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Ukraina
Anna Górska
Rozkład sił przed wyborami
Działania polityków ukraińskich od dłuższego czasu podporządkowane są logice
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kampanii wyborczej. Niemożliwe są więc ani
trwałe sojusze, ani efektywna działalność Rady
Najwyższej. Ukraiński parlament proceduje
wyłącznie wtedy, gdy liderzy Partii Regionów
i Bloku Julii Tymoszenko osiągają porozumienie w interesujących ich kwestiach.
Na początku lipca zakończyła się kolejna
sesja Rady Najwyższej, uznana przez wielu
ekspertów za najmniej efektywną w historii
ukraińskiego parlamentu. Obrady RN blokowali raz przedstawiciele partii pani premier
(BJuT), raz głównej siły opozycyjnej (Partii
Regionów). Przez ponad miesiąc wszyscy
oczekiwali na trwalsze porozumienie tych
sił politycznych, ale kolejne rozmowy koalicyjne zakończyły się tradycyjnie – wzajemnymi oskarżeniami. Tym samym rząd Julii Tymoszenko nie ma większościowego poparcia
w RN i nie może liczyć na przyjęcie swoich
projektów ustaw bez porozumienia z partią
opozycyjną Wiktora Janukowycza, a to – na
pół roku przed wyborami prezydenckimi –
staje się coraz trudniejsze. W wyborach tych,
jak wynika z sondaży, głównymi konkurentami będą Janukowycz i Tymoszenko. Według
Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa, na Janukowycza gotowych jest głosować 22 procent wyborców,
na Tymoszenko 13 procent, a na trzeciego
w rankingu Arsenija Jaceniuka 11 procent.
Janukowycz wygrałby też w drugiej turze
z każdym z konkurentów.
Kampania wyborcza może przynieść korekty tych notowań. Pewne jest jednak, że to
właśnie cele wyborcze będą nadrzędne w następnym sezonie politycznym na Ukrainie.
Takie ustawienie priorytetów oznacza, że mało
prawdopodobna jest konsolidacja polityków
w walce z kryzysem ekonomicznym.
MFW zmienia reguły gry
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
w istotny sposób odstąpił od zasad, które
wcześniej narzucał beneﬁcjentom swoich
kredytów stabilizacyjnych. Trudno określić,
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czy jest to trwała zmiana, czy tylko reakcja na szczególny charakter obecnego kryzysu, ale dzięki liberalizacji polityki MFW
Ukraina i premier Julia Tymoszenko unikną prawdopodobnie poważnych problemów
budżetowych.
Już przy drugiej transzy kredytu stand by
MFW wyraźnie złagodził swoje wcześniejsze wymagania wobec Ukrainy, zwiększając
między innymi dopuszczalny deﬁcyt budżetu
państwa do 4,4 procent PKB i zezwalając, by
połowa pozyskanych środków została przeznaczona na jego ﬁnansowanie (wcześniej tego
rodzaju kredyty były przeznaczane wyłącznie na podtrzymywanie bilansu płatniczego
i traﬁały do banków centralnych). W lipcu
Fundusz nie tylko zwiększył dopuszczalny
deﬁcyt budżetowy do 6 procent, ale całość
transzy (3,3 miliarda dolarów) przekazał
ukraińskiemu rządowi na obsługę zadłużenia zagranicznego i ﬁnansowanie deﬁcytu
budżetowego.
Środki uzyskane z MFW są wyjątkowym
wsparciem dla Tymoszenko, ponieważ pozwolą uniknąć największego zagrożenia,
jakim w przededniu wyborów byłaby niemożność wypłacenia pensji w budżetówce
i emerytur. Eksperci uznawali takie zagrożenie za realne. Wbrew raportom Tymoszenko o wykonywaniu budżetu w ponad
stu procentach, w pierwszych miesiącach
roku wykorzystano wszystkie możliwe rezerwy (łącznie z podatkami zbieranymi za
przyszłe okresy), a rząd i tak część wydatków budżetowych ﬁ nansował z obligacji
Narodowego Banku Ukrainy. Wzrost dochodów budżetowych, mimo deklaracji Tymoszenko, wydaje się mało prawdopodobny w warunkach spadku PKB w pierwszym
kwartale o ponad 20 procent i – jak należy
oczekiwać – przy podobnym wskaźniku za
drugi kwartał (ocena realnej sytuacji ekonomicznej jest utrudniona, ponieważ rząd
utajnia część wskaźników i opóźnia publikacje danych dotyczących PKB).
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Pośrednio obawy przed poważnymi problemami ﬁnansów publicznych potwierdza
intensywność, z jaką Julia Tymoszenko zabiegała o uzyskanie zagranicznych kredytów, oraz fakt, że zgodziła się w zamian za
wsparcie ﬁnansowe na inną niepopularną
decyzję, czyli podwyżkę cen gazu dla ludności. Wzrost opłat za gaz Tymoszenko może
zrekompensować wsparciem socjalnym (lub
jego obietnicą); problemy z ﬁnansowaniem
wydatków budżetowych byłyby dla pani premier bardziej kosztowne politycznie.
Aresztowanie zabójcy(?)
Georgija Gongadze
21 lipca specjalny oddział Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał byłego szefa
wywiadu wewnętrznego generała Ołeksija
Pukacza, oskarżanego o bezpośredni udział
w zabójstwie dziennikarza Georgija Gongadze we wrześniu 2000 roku. Jego aresztowanie, choć jest aktem sprawiedliwości, raczej
nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, kto był
inspiratorem zbrodni.
Poszukiwany listem gończym generał
Pukacz, którego współudziałowcy oskarżyli
o bezpośredni udział w zabójstwie Gongadze, a fakt ten potwierdza orzeczenie Sądu
Najwyższego Ukrainy z 8 lipca 2008 roku,
ukrywał się przez blisko sześć lat na żytomierskiej wsi. Jego aresztowanie wywołało
spekulacje polityczne, w jakim stopniu jest
to efekt poszukiwań milicji i służb, a w jakim akt polityczny związany ze zbliżającymi
się wyborami prezydenckimi. Na pewno zatrzymanie zabójcy i jego zeznania będą wykorzystywane przez polityków, ale wątpliwe
jest, by odegrały istotną rolę w tej kampanii.
Pukacz nie może obciążyć jej głównych bohaterów, a zakończenie procesu o zabójstwo
dziennikarza nie wpłynie w istotny sposób
na poparcie dla urzędującego prezydenta,
który nie ma szans na reelekcję. Społeczeństwo mogłoby zareagować na wskazanie
i osądzenie organizatorów tego zabójstwa,
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ale po zagadkowej śmierci (samobójstwie?)
szefa MSW Wiktora Krawczenki na początku
2005 roku wydaje się to jednak niemożliwe.
To on, a nie Pukacz, mógł ewentualnie wskazać polityków-zleceniodawców niewyjaśnionej sprawy makabrycznego zabójstwa.
Nie będzie kryzysu gazowego?
Wcześniej niż w latach ubiegłych w wypowiedziach polityków i komentarzach mediów
pojawiły się tezy o kolejnym kryzysie gazowym, który zagrozi bezpieczeństwu dostaw
gazu również dla odbiorców poza Ukrainą.
Ostrzeżenia w tej sprawie płynęły głównie
z Moskwy, ale ukraiński rząd nie uspokajał
sytuacji. Nie zabiegał intensywnie o pozyskanie kredytów na sﬁnansowanie zakupu
gazu w Rosji. Problemem było sﬁnansowanie
zakupu rezerw gazu na okres zwiększonych
poborów, tak by zapewnić również jego pełne dostawy tranzytowe.
Julia Tymoszenko zabiegała o ponad 4 miliardy kredytu na sﬁnansowanie zapasów
gazu, a przedstawiciele Gazpromu i rosyjskich władz ostrzegali, że Europie znowu
grożą problemy z dostawami tranzytowymi
przez Ukrainę. Sytuacja ﬁnansowa ukraińskiego Naftohazu uzasadniała obawy, że nie
będzie on w stanie zgromadzić odpowiednich
zapasów gazu przed sezonem grzewczym.
Trudno jednoznacznie ocenić, ile w całej
sprawie było rzeczywistych zagrożeń, a ile
gry i interesów każdej ze stron. Sytuacja wyglądała na tyle groźnie, że Komisja Europejska udzieliła Ukrainie wsparcia, apelując do
międzynarodowych instytucji ﬁnansowych
o kredyty gazowe dla ukraińskiego rządu.
W efekcie EBOR, Bank Światowy i Europejski Bank Inwestycyjny zadeklarowały gotowość udzielenia kredytów o łącznej wartości
1,7 miliarda dolarów, z czego część ma być
przeznaczona na bieżące potrzeby Naftohazu,
a MFW, przekazując kolejną transzę kredytu
ukraińskiemu rządowi, ułatwił ﬁnansowanie
z budżetu potrzeb Naftohazu.
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Według informacji z początków sierpnia,
sytuacja z gromadzeniem zapasów gazu na
Ukrainie nie jest jednak krytyczna. Na pewno ukraiński rząd nie potrzebuje na ten cel
4 miliardów dolarów. Okazuje się bowiem,
że w zbiornikach zgromadzono 22,25 miliarda metrów sześciennych gazu i do rekordowych zapasów z 2008 roku brakuje tylko
4,75 miliarda metrów sześciennych, co przy
obecnej cenie gazu oznacza wydatkowanie
około 950 milionów dolarów. Przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na gaz na Ukrainie
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i w UE z powodu kryzysu gospodarczego nie
ma zresztą potrzeby utworzenia aż tak dużej
rezerwy na okres jesienno-zimowy. Można
zatem stwierdzić, że kryzys został zażegnany,
chyba że z różnych powodów będzie on komuś potrzebny, zwłaszcza przed wyborami
prezydenckimi na Ukrainie.
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