими гучними обвинуваченнями, що під час виступу
про відставку губернатор висловив на адресу президента Порошенко та його найближчого
політичного оточення. Як відомо, ніколи до цього Саакашвілі не наважувався публічно
критикувати самого президента, який власне й затвердив його на посаду губернатора. Під
його різку критику тією чи іншою мірою періодично потрапляли люди з президентської
адміністрації і соратники глави держави, що лише опосередковано могло кинути тінь на
самого Порошенка.
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Тепер же вперше створюється враження, ніби вже колишній губернатор однозначно
перетнув межу і з відставкою у нього розв'язуються руки, аби стати черговим яскравим
викривачем в стані критиків нинішньої влади і президента. Хоча не виключено, що публічна
критика влади і президента з боку Міхеіла Саакашвілі є лише тільки частиною витонченої
політичної технології, за допомогою якої Банкова створює свій ручний опозиційний проект,
покликаний поглинути бодай частину протестного електорату. В умовах перманентного
зростання протестних настроїв та посилення опозиційних партій в Україні така стратегія аж
ніяк не позбавлена сенсу.
Однак, претензія Саакашвілі на статус головного опозиціонера в Україні може не
виправдатися з цілої низки причин. По-перше, в таборі критиків влади конкуренція на даний
момент як ніколи висока. Причому соціально-орієнтований популістський порядок денний
деяких з нинішніх лідерів опозиції вочевидь буде значно ближчим середньостатистичному
українському виборцеві. Боротьба з корупцією, ліберальні перетворення, чи то й створення
сприятливих умов для малого і середнього бізнесу, про які зазвичай говорить Саакашвілі,
можуть знаходити достатню підтримку хіба що в середовищі умовно освічених і
підприємливих представників молоді та досить вузького прошарку середнього класу в
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Україні. Для широких мас населення, реально здатних забезпечити своїми голосами
пристойний результат для політичної партії, гасла екс-губернатора Одеської області та його
соратників навряд чи представляють значний інтерес. Тож реальний електоральний
потенціал антикорупційної ліберальної платформи в Україні залишається достатньо
обмеженим.
Ускладнює ситуацію ще й наявність конкуренції в цьому і без того досить тісному в
українських реаліях ліберальному електоральному сегменті. Без об'єднавчих зусиль
лібералам вкрай важко буде заручитися досить відчутною підтримкою з боку громадян на
наступних чергових або ж, можливо, позачергових парламентських виборах.
По-друге, оцінюючи шанси політичного проекту під керівництвом Саакашвілі, не варто
недооцінювати фактор інформаційної та медійної підтримки для подібного проекту.
Очевидно, що людині, яка безкомпромісно критикувала багатьох впливових чиновників і
олігархів, вкрай важко буде домогтися прихильності з боку підконтрольних останнім
інформаційних ресурсів і телеканалів. Скоріше навпаки, медіа впливових українських
олігархів можуть почати відкриту інформаційну кампанію з дискредитації Саакашвілі та його
найближчих політичних соратників. І судячи з усього, зробити це буде не так вже й важко, з
огляду на об'єктивно доволі сумнівні досягнення в роботі екс-губернатора Саакашвілі на
своїй останній посаді.
Нарешті, імідж Саакашвілі як безкомпромісного борця з корумпованою владою в Україні
дещо підірваний його досить тривалим перебуванням у цій самій владі. Превалювання
гучного піару та популізму над реальними справами також стали характерними ознаками
стилю роботи Міхеіла Саакашвілі в масовому публічному сприйнятті. Складається враження,
що зірковий час скандального грузинського політика все-таки вже позаду, непрямим
підтвердженням чого може служити зафіксоване соціологами майже дворазове просідання
за останній рік рейтингу позитивного до нього ставлення з боку українських громадян – з 42%
до 22%.1
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Разом з тим екс-губернатор Саакашвілі справді міг би внести певне пожвавлення і об'єднавчу
динаміку в стан теперішніх достатньо розрізнених ліберальних політичних сил і стати
лідером такого об’єднаного політичного проекту. На тлі можливого падіння популярності та
дискредитації старого політичного класу, надто після публікації електронних декларацій,
потенційно відкривається непогана перспектива для утвердження в Україні нових
незаплямованих політичних проектів. Хоча на теперішньому етапі все ж таки складно
говорити однозначно про реальні мотивації раптового включення в публічну політику
відставного губернатора.

1

Суспільно-політичні настрої населення: жовтень 2016 // http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvennopoliticheskie_nastroeniya_naseleniya_oktyabr_2016.html
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ПЕРЕМОГА ДОНАЛЬДА ТРАМПА: ЧОГО ЧЕКАТИ У
МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ
Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала значною подією у
міжнародній політиці. Про ймовірні наслідки та можливі ризики цієї події як у
міжнародній політиці, так і для України свої думки висловили експерти Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва – Марія Золкіна, Олексій Гарань та Ірина
Бекешкіна.
Щодо пріоритетів Трампа на зовнішній
арені, то наразі більше відкритих запитань,
аніж зрозумілих і чітких орієнтирів, якими
він послуговуватиметься. Однак
певні
висновки, та радше — застереження,
зробити все ж можна.

Марія Золкіна
Політичний аналітик фонду «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

По-перше, змін у зовнішній політиці,
зокрема, в пріоритетності окремих
напрямків, варто очікувати в принципі.
Тяглості у порівнянні з попередніми
роками президентства Барака Обами не
буде. Та в яких напрямках і наскільки
глибокими будуть ці зміни — поки
незрозуміло.

По-друге, найбільш імовірно, що для Трампа втратить пріоритетність трансатлантична
співпраця — як в рамках двосторонніх відносин США —ЄС, так і в межах євроатлантичної
спільноти (ролі США в НАТО). Таке припущення можна зробити з логіки його найбільш чітких
заяв про можливий вихід США з ряду міжнародних зобов’язань (особливо — у сфері
міжнародних торгівельних зв’язків) або ж перегляду «правил гри». Останнє стосується,
наприклад,
можливих
спроб
зміни
ролі
США
в
межах
Альянсу.
По-третє, російський напрямок, всупереч багатьом негативним очікуванням, на мій погляд,
виглядає якраз таки менш однозначним. Я не поділяю позиції про неминучість «bіg deal» між
Трампом та Кремлем. Ключова характеристика Дональда Трампа як політика — це
непередбачуваність. З одного боку, він справді може спробувати «домовитися» з Росією. І
якщо це відбудеться, це означатиме, що вигідний новому президенту США вплив Росії в
одних питаннях буде отримано за рахунок поступок і політики «заплющених очей» в інших.
Очевидно, що сирійське питання і переговори союзників можуть набути нового забарвлення.
Якщо ж говорити про найбільш вдалий момент «торгів» Росії щодо її ролі в Сирії, то він
настає саме зараз. Втім, лише в разі готовності нового президента США до латентної
домовленості з Кремлем.
З високим ступенем вірогідності можна прогнозувати, що США більш не бути рушійною
силою світових глобалізаційних та інтеграційних процесів. Те, завдяки чому США фактично і
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стали лідерами політики інтегрованості різних регіонів на політичній мапі світу. В цьому —
суперечливий характер заяв Трампа як кандидата: зробити сильнішою Америку за рахунок
часткової відмови від її лідерства у ряді процесів — це алогічно. Як Трамп-президент
впорається з цими викликами — передбачити неможливо. У той саме час навіть ті напрямки,
які, очевидно, втратять для нього актуальність (як-то НАТО і ЄС) можуть продовжувати за
інерцією де-факто розвиватися за рахунок інституційної пам’яті (одній людині, навіть
президенту, може бути складно зламати механізм, роками спрямований на розбудову
трансатлантичної єдності), а також самої Республіканської партії. Так, більшість
республіканців в Конгресі зовсім не гарантує повноцінної підтримки всіх ініціатив Трампа.
Республіканці в цілому залишаються в межах своєї загальної доктрини: Америка — сильний і
жорсткий гравець на міжнародній арені. А це автоматично зменшує шанси на якісь одіозні
політичні ідеї, якщо Трамп спробує реалізувати.
Щодо України, то я не робила би завчасно апокаліптичних висновків. Саме тому, що він як
політик і президент — незрозуміла світові постать. Але варто готуватися до того, що ми точно
не потрапляємо в пріоритетні напрями зовнішньої політики нового президента. І не тільки
тому, що є ризик домовленостей з Росією: більше через патерналістський характер
поведінки України на міжнародній арені, очікування підтримки як даності — і в політичній, і в
фінансовій, і в дипломатичній площинах. Для нової адміністрації ми точно не будемо в
переліку «важливих тем». Але головне, щоб ми не потрапили до пунктів потенційних
домовленостей та торгів з Кремлем. Виходити треба з сценаріїв найгірших: зменшення
дипломатичної підтримки України, можливо — макрофінансової (з точки зору підтримки
реформ), нівелювання шансів на посилення військово-технічного і оборонного
співробітництва (навіть враховуючи вже «програшну» для України позицію про непостачання
летальної зброї, «просунуту» партнерами Трампа в межах республіканської партії). На моє
переконання, непередбачуваний новий Президент США — це, звичайно, мінус для
міжнародної підтримки України, але може обернутися і позитивом — як мінімум, для
внутрішньої мобілізації політичних еліт та системи державного управління. За
замовчуванням або просто для того, аби перешкоджати зміцненню Росії, Україну в
Вашингтоні більше, вочевидь, не підтримуватимуть.
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За матеріалами «Голосу України»: http://www.golos.com.ua/article/278995
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Дональд Трамп під час виборчої компанії
робив заяви, які лякали не лише Україну, а
й американських союзників у НАТО. Він
говорив тезами, які знайшли відгук у
частини американців: про зменшення
обов’язків, відмову платити за потреби
союзників тощо. Але конкретна політика
Трампа залишається загадкою.
Олексій Гарань

Україна у фокусі

Професор політології НаУКМА, науковий
директор фонду «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва

Мабуть, сферою найбільших змін буде внутрішня політика, бо саме тут Трамп наобіцяв дуже
багато. І головне, передвиборна риторика це одне, але зараз, ставши президентом, він
проводитиме її суттєву корекцію. Наприклад, саме президент Ніксон, який належав до
республіканців і вважався антикомуністом, розпочав «розрядку» з Радянським Союзом і
Китаєм і закінчив війну у В’єтнамі, вивівши звідти американські війська.
Згадаймо також, що і Буш-молодший, і Обама з держсекретарем Клінтон на початку своїх
каденцій намагалися побудувати добрі стосунки із Путіним, але, через дії Кремля ця політика
зазнавала невдач.
У Трампа немає достатнього зовнішньополітичного досвіду. Подивимося, як
формуватиметься його зовнішньополітична команда, хто, і за який напрямок відповідатиме. І
хто візьметься курувати український напрямок.
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Дуже важливим моментом для України є позиція Конгресу. А, як відомо, обидві партії (і
республіканці, і демократи) підтримують Україну. Конгрес, зокрема, ухвалював рішення про
можливість надання зброї Україні. І ці рішення на сьогодні лишаються в силі.
Відсутність жорсткої партійної дисципліни в Конгресі – дуже важливий момент. Конгресмени
більш незалежні у формулюванні своєї позиції з тих чи інших питань від президента, який
належить до їхньої партії, ніж, наприклад, в інших країнах світу депутати залежні від прем’єрміністра. Традиційна, жорстка позиція республіканців на користь Україні. Переобраний
відомий прихильник України сенатор Дж. Маккейн, так само як і інші члени «українського
кокусу», які лобіювали підтримку України.
За матеріалами «Укрінформу» та «Політеки»
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Дональд Трамп непередбачуваний, але в
США є свої запобіжники. У цій країні
серйозну роль відіграє Конгрес, особливо
коли мова йде про рішення відносно
фундаментальних засад політики США.
Хоча президент як голова виконавчої гілки
влади має також велику вагу, і від цього
нікуди не дітися.
Ірина Бекешкіна

Україна у фокусі

Директор фонду «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва
Заяви Трампа досить суперечливі. В своїй першій промові одразу після перемоги він не
сказав нічого конкретного. Новий президент збирається об'єднувати американців – це
питання внутрішньої політики. І друге – дружити з усіма країнами. Це цілком може означати
якісь зрушення в зовнішній політиці США.
Та дружити з усіма країнами можна по-різному. Чи не буде ця дружба на основі ізоляції США
від того, що відбувається в світі? США називали світовим жандармом ще в СРСР. З іншого
боку, це той поліцейський, який зберігає порядок у світі. За жанром, Штати можна назвати
«добрим поліцейським». Якщо США ізолюються від світових процесів і зосередяться лише на
внутрішніх справах, то це може мати для світу погані наслідки. І для України також.
Водночас навряд чи Трамп буде спеціально погіршувати стосунки з Україною. Щоправда,
Києву можуть загрожувати негативні наслідки від його прагнення дружити з Росією. Тоді
Україна буде просто віддана на поталу Росії.

dif.org.ua

За матеріалами «24 каналу»
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КОНТРОЛЬ ЗА ПАРТІЙНИМИ ФІНАНСАМИ: ПЕРШІ
РОЗЧАРУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Олексій Сидорчук

Україна у фокусі

Політичний аналітик фонду «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

9 листопада завершився строк подачі
фінансових звітів політичних партій за ІІІ
квартал 2016 р. до Національного
агентства з питань запобігання корупції
(НАЗК). Чотири парламентські партії –
«Народний
фронт»,
«Блок
Петра
Порошенка «Солідарність», «Самопоміч» і
Радикальна партія Олега Ляшка – вперше
повинні відзвітуватись за використання
державних коштів, які вони наприкінці
вересня
отримали
від
НАЗК.
«Батьківщина» вчасно не подала до НАЗК
необхідних документів, тому отримала
державні кошти лише на IV квартал цього
року, тоді як «Опозиційний блок» узагалі
відмовився від бюджетних субсидій.

Подані партіями звіти за перші два квартали 2016 р. наочно продемонстрували їхнє
небажання грати за новими правилами: усі парламентські партії вирішили не показувати
своїх справжніх донорів та приховати реальні витрати. Не менш тривожним були і результати
аналізу фінансових звітів, проведеного НАЗК. З одного боку, запізнілий запуск системи
звітування призвів до того, що НАЗК не могло вимагати від партій досконалого заповнення
звітів. Однак навіть у таких умовах висновки про аналіз звітів, опубліковані НАЗК на своєму
сайті, навряд чи можна назвати задовільними. Зокрема, співробітники антикорупційного
органу не помітили у звітах великих політичних партій жодних порушень правил
фінансування, хоча в деяких випадках порушення лежали на поверхні: наприклад,
фінансування «Батьківщини» юридичним особами, бенефіціарами яких є іноземці, чи
отримання «Самопоміччю» анонімних внесків.
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Скоріше за все, такі порушення є лише верхівкою айсбергу, однак нездатність чи небажання
НАЗК вказувати на них ставить під сумнів здатність цього органу виявляти інші, куди більш
суттєві відхилення від нових правил, такі як фінансування партій за допомогою підставних
осіб чи готівковими коштами через «тіньову бухгалтерію», а також приховування реальної
власності, статків і витрат партій. Проблема загострюється і внаслідок того, що НАЗК досі не
отримало повноцінного доступу до необхідних інформаційних баз органів державної влади.
З іншого боку, НАЗК уже зараз може скористатись іншими інструментами, аби посилити
власну спроможність аналізувати партійні звіти. По-перше, прийняти публічну пропозицію
директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, використавши
можливості бюро, яке вже має доступ до багатьох реєстрів державних органів. По-друге,
координувати зусилля із організаціями громадянського суспільства, такими як «Чесно» та
«Ейдос», що вже проводять власний аналіз фінансових звітів партій. Без налагодження
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ефективного контролю з боку НАЗК прозорість фінансування українських партій залишиться
недосяжною метою.

Україна у фокусі
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ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ: НАСЛІДКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА.
ОПИТУВАННЯ ЕКСПЕРТІВ
Електронне
декларування:
наслідки
для
суспільства.
Опитування експертів

Фонд «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва – Опитування
експертів
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Щоб з’ясувати думку експертів
щодо
перших
результатів
електронного декларування статків
топ-посадовців, а також наслідків
цього процесу для суспільства,
Фонд «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва 4–8 листопада
2016 року провів серед українських
експертів опитування. Усього було
опитано 58 експертів, узагальнену
думку яких публікуємо нижче.

Опитані експерти позитивно оцінюють результат електронного декларування, з них
абсолютна більшість – безумовно позитивно. Менше десятої частини опитаних оцінюють
результат електронного декларування двояко – у чомусь позитивно, у чомусь негативно.
Серед політиків, які найбільше зробили для того, щоб система електронного
декларування була створена і запрацювала, експерти відзначили насамперед Єгора
Соболєва, Петра Порошенка та Віктора Чумака. Окрім того, значна частина експертів
вважає, що заслуга за впровадження електронного декларування лежить не на якомусь
конкретному українському політикові чи групі, а на західних партнерах та міжнародних
організаціях, які тиснули на українську владу, та громадянському суспільстві.
Опитані експерти схиляються до думки, що реальні статки посадовців є вищими, аніж
вказані в деклараціях. Однак значна частина експертів погоджується з тим, що дані в
документах більшості декларантів все-таки не надто відрізняються від реальності.
Декларації Юлії Тимошенко та Олега Ляшка вразили опитаних експертів найбільше.
Певне враження справили й декларації Андрія Лозового та братів Дубневичів.
Відносна більшість опитаних підтримала думку, що НАЗК ретельно перевірятиме лише
декларації найбільш одіозних політиків та чиновників, а до всіх інших підходитиме більш
формально.
Водночас
лише
3
експерти
вважають,
що
е-декларації
використовуватимуться як спосіб розправи з опозицією.
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ПЕРЕМОГА ТРАМПА НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ У США:
ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА УКРАЇНИ
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Думки експертів щодо наслідків введення електронного декларування поділилися.
Відносна більшість схиляється до думки, що наслідки будуть серйозні, проте не
радикальні, і майже стільки ж експертів вважають, що наслідки будуть не істотними.
Водночас лише кілька експертів висловили думку, що наслідків не буде взагалі.
Серед основних імовірних наслідків експерти виділили падіння довіри населення до
влади, втрату рейтингів парламентськими партіями і появу шансів для нових партій,
проведення фактичної амністії легалізованих статків і доходів. Дещо менше експертів
бачать наслідком реальний наступ на корупційні схеми та отримання Україною
безвізового режиму з ЄС. В той же час дострокові парламентські вибори чи масові акції
протесту, на думку експертів, малоймовірні.
Абсолютна більшість опитаних переконані, що відповідальність за порушення
антикорупційного законодавства понесуть лише окремі чиновники чи політики, причому
ця відповідальність буде вибірковою.
Наступними кроками після імплементації електронного декларування повинна стати
системна перевірка даних (у співпраці НАЗК, НАБУ, ДФС, МВС, ГПУ тощо), створення
незалежного антикорупційного суду та активна робота громадського сектору, який
повинен здійснювати паралельну перевірку декларацій та відстежувати й контролювати
процес офіційної перевірки.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені
Ілька Кучеріва 10–15 листопада 2016 року
провів експертне опитування «Перемога
Трампа на президентських виборах у
США: ймовірні наслідки для світової
політики та України». Метою опитування
було з’ясувати думку експертів щодо
ймовірних результатів у зовнішній
політиці,
які
будуть
зумовлені
перебуванням Д. Трампа на посаді
Президента США. Усього опитано 32
експерти.
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Фонд «Демократичні ініціативи»
ім. Ілька Кучеріва – Опитування
експертів


Для опитаних експертів, як і для абсолютної більшості соціологів, перемога Дональда
Трампа стала несподіванкою. Так, лише 5 експертів визнали, що були впевнені, або
радше впевнені, у перемозі Трампа, а 27 зазначили, що скоріше передбачали перемогу
кандидата від демократів Гілларі Клінтон.
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Пост-фактум можна виділити наступні причини перемоги Трампа: невдоволеність
наявною політичною елітою; краща мобілізація свого електорату та високий рівень
несприйняття кандидатки від демократів. Вагомими причинами також є незадоволеність
політикою Обами, його економічною, медичною, соціальною програмою; зрозуміла
мова, апелювання до емоцій американців у кампанії Трампа та загальне відчуття того,
що справи розвиваються у неправильному напрямку, що знайшло відображення у його
кампанії; позиція «мовчазної більшості» щодо мігрантів тощо.
Опитані експерти вважають, що політика Трампа зміниться майже по усіх напрямах: і
щодо співпраці з НАТО і ЄС, і стосовно дій на Близькому Сході, а також політика щодо
України та Росії. Залишиться незмінною, на думку експертів, лише політика стосовно ролі
США у міжнародній антитерористичній боротьбі.
Експерти вважають, що США скоріше не відмовлятимуться від взятих на себе
міжнародних зобов’язань чи домовленостей, однак їх думки розділились навпіл щодо
того, чи зростатиме ізоляціонізм Америки на міжнародній арені.
Більше половини опитаних експертів вважають, що відносини США і Росії дещо
покращаться з огляду на те, що адміністрація Трампа намагатиметься обходити
проблеми, де можливі конфліктні ситуації з Росією.
Щодо санкцій проти Росії, то вони не зазнають змін, якщо вона не змінить своєї
поведінки. Такої думки дотримуються більше 2/3 загальної кількості опитаних. Щодо
політики у відношенні України, то, на думку більшості експертів, політична, дипломатична
та військова допомога залишиться без змін, а от щодо фінансової допомоги думки
поділилися: дещо переважає думка, що вона залишиться на тому ж рівні, проте певна
частина експертів прогнозує її зменшення. Варто відзначити також значну частку
експертів, які поки що не готові давати прогнозів щодо підтримки України адміністрацією
Трампа.
Найбільшими загрозами на міжнародній арені експерти вважають насамперед
непередбачуваність та імпульсивність Трампа, а також імовірне розхитування системи
міжнародного права та безпеки; зменшення активності в НАТО та підтримки союзників
США в Європі; дилетантство Трампа у зовнішній політиці, слабка адміністрація; надмірний
прагматизм у зовнішній політиці, який превалюватиме над цінностями демократії та
зростання ізоляціонізму США. Також перемога Трампа може стати кейсом успіху для
європейських ультраправих.
Щодо України, то основні загрози перебувають у площині військового конфлікту з Росією.
Серед них: зменшення (відміна) санкцій США щодо Росії, перспективи компромісних
домовленостей з Кремлем за рахунок українських інтересів; зменшення дипломатичної,
макрофінансової, військово-технічної підтримки України, а також витіснення українського
питання на маргінес американської зовнішньої політики.
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