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Політичний світ України
«Європа та США продовжують критикувати Україну»
Україну»,, єднана Опозиція
так вважає Об’
Об’єднана
На початку липня відбулась чергова сесія ПАРЄ,
під час якої, серед іншого, було прийнято три
негативні резолюції по Україні. Щоправда, в
Україні про це стало відомо лише завдяки
заявам опозиційного політика С.Соболєва. За
його словами, перша резолюція стосувалась
подолання корупції, друга – розмежування
політичної та кримінальної відповідальності, а
третя – рівного доступу до медичної допомоги.
Крім того, політик заявив також і про те, що в одній із резолюцій чітко вказані всі
посадові особи, які так чи інакше мають відношення до політичних переслідувань
своїх опонентів. Щоправда, на офіційному сайті ПАРЄ посилання на зазначені
документи не вдалось знайти. Тож можна припустити, що опозиція в черговий раз
прагне реваншу будь-якою ціною.
До того ж, продовжує нагнітатись ситуація навколо можливого підписання/не
підписання Угоди про асоціацію. Так, МЗС Литви заявило про те, що Україна поки
що не готова до підписання Угоди про асоціацію. У заяві йдеться про те, що все
буде залежати від того, чи встигне Україна виконати «домашнє завдання до
листопада». Адже все залежить від Києва, якщо останній продемонструє свою
готовність, то Європа підпише й ратифікує Угоду. Міністр закордонних справ Литви
Лінас Лінкнвічус зауважив, що у випадку, якщо Угода не буде підписана на Саміті,
то весь євроінтеграційний шлях України може бути втрачений.
Своє занепокоєння щодо ситуації в Україні висловлюють також і Сполучені Штати.
Зокрема, сенатор Р.Портман виступив із закликом прислухатись до рішення
Європейського суду та звільнити Ю.Тимошенко. На йогу думку, звільнення
Тимошенко стане найбільш яскравим свідченням того, що Україна є відданою
ідеалам демократії.
Зі свого боку, В.Янукович запевнив Європейських лідерів у тому, що питання
Тимошенко буде успішно вирішено.
Італія підтримує українську опозицію
Апеляційний суд Італії відмовив у екстрадиції В.Романюка, головного конкурента
Т.Засухи на виборах до Верховної ради. Нагадаємо, В.Романюк балотувався по
округу №94, де й переміг з відривом у 10 тис. голосів дружину екс-губернатора
Київщини Т.Засуху. Проте останній через суд вдалось змусити окружну виборчу
комісію не враховувати 30 тис. голосів. Як наслідок, ЦВК так і не встановила
результати виборів по цьому округу, а В.Романюк виїхав із України через тиск на
нього та його підприємство.
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Кадрові ротації у вищих ешелонах
Однією із найбільш обговорюваний подій цього місяця стали перестановки у
«вищих ешелонах влади». Так, за особистим проханням В.Януковича було
звільнено голову ЦВК В.Шаповала. Натомість новим очільником Центральної
виборчої комісії став М.Охендовський. Його кандидатура була єдиною в бюлетні,
за нього проголосувало 11 із 15 членів Центрвиборчкому.
Ще однією помітною «перестановкою» стало призначення О.Лукаш на посаду
Міністра юстиції, де вона замінила О.Лавриновича.
Доволі очікуваною та передбачуваною новиною стали результати проміжних
виборів до ВРУ у Севастополі, за результатами яких переміг В.Новінський. Він
отримав 53,41% голосів. А 23 липня В.Новінський вже був офіційно
зареєстрованим депутатом України.

Торгівельні війни
?
війни:: хто виграє
виграє?
Одразу кілька країн у рамках СОТ висунули
свої претензії до України. Згідно інформації
у ЗМІ, Японія обурена введенням Києвом
мит на імпорт автомобілів, а США та ЄС –
квотами на імпорт коксівного вугілля.
Про свої претензії заявила також і Росія,
сказавши про те, що планує обкласти митом
імпорт вугілля, шоколаду та скла у відповідь
на введені Києвом мита на імпорт
автомобілів. Окрім цього, наприкінці місяця
стало відомо, що Росія не продовжить квоти на постачання труб з України.
Незадоволена політикою Києва також і Анкара. Остання зарезервувала за собою
право з 12 липня цього року обкласти 23% митом імпорт українських волоських
горіхів у відповідь на обмеження імпорту автомобілів.
Деякі експерти говорять також і про те, що торгівельна війна розпочинається і з
Грузією. Так, стало відомо, що цього літа влада Грузії почала втілювати кроки, які
ускладнюють процес поставки українських продуктів. Наприклад, непоодинокими є
випадки затримки фур із курятиною. Але, на думку, експертів, це лише перші кроки,
в майбутньому можна очікувати все нові й нові обмеження. Експерти пояснюють
це бажанням Тбілісі лобіювати інтереси місцевих виробників.
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Світова політика
Євросоюз розширюється…на Південь
1 липня Хорватія офіційно стала 28 членом
Європейського Союзу. В останнє ЄС приймав
нові країни у 2007 році, ними стали Болгарія та
Румунія.
Про своє бажання долучитись до Європейської
спільноти Хорватія заявила ще у 2003 році, а
вже в середині 2004 року її був наданий статус
кандидата. Договір про приєднання був
підписаний у грудні 2011 року.
Хорватія приєдналась до ЄС у період, коли останній продовжує переживати
наслідки економічної кризи. Але це не особливо вплинуло на підтримку
громадянами цього рішення. Так, на референдумі в січні 2012 року 66, 24%
жителів Хорватії проголосували за вступ до ЄС.
Ще однією новиною місяця стала згода країн-членів ЄС прийняти Латвію до зони
євро. Так, латвійці почнуть користуватись єдиною валютою з 1 січня 2014 року.
Варто сказати, що економічні показники Латвії є значно кращими, а ніж у більшості
країн євро зони. Враховуючи це, зрозуміло, чому європейські інституції так активно
підтримували це приєднанні. Крім того, експерти вбачають в цьому рішенні ще й
символічний підтекст. Адже зважаючи на непросту ситуацію в зоні євро,
приєднання ще однієї країни може розцінюватись як те, що спільна європейська
валюта до цього часу залишається привабливою та перспективною.
Європа – США
США:: переговори стартували
Цього місяця Сполучені Штати та Європейський союз
розпочали переговори щодо створення Зони вільної
торгівлі, яка може стати найбільшою у світі. Як
повідомляють ЗМІ, переговори мають на меті усунути
бар’єри в торгівлі й інвестиціях, і сторони прагнуть
досягти цієї угоди до кінця наступного року.
Згідно статистичних даних за минулий рік обсяг
товарної торгівлі між США і ЄС склав 650 мільярдів
доларів і ще сотні мільярдів у послугах та інвестиціях.
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?
Навальний
Навальний:: «відпустка» до виборів
виборів?
Чи не найбільшим нюзмейкером цього місяця
став російський суд, який спочатку засудив
О.Навального до 5 років позбавлення волі, а
вже наступного дня – звільнив під підписку
про невиїзд до завершення розгляду їх
апеляції. Найцікавіше те, що оскаржила вирок
Генеральна
прокуратура,
яка,
власне,
виступала стороною обвинувачення.
Олексій Навальний

Експерти по-різному оцінюють цю ситуацію. Проте, переважно всі сходяться на
думці, що ось таке дострокове звільнення О.Навального потрібно швидше за все,
виключно для легітимації перемоги С.Собяніна. Проте, з іншого боку, той розголос
та шум, який влада створила навколо цієї справи, може суттєво підвищити
рейтинги О.Навального. У перемогу О.Навального мало хто вірить, проте, на
думку експертів, головна інтрига полягає у тому, який відсоток голосів йому все ж
вдасться перетягнути на свою сторону.
Британія долучилась до «списку Магнітського»
За інформацією у ЗМІ, МВС Великобританії заборонило 60 російським чиновника
в’їзд до країни. До цього списку входять чиновники, які можуть бути винні у смерті
С.Магнітського у 2009 році. Як стало відомо, глава Московської Хельсінської групи
Л.Алєксєєва підтримала це рішення Великобританії.
Нагадаємо, так званий «закон Магнітського» був підписаний в кінці 2012 року
президентом США. Зокрема, він передбачає візові та фінансові санкції щодо
російських чиновників, які причетні до порушення прав людини в Росії та смерті
С.Магнітського, зокрема.

?
Киргизія втрачає суверенітет
суверенітет?
Цього місяця Росія та Киргизія підписали міжурядову угоду щодо передачі
«Газпрому» газотранспортної системи Киргизії та створення спільного
підприємства о її управлінню.
Крім того, «Газпром» гарантує вкладення інвестицій в модернізацію та
реконструкцію газової інфраструктури у розмірі не менше 20 млрд. рублів
протягом 5 років. Цікаво також те, що «Газпром» буде одноосібно визначати
тарифи на транспортування газу по території Киргизії в треті країни.
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?
Грузія та Вірменія переганяють Україну
Україну?
22 липня Європейський Союз та Грузія, після 17
місяців переговорів щодо глибокої та всеосяжної
зони вільної торгівлі, досягли домовленостей. Згідно
попередньої оцінки експертів Угода про ЗВТ
дозволить збільшити експорт Грузії в країни ЄС на
12%, а імпорт європейської продукції до Грузії –
7,5%. Очікується, що документ буде підписано, коли
Грузія та ЄС завершать свої внутрішні процедури.
Варто сказати, що переговори щодо підписання
Угоди про асоціацію розпочались влітку 2010 року, а
переговори щодо ЗВТ – на початку 2012 року. Для порівняння, Україна розпочала
переговори щодо підписання Угоди про асоціацію у 2007 році.
Успіхом закінчились двосторонні переговори і для Вірменії. Під час сьомого раунду
переговорів було досягнуто домовленостей щодо підписання Угоди про зону
вільної торгівлі.
Передбачається, що угода дозволить Вірменії збільшити експорт своїх товарів до
ЄС на 15,2%, імпорт з ЄС - на 8,2%. За інформацією в ЗМІ, в рамках угоди про
вільну торгівлю Єреван намагався домовитися з ЄС про збереження за
вірменськими виробниками права називати свій бренді коньяком.
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