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Світовий банк теж висунув вимоги
щодо Антикорупційного суду

Ілюстрація REUTERS

Також, відповідно до опитування
НБУ, зросла частка респондентів,
які очікують девальвації гривні.

n Більшість опитаних керівників ук-
раїнських підприємств, або 59,6%,
прогнозують в Україні об мін ний
курс вище 29 гривень за до лар. Про
це повідомляється на сайті Націо -
нального банку України з по си лан -
ням на опитування щодо ді лових
очі кувань керівників україн сь ких
підприємств, яке було про ве дене в
четвертому кварталі 2017 ро ку.

Як свідчать результати опиту ван -
ня, також зросла частка респон ден -
тів, які очікують девальвації гри  вні,
—до 88,5% з 79,4% кварта лом рані -
ше.

Середнє значення обмінного кур -
су в Україні через 12 місяців, за ре -
зультатами опитування, очікує ться
на рівні 29,30 гривні/долар США
після 28,46 гривні/долар в тре тьому
кварталі.

Нацбанк зазначив, що в період
проведення опитування середньо -
зважений курс на міжбанківському
валютному ринку України в серед -
ньому становив 26,76 гривні/долар,
а його щоденні коливання не пере -

вищували 2,8% від середнього зна -
чення. 

Довідка УНІАН. Українська гри -
в   ня з 18 грудня минулого року
прак   тично щодня оновлювала міні -
мальну річну позначку, наближа ю -
чись до історичного мінімуму в 30
гривень/долар. За 2017 рік деваль ва -
ція гривні до долара склала 88 ко -
пійок, або 3,2%.

З початку цього року, станом на
16 січня, гривня подешевшала до до -
лара ще на 50 копійок, або на 1,8%,—
до 28,57 гривні/долар за офі ційним
курсом.

У Національному банку вважа -
ють, що дія тимчасових чинників,
що спровокували здешевлення гри -
вні на початку поточного року, мо -
же бути нівельована протягом року
завдяки сприятливій ціновій кон -
'юн ктурі для товарів вітчизняного
експорту.

Історичний мінімум курсу ук ра -
їнської гривні відносно долара США
був зафіксований в лютому 2015
року і становить 30,01 гривні /долар.

—УНІАН:https://www.unian.ua/fi -
nan  ce/ 2348285-vische-29-griven-ukra-
jinskiy-biznes-sprognozuvav-kurs-dola -
ra-html

Дипломат вважає, що президент -
ський законопроект не відповідає
зобов'язанням Києва відповідно до
програми МВФ.

n Екс-посол США назвав поганою
но виною позицію МВФ щодо пре -
зи  дентського законопроекту про
Ан тикорупційний суд. 

Колишній посол США в Україні
Стівен Пайфер назвав поганою но -

виною позицію Міжнародного ва -
лютного фонду щодо президентсь -
кого законопроекту про Антико -
руп  ційннй суд в контексті мож ли -
вості отримання Україною наступ -
но го кредитного траншу.

Про це експерт повідомив у мі -
кроблозі Twitter.

продовження на стор.2

n Директор Світового банку, відпо -
відальна за український напрямок,
надіслала до Верховної ради та Ад -
міністрації президента лист, у якому
попередила про неприпустимість
ухвалення закону про Антикоруп -
ційний суд (АКС) у редакції, запро -
понованій президентом.

Копія листа ВБ є у розпоряд жен -
ні "Європейської правди".

У Світовому банку попередили,
що Україна має привести законо -
про ект у відповідність до реко мен -
дацій Венеціанської комісії, якщо
зацікавлена отримати гарантії ВБ на
суму $800 мільйонів.

"Законопроект (про Антикоруп -
цій ний суд, поданий від імені Поро -
шенка) потребує перегляду норм, які
перераховані нижче, щоби він від -
повідав рекомендаціям ВК та за до -
во льняв вимоги Світового банку
про надання гарантій на суму бли зь -
ко $800 мільйонів на підтримку клю   -
чових реформ в Україні",—йде ться
у повідомленні.

Більшість вимог ВБ за своєю сут -
тю співпадають із тими, що перера -
ховані у листі МВФ (див. публікацію
"Що вимагає МВФ: повний текст
ли ста з Вашингтона на Банкову").
Водночас, у тому, якою має бути
про  цедура зміни законопроекту, по -
зиції ВБ та МВФ дещо розхо дяться.

Нагадаємо, МВФ звертався до
голови адміністрації президента
Ігоря Райніна, розраховуючи, що
президент Порошенко подасть до
Ради виправлений закон. Це викли -
кало критику Банкової, де заявили,
що не мають наміру подавати новий
законопроект. Натомість, у листі з
ВБ за підписом регіонального ди -
ректора Сату Кахонен головним ад -
ресатом є голова Верховної ради Ан -
дрії Парубій. При цьому у ВБ наго -
лосили, що подання нового зако но -
проекту не є обов'язковим, достат -
нього його перекладу.

"Ми віримо, що ці зміни можуть
бути внесені у законодавчому про -

цесі, в разі якщо буде сильна полі -
тичне лідерство та підтримка цього
процесу з боку президента та керів -
ництва парламенту",—йдеться в до -
кументі.

Для розблокування фінансової
під тримки з боку Світового банку
Вер ховна Рада має змінити під суд -
ність АКС.

"Ми наполегливо рекомендуємо
привести юрисдикцію АКС у від -
повідність до юрисдикції НАБУ і
САП",—йдеться, зокрема, в листі
ВВ. Наголошується також, що це
було однією з ключових рекомен да -
цій Венеціанської комісії—це стосу -
ється також всіх подальших вимог,
перерахованих в листі.

Друга вимога ВБ—зміна квалі -
фі  каційних вимог до суддів АКС:
"Законопроект встановлює широкі
та нереалістичні вимоги для кан ди -
датів, які бажаюіь працювати суд -
дями АКС... Це призведе до сут тє во -
го зменшення конкурсу на ці по са -
ди". Передусім йдеться про нереа ль -
ну вимогу щодо досвіду роботи од -
ночасно в Україні та в міжна род них
антикорупційних організаціях чи
су дових органах.

Третя вимога: громадській раді
має бути надане право ветуватн кан   -
дидатури недоброчесних пре тен -
ден тів на роботу суддями АКС, за -
мість нині передбаченої для них до -
радчої ролі. "Їхня дорадча роль пі -
дір ве довіру, яку міжнародні парт -
не ри могли б надати процесу відбо -
ру",—йдеться в листі.

Окремо наголошується, що учас -
ни ків громадської ради мають деле -
гувати не лише міжнародні органі -
зації, але також донори, які сис тем -
но підтримують антикорупційні ре -
форми в Україні.

Також наводиться блок претензій
щодо тих положень президентсь ко -
го законопроекту, які можуть сут -
тєво загальмувати початок роботи
АКС.

Вище 29 гривень: український бізнес
спрогнозував курс долара

У США назвали поганою новиною
критику МВФ президентського
законопроекту про Антикорупційний суд


