X • 14.30-15.30: Prânz;

• 15.30-17.00: Noi pieþe - Noi parteneri - În aceastã parte a celei de-a
doua sesiuni se vor purta discuþii
individuale între oamenii de afaceri
strãini ºi ucraineni;
• 18.00-21.00: Gala de deschidere a
celei de-a 5-a ediþii a Forumului
economic internaþional „Doneþkul
deschis”.
– Vineri, 4 decembrie, ziua a 2-a.
Locaþia: Camera de Comerþ ºi Industrie a Doneþk-ului.
• 09.00-10.00: înregistrarea participanþilor;
• 10.00-12.00: Masã rotundã cu
tema „Ieºirea economiei mondiale
din crizã: Experienþa þãrilor strãine
– participanþii la forum”;
• 12.00-12.30: pauzã de cafea;
• 12.30-14.30: Excursie la stadionul
„Donbas Arena” ºi la firme din
Doneþk.
Pentru data de 03.12.2009, ora
20.00, se pot face rezervãri pentru
meciul de fotbal din cadrul Ligii UEFA
dintre echipele ªahtior Doneþk ºi FC
Briuje (Belgia).
Se considera utilã participarea reprezentanþilor Camerelor de Comerþ ºi Industrie din România ºi a firmelor româneºti interesate de piaþa ucraineanã,
dat fiind faptul cã în regiunea Doneþk
se aflã concentratã marea majoritate a
industriei grele din Ucraina, relaþionarea directã a reprezentanþilor mediului
de afaceri din România cu omologi
ucraineni fiind de bun augur pentru
dezvoltarea dialogului si cooperãrii
viitoare a firmelor româneºti cu cele
ucrainene.
Costurile de participare a reprezentanþilor firmelor româneºti la toate
lucrãrile forumului se ridica la suma de
1200 grivne (aprx. 100 Euro), fãrã costuri de cazare.
De asemenea, informaþii complete,
în limba englezã, privind aceastã manifestare se pot accesa pe site-ul:
www.discoverdonbas.com.
Transmitem, mai jos, o adresa din
partea BPCE Kiev – la care puteti face
apel - referitoare la forumul economic
ce se va organiza la Donetsk, in
perioada 03-04 decembrie 2009.
Se va solicita formularul de inscriere
si celelalte informatii necesare la: Valentin MAMANT, Secretar economic,
Embassy of Romania
Tlf/Fax: (044)2344316,
e-mail: bpcekiev@yahoo.com;
romania@adamnat.net.
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Monitorizarea crizei

 Economia din Europa Centrala si
de Est isi va reveni in 2010
BERD a ajustat in scadere previziunile economice pentru 2009, estimand
o usoara revenire in 2010, cand economia Romaniei va creste cu un procent.
Pentru economiile tarilor Europei
Centrale si de Est, BERD estimeaza o
scadere medie de 6,3% in 2009, ca
urmare a declinului brusc al productiei
din prima jumatate a anului. „Semne
ale unei cresteri pozitive in al treilea
trimestru al lui 2009 sugereaza ca recesiunea este pe sfarsite in mai multe
tari din regiunea BERD (Europa de Est,
Europa de Sud-Est, Turcia si fosta
Uniune Sovietica – n.red.)“. Cu toate
acestea, orice revenire in 2010 este
considerata de BERD ca fiind „fragila si
neconsistenta“. Raportul de Tranzitie
BERD pe 2009, citat de Agerpres,
arata ca vor exista diferente semnificative intre tari, mascate de o rata
medie de crestere de 2,5 procente la
nivelul regiunii. Este, de asemenea,
evident ca impactul social ale crizei
economice globale va fi resimtit cu
precadere anul viitor, cand numarul
falimentelor companiilor si rata somajului vor continua sa creasca. Se estimeaza ca in regiunea BERD, cresterea
pe termen mediu se va situa sub tendinta din ultimul deceniu“, a declarat
economistul sef al BERD, Erik Berglof.
Desi cresterea din 2010 este prevazuta a fi mai mare decat valoarea de
1,5%, care fusese anuntata de BERD in
mai, aceasta reflecta mai degraba
revenirea dintr-o incetinire mai puternica decat se anticipase la inceputul
acestui an, decat semnele unei economii mai viguroase in 2010.
Printre factorii care influenteaza cresterea in 2010 se numara ritmul lent de
crestere al exporturilor (in special in
zona euro) si inasprirea conditiilor de
creditare, deoarece treptat, bancile vor
continua sa-si reduca investitiile in
regiune, iar finantarea persoanelor fizice si a firmelor mici va ramane limitata, ca urmare a cresterii numarului
creditelor neperformante.
Pentru 2009 se prefigureaza o contractie a economiei Romaniei de 8 procente, dupa cresterea de 7,1% inregistrata in 2008. In 2010 se asteapta o
crestere de un procent. „Dupa ani de
crestere sustinuta, Romania se confrunta cu o incetinire economica semnificativa, cauzata de declinul expor-

turilor, de reducerea activitatilor din
sectorul constructiilor si micsorarii nivelului de finantare. Cu toate acestea,
institutiile financiare internationale au
actionat pentru a ajuta la atenuarea
impactului crizei, iar perspectiva Romaniei pe termen mediu ramane favorabila, cu un potential bun in ceea ce
priveste reluarea cresterii odata ce
conditiile globale o vor permite“, a
declarat Peter Sanfey, economist la
BERD.
Economiile care se vor confrunta in
continuare cu probleme in sectorul
bancar si cu obstacole in privinta recastigarii increderii populatiei ar putea
inregistra o scadere in 2010 sau o
crestere nesemnificativa, avertizeaza
BERD.
In unele tari, in care cursul monedei
nationale este fixat in raport cu o valuta forte, nevoia de a alinia rata reala de
schimb la preturi si salarii se poate
reflecta asupra cererii cumulate, ceea
ce ar putea incetini redresarea in tari
precum Bulgaria, Letonia si Lituania.
Ritmul redresarii in Rusia si Kazahstan este nesigur. Aceste tari beneficiaza de o pozitie fiscala puternica,
dar, in acelasi timp, au sisteme bancare slabe, un numar ridicat de credite
neperformante si economii dependente de materiile prime. Perspectivele
redresarii pentru aceste tari depind de
succesul autoritatilor in insanatosirea
sistemelor bancare, precum si de consolidarea redresarii economiei mondiale, in special in ceea ce priveste
reflectarea acestora in preturile materiei prime. Este de asteptat ca economia Rusiei sa scada cu 8,5% in 2009,
in conditiile unei ameliorari spre sfarsitul lui 2009, si sa urmeze o crestere de
aproximativ 3% in 2010. Kazakstanul
va suferi un declin mai putin sever in
cursul acestui an (de aproximativ
1,5%), dar se asteapta ca redresarea
sa fie nesemnificativa, in jur de 1,5%.
O crestere relativ rapida in 2010,
intre 2% si 5%, este preconizata in cateva tari, precum Albania, Polonia,
Slovacia si Slovenia care, inainte de
inceperea crizei, aveau sisteme bancare relativ stabile.
In ceea ce priveste unele tari bogate
in materii prime, printre care Azerbaijan, Mongolia, Turkmenistan si
Uzbekistan, ale caror sisteme financiare erau mai mici si mai putin afectate
de criza si a caror crestere economica
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