Ο ΣΕΓΜ σε επίσηµη αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών

Ελκυστική για τους µελετητές η αγορά
της Ουκρανίας

Μετά από πρόσκληση του υπουργείου Εξωτερικών ο ΣΕΓΜ συµµετείχε, δια του
προέδρου του, στην επίσηµη επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη στο
Κίεβο, που πραγµατοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 2006.
Τα µέλη της αποστολής συµµετείχαν στις εργασίες επαγγελµατικού συνεδρίου, που
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Επαγγελµατικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Ουκρανίας,
ενώ το απόγευµα της ίδιας µέρας πραγµατοποιήθηκαν επαγγελµατικές συναντήσεις των µελών
της αποστολής µε εκπρόσωπους του επιχειρηµατικού κόσµου της Ουκρανίας.
Η όλη επίσκεψη ήταν καλά οργανωµένη από το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας. Ο επικεφαλής του Γραφείου Χρήστος Λελεµψής είναι
ιδιαίτερα δραστήριος και εξυπηρετικός, όπως –βέβαια– και το υπόλοιπο προσωπικό της
πρεσβείας.
∆υναµική ανάπτυξη της Ουκρανίας
Η οικονοµία της Ουκρανίας παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Το
επενδυτικό κλίµα έχει βελτιωθεί και, όπως ανέφεραν οι περισσότεροι οµιλητές του
επιχειρηµατικού συνεδρίου, τα τελευταία χρόνια υπό την διακυβέρνηση Yushenko έχει
πραγµατικά αλλάξει το κλίµα και οι ενδιαφερόµενοι να επενδύσουν στην χώρα έχουν αποκτήσει
συνοµιλητές, που αντιλαµβάνονται τα προβλήµατά τους και ενδιαφέρονται να δώσουν λύσεις.
Παρόλα αυτά στις τελευταίες εκλογές (26-03-2006) κατεγράφη µια δυσαρέσκεια του
εκλογικού σώµατος προς τον ηγετικό συνασπισµό του προέδρου Yushenko, προσφέροντας
σηµαντικό προβάδισµα στην αντιπολίτευση. Η εκτίµηση του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής
πρεσβείας είναι ότι η έκβαση των εκλογών δεν θα επηρεάσει σηµαντικά την ουκρανική οικονοµία.
Ο κ. Στυλιανίδης στην οµιλία του στο επιχειρηµατικό συνέδριο επεσήµανε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον της Ελλάδας για συνεργασία µε την Ουκρανία στον τοµέα των µελετών και των
κατασκευών. Ανέφερε, επίσης, ότι η Ουκρανία έχει λάβει µέχρι σήµερα περί τα 12 εκατ. ευρώ ως
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αναπτυξιακή βοήθεια. Για το 2006 αποτελεί χώρα-στόχο του ΟΟΣΑ και η Ελλάδα είναι µια από τις
30 χώρες, που θα συµµετάσχουν στην αναπτυξιακή βοήθεια. Έχει, ήδη, αποφασισθεί η διάθεση
2,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση προβληµάτων από την καταστροφή του Τσερνοµπίλ και
έχουν ήδη διατεθεί 850 χιλιάδες ευρώ για τον σκοπό αυτό.
Η αναφορά του υφυπουργού Εξωτερικών στην Ουκρανία ως χώρα-στόχο και η απόφαση
χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας από την Ελλάδα έχει σηµασία για τον ΣΕΓΜ, καθόσον
συνδυάζεται µε τις προσπάθειες που γίνονται για διάθεση µέρους της αναπτυξιακής βοήθειας για
την εκπόνηση και τεχνικών µελετών. Περισσότερα για το σηµαντικότατο αυτό θέµα θα σας
δώσουµε όταν προχωρήσουν οι συζητήσεις µε το υπουργείο Εξωτερικών.
Τις συναντήσεις, που είχε ο ΣΕΓΜ κατά την διάρκεια του επιχειρηµατικού συνεδρίου, δεν
θα τις χαρακτήριζα ιδιαίτερα επιτυχείς. Οι εταιρείες, που ζήτησαν να συναντηθούν µαζί µας, δεν
ήταν καθαρά µελετητικές. Αρκετές ήταν δικηγορικές εταιρείες, που παρέχουν υποστήριξη προς
υποψηφίους επενδυτές. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες του προσωπικού του Γραφείου ΟΕΥ
δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε αντίστοιχο ή παρεµφερή σύνδεσµο µε τον ΣΕΓΜ, µε τον οποίο
να έρθουµε σε επαφή.
Οι αναθέσεις µελετών που χρηµατοδοτούνται από το Europe aid γίνονται κατ’ ευθείαν
από τις Βρυξέλλες. Το γραφείο της Ε.Ε. στην Ουκρανία δεν µετέχει καθόλου στην διαδικασία
ανάθεσης. Παρόλα αυτά έχει γνώση των έργων, που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν µελλοντικά
από την Ε.Ε.
Σε επαφή που είχαµε µε την υπεύθυνη για τα αναπτυξιακά θέµατα του Γραφείου
συµφωνήσαµε ότι θα λάβουµε µέσω του Γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας πληροφορίες
σχετικά µε τις ανάγκες µελετών και έργων στην χώρα, που προτίθεται να χρηµατοδοτήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι η γενική εντύπωση που σχηµατίσαµε είναι ότι η Ουκρανία
είναι µια χώρα µε µεγάλες ανάγκες στον τοµέα των υποδοµών, καθώς και στον τοµέα των
µεγάλων οικοδοµικών έργων. Η οικονοµία της αναπτύσσεται γρήγορα και δεν φαίνεται να είναι
κορεσµένη από την άποψη της δραστηριοποίησης ευρωπαϊκών µελετητικών εταιρειών. Η αγορά
στον τοµέα µας είναι µάλλον παρθένα και θεωρούµε ότι αξίζει τον κόπο να την προσεγγίσουµε.
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