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FMI si Ucraina au ajuns la un acord care ar
putea debloca o transa de 700 de milioane de
dolari
Fondul Monetar International si Ucraina au ajuns luni la un acord care
deschide calea pentru ca autoritatile de la Kiev sa primeasca o transa de 700
de milioane de dolari precum si prelungirea acordului de imprumut in valoare
de cinci miliarde de dolari pana in luna iunie a anului urmator, transmite
Reuters, potrivit stiripesurse.
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Anul trecut, Ucraina a reusit sa incheie un acord stand-by cu FMI, in conditiile in care aceasta
tara a intrat in recesiune din cauza pandemiei de coronavirus. insa eliberarea transelor a fost
intarziata ca urmare a ingrijorarilor privind reformele si independenta bancii centrale, potrivit
Agerpres.
Dupa o analiza virtuala a progreselor realizate de Guvernul de la Kiev, FMI a anuntat luni seara
ca a ajuns la un acord la nivel de staff care permite deblocarea finantarii, fiind nevoie doar de
aprobarea boardului FMI. Potrivit institutiei financiare internationale, finalizarea primei revizuiri a
acordului stand-by in valoare de cinci miliarde de dolari, care conform termenilor actuali ar urma
sa expire in luna decembrie, va permite eliberarea unei transe de 700 de milioane de dolari
pentru Ucraina.

Presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat ca se asteapta ca boardul executiv al FMI sa
aprobe acordul in luna noiembrie. "Aceasta va permite Ucrainei sa primeasca aproximativ 700
milioane de dolar si confirma inca odata stransa noastra cooperare", a scris Vladimir Zelenski intrun mesaj pe Twitter.
in perioada 21 septembrie - 18 octombrie, staff-ul FMI a avut discutii online cu autoritatile
ucrainene. Seful misiunii FMI, Ivanna Vladkova Hollar, a spus ca cele doua parti au ajuns la un
acord cu privire la un set revizuit de politici economice, financiare si structurale necesare pentru a
raspunde la criza economica si sanitara provocata de COVID-19, mentinand in acelasi timp
stabilitatea financiara si macroeconomica, reducand vulnerabilitatile si eliminand obstacolele care
stau in calea investitiilor private.
intr-un mesaj separat, guvernatorul Bancii Nationale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, a anuntat ca
banca centrala a aprobat deja un plan care vizeaza aducerea creditelor neperformante in bancile
de stat, un indicator structural pentru prima revizuire.
in perioada 2015-2017, Ucraina a inchis doua treimi din bancile comerciale, care au devenit
insolvente din cauza unor credite riscante netransparente. De asemenea, Guvernul de la Kiev a
fost nevoit sa nationalizeze PrivatBank, cea mai mare banca comerciala din Ucraina, care avea
un deficit de capitalizare de peste 5,5 miliarde de dolari.
La mijlocul acestui an, Parlamentul Ucrainei a aprobat o serie de amendamente care
consolideaza independenta Bancii Nationale si extind atributiile sale de reglementare. Aceasta
lege era o conditie obligatorie pentru ca Guvernul de la Kiev sa obtina noi fonduri de la Fondul
Monetar International, in cadrul unui acord stand-by in valoare de cinci miliarde de dolari.
Programul cu FMI, pe care Ucraina l-a obtinut anul trecut, s-a blocat pe fondul ingrijorarilor cu
privire la independenta bancii centrale si al eforturilor Guvernului de la Kiev de a combate
coruptia, dupa ce guvernatorul a demisionat acuzand presiuni politice iar curtea constitutionala a
anulat unele masuri anti-coruptie.
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