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Світова політика
Греція залишається в зоні євро, проте може вийти із «Шангену»
Після тривалого періоду невизначеності ситуації в
Греції, уряду все ж вдалось уникнути обіцяного
безконтрольного
дефолту
в
березні.
12 березня Греція оголосила про завершення
обміну державних облігацій загальним номіналом у
177,25 млрд. євро, таким чином звільнивши себе від
зобов’язань по ним. Як наслідок, вже за кілька днів
рейтингове
агентство
Fitch
підвищило
як
довгостроковий, так і короткостроковий кредитний рейтинг Греції
Проте вже в кінці місяця стало відомо про те, що окрім фінансових, Греція має
значні проблеми в соціально-економічній сфері. Через велику кількість
нелегальних мігрантів, які проникають на територію Греції остання може бути
виключена із Шангенської зони. ЄС дав Греції час до червня, для того, аби остання
врегулювала ці питання.
Саміт ЄС: нові перспективи та старі розчарування
Для ЄС цей місяць розпочався із чергового саміту, основними темами якого
були: вирішення економічних проблем та питання розширення кордонів союзу.
Головною несподіванкою стало те, що Сербія отримала статус кандидата в
члени ЄС. Фактично, таке рішення країн-членів стало адекватною відповіддю на
дії офіційного Белграда, який досягнув домовленостей із Приштиною,
стосовно статусу Косово.
Менш оптимістичними є результати саміту для Румунії та Болгарії, яким
відмовили у праві приєднатись до Шангенської зони. Попри те, що країни
виконали всі формальні вимоги, необхідні для приєднання до Шангену,
Нідерланди продовжують наполягати на тому, що у цих країнах все ще
спостерігається доволі високий рівень корупції.
Білорусь: ізоляція на Сході та Заході
Конфлікт, який виник між Брюсселем та Мінськом, цього місяця набув подальшого
загострення. Зокрема, ЄС розширив «чорний список», додавши ще 12 громадян та
20 організацій.
У відповідь на це представник білоруського
міністерства закордонних справ Андрій Савіних
заявив, що зважаючи на такі дії європейських
політиків, повернення послів ЄС до Білорусії буде
недоречним на даний момент.
Нагадаємо, що конфлікт розгорівся у січні минулого
року, коли влада придушила акції
Олександр Лукашенко
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опозиції у грудні 2010 року після президентських виборів. Тоді було введено
санкції проти 188 білоруських чиновників, яким було заборонено в’їзд до країн
Європейського союзу.
Загострення стосунків спостерігається також і на Східному напрямку. Між
Білорусією та Росією спалахнув конфлікт у галузі авіаперевезень. 26 березня
Росія відкликала дозвіл у білоруського перевізника на польоти до Москви.
Натомість білоруси заборонили російським авіакомпаніям здійснювати рейси до
Мінська. Ситуація має вивішитись наприкінці місяця в ході двосторонніх
переговорів.

Конфлікт в ЄС: Угорщина виступає проти втручання у внутрішні справи
країн-членів
В середині Єврозони виник черговий
політичний конфлікт: міністри фінансів
вирішили
заморозити
фінансову
допомогу (€ 500 млн.)
Угорщині. Як
зазначили
європейські
чиновники,
санкції
стали
наслідком
незбалансованості бюджетної політику
уряду Угорщини.
У

свою

чергу,

В.Обран

після

оприлюднення цього рішення, виступив
Віктор Орбан

з доволі жорсткою заявою, звинувативши ЄС в колоніалізмі та намаганні
втручатись у внутрішні справи Угорщини.
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Політичний світ України
Справа Тимошенко: продовження
Цього місяця справа Ю.Тимошенко продовжувала перебувати в лідерах новинних
рейтингів. Зокрема, на початку місяця Європейська народна партія заявила про
своє прагнення створити комісію із європейських політиків, головною метою
діяльності якої стане звільнення із в’язниці Ю.Тимошенко.
Варто сказати також і про те, що європейські чиновники продовжують виступати із
критичними заявами стовно засудження Ю.Тимошенко.
Проте головною інтригою стала чергова справа проти екс-прем’єр-міністра щодо
діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яка вже на
початку квітня буде передана до суду вже на початку квітня.
Демократія в дії: вчену раду Інституту соціології викликали на допит до СБУ
Доволі резонансною подією цього місяця став виклик
на допит СБУ всього складу вченої ради Інституту
соціології АНУ.
Згідно пояснень прес-служби СБУ, офіційною
причиною допиту є розслідування кримінальної
справи
стовно
розтрати
державних
коштів
посадовцями дочірнього підприємства Інституту.
Євген Головаха

Натомість самі працівники Інституту, як і більшість
експертів, притримуються іншої точки зору, називаючи головною причиною допиту
майбутні парламентські вибори.

Законодавчі ініціативи влади: прийняття Митного Кодексу
Цього місяця ВРУ нарешті прийняла нову редакцію Митного кодексу (МК). Серед
головних нововведень – підняття максимальної сумарної вартості товарів, які
ввозяться на територію України; спрощення митного оформлення товарів, відміна
ряду пільг для працівників митної служби тощо.
Проте нова редакція МК вже отримала значну порцію критичних зауважень з боку
профільних експертів. Серед перших, хто заявив про це стала Федерація
роботодавців України. Так, вони вказують на ряд недоліків нового кодексу, серед
яких відсутність прозорого механізму визначення митної вартості товарів та
збільшення переліку товарів, які потребують оплати митних платежів.
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Справа А.Авакова: черговий політичний скандал
21 березня прокуратура Харківської області повідомила, що Інтерпол почав
розшук Арсена Аракова. У той же час, 22 березня стало відомо про те, що ексгубернатор Харківщини не знаходиться в розшуку Інтерполу. Зокрема, про це
заявив Жозе Мануель Пінту Тейшейра у своєму звіті перед лідерами
парламентських фракцій Європарламенту.
Натомість, факт арешту А.Авакова не заперечується, але й не підтверджується. У
повідомленні італійської поліції йдеться про те, що остаточне рішення стовно
екстрадиції пана Авакова буде
приймати Апеляційний суд
Рима.
Нагадаємо, проти А.Авакова порушена кримінальна справа за перевищення
посадових повноважень.
Україна нарешті стала без’ядерною державою
Україна вивезла зі своєї території до Росії останню партію високозбагаченого
урану. Про це рішення вперше було оголошено на саміті з ядерної безпеки у 2010
році. Зокрема, Україна взяла на себе зобов’язання виконати обіцянки до
наступного саміту у Сеулі (2012).
У повідомленні МЗС йдеться про те, що цим кроком «Україна підтвердила свою
багаторічну прихильність до ядерного роззброєння і нерозповсюдження і зробила
практичний внесок у подальше зміцнення режиму нерозповсюдження».
Кадрові перестановки: Петро Порошенко став новим міністром економіки
У березні знайшла своє продовження тенденція щодо кадрових перестановок в
уряді. Зокрема, нового очільника отримало міністерство економічного розвитку та
торгівлі - ним став Петро Порошенко.
Одразу ж після підписання указу про призначення П.Порошенка на посаду
міністра, останній активно включився у роботу. Зокрема, запропонувавши
ініціативи щодо проведення реформ у сфері економіки.
Парафування Угоди про асоціацію Україна–ЄС: спроба налагодити
відносини?
30 березня стане в певній мірі історичною подією для України, оскільки саме в цей
день очікується парафування Угоди про асоціацію. Проте парафування ще не
означає підписання. Підтвердженням цього стала заява голови парламентського
комітету у справах ЄС Ґунтер Кріхбаум, стовно того, що ратифікація угоди між
Україною та Німеччиною на даному етапі неможлива.
Фактично, позиція Німеччини є сукупним відображенням бачення решти
європейських країн щодо відносин із Україною. Варто зауважити, що головними
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причинами неготовності Німеччини (як і решти країн ЄС) підписати Угоду є
відсутність очевидного прогресу у проведенні реформ в Україні, а також не
дотримання демократичних стандартів та європейських цінностей. Зокрема,
навряд чи варто очікувати «прагматизації» двосторонніх відносин доки за ґратами
залишатиметься Ю.Тимошенко та Ю.Луценко.

