Scris de newsreporter pe 13 Mai 2022, 08:58

BERD intervine urgent pentru a stopa criza
alimentara
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) are in vedere
sprijinul financiar pentru companiile de transport si logistica din Ucraina,
pentru a le ajuta sa-si continue exporturile, a declarat joi un inalt oficial al
bancii, transmite Reuters, conform news.ro, citat de stiripesurse.
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Saptamana trecuta, Ucraina a inchis oficial cele patru porturi ale sale de la Marea Neagra si
Marea Azov, pe care fortele ruse le-au capturat, lasand rutele terestre prin tarile vecine ca
singura sa optiune de export.
in consecinta, risca sa piarda exporturi de milioane de tone de cereale din cauza controlului
Rusiei asupra transportului maritim din Marea Neagra, declansand o criza alimentara si presiune
inflationista asupra pietelor globale de marfuri alimentare.
BERD intentioneaza sa ofere o linie de lichiditate companiei feroviare ucrainene UZ pentru a o
mentine in functiune si pentru a o pregati sa exporte mai multe marfuri ucrainene, a declarat seful
BERD pentru Europa de Est, Matteo Patrone, pentru Reuters, la intalnirile anuale ale bancii de la
Marrakech.
”Colaboram cu companii de logistica pentru a vedea cum sa le sprijinim pe liniile de lichiditate”, a
spus el.

Initiativa include posta Ucrainei si alte companii din sectorul privat si public, precum si
municipalitati, a adaugat el.
Discutiile dintre BERD si Ministerul Infrastructurii al Ucrainei cauta modalitati de modernizare a
infrastructurii transfrontaliere si de transbordare, a spus Patrone.
Un comerciant a spus ca transportul feroviar poate exporta doar o fractiune din cerealele stocate
in prezent in silozurile Ucrainei, compania feroviara trebuind sa isi adapteze infrastructura si
echipamentele pentru transporturile transfrontaliere de cereale.
Banca se afla, de asemenea, in primele etape ale negocierii liniilor de lichiditate pentru a ajuta
tarile vecine Ucrainei sa faca fata opririi aprovizionarii cu gaze a Rusiei, a spus Patrone, fara a
oferi detalii.
”De asemenea, discutam cu Naftogas despre furnizarea unei linii de lichiditate pentru ei”, a spus
Patrone.
BERD a declarat ca intentioneaza sa cheltuie 1 miliard de euro in 2022 pentru a ajuta economia
ucraineana.
Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Valdis Dombrovskis, a estimat costul pagubelor de
razboi aduse Ucrainei intre 500 si 600 de miliarde de euro.
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