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Hervormingen
 Erfenis van post'89 uitblijven van hervormingen in OEK is een gebrek aan open en
transparant handels en investeringsklimaat, een verouderde industrie, sterke
afhankelijkheid van energiesubsidies. OEK begroting kampt met een groot tekort en is
afhankelijk van buitenlandse leningen en investeringen om uitstaande schulden te betalen
(zie Factsheet IMF, WB , EBRD).
 De  illegale  annexatie van de Krim en het gewapend conflict in d e Donbas region (het
industriële hart inclu sief kolenmijnen) hebben de economische recessie (7% in 2014)
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verder versterkt, de munt is met 60% gedeprecieerd, de export naar Ruisland is m et 30%
afgenomen, de industriële output is met 21% gedaald (inclusief essentiële grondstoffen
zoals kolen) en de inflatie is opgelopen tot 24%.
Fundamentele, duurzame hervormingen noodzakelijk voor transparant bestuur  zowel
voor bevolking als voor bedrijfsleven. Prioritair is bestrijding van corruptie, maar ook
aanpassing van de grondwet, hervorming van ambtenarij, rechtsprekende macht,
medialandschap en publieke omroep, veiligheidssector, landeigendom, decentralisatie, de
positie van minderheden, verbeteren handelsklimaat/ investeringsbescherming.
Het EUAssociatie Akkoord inclusief de Deep Comprehensive Free Trade Agreement,
vormt de basis van deze hervormingsagenda. De implementatie van dit akkoord beoogt
uiteindelijk (invoeringsperiode duurt 15 jaar) te leiden tot een Oekraïense rechtsstaat naar
Europees model, waar 80% van de Europese wet en regelgeving, en standaarden
overeenkomen. De eenzijdige verlaging van de importheffingen door de EU vanaf 1
maart 2014 heeft inmiddels al geleid tot een groeiende export van GEK naar de EU,
inclusief NL, van ong. 25%. Ratificatie van het AA door nationale parlementen is beoogt
voor Oostelijk Partnerschapstop in Riga 2122 mei.
Vanuit EU is er de Support Group Ukraine, die hervormingen moet helpen coördineren 
EULS vragen meer initiatieven en projecten, onderling
afstemmen en clusters opzetten per thema.

stelt

voor meer taken naar Kiev te verplaatsen: "be where it bums". NL steunt dit.
Er heerst bij een deel van de bevolking ontevredenheid over wat er is ber eikt sinds
aantreden van de nieuwe regering in het najaar 2014: onvoldoende vervolging van
verantwoordelijken en betrokkenen bij misdrijven bij de protesten, brand in Odessa,
gevechten in Donbas; ontoereikende juridische, économische en fiscale hervormingen
inclusief aanpassing handhavingsapparaat en opzet van onafhankelijke regulerende
autoriteiten; toegenomen (financiële) dmk op de gemiddelde Oekraïner (hoge inflatie,
oorlogsbelasting, hogere energieprijzen voor consumenten maar tegelijkertijd minder gas
en warm water) en vrijwilligersbataljons die niet het staakthetvuren beleid van de OEK
overheid ondersteunen.
16/4 heeft Porosjenko het hoofd van AntiCorruptie Bureau benoemd: Artem Sitnik,
voormalig openbare aanklager die in 2011 opstapte wegens onvrede over beleid van
toenmalig president Janoekovitsj. Volgens laatste berichten zal het AntiCorruptie Bureau
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op zijn vroegst over 6 maanden de werkzaamheden starten, mogelijk pas per 1 januari
2016.
International Monetair Fonds


ANDER ONDERWERP

Internationale steunconferentie 28/4
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Bilaterale economische betrekkingen


De Oekraïne had in 2013 een BB? van 180 miljard dollar, in 2014 is dit naar verwachting
gedaald tot ongeveer 120 miljard dollar. De economische situatie is daarom precair, maar
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voor zicht op herstel zal implementatie van een degelijke hervormingsagenda
noodzakelijk zijn. De NLOEK economische betrekkingen blijven sterk. Er zijn ong. 250
NLse bedrijven actief in Oekraïne, die onverminderd doorgaan. NL is 7e EU import en 5e
EU exportpartner van Oekraihe en is de 3e investeerder. Daarnaast bedroeg de
Nederlandse export 1,2 miljard euro in 2013. Echter, in 2014 is de export naar Oekraïne
in de periode tot en met augustus met fors gedaald (28% voor EU gemiddeld en 37% voor
Nederland). In 2013 bedroeg de Nederlandse import 750 miljoen euro.
De eenzijdige verlaging van de importhefFingen door de EU vanaf 1 maart 2014 heeft
inmiddels wel al geleid tot een groeiende export van OEK naar de EU, inclusief NL, van
ong. 25%. Belangrijke prioriteiten voor NL om te pleiten voor implementatie van het
DCFTA: verbetering van het inv esteringsklimaat, verlaging van tarieven, objectieve
veterinaire en fytosanitaire vereisten, betere markttoegang voor landbouwproducten en
bescherming van intellectueel eigendom. Voorts van belang zijn substantiële afspraken op
energiegebied.

Page6 of 10

