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Світова політика
Греція: чергова відстрочка дефолту
Міністри фінансів ЄС погодились на надання другого
грошового траншу для Греції на суму 130 млрд. євро.
Надання
фінансової
допомоги
відбуватиметься
поступово, в залежності від того, чи виконуватиме уряд
взяті на себе зобов’язання по скороченню бюджетних
витрат та проведенню економічних реформ. Після
оголошення підписання угоди, Fitch в черговий раз
понизило рейтинг Греції, заявивши про високу
вірогідність дефолту.
Президент Греції Каролос Папульяс

Фактично, одразу ж після оприлюднення рішення про виділення другого пакету допомоги,
уряд Греції схвалив новий план жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає
скорочення мінімальної заробітної плати на 22%, пенсій на 12% та зменшення інших
державних виплат.

Корупційний скандал в Німеччині: Президент Крістіан Вульф подав у
відставку
Після гучного корупційного скандалу, 17 лютого президент Німеччини Крістіан Вульф
подав у відставку. Президента звинувачували в отриманні вигоди при знаходженні на
державній службі. К.Вульф підозрюється прокуратурою міста Ганновер в тому, що він
замішаний в угодах з декількома великими бізнесменами, зокрема з німецьким
промисловцем Девідом Гроневолдом. Європейські ЗМІ вже охрестили цю подію, як
«безпрецедентний випадок».
Новим президентом ФРН став відомий громадський діяч, правозахисник Йоахім Гаук. Як
зазначає німецька преса, Йоахім Гаух є найбільш підходящою кандидатурою на посаду
президента.

Праймеріз у США: хто стане фаворитом у республіканців?
Лідером внутріпартійних передвиборчих перегонів у республіканців вважався Мітт Ромні.
Йому вдалось виграти праймеріз у Нью-Гемпширі, Флориді та Неваді. Друге місце
утримував Грінгіч, якого підтримали жителі Південної Кароліни. Проте на початку
лютого, несподівано для більшості експертів та політиків, новим фаворитом
республіканців став Рік Санторума, перемігши в таких штатах як Колорадо, Міннесота і
Міссурі.
Проте останні праймеріз, що відбулись в Аризоні та Мічигані, продемонстрували
лідерство Мітта Ромні.
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Загострення «сирійського питання»
26 лютого відбувся референдум щодо прийняття нової
конституції
Сирії.
Головним
нововведенням
є
закріплення принципу багатопартійності та скасування
керівної ролі партії «Баас». Проте нова конституція
дозволяє зберегти чинному президенту Башару Асаду
владу ще на 16 років. Згідно положень основного закону,
починаючи із 2014 року, президент обирається на 7
років, але може балотуватись на посаду не більше двох
термінів поспіль.
Башар Асад разом з дружиною
на виборчій дільниці

Нова конституція була гостро розкритикована міжнародною спільнотою. Держсекретар
США Хілларі Клінтон назвала референдум в Сирії «фальшивим», а глава Міністерства
закордонних справ (МЗС) Німеччини Гвідо Вестервелле – «фарсом».
У відповідь, Рада міністрів країн ЄС затвердила нові санкції проти Сирії, визнала
Сирійську національну раду, створену опозицією, законним представником сирійського
народу.
Незмінною залишається позиція Росії та Китаю, які ще на початку лютого наклали вето на
проект Резолюції РБ ООН по Сирії. Цей проект був розроблений з урахуванням
пропозицій Ліги арабських держав.
Нагадаємо, що демонстрації в Сирії розпочались близько 11 місяців тому. За даними ООН
жертвами заворушень є близько 7,5 тис. осіб. В понеділок, 27 лютого, стало відомо, що
сирійська армія поновила обстріл опозиційного міста Хомс.

Білорусь – ЄС: продовження протистояння
ЄС продовжує наполягати на подальшій демократизації політика Мінська. Зокрема,
європейські чиновники продовжують вимагати звільнення усіх політв’язнів та
припинення репресій проти опозиції. Нагадаємо, що на початку 2012 року до переліку
тих, кому було заборонено в’їзд на територію ЄС, входило 201 осіб на чолі із
Олександром Лукашенком. Окрім того, були введені економічні санкції проти компаній
білоруського підприємця Володимира Пефтієва.
27 лютого до цього списку було внесене ще 21 представника влади. Реагуючи на нові
санкції, 28 лютого Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі та посла в
Польщі. У той же день ЄС прийняв рішення відкликати усіх послів із Мінська для
консультацій.
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Політичний світ України
«Велика шахівниця» української політики
14 лютого В.Янукович звільнив з посади першого віцепрем’єра-міністра економічного розвитку і торгівлі України
Андрія Клюєва , призначивши його секретарем Ради
національної безпеки і оборони України замість звільненої з
цієї посади Раїси Богатирьової. Місце А.Клюєва отримав
Валерій Хорошковський, який з 18 січня 2012 р. очолював
Міністерство фінансів.
Юрій Колобов

Міністром фінансів став перший заступник Голови національного банку Юрія Колобов.
Більшість як українських, так і міжнародних експертів розцінюють такі кадрові
перестановки як бажання президента зміцнити свої позиції перед виборами.

Завершення справи Ю.Луценка
Згідно рішення суду Юрія Луценка засуджено до чотирьох років позбавлення волі з
конфіскацією особистого майна та накладання штрафу. Як і очікувалось, реакція
міжнародної спільноти на винесення обвинувачувального вироку, виявилась доволі
жорсткою. Зокрема, своє занепокоєння щодо цієї ситуації вже висловило МЗС
Великобританії, назвавши вирок суду «черговим прикладом занепаду верховенства права
в Україні», а також МЗС Канади, Франції та Чехії.

Газовий конфлікт: продовження
Попри те, що лютий виявився доволі багатим на взаємні обвинувачення та заяви,
особливих домовленостей щодо даного питання так і не було досягнуто. 15 лютого було
оголошено про відновлення переговорів між «Газпромом» та «Нафтогазом». Проте вже за
тиждень, 22 лютого, Дмитро Медвєдєв та Олексій Міллер в черговий раз звинуватили
Україну в несанкціонованому відборі газу. У свою чергу, Україна виступила із рядом заяв
щодо готовності скоротити поставки газу з Росії за рахунок використання альтернативних
джерел енергії.

«Сирна війна»
Так звана «сирна війна» між Україною та Росією розпочалась 7 лютого, коли
Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ українських сирів від трьох
виробників. На сьогоднішній день продукція вже 7 українських заводів заборонена на
території Росії.
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що Україна має
намір апелювати до Світової організації торгівлі через обмеження Росії на постачання
українських сирів.
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Справа Юлії Тимошенко
Головна інтрига у справі Ю.Тимошенко розгорталась навколо питання стосовно стану її
здоров’я. Цікаво те, що інформація, яка подавалась та коментувалась українськими
експертами, відрізнялась від висновків, про які говорили іноземні лікарі. Зокрема,
канадські лікарі заявили що, українська влада не дозволила зробити необхідні аналізи для
встановлення точного діагнозу. Проте вони констатували тяжкий стан здоров’я
Ю.Тимошенко. Фактично підтвердивши цим заяви, які раніше робили адвокат та члени
родини Ю.Тимошенко. Українська сторона зі свого боку всіляко намагалась уникнути
розголосу діагнозу, та поставила під сумнів компетентність лікарів.
Невирішеність справи Ю.Тимошенко в черговий раз спричинила загострення відносин із
ЄС. Зокрема, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот заявив про те, що Угода
про асоціацію не буде підписана, доки Юлія Тимошенко залишатиметься у в’язниці.

