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Політичний світ України
Газ: вічна тема для України
Другою по частоті згадування після виборів була
тема газу. За повідомленнями інформагентства
УНІАН, вартість російського газу для «Нафтогаз
України» в четвертому кварталі 2012 року
збільшилась у порівняння з третім кварталом на 1%
до 430$ за тисячу кубометрів. У першому кварталі
2012 року вартість російського газу складала
близько 416$ за тисячу кубометрів, у другому – 425
$ за тисячу кубометрів, у третьому – 426 $ за тисячу
кубометрів.
Так, після повідомлення про подорожчання газу, в інформаційному просторі
одразу ж з’явились більш позитивні новини.
В продовження «газової тематики», цього місяця стало відомо про рішення
Кабінету міністрів України, згідно якого визначається порядок створення
страхового запасу газу. Згідно розпорядження, страховий запас створюється
газопостачальним підприємством у розмірі 10% договірних квартальних обсягів
поставки природного газу споживачами за рахунок власних чи залучених коштів,
окрім обсягів його використання за власними потребами.
Цього місяця оприлюднив заяву Ю.Бойко, сказавши, що Україна веде переговори
про участь у реалізації проекту Транс анатолійського газопроводу (TANAP) для
поставки азербайджанського газу в Європу. Головним аргументом на користь
такого рішення Ю.Бойко вважає те, що Україна має майже всю інфраструктуру,
починаючи від Туреччини і до кордонів із Європейським союзом. А посол
Азербайджану вже встиг заявити про те, що його країна готова транспортувати газ
в Україну, починаючи із 2017 року.
26 листопада стало відомо про те, що Україна підписала угоду про створення
консорціуму інвесторів національно проекту «LNG-термінал», що фактично
знаменує собою початок реалізації першого етапу та будівництва газопроводу
довжиною 65км., для того, щоб з’єднати платформу та газотранспортну систему
України. Проте вже наступного дня ситуація була затьмарена заявою однією із
сторін – іспанська компанія заявила, що нічого не підписувала.
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Україна знову просить грошей
За словами Андрія Олефірова, заступника міністра закордонних справ, Україна
виконала всі технічні вимоги, необхідні для отримання макрофінансової допомоги
у розмірі 610 млн. євро від ЄС.
У підтримку цієї позиції виступив К.Єлісєєв, представник України при ЄС, який
сказав, що сторони вже наблизились до прийняття рішення по залученню
фінансової та технічної допомоги від ЄС.

ВРУ: останні дні старої Ради
На згадку про себе склад парламенту VII скликання
вирішив порадувати громадян рядом нововведень. До
регламенту Верховної ради внесені зміни, згідно з якими
спікер буде обиратись відкритим голосуванням. Відповідні
зміни підписав В.Янукович 19 листопада. Згідно нового
закону, рішення про відклик голови ВРУ з посади
приймається шляхом відкритого поіменного голосування
більшістю народних депутатів від конституційного складу
парламенту (226).
Цього місяця прийняли також один із найбільш
обговорюваних та неоднозначних законопроектів про
біометричні паспорта. Згідно нового закону на біометричну основу будуть
переведені кілька типів документів: паспорт громадянина України, закордонний
паспорт та водійські права, в які буде вмонтовуватись чіп із записаними на ньому
біометричними параметрами. У суспільстві прийняття цього закону викликало
значний резонанс, хоча б тому, що вартість цих документів стане справді
«дорогим задоволенням» для громадян.
6 листопада цього року був прийнятий закон «Про всеукраїнський референдум».
Згідно закону, темою референдуму можуть бути питання пов’язані зі змінами
Конституції, а також на будь-яку іншу тему, крім тих, які не допускаються
Конституцією.

Тепер в Україні будуть судити по-новому
20 листопада в силу вступив новий кримінальний процесуальний кодекс, який був
прийнятий Верховною радою в квітні цього року. Новий кодекс кардинально міняє
судову та слідчу процедуру. Так, серед найбільш обговорюваних положень –
введення «домашнього арешту», відтепер слідчі дії та допити можуть проводитись
із застосуванням відео та фотозйомки, доказом тепер можуть слугувати свідчення
з чужих слів.
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Україна – ЄС: на межі балансування
Ситуація у двосторонніх відносинах між Україною та Європейським союзом
залишається більш, ніж просто не визначена, доля Угоди про асоціацію – не
вирішена. Після парламентських виборів в Україні європейці не на жарт
розсердились, і схоже не згодні йти на будь-які поступки. Очікувалось, що на
початку наступного року відбудеться саміт Україна-ЄС. Як повідомила українська
сторона, саміт відкладається з технічних причин: європейці святкують. Проте
очевидно, що причина в іншому. Симптоматичною на цьому фоні виглядає заява
МЗС Польщі, в якій говориться про те, що Україна вже не є пріоритетом для ЄС,
проте поки що залишається пріоритетом для Польщі.
Інвестори тікають з України
Ряд світових авто концернів відмовився будувати свої заводи в Україні. Серед них
Hyundai, KIA, Ford, Renault, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN.
Своє небажання залишатись в Україні вони пояснили несприятливим
інвестиційним кліматом, відсутністю політики захисту інвестицій, а також
нестабільною політичною ситуацією.
Не лише в атопромі Україна втрачає інвестиції. Цього місяця французький
Bonduelle відмовився від інвестицій у виробництво в Україні.

Ще одна смерть чиновника: випадковість чи закономірність?
Голова Маломаякської сільської ради (Велика Алушта, Крим) Л.Малик покінчив
життя самогубством, викинувшись із вікна лікарні. У кінці серпня він був
відсторонений від справ, оскільки йому було висунуто звинувачення у перевищенні
службових повноважень. У жовтні прокуратура завершила слідство, й Малику
повернули посаду. Однак зовсім скоро після того пішов на лікарняний.
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Світова політика
«Південний потік» продовжують будувати
Рада директорів South Stream Transport прийняла остаточне рішення щодо
морської частини проекту «Південний потік». У заяві прес-служби йдеться також
про те, що будівництво морської частини газопроводу «Південний потік» буде
здійснюватись у відповідності до строків та умов, які були затверджені радою
директорів компанії на початку року.
«Закон Магнітського»: що буде із відносинами Росії та США?
Палата представників Конгресу США в п’ятницю ухвалила так званий «список
Магнітського». Суть цього закону полягає у введені
жорстких санкцій проти російських чиновників, які
мають відношення до порушення прав людини в
Росії. Як і очікувалось, реакція Росії на ухвалення
цього закону була жорсткою. МЗС РФ охрестило
цей закон як «недружній та провокаційний випад», а
також заявило, що «цей крок негативно позначиться
на загальній атмосфері російсько-амереканських
відносин та не залишиться без відповіді».
Сергій Магнітський

Варто сказати, що одночасно із «законом Магнітського» конгресмени
проголосували і за відміну поправки Джексона-Веніка, яка обмежує торгівлю з
Росією.

Росія хоче у Європу
Росія та Німеччина заявили про можливість введення візових пільг для молоді.
Про це заявили В.Путін та А.Меркель в ході зустрічі в рамках російсько-німецького
форуму. На думку президента Росії, саме візові питання суттєво обмежують
відносини Росії та Європейського союзу.

Молдова рухається в сторону ЄС
ЄС та Молдова переходять до другої фази виконання плану лібералізації візового
режиму. У ході засідань Ради закордонних справ ЄС чиновники дійшли висновку,
що Молдова виконала всі контрольні критерії в рамках першої фази плану дій по
лібералізації візового режиму, тому ЄС готовий почати оцінку контрольних
критеріїв, що встановлені в межах другої фази виконання.
Нагадаємо, що для країн Східного партнерства план дій по лібералізації візового
режиму розділений на дві фази. У межах першої потрібно внести зміни в діюче
законодавство, у межах другої – забезпечити реалізацію прийнятих змін.
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Бюджетні війни
Європейська комісія запропонувала новий проект
бюджету. Потреба в розробці нового проекту
виникла
після
провалу
переговорів
між
європейським парламентом та радою ЄС. Головна
суперечність виникла в тому, що Європарламент
вимагав підтримати положення щодо збільшення
видаткової частини для ряду загальноєвропейських
програм. Проте новий проект не особливо
відрізняється від попереднього проекту.
Своє незадоволення щодо збільшення видатків висловила Великобританія. За
інформацією в ЗМІ у відповідь на такі дії європейські чиновники почали вивчати
юридичні можливості прийняття бюджету без згоди Туманного Альбіону.
Очевидно, що такі дії можуть спровокувати подальше загострення відносин
Британії із ЄС, й закінчитись її виходом зі складу союзу.

Вибори в Каталонії: націоналісти втрачають позиції
Виборці Каталонії підтримали націоналістичні сили, проте в порівнянні з
попередніми виборами, останні дещо поступились позиціями, отримавши 50 із 135
місць (на попередніх виборах отримали 62). Така увага до цих виборів
пояснюється особливою ситуацією, що склалась в цьому регіон. Справа втому, що
лідер правлячої партії Артур Мас виступає за відокремлення Каталонії від Іспанії.
Проблема полягає також і втому. Що більшість каталонців також підтримують це
рішення. На разі правових механізмів для розколу Іспанії нема. Але така значна
підтримка націоналістичних сил є доволі симптоматичною.
Франція протестує
Одним із ключових пунктів передвиборчої програми чинного президента Франції
Франсуа Олланда було положення про легалізацію одностатевих шлюбів. Проте
як виявилось, суспільство не готове до таких нововведень. Консервативні
французи вийшли на вулиці великих міст, щоб висловити свою незгоду.
Очікується, що обговорення цього законопроекту розпочнуться в січні, й будуть
тривати весь наступний рік. Проте вже зараз зрозуміло, що уряду буде дуже важко
проштовхнути прийняття цього закону.
Азія об’єднується
Японія, Китай та південна Корея заявили про те, що планують розпочати
переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю. Таке рішення вони
пояснюють тим, що це сприятиме зміцненню економічних зв’язків та відповідатиме
міжнародним тенденціям руху до торгівлі без обмежень.
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В Єгипті знову неспокійно
Рішення президента Єгипту Мухаммеда Мурсі розширити свої повноваження
викликало сплеск протестних настроїв у суспільстві. Він видав декларацію згідно
якої прийняті ним закони та рішення не підлягають перегляду.
У відповідь на це люди виходять на вулиці, щоб висловити своє незадоволення.
Опозиція, яка, як правило, виступало розрізнено, об’єдналась для протистояння
таким діям. А Конституційний суд Єгипту вивчає можливість винесення імпічменту
президенту за порушення присяги та підрив конституційних основ.

Нові реформи по-грузинські

За інформацією прес-служби прем'єра Грузії Бідзіни
Іванішвілі цього року, вперше після 2003 року, не
будуть відзначати «Революцію троянд». Ніяких заходів
не планував і президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.
Святкування відбувались лише за ініціативи самих
громадян.

