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ПЕРЕДМОВА
В ході дослідження актуальних проблем інституту президентства з 1 січня по
31 січня 2019 року було проаналізовано 170 інформаційних повідомлень
зарубіжних інтернет-ЗМІ. Із них 101 матеріал (59%) був розміщений у ЗМІ
далекого зарубіжжя, 69 повідомлень (41%) у ЗМІ близького зарубіжжя (з країнами
Прибалтики включно).
Найбільшу активність у висвітленні інституту президентства, діяльності та
іміджу президентів світу проявляли у цей період ЗМІ Великобританії (30%),
Азербайджану (28%) та Іспанії (13%). Серед зарубіжних інтернет-ЗМІ слід
особливо виділити азербайджанське інформаційне агентство „Trend” (27%),
німецький інформаційно-політичний сайт „Deutsche Welle” (20%), міжнародне
агентство новин „Reuters” (18%). Аналіз показав, що із наявного загалу матеріалів
частіше висвітлюється діяльність президентів світу з питань внутрішньої політики
(53%), другу позицію займає участь президентів у міжнародній політиці (28%), на
третьому місці – матеріали, що оцінюють імідж президентів (19%). Більшість
повідомлень, що розкривають внутрішньополітичну діяльність президентів,
висвітлюють стосунки президентів з парламентом країни (26%), значна кількість
матеріалів присвячена президентським виборам у їх країнах (24%), інтернет-ЗМІ
також приділяли увагу взаємовідносинам президентів з їх адміністраціями (13%) та
урядом (10%).
Серед питань участі президентів у міжнародній політиці за період, що
досліджується у даному огляді, превалювали питання взаємовідносин з країнами
Близького Сходу (18%) та питання міжнародного економічного співробітництва
(14%). По 12% матеріалів були присвячені огляду зовнішньополітичної діяльності
країн Південної Америки, Європейського Союзу, країн СНД та Балтії. Значна увага
ЗМІ до проблем інституту президентства на Близькому Сході була викликана,
перш за все, загостренням взаємовідносин президентів США та Туреччини на тлі
ситуації у Сирії. Інформаційним приводом, що спричинив загострення уваги
інтернет-джерел до проблем міжнародного економічного співробітництва став,
6

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

насамперед, ряд офіційних візитів президента Зімбабве Е. Мнангагви до країн
СНД, результатом чого стало підписання низки документів про торговельноекономічне співробітництво.
Лідером серед президентів, імідж яких роглядався на сторінках світових ЗМІ,
знову став президент США Д. Трамп (19%), якого згадували журналісти, зокрема в
контектсі „шатдауну”. Другу позицію займає Бразилія (13%), де прихід до влади
ультраправого президента Ж. Болсонару викликає багато критики з боку світової
спільноти, і третя позначка належить Венесуелі (10%), яка привернула увагу
інтернет-джерел проявами диктаторства президента країни Н. Мадуро.
Аналіз рейтингів президентів країн світу за загальною кількістю публікацій
засвідчив, що найбільш часто в інтернет-ЗМІ звучали відгуки про діяльність
президентів США (28%), України (14%) та Бразилії (13%). Слід відзначити, що
рейтинг Д. Трампа загалом є найвищим, натомість, має негативний характер як в
зовнішньо- так, і у внутрішньополітичній діяльності (19%). Рейтинг П. Порошенка
має високі, до того ж, позитивні показники, які зумовлені схвальними відгуками на
отриманням православною церквою України томосу про автокефалію (13%). Лідер
Бразилії Ж. Болсонару, якого називають „релігійним націоналістом”, займає у
рейтингу відгуків в інтернет-ЗМІ третю позицію при цьому ці відгуки мають
переважно негативне забарвлення (10%).
Загалом, протягом оглядового періоду, більшість публікацій електронних
закордонних ЗМІ щодо висвітлення інституту президентства носили нейтральний
характер (56%). Значну частку склали повідомлення з негативним контекстом
(30%) і лише 14% – мали позитивну модальність. Щодо характеру повідомлень про
інститут президентства в загальному ракурсі, то слід сказати, що найчастіше
інтернет-ЗМІ

використовують

нейтральну

тональність,

оцінюючи

внутрішньополітичну діяльність президентів (56%). Характер матеріалів, в яких
оцінюється імідж президентів, має здебільшого негативний контекст (17%). Наразі
відгуки у позитивному ключі стосуються, у своїй більшості, міжнародної політики
президентів і складають лише 12% від загальної кількості переглянутих матеріалів.
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ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТІВ
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
В Азербайджані внесені зміни до Виборчого кодексу щодо строків проведення
виборів президента
Президент Азербайджану Ільхам Алієв зі змінами до Виборчого кодексу
затвердив нові терміни проведення президентських виборів в країні. Зміни торкнулися
дати наступних виборів, які призначені на другу середу місяця, в якому відбулися
попередні вибори 7 років тому. Під виняток потрапляють лише позачергові вибори. До
внесення поправок до Виборчого кодексу Азербайджану вибори повинні були
відбутися в третю середу жовтня в рік, коли діючий глава держави складає свої
повноваження,

що

визначається

Конституцією

країни.

(Trend.

–

11.01.2019

(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3004004.html))
***
У Вірменії назвали дату першого засідання обраного парламенту країни
Згідно з Конституцією Вірменії, прем'єра призначає президент. Стаття 149
Конституції свідчить, що президент після початку строку повноважень новообраних
Національних зборів (парламенту) негайно призначає прем'єр-міністром кандидата,
представленого парламентською більшістю. Відповідно до законодавства президент
Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни..
Відповідний указ Армен Саркісян підписав 14 січня. (Эхо Кавказа. – 14.01.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29691554.html))
***
Проміжний фініш: в геополітичному пазлі для Пашиняна і Алієва головний
У Вірменії в результаті „оксамитової революції” до влади прийшов Нікол
Пашинян. Вчорашній опозиціонер очолив уряд. Незадовго до цього новим
президентом став Армен Саркісян. І хоча сьогодні президент в цій республіці має
невеликі повноваження, в складні хвилини переходу влади до нової команди його
посередницькі зусилля були дуже цінні. Відповідно до конституційних поправок,
8
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президент країни виконує більш церемоніальну функцію, а виконавча влада
зосереджена

у

прем’єр-міністра.

(Sputnik

Армения.

–

09.01.2019

(https://ru.armeniasputnik.am/analytics/20190109/16656647/promezhutochnyj-finish-vgeopoliticheskom-pazzle-dlya-pashinyana-i-alieva-glavnym-budet-karabah.htm))
***
Саломе Зурабішвілі покрила мільйонний кредит, отриманий у банку „Карту”
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі покрила кредит у розмірі одного мільйона
ларі (близько 385 тис. доларів), отриманий в банку „Карту”, повідомила прес-служба
глави держави. Кредит Саломе Зурабішвілі отримала від банку, засновником якого є
мільярдер і голова правлячої партії „Грузинська мрія” Бідзіна Іванішвілі, в
передвиборний період. Домовленість між Саломе Зурабішвілі і банком „Карту” була
оформлена 1 жовтня 2018 року. Також, відповідно до чинного законодавства, їй з
держбюджету було нараховано мільйон ларі. Згідно з Виборчим кодексом, кандидат,
який набрав на виборах понад 10% голосів у першому турі виборів, має право
отримати з бюджету мільйон ларі на покриття витрат на виборчу кампанію. (Эхо
Кавказа. – 08.01.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29699287.html))

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ
АЛЖИР
В Алжирі назвали дату президентських виборів
Президентські вибори в Алжирі відбудуться 18 квітня, йдеться в опублікованому
повідомленні адміністрації глави держави Абделазіза Бутефліки, передає Trend.
„Відповідно до статті 136 Закону про вибори президент Алжиру Абделазіз Бутефліка
підписав указ про скликання виборчої комісії для підготовки президентських виборів,
які відбудуться 18 квітня 2019 року”, – говориться в документі. Крім того, глава
держави доручив „провести ревізію списків виборців з 23 січня по 6 лютого 2019
року”. Згідно із законом про вибори, з моменту публікації указу у потенційних
кандидатів на вищий державний пост є 45 днів, щоб зареєструватися для участі в
президентських перегонах. Чинний глава держави Абделазіз Бутефліка перебуває при
владі з 1999 року. Черговий термін його правління закінчується 28 квітня поточного
9
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року. (Trend. – 18.01.2019 (https://www.trend.az/world/arab/3007536.html))
АФГАНІСТАН
Чинний глава Афганістану висунув свою кандидатуру на вибори президента
Чинний президент Афганістану Ашраф Гані зареєструвався як кандидат на
президентських виборах 2019 року. Президентські вибори в Афганістані призначені на
20 липня. Згідно з графіком Незалежної виборчої комісії, процес реєстрації кандидатів
завершиться 20 січня. „Для мене честь зареєструвати свою кандидатуру разом з
Амруллом Салехом і Сарваром Даниш на президентських виборах. Оскільки ми –
команда державних розбудовників. У цих зусиллях ми не поставимо під загрозу
легітимність держави, слугуючи і надалі нашому народові”, – написав Ашраф Гані в
Twitter. (Trend. – 21.01.2019 (https://www.trend.az/world/other/3008119.html))
***
Главу афганського уряду звинуватили в порушенні закону про вибори
Абдулла Абдулла, який на протязі декількох років очолює уряд Афганістану,
балотувався на посаду президента 20 січня – в той же день, що і діючий глава держави
Ашраф Гані. Аналітики розкритикували Абдуллу за те, що до висунення своєї
кандидатури державний діяч не пішов у відставку, як того вимагає афганське
законодавство. „Закон вимагає того, щоб кожен чиновник, який хоче боротися за
президентське крісло, покинув свою нинішню посаду. Відмова зробити це є
порушенням закону”, – заявив політолог Вадір Сафі. (Зеркало. – 22.01.2019
(http://zerkalo.az/glavu-afganskogo-pravitelstva-obvinili-v-narushenii-zakona-o-vyborah/))
БРАЗИЛІЯ
Жаїр Болсонару офіційно став президентом Бразилії
Жаїр Болсонару, колишній капітан бразильської армії, який вважається
ультраправим політиком навіть у порівнянні з президентом США Дональдом Трампом,
був приведений до присяги президента Бразилії. Жаїр Болсонару у другому турі
президентських виборів впевнено переміг кандидата лівої Лейбористської партії
Фернандо Хаддада. (Rzeczpospolita. – 01.01.2019 (https://www.rp.pl/Polityka/190109954Bolsonaro-juz-oficjalnie-prezydentem-Brazylii.html))
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***
Новий президент Бразилії: Наша країна звільнилася від соціалізму
Під час своєї інавгураційної промови президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив,
що Бразилія, разом з отриманням ним влади, „звільнилася від соціалізму і політичної
цензури”. Жаїр Болсонару запевнив, що поважає демократію і пообіцяв провести
складні економічні реформи, які виправлять ситуацію найбільшої латиноамериканської
економіки. У своєму виступі перед членами бразильського конгресу Жаїр Болсонару
звернувся до парламентаріїв з проханням допомогти йому „нарешті звільнити народ
від гніту корупції, злочинності та економічної безвідповідальності”. (Rzeczpospolita. –
01.01.2019

(https://www.rp.pl/Polityka/190109932-Nowy-prezydent-Brazylii-Nasz-kraj-

wyzwolil-sie-z-socjalizmu.htm))
***
Бразилія вже має ультраправого президента: Жаїр Босонару обіцяє „звільнити
країну від соціалізму”
Жаїр Болсонару, який ностальгує за диктатурою 1964-1985-х років, під час
інавгурації на пост президента, оголосив про структурні реформи для стабілізації
економіки та підвищення її зростання і перспектив для побудови „суспільства без
дискримінації” або поділу. Резервний капітан армії, який переміг на виборах у жовтні з
55% голосів виборців, приніс присягу на урочистому засіданні в Національному
конгресі (парламенті) в присутності представників законодавчої та судової влади, а
також зарубіжних гостей церемонії. У своєму виступі президент заявив, що він
сприятиме структурним реформам для очищення державних рахунків, які вважаються
однією з найбільших загроз для економіки. Хоча він конкретно не назвав жодних
заходів, відомо, що новий глава Бразилії в минулому відстоював глибоку реформу
пенсійної системи, яка зараз є слабкою і яка, на думку економістів, може розвалитися в
найближчі

роки.

(El

Confidencial.

–

01.01.2019

(https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-01-01/bolsonaro-es-investido-presidente-debrasil_1734890))
***

Жаїр Болсонару став президентом Бразилії і пообіцяв звільнити країну „від
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корупції та ідеологічного ярма”
Сотні тисяч прихильників, що зібралися на головних проспектах Бразилії, стали
свідками приходу до влади в Бразилії ультраправого політика після чотирьох перемог
поспіль лівих. Жаїр Болсонару прийшов до Національного конгресу, де він пообіцяв
відновити Бразилію і „захистити демократію”. У своїй першій промові він попросив
конгресменів допомогти йому „відновити і підняти батьківщину, звільнивши її від
гніту корупції, злочинності, ідеологічної безвідповідальності та ідеологічного
підпорядкування”. Жаїр Болсанору назвав кілька завдань, які він пообіцяв виконати на
своєму посту: щодо освіти – то він пообіцяв організувати кілька шкіл, які готуватимуть
людей до ринку праці, а не політичних бойовиків; для припинення насильства, він
попросив парламентаріїв про допомогу, щоб змінити закони і гарантувати юридичний
імунітет поліції, яка вбиває підозрюваних на службі. І лише після перегляду своїх
улюблених тем, Жаїр Болсонару заговорив про структурні реформи, які Бразилія
потребує для посилення економічного відновлення. (El Mundo. – 01.01.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/01/5c2b9880fdddff716e8b46ec.html))
***
В

Бразилії

президент-правопопуліст

Жаїр

Болсонару

„зміцнюватиме

демократію”
В інавгураційній промові перед бразильськими конгресменами Жаїр Болсонару
пообіцяв боротися з корупцією та скоротити бюрократичний апарат. Під час
передвиборної кампанії Жаїр Болсонару відзначився тим, що звеличував період
диктатури в Бразилії (1964-1985 рр.), коли силовики мордували до смерті багатьох
опозиціонерів та супротивників режиму. Крім того, він неодноразово допускав
образливі висловлювання у бік політичних опонентів, жінок, гомосексуалів, а також
робив ксенофобські заяви. Одразу після інавгурації нового бразильського главу
держави привітав через соціальну мережу Twitter президент США Дональд Трамп.
Він запевнив Жаїра Болсонару, що США „на його боці”. Згодом Жаїр Болсонару
подякував Дональду Трампу, зробивши це так само через соцмережу Twitter. (Deutsche
Welle. – 01.01.2019 (https://p.dw.com/p/3AsCv))
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ВЕНЕСУЕЛА
Вступ на посаду Ніколаса Мадуро будуть захищати чавісти з „рушницями в
руках”
Ніколас Мадуро очолив контроперацію, організовану прихильниками чавізма,
напередодні свого спірного вступу на посаду, який намічено на 10 січня, і буде
проходити у Верховному суді Венесуели. Тим часом, Конституція країни прописує
проводити цю процедуру перед парламентом. „Тому, хто не визнає легітимність
венесуельських інститутів, ми дамо зустрічну і своєчасну відповідь, ким би він не був у
світі, ми будемо діяти з великою твердістю, оскільки Венесуела себе поважає”, –
попередив глава держави. „Син Чавеса” кинув виклик 13 країнам з „Групи Ліми”,
назвавши „образою” та „агресією” їх тверду позицію щодо його права керувати
Венесуелою, яку вони завчасно озвучили. Колумбія, Аргентина, Бразилія, Канада,
Чилі, Перу, Парагвай, Панама, Коста-Ріка, Гондурас, Гватемала, Гайана і Сент-Люсія
не визнають легітимність Ніколаса Мадуро і наполягають, щоб він передав
повноваження парламенту. Дісталося від Ніколаса Мадуро і європейському політику
Антоніо Таяні, який заявив, що Європарламент не стане визнавати „венесуельський
режим”. У відповідь глава Венесуели засудив „імперіалістичний менталітет” голови
Европарламенту.

(El

Mundo.

–

09.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/09/5c34ead921efa0875b8b462c.html))
***
Новоспечений венесуельський депутат виступив конкурентом Ніколаса
Мадуро
Коли венесуельці зустрічали новий рік, мало хто навіть чув про Хуана Гуайдо.
Через два тижні молодий депутат став ключовою фігурою влади, очоливши
Національну асамблею Венесуели, що контролюється опозицією, у протистоянні з
президентом соціалістом Ніколасом Мадуро. Президент все частіше розглядається як
диктатор як у самій країні, так і за кордоном. „Гуайдо у президенти!”, – кричали люди
у найбільшому вуличному мітингу за роки правління Ніколаса Мадуро. Економічна
криза у Венесуелі поглиблюється, народ, який рятується від гіперінфляції, що
перевищує 23%, відчайдушно прагне нового лідера, щоб врятувати колись багату
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нафтову націю після двох десятиліть соціалістичного правління. Десятки країн,
включаючи Сполучені Штати, засудили Ніколаса Мадуро після прийняття ним присяги
на другий, шестирічний термін президентства. (The Associated Press. – 14.01.2019
(https://www.apnews.com/143774a1887345c2983513327dc85a62))
ГРУЗІЯ
Рік, яким ніхто не задоволений
Вибори президента Грузії в кінці минулого року показали вразливість влади. Ще
влітку практично всі вважали, що опозиція на цьому етапі не представляє небезпеки
для „Мрії”. Але, в кінцевому рахунку, кандидат від влади фактично програв перший
тур, а для перемоги в другому довелося піти на очевидні й широкомасштабні
порушення, що включають масовий підкуп, залякування і шантаж виборців та прямі
підтасовки на виборчих дільницях. Неможливо довести, що без застосування цих
методів Саломе Зурабішвілі, новий президент, була приречена на поразку, але
легітимність перемоги „Мрії” вперше серйозно поставлена під сумнів. (Эхо Кавказа. –
01.01.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29685657.html))
КОНГО
Фелікс Тшісекеді оголошений переможцем президентських виборів у Конго
Перемогу на президентських виборах в Демократичній Республіці Конго здобув
лідер опозиційної партії „Союз за демократію і соціальний прогрес” Фелікс Тшісекеді.
Про це оголосила Національна незалежна виборча комісія країни. За даними агентства,
організація „Національна єпископальна конференція Конго” („Сенко”), що представляє
в Конго католицьку громаду, вже заявила про шахрайство в ході підрахунку голосів
виборців. Згідно з позицією організації, рішення виборчкому про перемогу Фелікса
Тшісекеді суперечить результатам спостерігачів від „Сенко” і перемогу повинен був
здобути Мартін Файюлу, який очолює коаліцію кількох опозиційних сил. (Daily Sabah.
– 10.01.2019 (https://www.dailysabah.com/russian/world/))
***
Країни, які межують з Конго, закликають перерахувати голоси на проблемних
виборах
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Сусідні з Конго держави закликають до перерахунку голосів на спірних
президентських виборах і пропонують утворення уряду національної єдності, щоб
уникнути можливої нестабільності. У заявах регіональних лідерів з’явився новий тиск
на уряд екс-президента Джозефа Кабіли, щоб знайти мирне і прозоре вирішення
зростаючої виборчої кризи в одній з найбільших і найбільш багатих на мінеральні
ресурси країні. Задекларований кандидат у президенти, Мартін Фаюлу, подав судовий
позов з проханням перерахувати голоси. Він вказує на цифри, зібрані впливовими 40
тисячами спостерігачів за виборами від католицької церкви, які виявили, що він
отримав

насправді

61%

голосів.

(The

Associated

Press.

–

14.01.2019

(https://www.apnews.com/1bdc7bde3dad43f296f7de7a98915792))
***
Конго попросили не поспішати з оголошенням підсумків виборів президента
Африканський союз закликав призупинити оголошення остаточних результатів
президентських виборів в Демократичній Республіці Конго в зв’язку з „серйозними
сумнівами” в їх справедливості. Явка виборців на виборах склала 48%. Жителям Конго
просто було не до політики – незадовго до голосування на заході країни загинули
щонайменше 890 осіб, за даними ООН, в ході актів етнічного насильства і
конфронтації двох громад. У частині регіонів вибори відклали через загрозу епідемії
Ебола. Проте вибори пройшли і підсумки оголосили, назвавши переможцем виборчих
перегонів Фелікса Тшісекеді, представника найстарішої та найбільшої опозиційної
партії.

(Sputnik

Беларусь.

–

18.01.2019

(https://sputnik.by/politics/20190118/1039643547/Kongo-poprosili-ne-speshit-sobyavleniem-itogov-vyborov-prezidenta.html))
***
Опозиціонер Фелікс Тшісекеді – переможець президентських виборів в Конго
на тлі тверджень про фальсифікації
Лідер головної опозиційної партії „Союз за прогрес і соціальний розвиток” Фелікс
Тшісекеді був визнаний переможцем на президентських виборах у Демократичній
Республіці Конго, при тому, що голосування тричі відкладалося з кінця 2016 року. За
даними комісії, Фелікс Тшісекеді здобув 38,57% голосів, на другому місці –
15
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опозиційний депутат і колишній менеджер компанії „Exxon Mobil” Мартін Фаюлу з
34,8%. Водночас впливова у країні католицька церква, посилаючись на дані тисяч
добровільних спостерігачів, заявила про перемогу на виборах Мартіна Фаюлу.
Останній після оголошення виборчою комісією результатів заявив про фальсифікації.
А сам Фелікс Тшісекеді у своєму виступі сказав, що він буде „президентом усіх
конголезців”, навіть тих, хто не голосував за нього, але він не буде президентом певної
організації,

племені

або

партії.

(El

Mundo.

–

10.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/10/5c36fd1321efa0ca7c8b458f.html))
***
Кандидат, який зайняв друге місце на президентських виборах у Конго,
просить суд про перерахунок голосів
Кандидат у президенти Конго Мартін Фаюлу підтверджує, що він подав до суду
оскарження результатів президентських виборів з проханням їх перерахувати.
Конституційний суд має сім днів для розгляду позову. Мартін Фаюлу стверджує, що
існують закулісні угоди між заявленим переможцем, лідером опозиції Феліксом
Тшісекеді і чинним президентом Джозефом Кабілою. Фаюлу повідомив журналістам,
що позов до суду включає підтасовку результатів виборів, зроблених за межами
виборчих

дільниць

Конго.

(The

Associated

Press.

–

12.01.2019

(https://www.apnews.com/cd9014b9a1714094abac719267912cef))
***
У Конго суд відхилив скаргу щодо результатів виборів президента
Судді відхилили прохання опозиційного кандидата Мартіна Фаюлу переглянути
результати виборів і оголосили переможцем Фелікса Тшісекеді. Фаюлу не визнав це
рішення й закликав громадян виходити з протестами на вулиці. Він також закликав
міжнародну громадськість не визнавати Фелікса Тшісекеді легітимним президентом
Конго. Згідно з офіційними даними, за 55-річного опозиціонера Фелікса Тшісекеді
проголосували 38,57% виборців. Друге місце отримав опозиційний депутат і колишній
менеджер компанії „Exxon Mobil” Мартін Фаюлу (34,8% голосів). Натомість
провладний кандидат – колишній керівник МВС Емманюель Рамазані Шадарі – посів
третє місце, набравши 23,8% голосів. Фаюлу назвав оголошені результати голосування
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„виборчим путчем”. (Deutsche Welle. – 20.01.2019 (https://p.dw.com/p/3BrCW))
МАДАГАСКАР
Суд Мадагаскару визнав президента Анрі Радзуеліна, відкидаючи скарги на
фальсифікації
Верховний суд Мадагаскару оголосив колишнього лідера Анрі Радзуеліна
переможцем президентських виборів, відкинувши звинувачення у фальсифікаціях.
Голова суду Жан-Ерік Ракотуарісуа заявив, що всі претензії Марка Равалуманані, який
програв вибори, є необґрунтованими і оголосив Анрі Радзуеліна обраним президентом.
Радзуеліна став сьомим президентом Мадагаскару з моменту здобуття островом
незалежності. Вищий конституційний суд підтвердив законність його перемоги на
виборах. Всі скарги, які на розгляд до суду направили представники штабу його
опонента Марка Равалуманані, були анульовані. У суді підтвердили, що розрив між
кандидатами був значний – 526 тисяч голосів. Радзуеліна зазначив, що його головним
завданням на посаді президента стане об’єднання країни. Він пояснив, що таким чином
він зможе конкретизувати свої обіцянки, які дав під час передвиборної кампанії. Глава
Мадагаскару зазначив, що, незважаючи на перемогу на виборах, найскладніша частина
роботи ще попереду. (Reuters. – 08.01.2019 (https://www.reuters.com/article/usmadagascar-election/madagascar-court-declares-rajoelina-president-rejects-fraudcomplaint-idUSKCN1P21UO))
УКРАЇНА
Будь-яка передвиборна гонка зберігає інтригу до свого завершення і сюрпризи
не виключені
Українські політологи Євген Магда і Павло Жовніренко, аналізуючи старт
передвиборної президентської гонки в Україні, очікують, що свої кандидатури
висунуть близько 30 претендентів на президентську булаву, але фаворитами
президентських перегонів виглядають Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.
Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова
на замовлення Фонду „Демократичні ініціативи” і фірма SOCIS наприкінці грудня
2018 року провели соціологічні опитування, згідно з якими чинний Президент країни
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і лідер „Батьківщини” відірвалися від інших кандидатів у Президенти. Переможе,
скоріше за все, на думку політологів, хтось із „четвірки”: Тимошенко, Порошенко,
Гриценко,

Зеленський.

(Зеркало.

–

02.01.2019

(https://zerkalo.az/lyubaya-

predvybornaya-gonka-sohranyaet-intrigu-do-svoego-zaversheniya-i-syurprizy-neisklyucheny/))
***
Президентські вибори обійдуться бюджету України в 82 мільйони доларів
Кампанія з виборів Президента України офіційно стартувала в останній день
минулого року. Вибори глави української держави відбудуться 31 березня, тобто через
три місяці після оголошення про старт виборчого процесу. Згідно з рішенням
Центрвиборчкому, на проведення виборів Президента України буде витрачено 2,354
млрд грн (82,6 млн дол.). З них 266 млн гривень буде витрачено безпосередньо на
забезпечення роботи ЦВК, а решта суми – окружних і дільничних виборчих комісій.
Чинний Президент України Петро Порошенко закликав кандидатів, які візьмуть
участь у виборах глави держави, забезпечити вільне і чесне волевиявлення. (Sputnik
Беларусь. – 04.01.2019 (https://sputnik.by/politics/20190104/1039438880/Prezidentskievybory-oboydutsya-byudzhetu-Ukrainy-v-82-milliona.html))
***
Перший кандидат у Президенти України подав документи в ЦВК
Виборча кампанія з виборів глави держави офіційно стартувала в Україні у
переддень Нового року. В цей же день розпочалося висування кандидатів на пост
Президента і подача документів у ЦВК для їх реєстрації. Перший кандидат у
Президенти України вже подав до Центральної виборчої комісії документи для
реєстрації. Ним став колишній міністр екології та природних ресурсів, юрист Ігор
Шевченко. Лідером президентського рейтингу, згідно з даними соцопитувань,
протягом останніх місяців залишається глава партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко,
яка вже заявила про намір брати участь у передвиборній гонці. Чинний Президент
України Петро Порошенко офіційно поки не оголосив про бажання балотуватися на
другий термін. (Trend. – 01.01.2019 (https://www.trend.az/world/europe/3000548.html))
***
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Двоє у президентському човні, не рахуючи Зеленського
Юлія Тимошенко і Петро Порошенко задаватимуть тон президентській кампанії.
Очевидно, що президентські вибори 2019 року мають принципове значення як для
Юлії Тимошенко, так і для Петра Порошенка. Для неї це третій і, очевидно, останній
шанс очолити українську державу. Для нього – спроба втриматися на вершині влади і
не втратити свій бізнес. Юлія Тимошенко є затятим опонентом нинішнього Президента
і каже, що після її приходу до влади Петро Порошенко „відповість за все”. Він же
натякає на те, що перемога Юлія Тимошенко неодмінно призведе до розвороту
держави у бік Росії. (Deutsche Welle. – 04.01.2019 (https://p.dw.com/p/3Ay62))

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
Адміністрація президента США підриває політику Дональда Трампа?
Небажання представників американської адміністрації виконувати політичні
рішення Дональда Трампа фактично підриває реалізацію його рішень. Судячи з
недавніх заяв і поведінки Джона Болтона та державного секретаря США Майка
Помпео, складається враження, що відбувається щось підозріле. Перед своїм візитом
до Туреччини Джон Болтон зробив зупинку в Тель-Авіві. Що стосується Майкла
Помпео, то він має намір відправитися в тижневий тур країнами Перської затоки. Ці
кроки вказують на те, що зовнішньополітична команда Дональда Трампа, як і раніше,
прихильна політиці стримування Ірану та підтримки американських партнерів,
включаючи курдські загони народної самооборони YPG в Сирії. Незважаючи на
обіцянку Дональда Трампа про виведення американських військ з Сирії, деякі члени
його адміністрації намагаються всіляко уповільнити процес виведення військ.
Небажання представників американської адміністрації виконувати політичні рішення
Дональда Трампа фактично підриває реалізацію його рішень. Не впоравшись з
розробкою довгострокової політики щодо Сирії, члени адміністрації Дональда Трампа,
схоже, збентежені тим, що американським військам доведеться покинути Сирію через
внутрішню

напруженість в самій

адміністрації.

(Daily

Sabah.

–

09.01.2019

(https://www.dailysabah.com/russian/business/))
***
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Майкл Помпео заявив, що США намагаються знайти сфери співпраці
В інтерв’ю телеканалу „Fox News” держсекретар США Майкл Помпео заявив, що
США намагаються знайти сфери співпраці з Росією. Глава зовнішньополітичного
відомства зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла
ряд заходів проти політики Росії, поведінку якої на міжнародній арені, на думку
Майкла Помпео, не можна назвати прийнятною. „Нинішня адміністрація Сполучених
Штатів налаштована дуже серйозно в тому, що стосується відповіді [на таку
поведінку]”, – вказав держсекретар, перерахувавши в числі прийнятих Вашингтоном
заходів введення санкцій відносно ряду російських громадян. В інтерв’ю Майкл
Помпео також ствердно відповів на запитання ведучого що до того, чи відчуває він
заклопотаність у зв’язку з тим впливом, який має Росія в Сирії, а також у зв’язку з
підтримкою,

яку

Москва

надає

іранській

владі.

(Trend.

–

04.01.2019

(https://www.trend.az/world/usa/3001509.html))
***
Адміністрація Дональда Трампа змусила ще 50 тисяч держслужбовців
працювати безкоштовно в „шатдаун”
Адміністрація президента Дональда Трампа викликала на неоплачувану роботу
під час часткового припинення діяльності уряду („шатдаун”) 46 тис. співробітників
Служби внутрішніх доходів (податковий орган). Як випливає з відповідного
документа, штатна чисельність співробітників служби до моменту „шатдаун”
становила 80265 осіб. З них більше половини відкликані з неоплачуваної відпустки.
Коментуючи цей крок адміністрації, агентство зазначило, що мова йде про чиновників,
які відповідають безпосередньо за виплату податкових компенсацій. (Trend. –
16.01.2019 (https://www.trend.az/world/usa/3006307.html))
***
Білий дім готується до введення надзвичайного стану в країні
Адміністрація президента США займається пошуком коштів, які можуть бути
використані для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. „Ми можемо
ввести загальнонаціональний режим надзвичайного стану для забезпечення безпеки
нашої країни. Звичайно, ми можемо піти на такий крок. Я ще не зробив цього, але
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можу прийняти такі заходи”, – сказав Дональд Трамп. Президент зазначив, що це
дозволить швидко звести стіну, обійшовши опір з боку конгресу. „Не бачу причин,
чому б я цього не зробив, у мене є на це право. Закон на 100% на моєму боці”, –
констатував

Дональд

Трамп.

(Sputnik

Беларусь.

–

11.01.2019

(https://sputnik.by/politics/20190111/1039529286/SShA-gotovitsya-k-vvedeniyuchrezvychaynogo-polozheniya.html))
***
Глава прес-служби Єлисейського палацу йде у відставку
Сільвен Фор залишає пост глави прес-служби і служби зв’язків з громадськістю
президента Франції Емманюеля Макрона. Ймовірною причиною стало погіршення
відносин між президентом і його помічником, якого раніше вважали і його близьким
другом. Тепер Сільвен Фор залишає Єлисейський палац в розпал другого за рахунком
скандалу, пов’язаного з колишнім співробітником президентської адміністрації
Олександром Беналла. Той знову привернув до себе увагу громадськості і ЗМІ після
того, як стало відомо, що він не здав після звільнення видані йому два диппаспорта і
незаконно здійснив з ними безліч поїздок, цілі яких залишаються невідомими. Сенат у
даний час має намір вже вдруге створити слідчу комісію по „справі Беналла”, що
загрожує

відновленням

політичного

скандалу.

(Trend.

–

03.01.2019

(https://www.trend.az/iran/nuclearp/3004357.html))
***
Влада Ірану спростувала чутки про вихід країни з ядерної угоди
Керівник адміністрації президента Ісламської Республіки Іран Хассана Рухані
Махмуд Ваєзі спростував чутки місцевих ЗМІ про те, що уряд Ірану планує
найближчим часом вийти з ядерної угоди і про швидку відставку глави МЗС Ірану
Мохаммада Джавада Заріфа. За словами глави адміністрації, „засобам масової
інформації необхідно бути уважнішими і утримуватися від публікації підозрілих
новин”, „не перетворюватися в трибуну для внутрішніх і зовнішніх ворогів Ірану”.
(Trend. – 11.01.2019 (https://www.trend.az/iran/nuclearp/3004357.html))
***
Створення Комісії президента для моніторингу та ефективності державної
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політики
Президент Гаїті Жовенель Моїзе і прем’єр-міністр Жан-Генрі Сеан підписали
наказ про створення президентської Комісії з моніторингу та ефективності державної
політики. Цей наказ передбачає, що Комісія буде координуватися координатором,
призначеним указом президента, і що у нього буде технічний секретаріат, склад якого,
його повноваження та робочі процедури будуть встановлені внутрішніми правилами.
Після створення Комісія визначить свою структуру, організацію та методи роботи, а
також свій робочий план. (Haiti News. – 01.01.2019 (https://www.haitilibre.com/en/news26531-haiti-politic-creation-of-a-presidential-commission-for-the-monitoring-and-theeffectiveness-of-public-policies.html)
***
Ігорю Додону подвоїли витрати на утримання його адміністрації
Незважаючи на рішення уряду Молдови про заморожування процесу найму на
роботу нових держслужбовців, для президента Ігоря Додона зроблено виняток. З 1
січня чисельність складу апарату адміністрації президента буде збільшена до 163
одиниць, на відміну від нинішніх 80. Сам Ігор Додон поки ніяк не прокоментував
необхідність подвоєння витрат на утримання своєї адміністрації в умовах абсолютної
нікчемності своєї функції, відзначає інформаційне агентство. У кінці грудня 2018 року,
уряд розпорядився ввести „мораторій” на заповнення вакантних посад у бюджетній
сфері

до

31

грудня

2019

року.

(ОMEGA.

–

12.01.2019

(https://omg.md/index.php?newsid=15780))
***
Комісію з помилування при президенті Грузії покинули голова і ще кілька
членів
Комісію з помилування при президенті Грузії покинули її голова Звіад Корідзе і ще
кілька членів. Як повідомив сам Звіад Корідзе, заяву про вихід з комісії вже подано в
адміністрацію глави держави. За наявною інформацією, аналогічне рішення вже
прийняла виконавчий директор грузинського відділення правозахисної організації
„Transparency International” Ека Гігаурі та ще кілька членів комісії. Представник НПО
деякий час назад написала про вихід з комісії в соціальній мережі. „Президент
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збирається оновити комісію з помилування, але є одна неточність – я ще під час
президентства Георгія Маргвелашвілі, після останнього засідання комісії сама
написала заяву (кілька інших членів комісії збиралися зробити те ж саме, якщо не
помиляюся), і покинула комісію”, – зазначила Ека Гігаурі. (Эхо Кавказа. – 03.01.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29689584.html))
***
Мігранти з Центральної Азії – на роздоріжжі
При президенті Ісламі Карімові відносини між Анкарою і Ташкентом були
напруженими. Анкара надала притулок лідерові узбецької опозиції Мухаммаду Саліху
і різко засудила масовий розстріл людей в Андижані в 2005 році. Зміна керівництва в
Узбекистані після смерті екс-президента Іслама Карімова восени 2016 року і політика
відкритих дверей його наступника Шавката Мірзійоєва дали Анкарі хорошу
можливість для поліпшення двосторонніх відносин з Ташкентом. Більш того, на
відміну від уряду Карімова, адміністрація Шавката Мірзійоєва проявляє активний
інтерес до долі своїх громадян, які працюють за кордоном. (The Diplomat. – 10.01.2019
(https://thediplomat.com/2019/01/to-russia-or-turkey-a-central-asian-migrant-workers-bigchoice/))
***
Президент Ільхам Алієв підписав указ про заходи щодо оптимізації структури
ряду держорганів
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про заходи щодо оптимізації
структури та вдосконалення управління ряду державних органів. адміністрації
президента Азербайджану з метою більш ефективної і правильної організації
діяльності державних органів і структур, які здійснюють діяльність у правоохоронній
та військовій сферах, удосконалення управління ними, здійснення однакових або
схожих повноважень з витратою більш оптимального обсягу ресурсів. Доручено в
тримісячний термін підготувати і подати президентові Азербайджану пропозиції про
оптимізації кількості даних державних органів і структур, витрат на їх утримання і
межі кількості працівників; з метою підвищення ефективності в діяльності
центральних органів виконавчої влади, а також органів, які входять до відомства
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Національної Академії наук Азербайджану (інститутів, центрів, навчальних закладів та
ін.), що займаються такими сферами, як наука, наукові дослідження, розробки,
підвищення кваліфікації та ін., і удосконалення управління ними. Доручено в
шестимісячний термін забезпечити створення Робочої групи та подання президентові
Азербайджану

відповідних

пропозицій.

(Trend.

–

18.01.2019

(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3007118.html))
***
Президент Азербайджану Ільхам Алієв ліквідував ЦСМ і ряд інших структур
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про додаткові заходи щодо
вдосконалення державного управління в країні. Він передбачає ліквідацію або
реорганізацію ряду відомств. Зокрема, Фонд розвитку науки при президенті
Азербайджану і Бакинський міжнародний центр мультикультуралізму будуть
реорганізовані на основі принципу самофінансування. Поряд з цим ліквідуються
Державне агентство по альтернативних та відновлювальних джерелах енергії, Фонд
знань при президенті Азербайджану і Центр стратегічних досліджень при президенті
Азербайджану. Також ліквідовуються з метою реорганізації їх діяльності на
громадських засадах Секретаріат міжвідомчої комісії з охорони державної таємниці
при президенті Азербайджану, Робоча група Державної комісії Азербайджану по
боротьбі з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів, робоча група
Державної комісії у справах військовополонених, заручників і зниклих безвісти
громадян Азербайджану, секретаріат Тарифної ради Азербайджану. (Эхо Кавказа. –
14.01.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29710529.html))

ПРЕЗИДЕНТ І ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Демократи беруть владу, розмови про імпічмент
Спікер Палати представників у Конгресі США демократ-ветеран Ненсі Пелосі не
виключає ймовірність імпічменту нинішнього американського лідера Дональда
Трампа. Ненсі Пелосі підкреслила, що розглядати імпічмент Дональда Трампа тільки з
політичних причин не слід, але і заперечувати такий сценарій не має сенсу. „Нам не
слід відправляти у відставку президента з політичних причин. Але не слід і
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відмовлятися від імпічменту з політичних причин”, – сказала вона. У першу чергу,
політик звертала увагу не на факт голосування за припинення режиму „шатдаун”, а на
розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера в „російській справі”. За її словами,
саме результати розслідування дадуть підстави вважати, чи потрібне голосування про
імпічмент. За словами спікера Конгресу, щоб відновити контроль в Палаті
представників,

демократи

зможуть

ініціювати

голосування

за

імпічмент

американського президента і потім будуть „просувати” своє рішення в Сенаті та в суді.
(The

Associated

Press.

–

05.01.2019

(https://www.apnews.com/fbb205be041c47a69baf800f41edf3aa))
***
У Конгресі США мають намір висунути резолюцію про імпічмент Дональда
Трампа
Член палати представників США Бред Шерман має намір висунути резолюцію про
імпічмент американського президента Дональда Трампа в перший же день роботи
Конгресу нового скликання. „Немає причин, згідно з яким Конгрес не розглянув би
резолюцію. Кожен день Дональд Трамп показує, що його відхід з Білого дому став би
благом для країни”, – заявив американський конгресмен. У грудні телеканал CNN
повідомляв, що Дональд Трамп побоюється можливості оголошення йому імпічменту
після переходу палати представників під контроль демократів. Провідний експерт
Центру актуальної політики Віктор Олевич прокоментував слова Дональда Трампа,
який заявив, що якщо йому оголосять імпічмент, то це призведе до негативних
наслідків для економіки. „Зрозуміло, посилення внутрішньополітичної кризи матиме
наслідки і для економіки”, – сказав експерт. За його словами, така криза веде до
економічної нестабільності, невпевненості в завтрашньому дні, що відбивається і на
поведінці американської біржі та американських ринків. (Обзор. – 02.01.2019
(https://www.obzor.lt/news/n45601.html))
***
Двобій законопроектів Сенату щодо закінчення „шатдауну”
Лідери Сенату домовилися провести голосування щодо альтернативних пропозицій
відновлення роботи закритих федеральних агентств, змусивши сенаторів боротися з
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найдовшою зупинкою фінансування в історії США та продовжувати переговори з
президентом Дональдом Трампом. Перше голосування відбулося за пропозицію
Дональда Трампа включити в бюджет фінансування прикордонної стіни для
тимчасового захисту від деяких іммігрантів. Пропозиція була швидко відхилена
демократами. Друге голосування встановлено для законопроекту,

ухваленого

демократами щодо поверненням фінансування уряду без грошей на стіну, щоб дати
змогу продовжити переговори. Обидва законопроекти, як очікується, не наберуть
необхідних 60 голосів, залишаючи мало надії на те, що вони представляють шлях від
безладу. Але цей план є першим тестом вирішення проблеми Сенатом республіканців
за наполяганням Дональда Трампа, коли державні агенції залишаються закритими
доти, поки Конгрес не затвердить 5,7 млрд. доларів на будівництво стіни на кордоні
США з Мексикою. Для демократів голосування покажуть, чи є якісь тріщини в, так
званій, єдиній відмові від вимог Дональда Трампа. (The Associated Press. – 23.01.2019
(https://www.apnews.com/428ceac5274b485e8adda635f20b484f))
***
Компроміс від Дональда Трампа: стіна на кордоні з Мексикою – зі сталі
замість бетону
Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на будівництві загорожі
на кордоні з Мексикою. Водночас він демонструє готовність до компромісу з
демократами: стіну можна звести зі сталі замість бетону. Як заявив директор
адміністративно-бюджетного

управління

Білого

дому Мік Малвейні в ефірі

американського телебачення, тоді демократи можуть вважати свої вимоги виконаними.
Віце-президент США Майк Пенс має продовжити переговори з представниками
демократів і республіканців у Конгресі. Пенс намагається переконати лідерів
демократів

погодитися

на

будівництво

загорожі.

Демократи

ж

закликають

адміністрацію президента розблокувати роботу державних установ – припинити так
званий частковий „шатдаун”, який триває у США вже третій тиждень. (Deutsche Welle.
– 06.01.2019 (https://p.dw.com/p/3B6BB))
***
Дональд Трамп утримався від оголошення надзвичайного стану через
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ситуацію на кордоні
Президент США Дональд Трамп у телезверненні назвав ситуацію на кордоні з
Мексикою „гуманітарною кризою” та кризою в сфері безпеки, але утримався від
введення надзвичайного стану. За його словами, це пов'язано з припливом тисяч
нелегальних мігрантів, які влада не в змозі вислати назад. За твердженням Дональда
Трампа, ситуація на південному кордоні США вийшла з-під контролю через
наркотрафік і спроби незаконного перевезення мігрантів. Президент очікує нової
зустрічі з лідерами Демократичної партії в Конгресі США для обговорення ситуації.
Він наголосив, що для політиків є „аморальним” нічого не робити у цій ситуації.
Оголошення надзвичайного стану дозволило б Дональду Трампу розпорядитися щодо
зведення загорожі на кордоні в обхід Конгресу. (Deutsche Welle. – 09.11.2019
(https://p.dw.com/p/3BDhM))
***
У Конгресі заблокували виступ Дональда Трампа через „шатдаун”
Через відсутність фінансування американських урядових установ спікерка
Конгресу США Ненсі Пелосі заблокувала виступ Дональда Трампа. Президент
погодився перенести промову. Спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі
заявила, що не дозволить президенту США Дональду Трампу виступити з традиційним
зверненням до Конгресу „Про стан країни”, поки уряд не відновить свою роботу.
Раніше Ненсі Пелосі вже пропонувала Дональду Трампу перенести виступ або ж
розповсюдити промову у письмовому вигляді. Дональд Трамп назвав скасування свого
виступу ганьбою і спочатку пообіцяв, що скаже „воістину важливу промову” на
альтернативному майданчику. Однак потім він повідомив, що переніс свій виступ.
(Deutsche Welle. – 24.01.2019 (https://p.dw.com/p/3C4Ri ))
***
„Шатдаун” у США: Трамп запросив конгресменів на переговори
Дональд Трамп пропонує конгресменам ухвалити угоду щодо держбюджету та
„мексиканської стіни”. Президент США у своєму мікроблозі Twitter закликав дійти
згоди лідера демократів у Палаті представників США Ненсі Пелосі. Очікується, що
Пелосі стане спікером Палати представників. „Безпека на кордоні, „стіна” і „шатдаун”
27

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

– це не те, з чого Ненсі Пелосі хотіла би розпочати свою роботу на посаді спікера!
Давайте укладемо угоду?” – написав Дональд Трамп. (Deutsche Welle. – 02.01.2019
(https://p.dw.com/p/3Assr ))
***
Дональд Трамп застерігає, що „шатдаун” федеральних органів може тривати
довго
У разі незгоди демократів виділити необхідну суму на спорудження загорожі на
кордоні з Мексикою федеральні органи можуть ще довго не працювати, застеріг
президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. „5,6 мільярда доларів – така незначна
сума, в той час, коли ми говоримо про національну безпеку”, – сказав американський
президент. Заява Дональда Трампа пролунала за день до першого засідання Конгресу
після проміжних виборів, де в Палаті представників більшість матиме Демократична
партія. (Deutsche Welle. – 02.01.2019 (https://p.dw.com/p/3Awco))
***
У США побито рекорд припинення роботи уряду
Нинішній „шатдаун” у США почався 22 грудня; коли він може закінчитися,
невідомо. Попередній рекорд був встановлений при президенті Біллі Клінтоні: шатдаун
тривав 21 день – з 16 грудня 1995 року по 5 січня 1996 року. При попереднику
Дональда Трампа на посаді президента був один випадок нефінансування уряду, який
тривав з 1 по 16 жовтня 2013 року. Для Дональда Трампа це вже третій „шатдаун”.
Однак попередні дві суперечки між президентом і Конгресом, який схвалює
фінансування уряду, вдавалося врегулювати швидше. Перше часткове зупинення
роботи уряду тривало три дні (з 20 по 22 січня 2018 року), друге – менше доби.
(DELFI. – 11.01.2019 (http://rus.delfi.ee/daily/abroad/forbes-podschital-dohody-trampaot-prodazhi-nedvizhimosti?id=85002285))
***
Президент Литви не стала вплутуватися в полеміку зі спікером
Спікер парламенту Литви Вікторас Пранцкетіс почав новий рік з критики на адресу
президента Далі Грібаускайте. Оцінюючи новорічне привітання президента і
побажання не допустити укорінення неписьменності і популізму, він висловив сумніви
28

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

в зв’язку з щирістю слів глави держави. За його словами, президент просто придумала
красиву для цитування фразу. Спікер висловив сумніви в зв’язку з актуальністю
боротьби з популізмом. „Популізм завжди був і буде, оскільки перед виборами завжди
обіцяють більше, ніж можна здійснити”, – узагальнив спікер. (DELFI. – Таллін,
02.01.2019

(https://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-litvy-ne-stala-vvyazyvatsya-v-

polemiku-so-spikerom.d?id=79997791))
***
Ігор Додон не братиме участі у виборах в якості кандидата в депутати
Президент Молдови Ігор Додон заявив про те, що не братиме участі в
парламентських виборах 2019 року в якості кандидата в депутати. З відповідною
заявою глава держави виступив у рамках спеціального звернення до громадян
Республіки Молдова. „З усією відповідальністю заявляю, що я вирішив не брати участі
в парламентських виборах. Адміністрація президента в цей період повинна
сконцентруватися

на

вирішенні

стратегічних

внутрішньополітичних

і

зовнішньополітичних проблем нашої країни. Я не буду претендувати на крісло
депутата, проте моя підтримка буде на стороні партії, яка висунула мене на пост
президента і підтримувала протягом останніх двох років”, – заявив Ігор Додон.
(Sputnik

Молдова.

–

21.01.2019

(https://ru.sputnik.md/moldova/20190121/24240361/Dodon-ne-budet-uchastvovat-vvyborakh-v-kachestve-kandidata-v-deputaty-.html))
***
Президент Сербії не виключив проведення дострокових парламентських
виборів
Президент Сербії Александар Вучич не виключив можливості проведення
дострокових виборів в Народну Скупщину (парламент) Сербії. „Це рішення складне.
Ми вийдемо на президії партії (Сербська прогресивна партія) і генради, але це не
партійне питання. У керівництві партії всі за проведення виборів. Звичайно, я не
виключаю вибори як можливість і як ідею, це буде залежати від багатьох інших речей,
які стосуються майбутнього Сербії”, – сказав сербський лідер. Раніше Александар
Вучич обіцяв негайно призначити вибори, якщо цього вимагатиме опозиція. Протягом
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останніх семи тижнів в Белграді проходять масові антиурядові акції, організовані
опозицією. (Trend. – 21.01.2019 (https://www.trend.az/world/europe/3008465.html))
***
Парламент Македонії схвалив угоду з Грецією про нову назву
Парламент Македонії ухвалив конституційні зміни щодо перейменування країни,
повідомляє „Нова Македоніjа”. Зміну назви країни з Республіки Македонія на
Республіку Північна Македонія підтримав 81 депутат з 120. Суперечка щодо назви
Македонії тривала понад 25 років. Греція послідовно блокувала євроінтеграційні
устремління Македонії, протестуючи проти назви цієї держави, яку в Афінах вважають
грецьким етнонімом. Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати
рішення уряду країни про перейменування, але парламенту вдалося подолати його
вето. (Эхо Кавказа. – 12.01.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29705834.html))
***
Правосуддя не дозволяє президенту Гватемали вигнати антикорупційну місію
ООН
Конституційний

суд

Гватемали

призупинив

рішення

президента

Джиммі

Моралеса про припинення мандата Міжнародної комісії проти безкарності (CICIG).
Суд ухвалив „призупинити рішення, прийняте владою Гватемали, дострокового
припинення в односторонньому порядку угоди між ООН і урядом Гватемали про
заснування CICIG”. Суд також постановив повідомити владу країни, включаючи
президента Джиммі Моралеса, про необхідність дотримуватися прийнятого рішення.
Конфлікт між CICIG, яка працювала в країні понад десять років, і президентом
Гватемали Джиммі Моралесом триває не перший місяць. (El Mundo. – 09.01.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/09/5c36010dfdddff975c8b4739.html))
***
Надзвичайний стан у північних провінціях Буркіна-Фасо продовжується
В африканській країні Буркіна-Фасо влада продовжила дію режиму надзвичайного
стану до шести місяців, введеного в ряді північних провінцій через активізацію
діяльності ісламістських угруповань у цих районах. Спеціальний декрет з цього
приводу видав президент республіки Рок Марк Крістіан Каборе. Декрет був
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підписаний 31 грудня 2018 року і затверджений Національною асамблеєю на
пленарному

засіданні

11

січня.

(Reuters.

–

12.01.2019

(https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1P608N-OZATP))
***
Новий прокурор Перу після вступу на посаду розкритикував законопроект
президента
Новий генеральний прокурор Перу Зораїда Авалос розкритикувала законопроект,
запропонований президентом Мартіном Віскарра щодо оновлення прокуратури,
попередивши, що це порушить конституційно захищену автономію інституції. Авалос
сказала, що вона надішле Конгресу свій власний законопроект, щоб підтримати довіру
до прокуратури після громадських протестів з приводу спроби її попередника зняти
двох прокурорів з широкого розслідування. Президент Мартін Віскарра запропонував
законопроект, який би реструктуризував керівництво в прокуратурі, після того, як
колишній генеральний прокурор Педро Чаваррі відмовився піти у відставку,
незважаючи

на

посилення

тиску

та

протестів.

(Reuters.

–

08.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-peru-corruption/perus-new-top-prosecutor-criticizespresidents-bill-after-taking-office-idUSKCN1P20QI))
***
Президент Національної Асамблеї загрожує оголосити себе тимчасовим
президентом Венесуели
Лише через 24 години після того, як Ніколас Мадуро прийняв присягу і фактично
став президентом країни, в парламенті країни виступили проти його обрання. Хуан
Гуайдо зараз є тимчасовим президентом Венесуели, сам же Гуайдо під час народних
зборів заявив, що Конституція дає йому легітимну можливість займати посаду
президента республіки, щоб призначити вибори, але йому потрібна підтримка
громадян, щоб зробити це реальністю. В своїх соціальних мережах політик зазначив:
„Припускаючи легітимність, яку дають мені статті 233, 333 і 350 Конституції, я
закликаю народ Венесуели, Збройні Сили і міжнародне співтовариство досягти
формування і реалізації ефективного перехідного уряду”. (El Mundo. – 12.01.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/12/5c39274021efa07d018b46de.html))
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***
Новий голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо підтверджує, що парламент
не визнає Ніколаса Мадуро президентом
Парламент Венесуели, контрольований опозицією, визнав нелегітимним другий
термін президентства Ніколаса Мадуро, який повинен початися 10 січня. Про це
заявив новообраний глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на першій у
2019 році сесії парламенту. „Ми підтверджуємо нелегітимність Ніколаса Мадуро”, –
підкреслив Гуайдо і закликав військових Венесуели підтримати зусилля, спрямовані на
„відновлення демократії”. За його словами, Ніколас Мадуро „має намір узурпувати
владу”. Він також назвав Національну асамблею „єдиним законним представником
народу”. Хуан Гуайдо зобов’язався „створити умови для уряду перехідного періоду і
призначити вільні вибори”. Відзначається, що лояльні до Ніколаса Мадуро депутати не
були

присутні

на

засіданні

парламенту.

(El

Mundo.

–

05.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/05/5c30e844fc6c83d2698b463c.html))
***
Ніколас Мадуро оголосив про „радикальні заходи” проти „заколоту”
парламенту
У столиці Венесуели Каракасі запроваджено жорсткий поліцейський і військовий
контроль напередодні інавгурації Ніколаса Мадуро, запланованої у Верховному суді
юстиції. Парламент, опозиція, католицька церква, дисидентський чавізм, громадські
організації, союзи та студентський рух підтримали свої звинувачення в „узурпації
влади” і „незаконності результатів виборів” Ніколаса Мадуро, незважаючи на
переслідування, яке вони вже відчувають від владних інституцій. Зокрема „Син
Чавеса” продовжив свій натиск на протестуючих, оголосивши „радикальні заходи”
проти „крамольних і заколотницьких”, на його думку, Національної асамблеї.
(El Mundo. – 09.01.2019 (https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/09/5c3645f7fc6c
8391198b4712.html))
***
Опозиція Венесуели визначає дорожню карту передачі влади
Парламент Венесуели, що контролюється опозицією, оголосив президента
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Ніколаса Мадуро „нелегітимним”, наблизившись на крок ближче до реалізації плану
зміни соціалістичного лідера, оголосивши його узурпатором влади і призначивши
дострокові вибори. Резолюція, прийнята парламентом, звинувачує Ніколаса Мадуро в
„узурпації” влади і наголошує, що дії його адміністрації більше не будуть мати
юридичних повноважень. Інша резолюція прагне вирвати лояльних військових від
Ніколаса Мадуро, пропонуючи захист членам збройних сил, які підтримують будьякий перехідний уряд. „Це історична домовленість”, – сказав президент Національної
Асамблеї Хуан Гуайдо, який за менш ніж два тижні на робочому місці, зумів
активізувати опозицію на боротьбу. Проте Ніколас Мадуро, хоча і ослаблений
економічним крахом Венесуели, досі зберігає підтримку генералів та інших державних
інститутів, у тому числі судів, які раніше визнавали дії Національної асамблеї
недійсними.

(The

Associated

Press.

–

16.01.2019

(https://www.apnews.com/3ecbe2f2a4cc4e8fae39f247df42baf2))

ПРЕЗИДЕНТ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Пост прем’єр-міністра Латвії запропонований уродженцю Сполучених Штатів
Президент Латвії Раймондс Вейоніс доручив сформувати уряд лідеру партії „Нова
Єдність”, депутату Європарламенту Крішьянісу Каріньшу. „Нова Єдність” має в
парламенті найменшу фракцію. Однак, за словами президента, Каріньш заручився
підтримкою ряду правих і центристських парламентських фракцій, які раніше не могли
домовитися між собою. У нову правлячу коаліцію увійдуть, зокрема „Національне
об’єднання”, „Нова консервативна партія”, партійне об’єднання „Для розвитку / За!” і
популістська

партія

„Кому

належить

країна?”

(Эхо

Кавказа.

–

08.01.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29696955.html))
***
„Кабмін ще не затвердили, а все вже по-старому”: депутат „KPV” відповіла
Крішьянісу Каріньшу
Депутат „KPV”Лінда Лієпіня, яка очолює парламентську комісію за запитами, не
підтримає уряд Крішьяніса Каріньша, навіть незважаючи на небезпеку втратити
33

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

посаду. Як вказав кандидат в прем’єри після зустрічі з президентом країни
Раймондсом Вейонісом, депутати „KPV”, які не проголосують за уряд, не
вважатимуться частиною коаліції. Подальші наслідки для таких депутатів визначить
сама фракція. Однак, говорячи про те, чи зможе Лінда Лієпіня зберегти свою посаду в
комісії, Каріньш заявив, що не здивувався б, „якби в зв’язку з цим відбулася якась
зміна”.

(Sputnik

Латвия.

–

22.01.2019

(https://lv.sputniknews.ru

/politics/20190122/10716256/kabmin-po-staromy-liepina-karins.html))
***
Президент Габону Алі Бонго повернувся до своєї країни через тиждень після
спроби державного перевороту
Президент Габону Алі Бонго Ондімба повернувся до своєї країни трохи більше
ніж за тиждень після спроби державного перевороту. Президент перебував у Марокко
на лікуванні після того, як у жовтні в Саудівській Аравії у нього був інсульт. Бонго
повернувся перед урочистою церемонією, коли новий кабінет міністрів приймав
присягу. Призначення нових міністрів розглядається як спроба підвищити шанси
президента залишитися при владі. Алі Бонго змінив свого батька Омара Бонго Ондімбу
на посаді президента в 2009 році. Він ледве виграв голосування в 2016 році у виборах,
затьмарених насильством і звинуваченнями в фальсифікаціях. Минулого тижня група
солдатів заявила, що взяла під контроль уряд. Але спроба взяти владу була недовгою,
оскільки лояльні до президента сили швидко переграли воїнів-ренегатів. Між тим,
родина Бонго перебуває при владі вже більше півстоліття. (BBC. – 15.01.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-46885467))
***
Президент Киргизстану: „Ми повинні бути вдячні Китаю”
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков звинуватив уряд у тому, що
китайські гранти і кредити використовуються неефективно і нераціонально.
Киргизстанський лідер зазначив, що Китай регулярно надає республіці гранти і
кредити відповідно до досягнутих між двома країнами угодами. При цьому він
підкреслив, що „те, як використовуються ці кошти, – це внутрішня справа”.
(REGNUM. – 09.01.2019 (https://regnum.ru/news/polit/2549560.html))
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***
У Тайвані призначили нового прем’єра для підвищення популярності після
виборів
Президент Тайваню Цай Інвень призначила новим прем’єр-міністром уряду
колишнього лідера Демократичної прогресивної партії Су Ченг-чанга. Попередній
прем’єр-міністр Вільям Лай пішов у відставку після програшу Демократичної
прогресивної партії на місцевих виборах на Тайвані в листопаді 2018 року. Су Ченгчанг вже очолював уряд Республіки Китай в 2006-2007 роках за президента Чень
Шуйбяня. Цай Інвень в рамках презентації нового очільника уряду заявила про те, що
Тайвань стоїть перед низкою викликів. Так, на її думку, Пекін намагається змусити
Тайвань прийняти схему „Одна країна, дві системи” у процесі приєднання до КНР. Су
Ченг-чанг, у свою чергу, пообіцяв в рамках роботи вчитися на помилках своїх
попередників. Як кажуть аналітики, до наступних президентських виборів, що
відбудуться за рік, президент і прем’єр-міністр повинні побудувати стійку підтримку
урядової політики та продовжувати стимулювати експортно-залежну економіку, на тлі
китайсько-американської

торгівлі.

(Reuters.

–

11.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-taiwan-politics/taiwan-appoints-new-premier-to-boostpopularity-after-election-trouncing-idUSKCN1P5079))
***
Президент Мексики заявив про крадіжки з нафтових платформ
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що йому стало
відомо про „акти саботажу” і крадіжки з нафтових бурових платформ, і що його уряд
обов’язково вирішить цю проблему, як частину роботи по придушенню крадіжок
палива. „Ми визначили проблему, і ми будемо боротися з нею”, – сказав він на своїй
прес-конференції. Відповідно до представленого президентом плану, в операції із
запобігання крадіжок палива беруть участь морська піхота, армія, співробітники
генпрокуратури країни. (Reuters. – 15.01.2019 (https://www.reuters.com/article/mexicooil-theft-rigs/mexico-president-says-will-address-theft-from-oil-platformsidUSE1N1XK01Y))
***
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Президент Уганди „здивувався”, що з компанії MTN стягнули менше грошей
за поновлення ліцензії на телекомунікаційне мовлення
Президент Уганди Йовері Мусевені розкритикував державного регулятора в сфері
телекомунікацій після того, як він скоротив плату телекомунікаційній компанії MTN за
поновлення ліцензії на мовлення. Місцеві ЗМІ повідомили, що Комісія з питань
комунікації (КУК) вирішила призначити компанії MTN Уганда, яка є власністю
Південноафриканської групи MTN, суму в 58 млн доларів для подовження ліцензії на
10 років, замість 100 млн доларів, які були призначені спочатку. Президент заявив, що
він був „здивований” рішенням КУК скоротити плату до 58 млн доларів. У свою чергу,
міністр з питань інформації, комунікацій та технологій вважає, що КУК вирішив
скоротити плату компанії MTN до 58 млн після того, як MTN заявила, що їй потрібно
буде вкласти близько 200 млн доларів для задоволення умов нової національної
політики щодо широкосмугового доступу в інтернет. (Reuters. – 15.01.2019
(https://www.reuters.com/article/us-uganda-telecoms/ugandas-president-astonished-mtncharged-less-for-telecom-license-renewal-idUSKCN1P90X2))
***
Чад змінює міністра нафтової промисловості під час перестановок в уряді
Президент Чаду Ідріс Дебі звільнив міністра нафтової промисловості Букара
Мішеля і призначив міністра фінансів Махамата Аллалі Абакарву його тимчасовим
замісником, як було зазначено в урядовому декреті. Чад виробляє близько 130 000
барелів нафти на день і отримав понад 1 млрд доларів у нафтових кредитах від
компанії GLEN.L і ще чотирьох банківських кредиторів у 2014 році. Країна уклала
угоду з кредиторами про реструктуризацію цього кредиту в минулому році після того,
як уряд не зміг отримати достатню кількість доходів через низькі ціни на нафту.
(Reuters.

–

11.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-chad-oil/chad-sacks-oil-

minister-in-government-reshuffle-idUSKCN1P51PT))
***
Уряд Буркіна-Фасо подав у відставку
Уряд Буркіна-Фасо під керівництвом прем’єр-міністра Поля Якби Тієби подав у
відставку. Президент цієї країни Рок Марк Крістіан Каборе прийняв відставку
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прем’єра і членів кабінету міністрів. Повідомляється, що відставка уряду пов’язана з
кризою в сфері безпеки в Буркіна-Фасо. Починаючи з 2015 року, у державі періодично
відбуваються теракти. В результаті атак на півночі і заході країни, за офіційними
даними,

загинуло

щонайменше

300

осіб.

(Trend.

–

19.01.2019

(https://www.trend.az/world/other/3007733.html))

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі буде жити на французьку пенсію
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вирішила створити свій приватний фонд і
відмовитися від зарплати заради його поповнення, сказала вона на першій пресконференції в ранзі глави держави. Рішенням влади Грузії резервний фонд президента
країни скасували відразу після інавгурації Саломе Зурабішвілі, п'ятого президента
країни. З цих коштів резервний фонд видавав стипендії студентам за особливі завслуги,
фінансував заходи, спрямовані на захист прав людини, розвиток інноваційних і
продуктивних можливостей, посилення демократичних інститутів та ін. За словами
президента, новий фонд має бути абсолютно прозорим, і питання про те, що він
повинен фінансувати, буде вирішувати більшість. Сама Зурабішвілі буде жити на
французьку пенсію. Незважаючи на те, що з серпня 2018 року вона не є громадянкою
Франції, 67-річній Саломе Зурабішвілі призначені виплати, накопичені, в тому числі,
за понад 30 річний стаж роботи у французькому МЗС. (Эхо Кавказа. – 11.01.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29704299.html))
***
Південноафриканський АНК не буде втручатися в незалежність центрального
банку – Рамафоса
Правлячий Африканський національний конгрес у Південній Африці не має наміру
впливати на незалежність Резервного банку, вважає президент Сиріл Рамафоса після
того, як у правлячій партії заявили, що центральний банк має намір розширити свій
вплив для підвищення зайнятості та економічного зростання. „Немає ніякого наміру
посилювати вплив або керувати незалежністю центрального банку”, – сказав Сиріл
Рамафоса. „Керуюча партія, по суті, говорить, що ми маємо актуальну платформу
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щодо працевлаштування, і ми хотіли б, щоб усі зосередилися на створенні робочих
місць. Зрозуміло, що в цьому немає нічого поганого”, – додав президент . (Reuters. –
16.01.2019 (https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-germany-maas/time-for-playinggames-on-brexit-over-german-foreign-minister-idUSKCN1PA0JK))
***
Президент Танзанії Джон Магуфулі хоче, щоб центральний банк купував
золото для поповнення своїх резервів
Президент Танзанії Джон Магуфулі заявив, що центральний банк повинен почати
купувати золото країни, щоб стримати контрабанду і створювати резерви для
стабілізації валюти. Він наголосив на існуванні різних проблем у секторі видобутку
корисних копалин. За його словами, основна мета уряду – налагодити управління цією
сферою, вирішити проблеми шахрайства та неправдивої інформації і встановлення
справедливого співвідношення видобутку і доходу. Він нагадав, що уряд Танзанії
співпрацює з різними іноземними компаніями з видобутку золота в країні. Сектор
видобутку корисних копалин становить 4,8% ВВП Танзанії, зазначив глава держави
Джон Магуфулі. Президент Танзанії також заявив представникам банків про
необхідність покупки золота для додаткового фінансування і забезпечення запасів
центрального банку для нормалізації фінансово-економічного розвитку країни.
(Reuters.

–

09.01.2019

(https://www.reuters.com/article/tanzania-mining/tanzanias-

magufuli-wants-central-bank-to-buy-gold-as-part-of-its-reserves-idUSL8N1Z938L))
***
Телекомунікаційна компанія „Airtel” відмовляється від частки акцій на
користь уряду
Телекомунікаційна компанія „Airtel”, яка є підрозділом індійської компанії „Bharti
Airtel”, погодилася віддати частину своїх акцій уряду Танзанії, в результаті чого частка
акцій Східно-Африканської країни стала складати 49% проти 40%, які були раніше.
Державна палата Танзанії повідомила про це після зустрічі між президентом Джоном
Магуфулі та головою „Bharti Airtel” Сунілом Мітталом. Зокрема, зазначається, що
компанія збереже 51% акцій компанії, повідомив офіс президента. (Reuters. –
11.01.2019

(https://www.reuters.com/article/tanzania-telecoms/airtel-tanzania-gives-up38
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part-of-its-stake-to-government-presidents-office-idUSL8N1ZB2GU))

КОРУПЦІЯ
„Ель Чапо” заплатив хабар у розмірі 100 млн доларів колишньому президенту

Мексики Пеньї Ньєто
Колишній президент Мексики Енріке Пенья Ньєто, за словами свідка
колумбійського наркобарона Алекса Сіфуентеса, отримав хабар у розмірі 100 млн.
доларів від наркобарона Хоакіна „Ель Чапо” Гузмана. Сіфуентес розповів про змову
під час процесу у справі Ель Чапо в суді Нью-Йорка. За його словами, Гузман заплатив
Ньєто 100 млн доларів за кілька місяців до вступу на посаду президента Мексики у
2012 році. Крім того, у листопаді 2018 року адвокат Гузмана Джеффрі Ліхтман заявив
про підкуп двох президентів: Феліпе Кальдерона і Пеньї Ньєто. Зазначається, що саме
під час президентства Ньєто наркобарона двічі затримували, а в підсумку екстрадували
в США. Гузман був главою найбільшого мексиканського наркокартелю „Сіналоа”.
Судовий процес проти наркобарона триває з листопада 2018 року, у разі визнання його
винним Гузману загрожує довічне ув’язнення у в’язниці особливо суворого режиму.
(BBC. – 15.01.2019 (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46872414))
***
Президент Мальдівів закликає до розкриття деталей щодо хабарництва
попередників
Президент Мальдівських островів звернувся до громадян з проханням надати
інформацію з деталями про хабарництво його попередника, оскільки поліція острову
Індійського океану розслідує угоди на суму в мільярди доларів, що були надані
китайським фірмам. Нинішній президент Мальдівських островів Ібрагім Мохамед
Соліх несподівано переміг Абдуллу Ямена на виборах минулого року. Зараз його
адміністрація намагається визначити обсяг китайських позик, які використовувалися
для фінансування будівельного буму на Мальдівах. У своїй заяві офіс „Соліха”
попросив громадськість подати письмові скарги щодо „випадків корупції та
зловживання владою в державних установах” протягом майже шести років з 1 січня
2012

року.

(Reuters.

–

09.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-maldives39
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politics/maldives-president-appeals-for-details-of-graft-under-predecessorsidUSKCN1P30OX))

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Азербайджан має намір продовжувати сформований протягом багатьох років
політичний курс
Вітальна промова президента Азербайджана Ільхама Алієва продемонструвала
правильність обраного шляху в усіх напрямах внутрішньої і зовнішньої політики
Азербайджану і велич досягнутих результатів. Про це сказав головний редактор газети
„Баки Хабар”, політичний експерт Айдин Гулієв. За його словами, факти свідчать, що
Азербайджан має намір і надалі рішуче продовжувати політичний курс, сформований
протягом багатьох років. „Так як цей курс приносить очікувані позитивні результати і
не тільки зміцнює міжнародні позиції Азербайджану, а й динамічно покращує
показники внутрішнього розвитку країни. Президент у своїй вітальній промові надав
азербайджанському народові черговий повний звіт. Народу було направлено чітке
послання, що політика, яка проводиться в країні не має інших цілей, окрім інтересів
державності”.

(Trend.

–

03.01.2019

(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3001392.html))
***
Емомалі Рахмон офіційно оголосив 2019-2021 роки періодом розвитку села,
туризму та народних ремесел
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон підписав указ про оголошення 20192021 років „Роками розвитку села, туризму та народних ремесел”. Емомалі Рахмон
доручив виконавчому апарату президента протягом місяця розробити і представити
для затвердження план заходів щодо виконання цього указу, повідомляє прес-служба
глави держави. У своєму посланні парламенту республіки Емомалі Рахмон підкреслив,
що оголошення „Року розвитку туризму і народних ремесел” у 2018 році дало
серйозний імпульс усвідомлення важливості цієї сфери в соціально-економічному
житті народу, а число туристів, що відвідали Таджикистан в 2018 році, в порівнянні з
2017 роком збільшилося в 2,5 рази, проте, щоб у повній мірі досягти намічених цілей,
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одного року мало. Основною метою пропозиції президента є здійснення зусиль уряду
країни щодо ще більшого облаштування Таджикистану і вирішення соціальних питань
населення шляхом поліпшення, перш за все, в сферах освіти і охорони здоров’я.
(Trend. – 03.01.2019 (https://www.trend.az/casia/tajikistan/3001082.html))

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі обіцяє підвищити мінімальну заробітну
плату
Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі заявив у своєму виступі, що збільшить
мінімальну заробітну плату, але не сказав на скільки. Бухарі підписав документ, у
якому йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати, що повинно покінчити з
розбіжностями, через які проходили профспілкові суперечки в Нігерії. Для подолання
розбіжностей був створений комітет, до якого увійшли як представники уряду, так і
профспілок. Цей комітет рекомендував президенту встановити мінімальну заробітну
плату в розмірі 30 000 найрів (98 дол.) на місяць, про що сам Мохаммаду Бухарі заявив
і направив документ на розгляд технічному комітету. (Reuters. – 09.01.2019
(https://www.reuters.com/article/us-nigeria-strike/nigerias-president-buhari-says-he-willraise-minimum-wage-but-not-how-much-idUSKCN1P314B))

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Дуже політичне українське православне Різдво
Президент України Петро Порошенко 7 січня урочисто відсвяткував Різдво
Христове після отримання томосу. Це було перше Різдво після „звільнення з
московської неволі” української церкви. Для Петра Порошенка мова йде про „Різдвяне
диво”, адже він відсвяткував Різдво Христове в соборі Святої Софії, тримаючи перед
очима лист пергаменту про автокефалію ПЦУ. Розкол православного світу, який
довгий час перебував під духовним впливом Московського патріархату, тепер
ратифікований. Впевненість Петра Порошенка, розділена ним з головою Верховної
Ради, контрастувала зі стриманістю, продемонстрованою за кілька годин до цього
Володимиром Путіним під час нічного богослужіння, яке він відсвяткував при
41
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відсутності патріарха Кирила в Спасо-Преображенському соборі в Санкт-Петербурзі.
Російський президент не дав ніяких коментарів про автокефалію ПЦУ, віддавши
турботу про це московському патріарху, який викрив „грубе втручання” глави
української держави „в церковне життя”. Натомість митрополит Єпіфаній, нещодавно
призначений главою ПЦУ заявив: „Ми віримо, що в новому 2019 році, ми об’єднаємо
все українське православ’я навколо київського престолу”. (Le Figaro. – 07.01.2019
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2019/01/07/31002-20190107ARTFIG00327-pierre-avrilun-noel-orthodoxe-ukrainien-tres-politique.php))
***
Петро Порошенко нагородив митрополитів, що перейшли до ПЦУ
Президент України Петро Порошенко своїм указом нагородив орденами
митрополитів, які перейшли до ПЦУ з УПЦ Московського патріархату – митрополита
Олександра (Драбинка) та митрополита Симеона (Шостацького), а також митрополита
Української автокефальної православної церкви Андрія (Абрамчука). Згідно з указом
глави держави, митрополитів нагороджено „за значний внесок в утвердження
духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові
незалежної ПЦУ, багаторічне сумлінне служіння українському народу”. Митрополита
Симеона нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня, митрополита
Олександра – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а митрополита Андрія –
орденом

„За

заслуги”

II

ступеня.

(Deutsche

Welle.

–

14.01.2019

(https://p.dw.com/p/3BV9H))
***
Петро Порошенко: Україна розірвала „останні пута” Москви
Митрополит ПЦУ Єпіфаній провів у київському соборі Святої Софії Різдвяну
літургію – вперше в якості глави помісної церкви, визнаної Вселенським патріархатом.
Президент України Петро Порошенко закликав всі помісні православні церкви – їх 14
– визнати ПЦУ як автокефальну і рівноправну. За словами Петра Порошенка, Україна
після створення автокефальної церкви розірвала „останні пута”, які пов’язували її з
Москвою. „Створення автокефальної Православної церкви України і є запорукою
нашої незалежності. Це – основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали останні
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пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну
територію Російської православної церкви”, – сказав Петро Порошенко.У Кремлі
вважають, що рішення про автокефалію для української церкви – результат
„розкольницької діяльності” і втручання української влади у церковні справи.
Почесний патріарх ПЦУ Філарет з цього приводу заявив: „Держава не втручається у
церковні справи, але для держави небайдуже, буде в Україні незалежна православна
церква,

чи

не

буде”.

(Эхо

Кавказа.

–

07.01.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29695911.html))
***
Українська православна церква офіційно стала незалежною від Росії
Вселенський Константинопольський Патріарх оголосив незалежність ПЦУ від
Московського Патріархату під час церемонії у церкві Святого Георгія в Стамбулі.
Таким чином, процедура отримання Україною церковної незалежності від Росії
офіційно завершилася. На урочистому богослужінні також був присутній Президент
України Петро Порошенко, для якого визнання Константинополем автономної
української церкви є величезним поштовхом, адже він багато в чому зосереджує свою
політику і на релігійному питанні. Зокрема, основним його передвиборчим лозунгом є:
„Армія,

мова,

віра”.

(El

País.

–

05.01.2019

(https://elpais.com/internacional/2019/01/05/actualidad/1546690286_845318.html))
***
Саломе Зурабішвілі вважає природним процес надання автокефалії ПЦУ
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає природним процес надання
автокефалії ПЦУ, відповідаючи на питання журналіста, передає агентство „НовиниГрузія”. Глава держави додала, що з легкістю направить народу України привітання з
проголошенням автокефалії, оскільки, виходячи з історичного досвіду Грузії, для неї
цей процес є природним. Разом з тим, вона додала, що на посаді президента не може
фіксувати свої особисті оцінки з таких важливих питань так, як патріархат стримує
себе в зв'язку з певними наслідками. Саломе Зурабішвілі зазначила, що поки не
збирається направляти Петру Порошенку привітання, оскільки „не вважає, що має
право брати відповідальність з цього питання”. (Эхо Кавказа. – 11.01.2019
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(https://www.ekhokavkaza.com/a/29704742.html))
***
Президент Філіппін знову нападає на католицьку церкву
Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав священиків Католицької більшості в
країні – „сучими синами”, поновлюючи свої напади на церкву, яка критикувала його за
криваву війну з наркотиками. Родріго Дутерте, який розпочав свою кампанію проти
наркотиків, коли він прийшов на посаду в середині 2016 року, залишається дуже
популярним, але сумніви щодо кампанії, в якій загинули тисячі людей, зростають.
Родріго Дутерте не назвав жодної особливої причини для своєї критики на адресу
церкви, він лише сказав, що більшість з них гомосексуалісти, які хочуть „вийти на
вулицю, скасувати безшлюбність і дозволити собі мати хлопців”. Крім того, у своїх
попередніх промовах Родріго Дутерте називав Бога “дурним” і “дурною” доктрину
Святої Трійці. (Reuters. – 10.01.2019 (https://www.reuters.com/article/us-philippinesduterte-church/philippine-president-renews-attack-on-catholic-church-idUSKCN1P41JH))

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
Емманюель Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів
Президент Франції Емманюель Макрон, реагуючи на тривалі протести „жовтих
жилетів”, написав відкритого листа до співвітчизників із закликом взяти участь у
загальнонаціональних дебатах. Документ було оприлюднено на сайті Єлисейського
палацу. Президент запропонував 35 питань до обговорення – від оподаткування та
екології до імміграції. На думку французького лідера, ця дискусія повинна сприяти
перетворенню „невдоволення на рішення”. Як президент зазначив у „листі до
французів”, у рамках цього діалогу не буде „заборонених тем”, але будуть „червоні
лінії”. Зокрема, перегляду не підлягає питання надання політичного притулку, а також
часткове скасування наприкінці 2017 року „податку на багатство”. Після цієї реформи
оподатковується лише дорога нерухомість, але не інше майно. Скасування цієї
реформи є однією з вимог „жовтих жилетів”. (Deutsche Welle. – 14.01.2019
(https://p.dw.com/p/3BUrB))
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***
Протести в Сербії: протести проти президента Александара Вучича
В Сербії проходять протести проти президента країни Александара Вучича і його
Сербської прогресивної партії. Протестуючі кажуть, що президент захопив контроль
над ЗМІ та почав напади на опозицію і журналістів. Так, напад на опозиційного
політика Борка Стефановича невідомими нападниками минулого року спровокував
протести. Прихильники опозиційного „Альянсу за Сербію”, який об’єднує 30 партій і
організацій,

називають

Александара

Вучича

автократом,

а

його

партію

–

корумпованою. Не дивлячись на сильний снігопад, протестанти пройшли маршем до
будівлі, де знаходиться проурядовий державний телеканал RTS, адже однією з їхніх
вимог

є

відставка

генерального

директора

каналу.

–

(BBC.

05.01.2019

(https://www.bbc.com/news/world-europe-46772500))
***
Десятки тисяч людей вийшли на марш в Аргентині проти економічної
політики Маурісіо Макрі
Десятки тисяч аргентинців пройшли з факелами через Буенос-Айрес у першій серії
запланованих протестів проти економічної програми президента Маурісіо Макрі та
стрімкого зростання вартості державних послуг. Маурісіо Макрі скоротив субсидії на
комунальні та інші послуги, щоб зменшити хронічний дефіцит бюджету країни,
збільшивши тарифи на електроенергію та газ на 2 000% з початку його терміну, за
оцінками місцевих ЗМІ. Очікується, що ставки цього року зростуть ще більше. „Люди
не можуть зводити кінці з кінцями. Всі заходи, вжиті урядом, спрямовані проти
працівників”, – заявив під час протесту Пабло Мояно, лідер об’єднання водіїв
вантажівок. Щотижневі демонстрації планується проводити до початку лютого,
збільшуючи тиск на Маурісіо Макрі, щоб вирішити економічну кризу в країні перед
виборами

президента

у

кінці

року.

(Reuters.

–

11.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-argentina-protests/tens-of-thousands-march-inargentina-against-macris-austerity-idUSKCN1P42VE))
***
Президент Зімбабве „вкрай засмучений” протестами в країні
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Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва висловив крайнє засмучення з приводу
протестів, які розгорнулися в Африканській республіці. „У нашій країні не повинно
бути місця для нестримної жорстокості та цинічного знищення. Мої думки і молитви
зараз з тими, кого торкнулися ці події”, – написав лідер Зімбабве на своїй сторінці в
Facebook. При цьому Еммерсон Мнангагва визнає, що всі громадяни країни „мають
право на свободу вираження поглядів”, „критикувати і протестувати”, правда, „замість
мирних законних демонстрацій” в країні йде хвиля насильства, вважає президент.
(Sputnik

Беларусь.

–

16.01.2019

(https://sputnik.by/politics/20190116/1039618287/Prezident-Zimbabve-krayne-ogorchenprotestami-v-strane.html))
***
Президент Зімбабве заявляє, що після „бурхливих” протестів „полетять
голови”
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва вважає насильство поліції щодо
учасників протесту в Хараре „зрадою ідей нового Зімбабве”. „Порушення будуть
розслідуватися. Якщо буде потрібно – полетять голови”, – заявив Еммерсон
Мнангагва. За інформацією неурядових організацій та адвокатів, насильство на
вулицях Хараре в середині січня забрало життя 12 осіб, десятки протестуючих були
побиті поліцейськими, сотні – затримані. Крім того, президент виступив із закликом до
національного діалогу. „Я запрошую лідерів всіх політичних партій, а також релігійних
і цивільних лідерів, відкласти наші розбіжності й зібратися разом. Те, що нас об’єднує,
сильніше того, що могло б нас розділити. Давайте почнемо національний діалог.
Давайте поставимо економіку на перше місце. Давайте поставимо людей на перше
місце”, – написав Еммерсон Мнангагва в Twitter. Президент зазначив, що, оголошуючи
тиждень тому про заходи щодо стабілізації поставок палива, „він усвідомлював, що
вони можуть виявитися непопулярними”, і це „не було рішення, яке ми приймали
легко”,

однак

воно

„було

правильним”.

(El

Mundo.

–

22.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/22/5c46e91ffc6c83b2178b45a3.html))
***
Президент Судану веде себе зухвало на тлі продовження смертоносних
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протестів
У місті Умдурман на заході Хартума місцеві жителі, які влаштували ходу до
місцевого парламенту, були розігнані поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.
Згідно зі свідченнями очевидців, на акцію протесту вийшли безліч громадян за
призовом Суданського професійного товариства, а також трьома опозиційними
партіями, що входять в коаліцію. Акції протесту проти президента Судану Омара альБашира тривають другий місяць поспіль. Сам президент знову заявив, що іноземні
„агенти” і повстанці регіону Дарфура розпалюють інакомислення. За офіційними
даними в протестах вже загинуло 26 людей, натомість в організаціях із захисту прав
людини заявляють про щонайменше 40 вбитих. Протести почалися через економічні
проблеми Судану, але перетворилися в протести проти 30-річного правління Омара
аль-Башира. (BBC. – 20.01.2019 (https://www.bbc.com/news/world-africa-46940531))
***
Уряд Габону повідомив про придушення спроби військового перевороту
У Габоні невідомі від імені військових оголосили про захоплення влади й
закликали населення до непокори. Однак згодом уряду вдалося придушити заколот.
Гурт вдягнених у військову форму осіб вдерся в приміщення державної радіостанції в
столиці країни місті Лібревіль, і згодом випустив в ефір звернення, в якому населення
цієї африканської країни закликали до повстання проти чинного уряду. Проте вже
невдовзі до столиці країни були стягнуті військові підрозділи, що зберегли вірність
президенту Алі бен Бонго Ондімбі. Квартал, де розташована споруда радіостанції,
перекрила бронетехніка. Чинний президент Габону Алі бен Бонго Ондімба пережив в
жовтні минулого року інсульт і перебував на лікуванні в Марокко. Глава держави
з’явився на людях лише 31 грудня, визнавши, що пережив „складний час”. Під час
відсутності президента більшість його повноважень перебрали на себе згідно з
рішенням Конституційного суду віце-президент, а також прем’єр-міністр. (Deutsche
Welle. – 07.01.2019 (https://p.dw.com/p/3B9xp))
***
У столиці Габону заарештували бунтівних військових
Група військових взяла під контроль офіс мовника в Лібревілі і зачитали комюніке,
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в якому говорилося про розчарування діями президента країни Алі Бонго Ондімба і
створенням Національної ради реставрації. Бунтівники зробили заяву від імені
„патріотичного руху молоді в рядах сил оборони і безпеки Габону”. Джерело в
адміністрації президента Габону заявило, що лояльні до влади сили контролюють всі
стратегічні об’єкти в країні, а радіостанція оточена. (Зеркало. – 07.01.2019
(https://zerkalo.az/v-stolitse-gabona-arestovali-myatezhnyh-voennyh/))

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТІВ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Угода України з ЄС: Через п’ять років після підписання угоди про асоціацію
можна побачити, що Союз отримав більше користі, ніж Україна
Президент України Петро Порошенко високо оцінив досягнення за період свого
президентства. Він заявив, що близько 2 млн українців без візи відвідали Європейський
Союз, оскільки у червні 2017 року він відкрив для них свої кордони. Громадяни
України в Європейському Союзі можуть проживати 90 днів протягом півроку для
ділових, туристичних та особистих цілей. Президент України зазначив, що після того,
як три роки тому почала діяти поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі
Україна-ЄС, почався процес повномасштабної економічної інтеграції Української
держави до спільного європейського ринку. Президент наголосив, що 1 січня 2019 року
ЗВТ України з ЄС отримала „новий потужний імпульс” унаслідок початку
застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські
преференційні

правила.

(Rzeczpospolita.

–

06.01.2019

(https://www.rp.pl/Swiat/190109785-Umowa-Ukrainy-z-UE-Unia-skorzystala-wiecej.html))
***
Петро Порошенко назвав пріоритети в торгівлі України з Європейським
Союзом
Президент України Петро Порошенко назвав пріоритетні напрями розвитку
торгівлі з Європейським Союзом. Основні з них він перерахував на сторінці в
Facebook. Політик нагадав, що три роки тому вступила у дію всебічна зона вільної
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торгівлі України та ЄС. На думку українського лідера, необхідна адаптація
законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних вимірів. Вільна торгівля з
Європейським Союзом стала поштовхом до проведення і завершення створення ЗСТ з
іншими великими торговими державами світу. Для прикладу Петро Порошенко
назвавл Ізраїль, Турцію і Канаду. (Зеркало. – 02.01.2019 (https://zerkalo.az/poroshenkoperechislil-prioritety-v-torgovle-s-es/))
***
Не факт, що без Дональда Трампа справи пішли б краще
За два роки свого президентства Дональд Трамп багато чому навчив
Європейський Союз. Збитки, завдані американським президентом, надолужити буде
нелегко. Але багато в чому він прислужився інтересам ЄС. У Брюсселі – столиці
Європейського Союзу та НАТО – усе, навіть попри географічну відстань, так щільно
обертається довкола американського президента, що він уже вкарбувався у колективну
свідомість Європи. Незабутніми стали його виступи в НАТО, де різноманітні гнівні
тиради президента США викликали величезний ажіотаж та багатьом зіпсували настрій.
Погроза накласти мита на європейські автомобілі та анонсування виходу США із
Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) також
спричинили те, що про звичний стан справ у Брюсселі довелося забути. У багатьох
сенсах Дональд Трамп навіть допоміг Європі. Очевидним є те, що Дональд Трамп
абсолютно ненавмисно сприяв консолідованості Європейського Союзу. Його тиск
ззовні у багатьох сферах зміцнив внутрішньоєвропейську солідарність та прогрес.
(Deutsche Welle. – 21.01.2019 (https://p.dw.com/p/3Bumm))
***
Політика створення хаосу і сербська гра на два фронти
Президент Сербії Александар Вучич вже не перший рік грає на два фронти. На
офіційному рівні він підкреслює, наскільки міцні історичні зв’язки Белграда з
Москвою, але сам не завжди йде Кремлю назустріч у важливих для того сферах. Сербія
не відмовляється, наприклад, від військових навчань з силами НАТО, не надає
дипломатичний імунітет російським співробітникам гуманітарного центру в Ніші.
Офіційно вони вважаються співробітниками культурного центру, але Захід вважає це
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прикриттям для шпигунської діяльності в регіоні. (Gazeta Wyborcza. – 16.01.2019
(http://wyborcza.pl/7,75399,24375145,kremlowska-polityka-wzniecania-chaosu-i-serbskagra-na-dwa-fronty.html))
***
Клаус Йоганніс: без консенсусу вступ Румунії в Шенген неможливий
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що приєднання до Шенгенської зони
неможливо без консенсусу всередині країни. За словами глави румунської держави „усі
згодні, що місце Румунії – в Шенгензоні. Найбільше впевнені ми, тому що вступ туди
Румунії поліпшить безпеку в зоні. Водночас, нам потрібно добитися прогресу. Без
консенсусу приєднання до Шенгену неможливе, і ми всі працюємо заради цього”, –
сказав Клаус Йоганніс на спільній прес-конференції з президентом Словенії Борутом
Пахором, який перебував з візитом у Бухаресті. (Sputnik Молдова. – 15.01.2019
(https://ru.sputnik.md/world_politics/20190115/24120865/president-romania-shenghenzona.html))
***
Ангела Меркель та Емманюель Макрон підпишуть новий договір про дружбу
між ФРН та Францією
Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон
підпишуть новий договір про дружбу та співпрацю між двома країнами. Церемонія
підписання документа відбудеться 22 січня в Ахені. Церемонію підписання документа,
що вже отримав назву Ахенського договору, заплановано провести в Коронаційній залі
в будівлі міської ратуші міста Ахен. За даними речника німецького уряду, новий
міждержавний договір покликаний поглибити співпрацю між двома країнами в таких
галузях як економіка, політика, культура та сфера технологій. В основу нового
договору ляже підписана 1963 року Єлисейська угода. (Deutsche Welle. – 08.01.2019
(https://p.dw.com/p/3BDHz))
***
Улі Маурер вступив на посаду президента Швейцарії
Міністр фінансів Швейцарії Улі Маурер вступив на посаду президента країни. На
цій посаді він буде працювати, згідно з конституцією країни, протягом усього 2019
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року без відриву від виконання своїх міністерських обов’язків. Найважливішим
зовнішньополітичним завданням Берна в 2019 році стане врегулювання розбіжностей у
відносинах з Євросоюзом, що стосуються укладення рамкової угоди з інституційних
питань. Федеральна рада відклала остаточне рішення до весни, щоб провести
консультації з політичними партіями та економічними колами. У Швейцарії чимало
критиків зближення з Європейським Союзом. Зокрема, правляча коаліція, яку
представляє в уряді Улі Маурер, рішуче виступає за обмеження трудової міграції з
країн Євросоюзу, що є категорично неприйнятним для Брюсселя. (Trend. – 02.01.2019
(https://www.trend.az/world/europe/3000609.html))

АМЕРИКА
Жаїр Болсонару не проти розміщення військової бази США у Бразилії
Жаїр Болсонару заявив, що розраховує на зближення з США в економічних
питаннях, але допустив і військове співробітництво для протидії російському впливу в
Венесуелі. Президент Бразилії заявив, що він відкритий до можливої появи в Бразилії
військової бази США. Рішення щодо такого кроку залежатиме від ситуації, що
складатиметься в світі. „Хто знає, чи не доведеться нам обговорювати це питання в
майбутньому. Залежить від того, що коїтиметься в світі”, – цитує слова Жаїра
Болсонару агентство. Натомість, за словами старшого офіцера ЗС Бразилії, бразильські
військові будуть проти розміщення військової бази США в країні. Міністерство
оборони Бразилії заявило, що від Жаїра Болсонару не надходила пропозиція щодо
присутності в країні американських військових. (Deutsche Welle. – 04.01.2019
(https://p.dw.com/p/3B1fr))
***
Маурісіо Макрі і Жаїр Болсонару розкрили свої складні стосунки в Твіттері
Відносини між Аргентиною та Бразилією виглядають напруженими після коротких
повідомлень через соціальні мережі, адже аргентинський президент не приїде на
церемонію інавгурації в Бразилію, оскільки він перебуває у відпустці. Маурісіо Макрі
лише побажав в Твіттері „успіхів” Жаїру Болсонару в день інавгурації. Бразильці
відповіли в такому ж стилі: „Без сумніву, Бразилія і Аргентина збираються йти разом у
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різних напрямах від тих, що були прийняті останніми урядами”. Бразилія і Аргентина є
двома найбільшими економіками Південної Америки, а також партнерами в
MERCOSUR, блоці, який також включає Уругвай і Бразилію. Поведінка Маурісіо
Макрі була лише першим актом двосторонніх відносин, яким буде загрожувати
напруженість.

(El

País.

–

02.01.2019

(https://elpais.com/internacional/2019/01/02/argentina/1546451913_168490.html))
***
Президент Бразилії Жаїр Болсонару стверджує, що „ліві не переможуть в
Латинській Америці”
У своєму першому великому міжнародному візиті новий президент Бразилії Жаїр
Болсонару попросив підтримати Всесвітній економічний форум проти „Болівійської
Америки”. Перед аудиторією в Давосі лідер ультраправих країни намагався залучити
інвесторів. „Ми не хочемо Болівійської Америки, як це було нещодавно в Бразилії з
попередніми урядами”, – сказав він після одного з найкоротших виступів, які
згадуються на щорічних зустрічах Давоського форуму. Його прогноз полягає в тому,
що „ліві не переможуть у цьому регіоні, що дуже добре не тільки для Південної
Америки, але і для всього світу”. Жаїр Болсонару ставить на те, що на всіх майбутніх
виборах на континенті будуть вигравати праві або правоцентристи. (El Mundo. –
22.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/22/5c47412dfdddff29948

b4728.html))
***
Південна Америка створює регіональний блок для протидії Венесуелі
Південноамериканські країни розробляють нову дипломатичну групу, яка замінить
регіональний блок UNASUR, на який сильно впливає все більш ізольована Венесуела,
заявив президент Колумбії Іван Дуке. Союз південноамериканських держав або
UNASUR був створений 10 років тому покійним лідером соціалістів Венесуели Уго
Чавесом, щоб протидіяти впливу Сполучених Штатів у регіоні, коли хвиля лівих
лідерів панувала над політикою регіону. Але зростаюча критика стосовно того, що
наступник Уго Чавеса, президент Ніколас Мадуро, підриває демократію, а також
загальний зсув на праві погляди у регіоні, змусив Аргентину, Бразилію, Чилі, Парагвай
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і Перу призупинити свою участь у цій групі. Нова група, яка називається PROSUR,
прагне протидіяти впливу того, що країни регіону називають диктатурою у Венесуелі.
„Ми рухаємося до кінця UNASUR і створення PROSUR південноамериканської
платформи для координації державної політики, захисту демократії, незалежних
інституцій і ринкової економіки”, – сказав Іван Дуке в інтерв’ю. Екс-президент
Колумбії Ернесто Сампер поставив під сумнів спроби своєї країни, Колумбії, і Чилі
демонтувати UNASUR і створити новий регіональний блок PROSUR неоліберального
характеру.

(Reuters.

–

14.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-colombia-

diplomacy/south-america-creating-regional-bloc-to-counter-venezuela-colombiaidUSKCN1P8287))
***
Парагвай розриває дипломатичні зв’язки з Венесуелою після присяги
Ніколаса Мадуро
Президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес заявив, що він розриває дипломатичні
зв’язки з Венесуелою і негайно виводить дипломатів своєї країни з Каракасу. Абдо
Бенітес зробив цю заяву лише через декілька хвилин після того, як президент
Венесуели Ніколас Мадуро приніс присягу і вступив на посаду президента. Президент
Парагваю заявив, що його країна, як і багато інших латиноамериканських країн, не
визнає результати „нелегітимних виборів”. „Коли я вступив на посаду, я сказав, що
Парагвай поважатиме демократичні цінності всередині та за межами моєї країни. Я
заявив, що ми не будемо байдужі до болю венесуельців”, – заявив президент Парагваю.
Ніколас Мадуро відкидає світову критику, що його керівництво є нелегітимним через
спірні вибори минулого року. (Reuters. – 10.01.2019 (https://www.reuters.com/article/usvenezuela-politics-paraguay/paraguay-cuts-diplomatic-ties-with-venezuela-after-madurosworn-in-idUSKCN1P428A))
***
Перу відзиває свого останнього дипломата з Венесуели на знак протесту проти
нового „незаконного” терміну президентства Ніколаса Мадуро
Перу відізвала свого останнього дипломата з посольства у Венесуелі на знак
протесту проти нового „нелегітимного” терміну президента Венесуели Ніколаса
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Мадуро. Крім того, Перу закриває вїзд в свою країну Ніколасу Мадуро та 100
громадянам, пов’язаних з президентом чи його урядом. Натомісь, після свого обрання
Ніколас Мадуро кинув виклик критикам, які назвали його незаконним узурпатором
нації, де економічний хаос викликав гуманітарну кризу. (Reuters. – 10.01.2019
(https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuelas-maduro-starts-new-termas-u-s-decries-him-as-usurper-idUSKCN1P40DH))
***
Під

час

святкування

60-річчя

кубинської

революції

Рауль

Кастро

„накинувся” на Дональда Трампа
Комуністичний

лідер

звинуватив

Вашингтон

у

поверненні

до

сценарію

конфронтації, якої він не хоче, але стверджує, що країна „готова” до цього. Під час
виступу з нагоди святкування 60-річчя революції на Кубі, яка, за словами експрезидента країни Рауля Кастро, „не постаріла” і „вилікувалася від переляку”.
Колишній президент і лідер Комуністичної партії Куби звинуватив президента США
Дональда Трампа, визнавши, що відносини зі світовою державою погіршилися за
останні два роки. Ось чому Рауль Кастро закликав кубинців підготуватися „до всіх
сценаріїв, включаючи найгірші”. Генерал визнав, що відносини з американською
адміністрацією є поганими і нинішній уряд знову рухається в конфронтаційному
напрямі. У більш войовничому тоні Рауль Кастро звинуватив Вашингтон у спробі
примусити „змінити режим” на острові і закликав „найбільш збалансованих
представників” уряду США уникнути „сценарію конфронтації”, якого, на думку лідера
комуністів, Куба не хоче, але до якого острів „готовий”. (El País. – 02.01.2019
(https://elpais.com/internacional/2019/01/02/actualidad/1546428445_635017.html))

КРАЇНИ СНД ТА БАЛТІЇ
Олександр Лукашенко про приєднання до Росії: „Тут ніхто нікого не схилить”
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав „припинити розмови” про
можливе приєднання країни до Росії. „Тут ніхто нікого не схилить”, – заявив
Олександр Лукашенко на нараді з членами уряду в Мінську. За словами білоруського
лідера, союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі. „І це не
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тому, що Лукашенко так хоче, як це підноситься в Росії, а тому, що це фундаментальні
принципи побудови будь-якого союзу... Ми весь час повинні озиратися на думку
наших людей. Тому з багатьох-багатьох причин, ви самі розумієте, про об’єднання
двох держав не йдеться”, – додав глава держави. (Эхо Кавказа. – 10.01.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29701509.html))
***
Європарламентарі

повинні розслідувати роботу

фігурантів „коньячної

дипломатії” Вірменії
Президент Азербайджану Ільхам Алієв на засіданні, яке відбулося напередодні
засіданні Кабміну, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку 2018
року, зазначив, що Вірменія відкрито проводить „коньячну дипломатію”. Таким чином,
підкуповують корумпованих політиків у Європарламенті та Парламентській асамблеї
Ради Європи, а також у законодавчих органах ряду західних країн, і ці особи,
„використовуючи наклеп і брехливу інформацію, в брудній формі здійснюють
провокації

щодо

Азербайджану”.

–

(NA.

12.01.2019

(https://novosti.az/politics/47793.html))

АЗІЯ
Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі
Представники урядів України та Ізраїлю підписали угоду про зону вільної торгівлі
між двома державами. На церемонії підписання були присутні Президент України
Петро Порошенко та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Угода про вільну
торгівлю між Україною та Ізраїлем передбачає скасування ввізних мит на 80%
українських та 70% ізраїльських промислових товарів. За словами першого віцепрем'єр-міністра,

українська

сторона

також

очікує

розширення

українсько-

ізраїльського співробітництва в галузі транспортного машинобудування, авіаційної
сфери й автомобілебудування. (Deutsche Welle. – 21.01.2019 (https://p.dw.com/p/3Bvll))
***
Президент Анджей Дуда приєднається до переговорів щодо ситуації на
Близькому Сході
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Блажей Спичальський, прес-секретар президента Польщі, повідомив, що Анджей
Дуда буде брати активну участь у переговорах під час міжнародного саміту,
присвяченого ситуації на Близькому Сході. Зустріч відбудеться в Польщі в середині
лютого. Зустріч має бути на рівні міністрів, але президент Анджей Дуда хоче взяти
участь у діалозі. „Ми хочемо поговорити з усіма на рівні, який ми вважаємо
доцільним”, – сказав прес-секретар президента Блажей Спичальський. Він пояснив, що
президент хоче допомогти у проведенні різних переговорів. „Президент буде дуже
активним у цих переговорах”, – заявив Блажей Спичальський. (Rzeczpospolita. –
12.01.2019 (https://www.rp.pl/Polityka/190119809-Prezydent-Andrzej-Duda-wlaczy-sie-wrozmowy-nt-Bliskiego-Wschodu.html))
***
Таїп Ердоган категорично відкинув умови США щодо Сирії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США щодо надання
гарантій безпеки курдським загонам у Сирії та заявив, що ті будуть знищені. „Вимогу
Болтона ми не можемо прийняти і проковтнути”, – заявив турецький президент під час
виступу у парламенті в Анкарі. Президент наполягає на продовженні боротьби з
курдськими

„Загонами

народної

самооборони”

(YPG),

яких

Анкара

вважає

терористичною організацією. Він додав, що турецькі військові вдадуться до дій, щоб
„нейтралізувати ці терористичні організації на сирійському кордоні”. (Deutsche Welle.
– 08.01.2019 (https://p.dw.com/p/3BBlF))
***
Президент Туреччини піддав критиці висловлювання радника Дональда
Трампа про курдів
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорив в Анкарі з
радником президента Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ситуацію в Сирії і
плани США вивести своїх військових з цієї країни. Головну увагу було приділено долі
сирійських курдів – союзників США по боротьбі з терористичним угрупуванням
„Ісламська держава”. Вашингтон домагається від Туреччини гарантій безпеки для
курдів після виведення американських військ. За повідомленням агентства „Associated
Press” і турецьких ЗМІ, запланована зустріч Болтона з самим Ердоганом не відбулася,
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що може свідчити про відсутність згоди між сторонами. Раніше Таїп Ердоган назвав
висловлювання Болтона з питання про сирійських курдів „серйозною помилкою”.
Президент Туреччини заявив, що його країна – не ворог курдам, але має намір
боротися з курдськими озброєними формуваннями в Сирії, які в Туреччині вважають
терористичними. За словами президента Туреччини, триває підготовка військової
операції

на

сирійській

території.

(Эхо

Кавказа.

–

08.01.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29697497.html))
***
Дональд Трамп дав Туреччині позитивний сигнал щодо наступу в Сирії
Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав „позитивні відповіді”
від президента США Дональда Трампа щодо ситуації в північній Сирії, де Туреччина
загрожувала почати нову операцію проти сирійських курдських бійців. Сполучені
Штати, які створили спостережні пости на сирійській стороні кордону, попередили
Туреччину про нове вторгнення і заявили, що новозбудовані позиції допоможуть
уникнути будь-якої загрози безпеці для Туреччини з боку Сирії. (The Associated Press.
– 01.01.2019 (https://apnews.com/3e71978daf4f409caa7c5ad5ee9a2bce))
***
Туреччина буде посередником в афганських мирних переговорах
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що його країна має намір
бути посередником у переговорах Афганістану з Пакистаном про припинення 17річного збройного протиборства між афганським урядом і талібами. Ердоган,
виступаючи на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Пакистану Імран Ханом
в Анкарі напередодні заявив, що тристороння зустріч відбудеться в Стамбулі в березні.
Хан

висловив

„довгоочікуваного

надію,
миру”

що

майбутні
в

переговори

Афганістані.

(Эхо

допоможуть
Кавказа.

–

досягненню
05.01.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29692561.html))
***
Дональд Трамп притиснув Пекін до стіни
Президент США Дональд Трамп має п’ять умов до Китаю, щоб зупинити
торговельну війну між двома супердержавами, яка гальмує динаміку світової
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економіки. Дональд Трамп хоче, щоб китайці відмовилися від системи обов’язкового
трансферу технологій іноземними інвесторами, поваги до авторського права, широкого
відкриття ринку для сільськогосподарської, промислової та енергетичної продукції.
Нещодавно очільнику КНР Сі Цзіньпіну здавалося неможливим робити такі поступки,
оскільки вони загрожують системі „державного капіталізму”, в якій немає місця для
незалежної судової системи і рівної конкуренції, але все більше вказує на те, що
китайський

лідер

„притиснутий

до

стіни”.

(Rzeczpospolita.

–

07.01.2019

(https://www.rp.pl/Prezydent--USA/301069967-Prezydent-Trump-stawia-Pekin-podsciana.html))
***
Президент Тайваню звернулася за міжнародною допомогою у зв’язку з
погрозами з боку Китаю
У зв’язку з можливою загрозою з боку Китаю, президент Тайваню Цай Інвень
попросила надати міжнародну підтримку. Слова президента Цай Інвень пролунали
через кілька днів після того, як глава Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не може
сумніватися в тому, що Тайвань є частиною Китаю, і що люди з обох сторін
Тайванської протоки повинні прагнути до „возз’єднання”. „Ми сподіваємося, що
міжнародне співтовариство сприйме це серйозно і зможе висловити свою підтримку і
допомогти нам”, – сказала президент Тайваню. За її словами, якщо світове
співтовариство не підтримає демократичну країну, яка знаходиться під загрозою, то
невідомо, „яка країна може стати наступною”. (Rzeczpospolita. – 06.01.2019
(https://www.rp.pl/Konflikty-zbrojne/190109655-Prezydent-Tajwanu-prosi-omiedzynarodowa-pomoc.html))
***
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав лідерів Японії не
„політизувати” питання про примусову працю
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що політичні лідери Японії не
повинні підривати двосторонні зв’язки, „політизуючи” проблему південнокорейців, які
були змушені працювати на японських компаніях під час Другої світової війни.
Відносини між двома східними азіатськими сусідами похолоднішали після того, як у
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кінці 2018 року корейським судом була стягнута компенсація з японської компанії за
використання підневільної праці на території Кореї під час її окупації Японією в роки
Другої світової війни. У зв’язку з відмовою від добровільного виконання рішення суд
ухвалив конфіскувати майно „Nippon Steel&Sumitomo Metal”, яке перебуває на
території країни. Південнокорейський президент Мун Чже Ін закликав Токіо до
стриманості в своїх оцінках вердикту Верховного суду. „Навіть якщо Японія і не
задоволена рішенням корейського суду, то тут нічого не поробиш”, – підкреслив
президент і додав, що рішення Верховного суду не повинно бути предметом
політичних

суперечок,

а

має

бути

виконано.

(Reuters.

–

10.01.2019

(https://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-japan/south-koreas-moon-urgesjapan-leaders-not-to-politicize-forced-labor-issues-idUSKCN1P408Z))
***
Китай відіграє активну роль в процесі денуклеаризації Корейського
півострова – Мун Чже Ін
Президент Республіки Корея Мун Чже Ін заявив, що Китай відіграє активну і
важливу роль в процесі денуклеаризації Корейського півострова. Як зазначив Мун Чже
Ін на прес-конференції, „Пекін безперервно грає активну роль в поліпшенні відносин
між Пхеньяном і Сеулом, денуклеаризації і підтриманні миру, стабільності на
Корейському

півострові.

(Trend.

–

11.01.2019

(https://www.trend.az/world/china/3004532.html))
***
Північнокорейський лідер заявив про свою готовність побачитися з
президентом США
Лідер КНДР Кім Чен Ін у своєму новорічному телезверненні заявив, що готовий в
будь-який час провести новий саміт з США. Він додав, що курс КНДР може бути
переглянутий, якщо Вашингтон буде занадто довго випробовувати терпіння Пхеньяна.
Йдеться про економічні санкції з боку США щодо Північної Кореї. Кім Чен Ін закликав
Сполучені Штати прийняти зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському
півострові, про які він домовився з Дональдом Трампом на саміті в Сінгапурі. Глава
Північної Кореї закликав США не завозити стратегічні озброєння в Південну Корею і
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не проводити військові навчання, які націлені проти КНДР. Президент США Дональд
Трамп заявив у соцмережах, що чекає зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Іном. „Я теж
чекаю зустрічі з Кімом, який прекрасно розуміє, що Північна Корея має неймовірний
економічний потенціал”, – написав Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter. (Sputnik
Беларусь. – 02.01.2019 (https://sputnik.by/world/20190102/1039411064/Tramp-zhdetvstrechi-s-Kim-Chen-Ynom.html))

АФРИКА
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав угоду з президентом
Чаду Ідрісом Дебі
Ізраїль і Чад домовилися відновити дипломатичні відносини, які були розірвані 47
років тому. Про відновлення дипвідносин домовилися прем’єр-міністр Ізраїлю
Біньямін Нетаньяху і президент Чаду Ідріс Дебі під час одноденного візиту глави
ізраїльського уряду до цієї африканської країни. За словами ізраїльського прем’єра,
зараз

відбувається

революція

у

відносинах

між

Ізраїлем

та

арабським

і

мусульманським світом. Нетаньяху зазначив, що і після розриву дипвідносин
співробітництво між країнами негласно тривало. Ідріс Дебі, у свою чергу, сказав, що
зацікавлений у співпраці з Ізраїлем у економічних питаннях, а також у питаннях
боротьби з тероризмом у регіоні. (BBC. – 20.01.2019 (https://www.bbc.com/news/worldafrica-46938869))
***
Єгипет співпрацює з Ізраїлем
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі дав інтерв’ю каналу CBS, у якому
розповів про співпрацю з Ізраїлем і внутрішню політику. На питання, чи правда, що
Єгипет зараз широко співпрацює з Ізраїлем тоді, як раніше країни були в стані війни,
президент відповів: „Так, це правда. У нас є широкий спектр співпраці з
ізраїльтянами”. Абдул-Фаттах Ас-Сісі в інтерв’ю також сказав, що в Єгипті немає
політичних в’язнів, а названа правозахисниками цифра 60 тис. осіб, ними ж і вигадана.
У CBS кажуть, що Абдель Фаттах Ас-Сісі наполягав, щоб питання про порушення прав
людини в Єгипті були вирізані з програми, але канал обіцяв показати все повністю.
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(Trend. – 04.01.2019 (https://www.trend.az/world/arab/3001596.html))

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Зімбабве проявляє серйозний інтерес до практики Азербайджану з проведення
економічних і соціальних реформ
Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі з президентом Зімбабве
Еммерсоном Мнангагвою, сказав: „Ми розглянемо можливості для розширення
торговельних відносин, а також питання, що стосуються взаємодії в політичній сфері.
Мені відомо, що в рамках візиту ви відвідуєте кілька країн. Дуже радий, що
Азербайджан також є однією з цих країн. Це – показник значення, наданого вами
нашій країні та нашим відносинам. Ми теж, у свою чергу, хочемо розвивати відносини
між

двома

країнами”.

–

(Trend.

19.01.2019

(https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3007906.html))
***
Казахстан готовий співпрацювати з Зімбабве в гірничодобувній промисловості
Казахстан готовий співпрацювати з Зімбабве в гірничодобувній промисловості, а
також в поставках сільгосппродукції. Про це сказав президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв на брифінгу за підсумками офіційного візиту в Казахстан президента
Зімбабве Еммерсона Мнангагви. „Є можливість налагоджувати взаємодію в окремих
напрямах. Наші країни схожі. Зімбабве дуже багатий своїми надрами, різними
корисними копалинами. Також наші країни багато в чому схожі в сільському
господарстві. Тому Казахстан готовий розглянути співпрацю в гірничодобувній
промисловості, а також розглянути питання щодо поставки продовольства, пшениці,
м’яса та інших продуктів сільського господарства”, – наголосив президент Казахстану
Нурсултан Назарбаєв. Водночас, президент Казахстану вважає, що торговельне
співробітництво між країнами знаходиться на низькому рівні, адже сьогодні Казахстан
із

Зімбабве

імпортує

лише

тютюн.

(Trend.

–

22.01.2019

(https://www.trend.az/business/3008572.html))
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***
Катар надасть Іраку мільярд доларів на відновлення
Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані підтвердив на переговорах з президентом
Іраку

Бархамом

Салехом

готовність

емірату

інвестувати

у

відновлення

інфраструктури Іраку мільярд доларів. „Під час переговорів глави Іраку і Катару
обговорили можливості зміцнення відносин, в першу чергу, в економічній,
торговельній, інвестиційній сферах, а також в проектах інфраструктури та туризму.
Катар заявив про пакет кредитів та інвестицій в інфраструктурні проекти і відновлення
Іраку в розмірі мільярда доларів”, – йдеться в повідомленні МЗС. Крім того, лідери
двох країн домовилися запустити прямий судноплавний шлях між портами Хамада в
Катарі та Умм Каср в Іраку для розвитку економічних і торговельних відносин. (Trend.
– 11.01.2019 (https://www.trend.az/world/arab/3004175.html))
***
Ангела Меркель і Емманюель Макрон підписали нову угоду про поглиблення
співпраці ФРН і Франції
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон
підписали в місті Ахен нову угоду про двосторонню співпрацю, яка покликана стати
доповненням до Єлисейського договору, підписаного в 1963 році Конрадом
Аденауером і Шарлем де Голлем. Новий договір, який вже отримав назву „Ахенська
угода”, передбачає важливі доповнення, які стали необхідні, на думку Берліна і
Парижа, з огляду на глобальні виклики XXI століття. Договір регулює співробітництво
між обома країнами в галузі зовнішньої політики, оборони і безпеки, передбачає
економічну інтеграцію, просування німецько-французьких інтересів, зокрема в ООН,
зміцнення конкурентоспроможності Німеччини і Франції, посилення взаємодії між
громадянськими

суспільствами.

–

(Trend.

22.01.2019

(https://www.trend.az/world/europe/3009023.html))
***
Президент Узбекистану і канцлер Німеччини вивели відносини між країнами
на новий рівень
Узбекистан

і

Німеччина

мають

всі

можливості

для

збільшення

обсягу
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двостороннього торговельного обороту з 700 мільйонів євро до 1 мільярда євро. Про це
йшлося на переговорах президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва. В рамках
візиту підписано 9 міжурядових і міжвідомчих документів в сферах економіки,
торгівлі, фінансів, освіти, науки та інновацій. Крім того, досягнуто домовленості про
реалізацію нових великих проектів у партнерстві з німецькими компаніями Siemens,
ThyssenKrupp, Claas, MAN, Knauf, Linde, Papenburg, Humana, Volkswagen та ін. (Trend.
– 22.01.2019 (https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3008819.html))
***
Президент Чилі стверджує, що хоче зміцнити відносини з Бразилією „у всіх
сферах”
Перед двосторонньою зустріччю з президентом Жаїром Болсонару, президент
Чилі Себастьян Піньєра заявив, що має намір зміцнити відносини своєї країни з
Бразилією „у всіх сферах”. Піньєра заявив, що його країна має особливий інтерес у
сфері безпеки, сільському господарстві та будівництві біокеанічного коридору, який з
бразильського порту пройде через Парагвай, Аргентину і прибуде до Чилі, відкривши
доступ до Тихого океану. „Бразилія є континентальною країною і ми будемо
зміцнювати наші відносини в усіх сферах, на благо обох країн”, – сказав він. Піньєра
нагадав, що під час головування Мішеля Темера, Бразилія і Чилі підписали широку
угоду про вільну торгівлю, яка має бути схвалена законодавчими органами обох країн.
Він сказав, що буде об’єднуватися з Жаїром Болсонару, щоб прискорити цей процес на
відповідних

конгресах.

(O

Globo.

–

01.01.2019

(https://oglobo.globo.com/mundo/presidente-do-chile-afirma-que-quer-fortalecer-relacoescom-brasil-em-todos-os-angulos-23339752))
***
У Лівані прокоментували відмову більшості глав країн ЛАД від саміту
Практично всі глави арабських країн, за винятком президента Іраку Бархама
Салеха і президента Мавританії Абдель-Азіза Мохаммеда Ульда, відмовилися від
участі в саміті економічного і соціального розвитку Ліги арабських держав у Бейруті.
Причиною цього міг стати як тиск з боку Вашингтона, так і відсутність уряду в Лівані,
передає Trend. „Низький рівень участі в саміті в Бейруті є частиною іноземного тиску
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на Ліван. Іншого пояснення нема”, – сказав заступник спікера парламенту Або АльФарзлі. (Trend. – 18.01.2019 (https://www.trend.az/world/arab/3007587.html))

ООН
Бразилія відмовляється від міграційного пакту ООН
Президент Бразилії Жаїр Болсонару підтвердив відмову своєї країни від
Глобального пакту ООН про міграцію. „Бразилія є суверенною державою, і сама може
вирішувати приймати мігрантів, чи ні”, – написав Жаїр Болсонару в Твіттері. „Той, хто
приїжджає сюди, повинен підпорядковуватися нашим законам, правилам і звичаям,
крім того, повинен співати наш гімн і поважати нашу культуру”, – зазначив він. „Будь
хто не може заходити до нашого будинку чи потрапляти в Бразилію завдяки пакту,
ухваленого третіми сторонами”, – констатував президент. (El Mundo. – 09.01.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/09/5c35c928fdddff0c4e8b4737.html))
***
Гватемала вижене антикорупційну місію ООН
Терпіння

президента

Гватемали

Джиммі

Моралеса

закінчилося

через

розслідування щодо корупції, яке здійснюється Міжнародною комісією по боротьбі з
безкарністю в Гватемалі (CICIG) під егідою Організація Об’єднаних Націй. Президент
і його уряд мають намір припинити протягом 24 годин діяльність CICIG. Про це
повідомила глава МЗС Гватемали Сандра Ховел за підсумками зустрічі з генсеком
ООН Антоніу Гуттерішем. На зустрічі обговорювалося питання зміни голови CICIG
Івана Веласкеса, після того, як в 2017 році генпрокуратура і CICIG повідомили про
намір почати розслідування відносно президента Гватемали Джиммі Моралеса, однак
Гуттеріш висловив свою підтримку чинному керівникові CICIG. Відзначається, що
після повідомлення про розслідування президент оголосив главу міжнародної комісії
колумбійця Івана Веласкеса персоною нон грата і розпорядився видворити його з
країни. Проте Конституційний суд республіки ухвалив анулювати це рішення. (El
Mundo.

–

08.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/08/5c340202fdddff6f698b45f6.html))

НАТО
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Американські конгресмени прийняли закон, який заважає Дональду Трампу
вийти з НАТО
Палата представників конгресу США прийняла закон на підтримку НАТО, який
заважає президенту Дональду Трампу вийти з альянсу в разі, якщо він зважиться на
такий крок. Законопроект, який отримав двопартійну підтримку і був проголосований
357 голосами „за” і 22 „проти”, стверджує, що американська політика полягає у тому,
щоб залишатися членом НАТО. Документ також забороняє використання державних
коштів для організації виходу з альянсу. Подібну тактику свого часу використовували
в конгресі, щоб перешкодити Бараку Обамі закрити військову в’язницю в Гуантанамо.
(Trend. – 23.01.2019 (https://www.trend.az/world/usa/3009256.html))
***
Що чекає Молдову після виборів
Напередодні парламентсьих виборів у країні, президент Ігор Додон заявив, що
„злагода у суспільстві і міцна більшість у парламенті – така кон'юнктура допомогла б
налагодити баланс у міжнародних відносинах, як з Заходом, так і зі Сходом, зберегти
статус нейтралітету, зупинити „сповзання в НАТО” і повернути Молдову в природне
русло здорових реформ, які так необхідні для країни”. (Sputnik Молдова. – 25.01.2019
(https://ru.sputnik.md/columnists/20190125/24345245/Chto-ozhidaet-Moldovu-poslevyborov.html))
***
Клаус Йоганніс намір повторно балотуватися на пост президента Румунії
Глава румунської держави Клаус Йоганніс зазначив, що в 2019 році мета Румунії –
це поглиблена євроінтеграція, консолідація в рамках НАТО, можливі переговори на
„східному фланзі”. „Одна з головних цілей для мене – зміцнення правової держави,
тобто продовження боротьби з корупцією”, – додав Клаус Йоганніс. (Sputnik Молдова.
– 24.01.2019 (https://ru.sputnik.md/world_politics/20190104/23970892/iohannis-namerenpovtorno-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-Rumynii.html))

ОПЕК
Азербайджан відіграє провідну роль в реалізації Декларації про співпрацю
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ОПЕК
Азербайджан відіграє провідну роль в реалізації Декларації про співпрацю ОПЕК,
що передбачає скорочення видобутку нафти, сказав генеральний секретар організації
Мохаммед Баркіндо. „Ми вдячні за активну підтримку і великий внесок Азербайджану
[в цей процес], і сподіваємося, що наша співпраця буде розширюватися. Я також хотів
би висловити величезну подяку президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та згадати
покійного [екс-міністра енергетики] Натіка Алієва, який був рушійною силою в
підготовці Декларації про співпрацю”, – сказав генсек ОПЕК. (Trend. – 03.01.2019
(https://www.trend.az/business/energy/3001111.html))

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ
Кенійська облога закінчилася, нападники „ліквідовані”, – заявив президент
Кенії Угуру Кеніятта
Президент Кенії Угуру Кеніятта заявив, що смертельна атака бойовиків „альШабааб” на готельний комплекс у Найробі відбита і всі злочинці були „ліквідовані”.
Його заява пролунала після попередніх помилкових повідомлень чиновників про те,
що облога, в якій загинули не менше 14 осіб, закінчилася. Постріли і вибухи було чути
в елітному районі Вестлендс у Найробі вже після того, як поліція оголосила ситуацію
під контролем. „У нас є підтвердження того, що 14 невинних життів загинули від рук
цих терористів”, – сказав Угуру Кеніятта. „Аль-Шабааб” нападає на Кенію з метою
створення тиску на кенійський уряд, щоб його солдати вийшли з Сомалі. (Financial
Times. – 16.01.2019 (https://www.ft.com/content/ea853590-1966-11e9-b93e-f4351a53f1c3))
***
Напад у Кенії: Ми спіймаємо заколотників „Дусіта”, – заявив президент Кенії
Угуру Кеніятта
Президент Кенії Угуру Кеніятта підтвердив смерть 14 людей під час нападу на
готельний комплекс „Дусіт” в Найробі і заявив, що всі нападники були ліквідовані. У
своєму зверненні Угуру Кеніятта заявив, що країна сумує, і він поклявся спіймати тих,
хто стоїть за атакою. За повідомленнями Червоного Хреста Кенії близько 50 осіб все
ще залишаються зниклими без вісті. Як відомо, злочинці штурмували розкішний
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готель і офісний комплекс у районі Вестленд у Найробі. Президент повідомив, що з
місця

нападу

врятовано

700

цивільних

осіб.

(BBC.

–

16.01.2019

(https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46898531/kenya-attack-we-ll-catch-dusitplotters-says-president-kenyatta))

ІМІДЖ ПРЕЗИДЕНТІВ
БРАЗИЛІЯ
Жаїр Болсонару: від „аутсайдера” до капітана бразильського популізму
Європа має Маттео Сальвіні в Італії, Північна Америка – Дональда Трампа в США,
а тепер і латиноамериканський континент приєднується до глобальної хвилі
ультраправих завдяки обранню президентом Жаїра Болсонару. Болсонару відомий як
керівник Соціально-ліберальної партії, самопроголошений кандидат антиполітики і
антикорупції, його агресивна мова проникла в суспільство завдяки обіцянці сильної
руки і поверненню до „цінностей диктатури”. Цей колишній капітан армії, відомий
своїми расистськими, гомофобними і сексистськими твердженнями, революціонізував
політику Бразилії, допоки не став новим президентом. Жаїр Болсонару виступає за
скасування обмеження на вільне володіння вогнепальною зброєю, а також
неодноразово ностальгічно висловлювався на захист часів військової диктатури. (El
–

Mundo.

01.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/08/5bb9056eca47418e1d8b456e.html))
***
Мішель Болсонару – дружнє обличчя Бразилії
Перша леді Бразилії Мішель Болсонару, звернувшись до народу, не сказала ні
слова, але викликала сенсацію мовою жестів. Своїм виступом, своєрідним листомпрезентацією поза встановленим протоколом, Мішель забила перший гол. Вона
позначила власний профіль і спробувала деконструювати імідж сурового мачо, який
переслідує її чоловіка. Ліві та феміністський рух залишилися приголомшеними цим
виступом і назвали його маркетинговим кроком ультраправого лідера. Жаїр
Болсонару називає Мішель сильною і чутливою жінкою, яка присвятила своє життся
справі

людей

з

обмеженими

можливостями.

(El

Mundo.

–

03.01.2019
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(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/03/5c2cf405fc6c83836a8b4633.html))
***
Перша леді звернулася до бразильців мовою жестів
Перша леді Бразилії, Мішель Болсонару, звернулася до бразильців за допомогою
мови жестів і у своїй першій промові, пообіцяла, що людей з обмеженими
можливостями будуть цінити під час правління його чоловіка, нового президента
Бразилії, Жаїра Болсонару. „Ці вибори надали голос тим, хто не був почутий:
громадяни Бразилії хочуть безпеки, миру і процвітання”, – сказала у незвичній промові
перша леді країни Мішель Болсонару. Перша леді Бразилії віддала велику увагу мові
жестів під час виборчої кампанії, оскільки більшість виступів президента були також
перекладені

для

розуміння

глухих

і

німих.

(El

Mundo.

–

01.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/01/5 c2bc8ecfc6c8370138b464c.html))

ВЕНЕСУЕЛА
Загадка Венесуели
Однією з моделей для розуміння політичної живучості венесуельського диктатора
Ніколаса Мадуро може послужити теорія селектората, запропонована на початку
2000-х років американськими політологами Брюсом Буено де Мескіта, Аластером
Смітом, Рендольфом Сіверсоном і Джеймсом Морроу. Четвірка вчених, слідуючи
концепції Макіавеллі, радить забути порожню балаканину про суспільне благо,
загальну волю та ін. Починаючи з найжорстокішого тирана і закінчуючи
найпереконанішим демократом – для будь-якої людини, що приходить до влади,
головна мета полягає в тому, щоб цю владу втримати. Саме такими постулатами
керується венесуельський лідер (Folha. – 22.01.2019 (https://www1.folha.uol.com.br/
colunas/helioschwartsman/2019/01/o-enigma-venezuelano.shtml))
***
Новоспечений венесуельський депутат виступає конкурентом Ніколаса
Мадуро
Ніколас Мадуро все частіше розглядається як диктатор як у самій країні, так і за
кордоном. „ Гуайдо у президенти!”, – кричали люди у найбільшому вуличному мітингу
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за роки правління президента. Економічна криза у Венесуелі поглиблюється, маси, які
рятуються від гіперінфляції, що перевищує 23%, відчайдушно прагнуть нового лідера,
щоб врятувати колись багату нафтову націю після двох десятиліть соціалістичного
правління. Десятки країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, країни Південної
Америки і Євросоюзу, засудили Ніколаса Мадуро як нелегітимного, коли він
присягнув на другий, шестирічний термін президентства. (The Associated Press. –
14.01.2019 (https://www.apnews.com/143774a1887345c2983513327dc85a62))
***
„Болсонару – Гітлер!” – заявив Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав президента Бразилії Жаїра
Болсонару сучасним Адольфом Гітлером через кілька днів після офіційного визнання
лідера опозиції Венесуели законним главою держави. „Отже ми віддали Бразилію в
руках фашиста – Болсонару, який є Гітлером сучасної епохи”, – сказав Ніколас
Мадуро. Парламент країни назвав Хуана Гуайдо, главу Конгреса, легітимним
президентом після того, як Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах..
(Reuters. – 14.01.2019 (https://www.reuters.com/article/venezuela-politics-brazil/update-1bolsonaro-is-hitler-venezuelas-maduro-exclaims-amid-brazil-spat-idUSL1N1ZE1IH))
***
Самотність Ніколаса Мадуро
Президент Венесуели Ніколас Мадуро піддав критиці країни Європейського
Союзу, дізнавшись, що жодна з них не приїде на його інавгурацію в Каракас,
принаймні їх правителі або посли. Паралельно, європейські дипломати стверджують,
що вони посилають представників четвертого рівня або роблять ставку на повну
відсутність представників. Зі свого боку, уряд Іспанії вирішив не направляти жодного
представника. Урядові джерела пояснили, що на інавгурації не буде їх представників
виконавчої влади. Таким чином, старанно підготовлена клятва „сина Чавеса” буде
виголошена майже на самоті. Лише південноамериканський президент Ево Моралес
буде супроводжувати Мадуро до Верховного суду. Окрім великого болівійського
союзника, делегація Уругвая також підтвердила свою присутність на інавгурації. (El
Mundo.

–

09.01.2019
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(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/09/5c364bdffc6c83112a8b4780.html))

ГАБОН
Хто такий Алі Бонго, президент Габону?
Президент Габону Алі Бонго – людина з численними обличчами. Алі Бонго
відомий не тільки своїми політичними рішеннями, а й любов’ю до музики, футболу і
масонсько руху. Для одних людей Алі Бонго – це розбещений принц плейбой, який
фактично успадкував президентське крісло у свого батька, який правив країною понад
40 років. Для інших – колишній талановитий фанк-співак, вимушений стати на чолі
Габону, щоб зберегти спадкоємність влади. Для третіх – лідер країни, обраний
демократичним шляхом. Алі Бонго критикують за його підтримку масонів. Він є одним
з небагатьох франкомовних президентів країн Африки, хто не тільки відкрито
підтримує рух, а й очолює масонську ложу в Габоні. (BBC. – 07.01.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-46074728))

ЕСТОНІЯ
ПБК пояснив причину відмови від трансляції новорічної промови президента
Еcтонії
Перший Балтійський канал (ПБК) у 2018 році знову вирішив не показувати
новорічне звернення президента Естонії Керсті Кальюлайд. „Спочатку ми збиралися
транслювати промову президента, але в підсумку від цієї ідеї довелося відмовитися з
технічних причин”, – сказала кореспонденту порталу Ірина Козиренко, директор фірми
BMA Estonia, яка представляє в Естонії, в тому числі, телеканал ПБК. За її словами,
новорічне звернення Керсті Кальюлайд не вдалося показати через те, що глава держави
другий рік поспіль виступала не в запису, а в прямому ефірі. У ніч на 1 січня 2018 року
ПБК також не показував виступ президента через причини технічного характеру,
оскільки у каналу немає можливості використання прямого сигналу. За рік до цього
число глядачів, які дивилися новорічний виступ глави естонської держави по ПБК,
досягало 99 000 чоловік. (DELFI. – 02.01.2019 (http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pbkobyasnil-prichinu-otkaza-ot-translyacii-novogodnej-rechi-prezidenta-er?id=84910131))
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КОЛУМБІЯ
Колумбійський міністр оголосив про викриття планів атаки на президента
Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільо заявив, що
представниками колумбійської розвідки були розкриті плани проти колумбійського
президента Івана Дуке. Не наводячи деталей щодо виконання цих нападів, Трухільо
заявив, що колумбійський уряд проводив розслідування протягом декількох місяців.
Це призвело до недавнього арешту трьох громадян Венесуели, які, за словами міністра,
мали військову зброю для виконання планів. „З великою солідарністю з президентом
Республіки, Іваном Дуке, та з великою стурбованістю і активним засудженням
можливих дій проти його життя, я хотів би повідомити, що ми привертаємо увагу
міжнародного співтовариства до того, що кілька місяців проводилося розслідування
щодо можливих замахів на життя президента і це призвело до арешту трьох громадян
Венесуели, які володіють військовою зброєю”, – сказав Трухільо. В окремій заяві
міністр відзначив, що загрози надходять „імовірно від внутрішніх і зовнішніх
суб’єктів”. (O Globo. – 01.01.2019 (https://oglobo.globo.com/mundo/ministro-colombianoanuncia-descoberta-de-planos-de-atentado-contra-presidente-23336194))

КОТ-Д'ІВУАР
Колишнього президента Кот-д’Івуару залишили під вартою до апеляції
Колишній президент Кот-д’Івуару Лоран Гбагбо залишаться за гратами поки
прокурори будуть оскаржувати його виправдання за звинуваченням у злочинах проти
людства, хоча Міжнародний кримінальний суд у Гаазі виправдав його і наказав
негайно звільнити. Повідомляється, що прокурори надали велику кількість доказів
злочину, але не мали достатньо доказів того, що за них відповідальний саме Гбагбо.
Однак наступного дня прокурори оскаржили рішення звільнити його, стверджуючи,
що Лоран Гбагбо може не з’явитися до суду, якщо його виправдання буде скасовано.
Лоран Гбагбо є першим колишнім главою держави, якого судили в МКС. „Очікуючи
на рішення апеляційної палати за клопотанням прокурора [п. Гбагбо] залишиться під
вартою”, – сказав представник суду в заяві. „Є великий ризик того, що після звільнення
обвинувачений не з’явиться на продовження судового розгляду”, – написав прокурор.
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(BBC. – 17.01.2019 (https://www.bbc.com/news/world-africa-46900929))
***
МКС виправдав екс-президента Кот-д’Івуара через відсутність доказів
Лоран Гбагбо, колишній президент Кот-д’Івуара, повернеться на свободу через сім
років ув’язнення в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Відсутність доказів не
дозволяє йому бути притягненим до відповідальності за вчинення численних вбивств і
порушень 2010 року. 73-річний Гбагбо був президентом африканської країни з 2000
року до свого арешту у 2011 році. Через кілька місяців після його арешту він був
екстрадований у Гаагу, ставши першим главою держави, який перебував під вартою
Міжнародного суду. Після семи років очікувань на винесення вироку судді вважають,
що багато звинувачень не були достатньо обґрунтовані прокурорами. (El Mundo. –
15.01.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/15/

5c3db58bfc6c839f528b4762.html))

МЕКСИКА
Президент Мексики заробляє менше від дружини
Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опублікував
декларацію про майно, яка показує, що після того, як Обрадор вирішив знизити
президентську зарплату до 65 тис. доларів на рік, у даний час його дружина заробляє
більше від глави держави (близько 72 тис. доларів на рік). Дружина президента, Беатріс
Гутьєрес, письменник і викладач університету, має втричі більше заощаджень, ніж у
чоловіка та нерухомість вартістю 250 тис. доларів. Тим часом, Обрадор, який володіє
невеликим будинком, успадкованим від батьків, переписав його своїм чотирьом синам.
„Я ніколи не був зацікавлений у грошах, я борюся за ідеали”, – сказав Обрадор, який
стверджує, що ніколи не мав кредитної картки. Президент оголосив, що члени його
адміністрації також нададуть інформацію про своє майно. (Rzeczpospolita. – 04.01.2019
(https://www.rp.pl/Polityka/190109680-Prezydent-Meksyku-zarabia-mniej-od-swojejzony.html))

МОЛДОВА
Ігор Додон присвоїв собі заслугу Євросоюзу по реалізації проекту в Тараклії
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Президент Молдови Ігор Додон публічно оголосив заслугою фонду своєї дружини
ремонт Фізкультурно-оздоровчого комплексу в Тараклії, відремонтованого за гроші
програми Євросоюзу та бюджету Тараклійської районної ради. Про це Ігор Додон
оголосив, відвідавши Тараклію з явно передвиборчим візитом, приуроченому до
відкриття комплексу. „Даний центр був відремонтований за рахунок фінансових
коштів місцевого бюджету та Благодійного фонду „Din Suflet”, патронованого Першою
леді країни”, – написав президент у соцмережах. Водночас, віце-голова Тараклійського
району Павло Тарлєв повідомив, що „президенту Ігорю Додону має бути соромно за
привласнення чужих заслуг і за явний обман своїх співгромадян так, як, так званий,
благодійний фонд першої леді „Din suflet” не має ніякого відношення до капітального
ремонту Фізкультурно-оздоровчого комплексу в місті Тараклія”. (OMEGA. –
01.01.2019 (https://omg.md/index.php?newsid=15734))

ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Колишній президент Південної Африки потрапив у новий скандал через
музичний альбом
Колишній президент ПАР Джейкоб Зума потрапив у новий політичний скандал
після підписання несподіваної угоди. Влада міського округу Етеквіні погодилася
фінансувати випуск музичного альбому протестних пісень, які виконував Зума.
Чиновники заявили, що таким чином, вони допоможуть збереженню культурної
спадщини. Але південноафриканська опозиційна партія „Демократичний Альянс”
вважає це марнотратством державних коштів. Округ Етеквіні знаходиться в провінції
Квазулу-Натал, що є рідною провінцією колишнього президента. Там же перебувають і
основні його прихильники. А сам Зума часто співає свою пісню „Bring Me My Machine
Gun” („Принесіть мені мій кулемет”) на мітингах. Голова місцевого осередку партії ДА
Звікеле Мначхо стверджуває, що державні кошти повинні використовуватися для того,
щоб допомогти молодим людям розпочати свою кар’єру в музиці. А радник Ніколь
Грехем сказала, що партія „буде жорстко боротися з цим питанням”, наголошуючи:
„Неможливо для будь-якої раціональної людини повірити, що корумпований і
опальний колишній президент, співаючи свої протестні пісні, може приносити якусь
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користь для людей округу Етеквіні”. Джейкоб Зума був змушений залишити посаду
президента в лютому 2018 року через звинувачення у корупції, пов’язані з угодою про
зброю 1990-х років. Сам Зума заперечує скоєння ним злочину. (BBC. – 02.01.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-46741397))

СЕРБІЯ
Александар Вучич піддається все сильнішому тиску
Президент Сербії Александар Вучич піддається все сильнішому тиску всередині
країни. Його діяльністю на посту президента незадоволені як цивільні політичні
об’єднання, які звинувачують його в диктаторських манерах і придушенні
громадянських та інших свобод, так і радикальні та націоналістичні сили. Вони, в свою
чергу, незадоволені, за їх власним визначенням, „зрадницькою і прозахідною
політикою” Александара Вучича. В таких умовах президенту не залишається нічого
іншого, як спробувати зробити новий могутній розворот в бік Москви, оскільки
зрозуміло, що Захід вирішив покінчити з владою Александара Вучича через його
нерішучість, а насправді внутрішній дисбаланс у націоналістичному сербському
суспільстві,

яке

не

готове

прийняти

рішучу

прозахідну

політику

Вучича.

(Geopolitika.news. – 10.01.2019 (https://www.geopolitika.news/intervjui/komentari/putinordenom-odlikovao-srpskog-predsjednika-vucica-koji-sve-vise-stoji-na-klimavim-nogamahoce-li-ga-to-spasiti/))

США
Безпрецедентний президент: два роки правління Дональда Трампа
У першу половину свого президентського терміну Дональд Трамп негативно
вплинув на внутрішню та зовнішню політику США, вважають американські
політологи. З надіями на те, що, опинившись у Білому домі, Дональд Трамп
відмовиться від своїх радикальних висловлювань і на практиці діятиме охайніше,
довелося швидко розчаруватися. За два роки при владі він уже добився того, що США
вийшли з епохальної міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану, підписаної в
Парижі глобальної угоди щодо клімату та з історичного торговельного договору про
Транстихоокеанське партнерство. Президент США ініціював агресивну торговельну
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війну з Китаєм, завдав підвищенням мит удару по європейських союзниках та наказав
швидко виввести американські війська з Сирії. Трамп підписав суперечливий закон про
одну з найбільших за останні десятиріччя податкових реформ, зробив більш жорсткою
політику стосовно нелегальних мігрантів та спровокував найдовший урядовий
„шатдаун” в історії США. Зараз він реорганізує американські суди шляхом
призначення до їхнього складу найбільшої кількості федеральних суддів, ніж це робив
будь-хто

з

його

попередників.

(Deutsche

Welle.

–

21.01.2019

(https://p.dw.com/p/3BsUO))
***
Дональда Трампа номінували на „Золоту малину”
Президент США Дональд Трамп був номінований на антипремію „Золота малина”
в номінації „Найгірший актор”. Номінацію він отримав за власні документальні зйомки
у фільмах Дінеша Ду Сузи „Смерть нації: чи можемо ми врятувати Америку вдруге?” і
Майкла Мура „Фаренгейт 11/9”. Дональд Трамп уже отримував «Золоту малину».
Антипремією відзначили його роль другого плану у фільмі 1990 року «Привиди цього
не роблять». Перша леді США Меланія Трамп, у свою чергу, цього року номінована в
категорії „Найгірша актриса другого плану” після появи в документальному фільміпамфлеті

„Фаренгейті

11/9”.

(Зеркало.

–

21.01.2019

(http://zerkalo.az/trampa-

nominirovali-na-zolotuyu-malinu/))
***
„Forbes” підрахував доходи Дональда Трампа від продажу нерухомості
Президент США Дональд Трамп продав у 2018 році нерухомість на суму близько
35 млн доларів. Про це повідомляє „Forbes”, який провів аналіз даних про продажі
майна, доступних у відкритих джерелах. За даними видання, близько 20 млн даларів
президент Дональд Трамп заробив від продажу житлового комплексу в Нью-Йорку. Як
зазначається, президент США також отримав 5,5 млн доларів від продажу деяких
об’єктів в Лас-Вегасі. При цьому Дональд Трамп володіє нерухомістю на суму близько
437 млн доларів. (DELFI. – 11.01.2019 (http://rus.delfi.ee/daily/abroad/forbes-podschitaldohody-trampa-ot-prodazhi-nedvizhimosti?id=85002285))
***
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Роберт Де Ніро порівняв Дональда Трампа з Гітлером і Муссоліні
Голлівудський актор Роберт Де Ніро вважає, що президент США Дональд Трамп,
який заявляє про вибраність білих, є справжнім расистом. Де Ніро, відповідаючи на
питання кореспондента британської газети „Guardian” Девіда Сміта, який поцікавився
чи розглядає він Дональда Трампа як фашиста, зазначив наступне: „Якби йому вдалося
зробити те, що він мав намір, то ми могли б зіткнутися з ще гіршою ситуацією.
Наскільки я розумію, в свій час і над Гітлером сміялися. Тому, що вони всі виглядали
дуже смішно. І Адольф Гітлер, і Беніто Муссоліні та інші диктатори і тирани. Мене
більше турбує те, що в майбутньому можуть з’явитися люди, охочі наслідувати
Дональду Трампу, люди, які опиняться під його впливом. Я цього боюся. Зараз є ті, хто
дивлячись на Дональда Трампа говорять: „Я хочу бути схожим на нього і це мене
турбує”.

(Зеркало.

–

08.01.2019

(https://zerkalo.az/robert-de-niro-sravnil-trampa-s-

gitlerom-i-mussolini/))
***
Колишній республіканський кандидат у президенти Мітт Ромні звинуватив
Дональда Трампа в тому, що він „не відповідає посаді”
Юта Мітт Ромні, колишній кандидат у президенти в 2012 році, розкритикував
президента США Дональда Трампа в колонці для „The Washington Post”. Він написав,
що дії Дональда Трампа викликають тривогу у всьому світі, підривають довіру до
США і відлякують союзників. А ще дають шанс іншим державам стати світовими
лідерами, будуючи політику не на демократії, а на корупції і авторитаризмі. Він
зазначив, що у грудні Дональд Трамп як президент „опустився дуже низько”.
Залишили посади міністр оборони Джеймс Меттіс і глава апарату Білого дому Джон
Келлі, на їх місця прийшли люди з меншим досвідом; американці кинули своїх
союзників, які боролися з ними поруч; нарешті, президент бездумно заявив, що
Америка довго була „слабаком” на світовій арені – все це послабило його
президентство. У той же день Дональд Трамп відповів Юта Мітт Ромні в Твіттер, що
на відміну від опонента, „він зміг стати президентом, а Ромні – ні”. (El Mundo. –
02.01.2019 (https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/02/5c2cf07621efa02f4e8b46c1
.html))
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***
У США підрахували, скільки разів Дональд Трамп збрехав у 2018 році
Американське інтернет-видання „The Huffington Post” склало список зі 100 пунктів,
які містять неправдиві висловлювання американського президента Дональда Трампа і
його помічників. Фахівці з початку 2018 року відстежували всі заяви Дональда Трампа
і перевіряли його слова на правдивість. Виявилося, що на початку і в кінці року
президент США говорив неправду менше, ніж в середині. Так, у перші місяці 2018
року Трамп у середньому говорив неправду 200-250 разів на місяць, в липні і серпні
вже 500 разів, у жовтні – 1200, в листопаді – 900, в грудні – 200. Таким чином,
американський лідер у цілому в 2018 році сказав неправду майже в три рази більше,
ніж в 2017-му. Тоді було зафіксовано 1989 помилкових тверджень. (The Washington
Post.

–

01.01.2019

(https://www.washingtonpost.com/politics/2018/12/30/year-

unprecedented-deception-trump-averaged-false-claimsday/?noredirect=on&utm_term=.36b469fa920d))

ТУРКМЕНІСТАН
Спираючись на астрологію, президент Туркменістану передбачив хороші
врожаї в 2019 році
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

є шанувальником

астрології та нумерології. 2019, рік земляної свині, він зустрічав у коричневому
костюмі, 2018 – рік жовтого собаки в жовтому костюмі, 2017 – рік червоного півня, в
червоній сорочці. Роком раніше глава держави передбачав благополучний рік так, як
„астрологічні характеристики дозволяють сподіватися, що новий рік буде роком
благополуччя”. Також Гурбангули Бердимухамедов ймовірно вважає число сім своїм
щасливим. Цей номер частіше інших використовується на гоночних автомобілях і
конях, на яких президент бере участь у заїздах. У 2017 році на святкуванні Дня
туркменського скакуна Гурбангули Бердимухамедову подарували сім ахалтекінців.
Бортові номери літаків президента EZ-777 (Боїнг-777) і EZ-007 (Боїнг-737). (Хроника
Туркменистана.

–

02.01.2019

(https://www.hronikatm.com/2019/01/opirayas-na-

astrologiyu-prezident-turkmenistana-predskazal-horoshie-urozhai-v-2019-godu/))
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ФРАНЦІЯ
Емманюель Макрон вирішив відновити курс свого п’ятирічного правління
Через дев’ятнадцять місяців після свого обрання і всього через шість тижнів
насильницьких протестів, президент Франції виступив з новорічним зверненням, у
якому заявив: „Я сповнений рішучості вести бій”. Емманюель Макрон виглядав
ображеним під час своїх побажань французам. Слова його новорічного звернення були
далекими від слів розкаяння його попереднього виступу 10 грудня. Він жодного разу
не згадав вираз „жовті жилети” протягом сімнадцяти хвилин свого виступу, ніби він
хотів показати, що цей епізод вже позаду. Натомість він згадав реформи, які
проводяться в різних областях і підкреслив, що уряд у наступні місяці повинен буде
продовжити цю роботу, щоб створити рамки для цих реформ у повсякденному житті.
Французам це не дуже сподобалося і, здається, дії глави держави і надалі будуть
ускладнені

демонстраціями

та

блокуваннями.

(Le

–

Monde.

02.01.2019

(https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/02/emmanuel-macron-determine-areprendre-le-fil-de-son-quinquennat_5404241_823448.html?xtmc=presidente&xtcr=8))
***
Газета „Le Monde” приносить вибачення за обкладинку на якій Емманюель
Макрон зображений в образі, що нагадує нацистський
Головний редактор французької газети „Le Monde” Люк Броннер попросив
вибачення у читачів за обкладинку номера від 29 грудня, що викликала критику деяких
читачів, яким образ французького президента Емманюеля Макрона видався схожим
на Адольфа Гітлера. Водночас Броннер заявив, що графічні зображення „не
відповідають звинуваченням”, якими дорікають редакції. Крім того, через декілька
днів директор видання, Жером Феногліо, опублікував редакційну статтю, в якій
прийняв на себе відповідальність за цю невдалу обкладинку. Причина цього нового
вибачення, опублікованого в першому газетному номері року, полягає в тому, як
підкреслює Жером Феногліо, що „для газети визнання своїх помилок не означає
обмеження свободи слова, а, навпаки, є збільшенням свободи для інформування
суспільства

і

довіри

до

газети”.

(El

País.

–

01.01.2019

(https://elpais.com/sociedad/2019/01/01/actualidad/1546367207_412304.html))
78

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

ІНФОГРАФІКА

79

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

80

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

81

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

82

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

83

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

84

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 31 січня 2019 р.

85

