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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Οκτώβριος 2016  
 

Οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την αύξηση των ̟οσοστώσεων της ΕΕ για τα ουκρανικά 
γεωργικά ̟ροϊόντα 

 

Η ουκρανή Ανα̟ληρωτής Πρωθυ̟ουργός, αρµόδια  για την ευρω̟αϊκή και ευρω-
ατλαντική ολοκλήρωση Ivanna Klympush-Tsintsadze, αναφερόµενη στις θετικές οικονοµικές 
ε̟ι̟τώσεις της αύξησης των ̟οσοστώσεων της ΕΕ για τις ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών 
̟ροϊόντων,  ̟ου ̟ροτάθηκε ̟ρόσφατα α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, εκτιµά οτι αυτές θα 
α̟οφέρουθν έσοδα ύψους 180 εκατ. Ευρώ. Οι σχετικές ̟ροκαταρκτικές εκτιµήσεις του 
Υ̟ουργείου Αγροτικής Πολιτικής της Ουκρανίας αφορούν µόνο τα αγροτικά ̟ροϊόντα και 
όχι τυχόν βιοµηχανικά, ̟ου θα µ̟ορούσαν να τύχουν ̟αρόµοιας µεταχείρισης και 
̟αρουσιάσθηκαν κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης µε την Ευρω̟αία Ε̟ίτρο̟ο 
αρµόδια για την εµ̟ορική ̟ολιτική της ΕΕ Cecilia Malmström,  στο Κίεβο  τον Οκτώβριο.  

Η ουκρανή αξιωµατούχος ̟ρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή δεν 
συµφώνησε να αυξηθούν οι ̟οσοστώσεις για µια σειρά άλλων εξαγώγιµων ̟ροϊόντων της 
Ουκρανίας, ό̟ως τα ̟ουλερικά και ο χυµός µήλου. Σύµφωνα, όµως, µε την Υ̟ουργό,  τί̟οτα 
δεν α̟οκείεται αύξηση των εν λόγω ̟οσοστώσεων και για αυτά τα ̟ροιόντα, σε 
µεταγενέστερο στάδιο.  

  
Εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών την ̟ερίοδο 2016/17 

 
Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας κατα την ̟ερίοδο 2016/17 

αναµένεται να υ̟ερβεί τα 40 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Αγροτικής Πολιτικής 
και Τροφίµων Taras Kutoviy, ̟ου ̟ροέβη στην δήλωση αυτή κατά την υ̟ογραφή µνηµονίου 
κατανόησης µε τους εµ̟όρους σιτηρών στο Κίεβο. Σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις, η εν λόγω 
ε̟ίδοση θα είναι η υψηλότερη στην ιστορία της ανεξάρτητης Ουκρανίας. Η αναλογία µεταξύ 
σίτου, ̟ου ̟ροορίζεταιεται για ̟αρασκευή άρτου  σίτου για άλλες χρήσεις θα κυµαίνεται στο 
60% και 40% αντίστοιχα. Συνολικά,  οι  εξαγωγές σίτου αναµένεται να ανέλθει σε 16,5 εκατ. 
τόνους, εκ των ο̟οίων 10,1 εκατ. τόνους για σιτάρι ψωµιού και 6,4 εκατ. για άλλου τύ̟ου 
σιτάρι. Όσον αφορά τις εξαγωγές κριθαριού, αυτλες αναµέµεται να ανέλθουν  σε 5,6 εκατ. 
τόνους. 

Ο Ουκρανός υ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι µέχρι τις 30 Σε̟τεµβρίου τ.ε ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
εκαγωγές  ̟ερί̟ου 10 εκατ. τόνων σιτηρών νέας συγκοµιδής, 500.000 τόνοι ̟ερισσότερο α̟ό 
ό, τι ̟ριν α̟ό ένα χρόνο. Τον Αύγουστο εξήχθησαν ̟άνω α̟ό 4 εκατ. τόνοι σιτηρών, 
̟οσότητα ρεκόρ σε σύγκριση µε τα ̟ροηγούµενα έτη. 

 
Ζηµίες ουκρανικών τρα̟εζών τον Σε̟τέµβριο του 2016 

 
Οι συνολικές ζηµίες των ουκρανικών τρα̟εζών α̟ό τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 

του 2016 ανήλθαν σε 6,5 δις  UAH (232 εκατ. €), ̟οσοστό 85% µειωµένο σε σχέση µε την ίδια 
̟ερίοδο ̟αρελθόντος χρόνου. Η Κεντρική Τρά̟εζα της χώρας α̟οδίδει την µείωση των 
ζηµιών στην κατά 62% µείωση των ̟ληρωµών ̟ρος τα α̟οθεµατικά των τρα̟εζών για την 
ασφάλιση ενεργών συναλλαγών των ̟ιστωτικών ιδρυµάτων. 
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Τα κέρδη των τρα̟εζών κατα τον Αύγουστο ανήλθαν σε 2,7 δις UAH (96 εκατ. Ε). 
Συνολικά, 78 α̟ο τις 100 ̟ερί̟ου τρά̟εζες της χώρας ̟αρουσίασαν τον Αύγουστο κέρδη 
ύψους 132 εκατ Ευρώ και 22 τρά̟εζες ̟αρουσίασαν ζηµίες ύψους 1,1 δις Ευρώ.  

Για συγκεκριµένες κατηγορίες συναλλαγών οι ουκρανικές τρά̟εζες ̟αρουσίασαν τα 
̟αρακάτω α̟οτελέσµατα: 

- Η ζηµία α̟ό τρα̟εζικές εργασίες σε συνάλλαγµα  µειώθηκε κατά 1,8 δις UAH (64 εκατ.€) 
- Τα έσοδα α̟ό τρα̟εζικές ̟ροµήθειες αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. UAH (32 εκατ. €)  
  

Τα καθαρά έσοδα των τρα̟εζών α̟ό τόκους τον Αύγουστο σχεδόν δι̟λασιάστηκαν σε 4,9 
δις UAH (175 εκατ. €) και το καθαρό εισόδηµα α̟ό ̟ροµήθειες – έφτασε τα 2,2 δις UAH (78 
εκατ. €), αύξηση της τάξης του 4,7%. Τα καθαρά έσοδα α̟ό τόκους αυξήθηκαν κυρίως χάρη 
στην αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων δανείων των τρα̟εζών. 
 
 

Μείωση ζηµιών κορυφαίας εταιρείας ενέργειας DTEK Energo 
 

Ο κορυφαίος ενεργειακός όµιλος «DTEK Energo», ιδιοκτησίας του ολιγάρχη Rinat 
Akhmetov, δραστηριο̟οιούµενος, µεταξύ άλλων, στην ̟αραγωγή άνθρακα, ενέργειας 
θέρµανσης και διανοµής ενέργειας ̟αρουσίασε µείωση των ζηµιών του κατά 61,5% για το 
̟ρώτο εξάµηνο του 2016. Οι ζηµιές του οµίλου ανήλυαν σε  8,1 δις UAH (289 εκατ. €). Η 
εταιρεία ανέφερε σε δελτίο Τύ̟ου της ότι η µείωση των α̟ωλειών της οφείλεται στην 
συνεχιζόµενη υ̟οτίµηση του εθνικού νοµίσµατος, η ο̟οία οδήγησε σε µειωµένες κατά 75% 
α̟ώλειες α̟ό την διαφορά συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24,6%, σε 56 δις  UAH ενώ τα κέρδη ̟ρο τόκων, φόρων και 
α̟οσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 75,6%, σε 3,1 δισ. UAH (110 εκατ. €). Οι κύριοι 
̟αράγοντες ̟ου συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων ήταν οι υψηλότερες ̟ωλήσεις φυσικού 
αερίου και άνθρακα στην Ουκρανία και οι ̟ωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρω̟αϊκές 
αγορές. Το ̟εριθώριο EBITDA ανήλθε σε 5,6% σε σύγκριση µε 1,7% το 1ο  εξάµηνο του 2015. 

Οι ̟ρώτοι έξι µήνες του 2016 εµφανίζουν συνέχιση της τάσης του 2015, ό̟ου οι τιµές ̟ου 
καθορίζονται για την ̟αροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν καλύ̟τουν ̟λήρως το κόστος 
̟αραγωγής του. Ε̟ι̟λέον, η ληξι̟ρόθεσµη οφειλή της κρατικής ε̟ιχείρησης 
“Energomarket” για την ηλεκτρική ενέργεια ̟ου ̟αρήχθη α̟ό την “DTEK” αυξήθηκε κατά 2 
δις UAH (71 εκατ.€), ε̟ιδεινώνοντας ακόµη ̟ερισσότερο τη ρευστότητα της “DTEK”. Α̟ό 
1ης Ιουλίου 2016, το συνολικό χρέος της “Energomarket” υ̟ερέβη τα  246 εκατ €. 

 
Συνεργασία Ουκρανίας και Μολδαβίας για νέα σηµεία διέλευσης των κοινών συνόρων 

 
Ο ̟ρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko δήλωσε ότι το Κίεβο και το Κισινάου 

εργάζονται α̟ό κοινού για το άνοιγµα νέων συνροριακών σηµείων ελέγχου και έχουν 
συµφωνήσει µαζί µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση στο ̟λαίσιο της ̟ρωτοβουλίας της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, ως µέρος του σχεδίου ολοκληρωµένης διαχείρισης των συνόρων να 
κατασκευάσουν έν state-of-the-art νέο σηµείο διέλευσης των συνόρων, τύ̟ου «state-of-the-
art»,  στην µολδαβική ̟λευρά των συνόρων, για το ο̟οίο η ΕΕ έχει διαθέσει κονδύλια ύψους 
άνω των 6 εκατ. €.  
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Το νέο σηµείο θα διευκολύνει την ταχεία διέλευση των ε̟ιβατών και εµ̟ορευµάτων, ̟ου 
διακινούνται µεταξύ των δύο χωρών,  µε διενέργεια λενος µόνον ελέγχου. 

Εξάλλου, ε̟ίκειται χρηµατοδότηση της ΕΕ για κατασκευή έργων του οδικού δικτύου 
Kuchurhan - Pervomaisk, στο ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται  σηµείο ελέγχου ̟ολλα̟λών λωρίδων στην 
ουκρανική ̟λευρά, εξο̟λισµένο µε την ̟λεόν σύγχρονη τεχνολογία, ̟ρόσβαση σε διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας και δυνατότητα χρήσης των ̟λεόν α̟οτελεσµατικών σαρωτών για την 
κατα̟ολέµηση του λαθρεµ̟ορίου. 

 
Εκταµίευση ̟όρων  ΕΕ για την ε̟ισκευή του αυτοκινητοδρόµου Οδησσού-Ρένι 

 
Στο ̟λαίσιο ανακατασκευής του αυτοκινητόδροµου Οδησσού–Ρένι, η Ουκρανία 

ε̟ιδιώκει να διευθετήσει το θέµα της χρηµατοδότησης της ΕΕ καθώς και τα σχετικά 
χρονοδιαγράµµατα για την ολοκλήρωση της εξαιρετικά σηµαντικής  αυτής οδικής αρηρίας.    
Κατό̟ιν διαβουλεύσεων Προέδρου Ποροσένκο µε τους ̟ροέδρους της Ρουµανίας και της 
Βουλγαρίας, συµφωνήθηκε η σύσταση ad hoc οµάδας εργασίας για την διερεύνηση 
δυνατότητας ̟ρόσβασης στα κονδύλια της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,  µε στόχο την κατασκευή 
µίας α̟αραίτητης γέφυρας στον αυτοκινητόδροµο αυτό, εξέλιξη ̟ου θα α̟οτελέσει κλειδί 
στην βελτίωση της διέλευσης ε̟ιβατών και διαµετακόµισης εµ̟ορευµατοκιβωτίων. Ο 
Πρόεδρος χαρακτήρισε το εν λόγω οδικό δίκτυο ως «νευραλγικό για τις µεταφορές της 
χώρας», το ο̟οίο δεν έχει ε̟ισκευαστεί για ̟άνω α̟ό 35 χρόνια και η ε̟εσήµανε οτι 
συνένωση των ̟ροσ̟αθειών της κυβέρνησης και των το̟ικών αρχών ε̟έτρεψε να υ̟άρξει 
θετική εξέλιξη στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής. Ο Πρόεδρος υ̟ογράµµισε 
οτι ̟ρόκειται για το ̟ρώτο βήµα για την ε̟έκταση του όγκου συντήρησης του οδικού 
δικτύου της χώρας. Η υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος α̟οκατάστασης του οδικού δικτύου της 
χώρας α̟οτελεί, κατά τον ̟ρόεδρο, στρατηγική ̟ολιτική µείζονος ̟ροτεραιότητας του 
ουκρανικού κράτους, µε ̟ρόβλεψη 30 εκατ. UAH (1 εκατ. €) για τις οδικές ε̟ισκευές µέσω 
του Ταµείου Οδο̟οιίας το 2017. 
 

Πληθωρισµός 7,9% το Σε̟τέµβριο σε ετήσια βάση 
 
      Ο ρυθµός του ̟ληθωρισµού στην Ουκρανία σε ετήσια βάση τον Σε̟τέµβριο ανέρχεται σε 
7,9%, ̟ρόβλεψη συµβατή µε αυτήν της Κεντρικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας, ̟ου ̟ροβλέ̟ει 
̟ληθωρισµό έως 12% ως τα τέλη του 2016.  Η αξιολόγηση αυτή ̟εριγράφεται σε σχόλια της 
Κεντρικής Τρά̟εζας για τα στοιχεία για τον ̟ληθωρισµό, ̟ου δηµοσιεύθηκαν α̟ό την 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ουκρανίας. Η ε̟ιτάχυνση του ρυθµού ̟ληθωρισµού το 
Σε̟τέµβριο, σε σύγκριση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα, µετά α̟ό µια τρίµηνη ̟ερίοδο 
α̟ο̟ληθωρισµού,  ήταν αναµενόµενη, ο δε δείκτης κινείται σε ακόµη χαµηλότερα ε̟ί̟εδα 
α̟ό ό, τι η Κεντρική Τρά̟εζα ανέµενε αρχικώς. 

Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας ̟ρόσθεσε ότι η αύξηση του βασικού δείκτη τιµών 
καταναλωτή το Σε̟τέµβριο κατά 2% συνδέεται µε την αύξηση των τιµών για ενδύµατα, 
υ̟οδήµατα και εκ̟αιδευτικές υ̟ηρεσίες. Ο δείκτης ε̟ηρεάστηκε ε̟ίσης α̟ό την υ̟οτίµηση 
του εθνικού νοµίσµατος την ̟ερίοδο Αυγούστου – Σε̟τεµβρίου 
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H Κεντρική Τρά̟εζα αναθεωρεί ε̟ι τα χείρω τις ̟ροβλέψεις της για το έλλειµµα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2016 

 
Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) αναθεώρησε ̟ρος τα ̟άνω τις ̟ροβλέψεις 

της για το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2016 στα 2,5 δις $ (2,3 δις €) 
α̟ό $ 1,8 δις $ (1,6 δις €). Ε̟ι̟λέον, η τρά̟εζα αναθεώρησε την ̟ρόβλεψη για το έλλειµµα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2017 – σε 2,9 δις $ (2,7 δις €) α̟ό 2,1 δις $ (1,9 
δις €) και για το 2018 - σε 2,6 δις $ α̟ό 2,5 δις $ (2,3 δις €).  

     Ε̟ίσης, η Κεντρική Τρά̟εζα σηµειώνει οτι ̟λεόνασµα του ισοζυγίου ̟ληρωµών το 2016 
και την ̟ερίοδο 2017-2018 θα καταγραφεί χάρη στην καθαρή εισροή κεφαλαίων ̟ρος το 
ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, ιδίως, τις άµεσες ε̟ενδύσεις. Το ̟λεόνασµα του 
ισοζυγίου ̟ληρωµών για το 2016 αναθεωρήθηκε α̟ό 1,3 δις $ (1,2 δις €)  σε  1,7 δις $ (1,5 δις 
€), για το 2017 - α̟ό $ 1,7 δις (1,5 δις €) σε $ 1,2 δις $ (1,1 δις €) και για το 2018 - α̟ό 2,1 δις $ 
(1,9 δις €) σε 3,8 δις $ (3,5 δις €). 

 
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανά̟τυξη (ΕΤΑΑ) εγκρίνει 

̟ιστωτική γραµµή 50 εκατ. € ευρώ για την τρά̟εζα Oschadbank 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΑΑ α̟οφάσισε να ̟αράσχει ̟ιστωτική γραµµή έως και 
50 εκατ.€ στην ουκρανική τρά̟εζα «Oschadbank» στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος 
διευκόλυνσης του εµ̟ορίου (TFP). 

Ό̟ως αναφέρθηκε, η σχετική χρηµατοδοτική ̟ρωτοβουλία αναλαµβάνεται στο ̟λαλισιο  
µιας ευρύτερης ̟ροσ̟άθειας µε στόχο τη διευκόλυνση της ̟ροετοιµασίας της τρά̟εζας για 
ενδεχόµενη ιδιωτικο̟οίηση,  βάσει  του µεταρρυθµιστικού ̟ρογράµµατος εξειγύανσης  του 
τρα̟εζικού τοµέα της Ουκρανίας, το ο̟οίο υλο̟οιείται α̟ό την κυβέρνηση της Ουκρανίας.  

Το εν λόγω εγχείρηµα ̟εριλαµβάνει διάφορα στάδια χρηµατοδότησης και τεχνικής 
συνεργασίας για µια ̟ερίοδο ̟έντε ετών, ̟ου αρχίζει µε την έναρξη του ̟ρογράµµατος TFP 
και του συναφούς Προγράµµατος Τεχνικής Συνεργασίας. Τα ε̟όµενα στάδια µιας ευρύτερης 
συνεργασίας στο ̟λαίσιο της ̟ροετοιµασίας για την ιδιωτικο̟οίηση συνδέεται και εξαρτάται 
α̟ό την ̟ρόοδο ̟ου καταγράφεται στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και την 
ε̟ιχειρησιακή αναµόρφωση της «Oschadbank». 

      Η «Oschadbank» ιδρύθηκε το 1991 και µοναδικός µέτοχος της είναι το ουκρανικό 
δηµόσιο. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση µεταξύ των 108 τρα̟εζών ̟ου λειτουργούν στη χώρα την 
1η Ιουλίου 2016 µε κριτήριο το σύνολο ενεργητικού (185 δις UAH – 6,6 δις €). 
 

Α̟οθέµατα φυσικού αερίου της «Naftogaz»στα 14,7 δις κ.µ. 
 

Ο Πρώτος Ανα̟ληρωτής Πρόεδρος της κρατικής ενεργειακής εταιρείας «Naftogaz» 
Serhiy Pereloma γνωστο̟οίησε ότι η εταιρεία διαθέτει 14,7 δις κ.µ. αερίου σε υ̟όγειες 
εγκαταστάσεις α̟οθήκευσης, ̟οσότητα ̟ου ε̟ιτρέ̟ει στην εταιρεία να θεωρεί ότι είναι 
ε̟αρκή για να εκ̟ληρώσει όλες τις υ̟οχρεώσεις της κατα την χειµερινή ̟ερίοδο, 
λαµβανοµένης υ̟’ όψιν και της ενδεχόµενης δριµύτητας του χειµώνα. Ο Υ̟ουργός 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα Ihor Nasalyk εκτιµά τα α̟οθέµατα άνθρακα σε 
α̟οθήκες στα 1,76 εκατ. τόνους. 
 



Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου  
Μηνιαίο Οικονοµικό ∆ελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας 

 

5 

__________________________ 
∆/νση: 10 Dobrovolchykh Batalioniv street, Kyiv 01901 
Τηλ.: (+380 44) 254 3750, 254 3763 - Φαξ: 254 5321 

e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr Web: www.agora.mfa.gr/ua99 

 
∆άνειο 500 εκατ. $ (450 εκατ. €) α̟ό την Παγκόσµια Τρά̟εζα στην “Naftogaz” 

 

Το ∆.Σ της Παγκόσµιας Τρά̟εζας ενέκρινε την ̟αροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ.  $ 
(450 εκατ. €)  στην ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου «Naftogaz» µε την µορφή ̟ιστωτικών 
διευκολύνσεων ή δανείων α̟ό διεθνείς εµ̟ορικές τρά̟εζες γιατην αγορά φυσικού αερίου 
α̟ό µεµονωµένους ̟ροµηθευτές, σύµφωνα µε τον Ουκρανό Υ̟ουργό Οικονοµικών 
Oleksandr Danyliuk. Η α̟όφαση αυτή, κατά τον κ. Danyliuk, θα διευκολύνει την Ουκρανία 
να αντα̟οκριθεί µε ε̟άρκεια κατα την χειµερινή ̟ερίοδο θέρµανσης. 

Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών διευκρίνισε ότι οι εγγυήσεις ̟αρέχονται σε συνθήκες 
ελκυστικές για την «Naftogaz», δεδοµένου οτι η διαθεσιµότητα τους µειώνει τους κινδύνους 
για την εταιρεία και στους δανειστές  την ̟αροχή κεφαλαίων µε χαµηλότερο ε̟ιτόκιο.  

Ό̟ως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων Werner Hoyer 
και ο ̟ρόεδρος της Παγκόσµιας Τρά̟εζας Jim Yong Kim υ̟έγραψαν συµφωνία στις 9 
Οκτωβρίου 2015 υ̟ό τις εγγυήσεις της Ευρω̟αϊκής Ένωσης για να ̟ροσελκύσουν ̟ιστώσεις 
ύψους µέχρι 520 εκατ. $ (470 εκατ. €)  για την αγορά φυσικού αερίου. 

 
Ε̟ιβράδυνση της αύξησης της βιοµηχανικής ̟αραγωγής τον Σε̟τέµβριο 

 

Η βιοµηχανική ̟αραγωγή στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 2% τον Σε̟τέµβριο του 2016 σε 
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015, ενώ τον Αύγουστο η αύξηση ανερχόταν στο 
3,4%, µετά την ̟τώση κατά 0,2% τον Ιούλιο κατά και κατά 3,4%, τον Ιούνιο, σύµφωνα µε την 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας. 

Σύµφωνα µε νέα σχετική µεθοδολογία υ̟ολογισµού των σχετικών στοιχείων, η 
̟ροσαρµοσµένη ε̟οχιακά βιοµηχανική ̟αραγωγή αυξήθηκε κατά 2,2% τον Σε̟τέµβριο σε 
σύγκριση µε αύξηση 1,5% τον Αύγουστο και 0,9% τον Ιούλιο. Σε γενικές γραµµές, κατά τους 
̟ρώτους εννέα µήνες του 2016 η µεταβολή της βιοµηχανικής ̟αραγωγής ̟αρέµεινε στο 2%. 

 
Mείωση ε̟ιτοκίου αναχρηµατοδότησης α̟ό 15% έως 14% 

 

Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) ̟εριόρισε α̟ό τις 28.10 το κεντρικό ε̟ιτόκιο 
αναχρηµατοδότησης α̟ό 15% σε 14% σύµφωνα,  µε σχετική α̟όφαση του διοικητικού της 
συµβουλίου. Η ̟εραιτέρω χαλάρωση της νοµισµατικής ̟ολιτικής συνδέεται µε τη µείωση 
των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών και ̟ληροί τους στόχους για τον τα ε̟ί̟εδα 
̟ληθωρισµού της ̟εριόδου 2017 - 2018. Η ̟ρόβλεψη για τον ̟ληθωρισµό συνολικά της 
̟εριόδου 2016-2018 δεν µετεβλήθη. Το τελευταίο τρίµηνο του 2016 ο ̟ληθωρισµός θα 
µ̟ορούσε να ε̟ιταχυνθεί καθώς η αύξηση των υ̟ηρεσιών κοινής ωφελείας θα 
αντικατο̟τρίζεται στις στατιστικές. Θεωρελιται ̟ιθανόν  να ε̟ιτευχθεί ̟ληθωρισµός ύψους 
12% (+/- 3%), εάν δεν υ̟άρξουν α̟ρόβλε̟τα γεγονότα. 

Ως ̟ρος το 2017 η εξέλιξη του ̟ληθωρισµού σε ετήσια βάση θα είναι άνιση καθώς το 1ο  
τρίµηνο του 2017 θα µ̟ορούσε να υ̟ερβαίνει το 12%. Κατά την Τρά̟εζα,  ο βασικός 
̟αράγοντας για την υ̟οχώρηση του ̟ληθωρισµού στους δείκτες-στόχους  είναι η εφαρµογή 
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος του ∆.Ν.Τ. 
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Η Ουκρανία αύξησε τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,6% µέσα σε εννέα µήνες 
 

Η Ουκρανία αύξησε κατά 3,6% (ή 97,4 εκατ. kWh) τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 
κατα την ̟ερίοδο Ιανουαρίου –Σε̟τεµβρίου 2016 σε σύγκριση µε την ίδια ̟ερίοδο το 2015, 
κατα την ο̟οία  οι εξαγωγές ανέρχονταν σε 2,8 δις kWh, σύµφωνα µε ̟ηγή του Υ̟ουργείου 
Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα. 

Η ̟αροχή ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τον ηλεκτρικό σταθµό Burshtyn TPP ̟ρος  
Ουγγαρία,  Σλοβακία και Ρουµανία µειώθηκε κατά 22,4% σε 2,081 δις kWh.για την ίδια 
̟ερίοδο σε σύγκριση µε την ̟ερίοδο Ιανουαρίου -Σε̟τεµβρίου 2015. Η ̟αροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Πολωνία ανήλθε σε 749 εκατ. kWh έναντι 39,4 εκατ. kWh στην ̟ερίοδο 
Ιανουαρίου-Σε̟τεµβρίου 2015. Την ̟ερίοδο Ιανουαρίου-Σε̟τεµβρίου 2016 3,7 εκατ. kWh 
̟αραδόθηκαν στην Μολδαβία, ενώ η Λευκορωσία δεν εισήγαγε ηλεκτρική ενέργεια α̟ό την 
Ουκρανία, σε αντίθεση µε τις 600.000 kWh για τους ̟ρώτους εννέα µήνες του ̟ερασµένου 
έτους.    

Τον Σε̟τέµβριο του 2016 οι εξαγωγές της Ουκρανίας σε ηλεκτρική ενέργεια ανήλθαν σε 
224,6 εκατ. kWh, 14% ̟άνω α̟ό το Σε̟τέµβριο του 2015. Την ̟ερίοδο Ιανουαρίου-
Σε̟τεµβρίου 2016 η Ουκρανία εισήγαγε 57,7 εκατ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 
συµ̟εριλαµβανοµένων 3,3 εκατ. kWh α̟ό τη Ρωσία και 47.000 kWh α̟ό τη Μολδαβία τον 
Αύγουστο. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Οκτώβριος 2016  
 
 

Η Ρουµανία α̟αγορεύει την  εισαγωγή χοιρινού κρέατος α̟ό τη Μολδαβία και την 
Ουκρανία 

 

Η Ρουµανία α̟αγόρευσε τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος και των ̟ροϊόντων του α̟ό τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία, σύµφωνα µε δηλώσεις του υ̟ουργού Γεωργίας της χώρας 
Achim Irimescu. 

Οι ρουµανικές αρχές ̟ροέβησαν στην εφαρµογή των εν λόγω εισαγωγικών 
α̟αγορέυσεων,   µετά α̟ό ε̟ιβεβαιωµένα κρούσµατα της αφρικανικής ̟ανώλης των χοίρων 
στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Α̟οφασίσθηκε η α̟αγόρευση εισαγωγής στη χώρα όλων 
των ζωικών ̟ροϊόντων, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις δύο χώρες, καθώς ο ιός δύναται να εισέλθει 
είτε µε µεταφορά α̟ό τους ̟ολίτες στα ̟ροϊόντα διατροφής τους, ̟ου ̟εριέχουν µολυσµένα 
χοιρινό, είτε  µέσω των αγριογούρουνων. 

Εν τω µεταξύ, ο Υ̟ουργός Γεωργίας της Ρουµανίας δήλωσε ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι θα 
ενταθούν και οι κτηνιατρικοί ε̟ιθεωρητές θα είναι ̟αρόντες στα σηµεία διέλευσης των 
συνόρων Halmeu, Siret και Sighet Marmatiei. Ε̟ίσης, α̟οφασίσθηκε ο σχεδιασµός δράσης   
ετοιµότητας της κυβέρνησης τόσο για την ̟ρόληψη όσο και για την ̟ερί̟τωση ̟ου ο ιός θα 
εισέλθει στην ε̟ικράτεια της Ρουµανίας. 

Υ̟ενθυµίζεται ότι εργαστήριο στην Ισ̟ανία ε̟ιβεβαίωσε την ̟αρουσία του ιού της 
̟ανώλης των χοίρων σε δείγµατα,  ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό τη Μολδαβία, σύµφωνα µε την 
Εθνική Υ̟ηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίµων. Σύµφωνα µε διάταξη ̟ου εκδόθηκε α̟ό 
τις αρχές της Μολδαβίας, τα χωριά Cernoleuca και Mosana στην ̟εριοχή Donduseni 
τέθηκαν ε̟ίσηµα σε κατάσταση συναγερµού, καθώς οι ειδικοί ̟ραγµατο̟οιούν ενέργειες για 
την κατα̟ολέµηση του ιού εντός 45 ηµερών. Εξάλλου, η Ρωσία α̟αγόρευσε και αυτή την 
εισαγωγή ζώντων ζώων και ̟ροϊόντων χοιρινού κρέατος, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τη 
Μολδαβία, ενώ ̟αρόµοιες α̟αγορεύσεις εκδόθηκαν α̟ό τη Λευκορωσία και την ̟εριοχή της 
Υ̟ερδνειστερίας. 

 
     Ο υ̟ουργός Οικονοµίας της  Μολδαβίας και ο Βρετανός ̟ρεσβευτής συζητούν για την 

τόνωση του εµ̟ορίου και τωνδιµερών οικονοµικών σχέσεων 
 

Ο Αντι̟ρόεδρος της Κυβέρνησης, Υ̟ουργός Οικονοµικών Οсtavian Calmic και η 
̟ρέσβης του Ηνωµένου Βασιλείου στη Μολδαβία Lucy Rebecca Joyce εξέτασαν την 
̟ροο̟τική ̟εραιτέρω ενίσχυσης της  διµερούς εµ̟ορικής και οικονοµικής συνεργασίας.  

Σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, οι δύο ̟λευρές 
ε̟εσήµαναν την αύξηση κατά 8%, ̟ου καταγράφεται στο εξωτερικό εµ̟όριο της Μολδαβίας 
µε το Ηνωµένο Βασίλειο το 2015 έναντι του ̟ροηγούµενου έτους.   

Το Ηνωµένο Βασίλειο α̟ρροφά το 3,2% του συνολικού εµ̟ορίου της Μολδαβίας και 
κατατάσσεται στην ένατη θέση των εταίρων,  µε τους ο̟οίους η Μολδαβία έχει συνάψει 
εµ̟ορικές σχέσεις. 
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Οι δύο αξιωµατούχοι συµφώνησαν για την ενίσχυση των εµ̟ορικών και οικονοµικών 
δεσµών, µεταξύ άλλων µε την έναρξη ε̟ενδυτικών σχεδίων, µε τη συµµετοχή ε̟ιχειρήσεων 
και α̟ό τα δύο κράτη, τη διοργάνωση ε̟ιχειρηµατικών φόρουµ  α̟ό τη Μολδαβία και το 
Ηνωµένο Βασίλειο, κ.α. Στο ̟λαίσιο αυτό, ο Υ̟ουργός Οικονοµικών ̟αρουσίασε τις 
ε̟ενδυτικές δυνατότητες, ̟ου ̟ροσφέρονται α̟ό τις αρχές της Μολδαβίας, µε ιδιαίτερη 
έµφαση  µέσω ελευθέρων οικονοµικών ζωνών και βιοµηχανικών ̟άρκων. 

Ε̟ίσης,  εξετάσθηκε η σηµειωθείσα  ̟ρόοδος στην εφαρµογή εκ µέρους της Μολδαβίας 
της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την ΕΕ καθώς και η ̟ορέια των συνοµιλιών για την υ̟ογραφή 
µνηµονίου µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Α̟ό την ̟λευρά της, η Πρέσβης Lucy Rebecca 
Joyce τόνισε ότι οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου ενδιαφέρονται για την ανά̟τυξη των 
σχέσεων µε τη Μολδαβία σε όλα τα ε̟ί̟εδα, συµ̟εριλαµβανοµένης της εµ̟ορικής και 
οικονοµικής, εκφράζοντας ̟λήρως την στήριξή της τις διαδικασίες εκσυγχρονισµού και στην 
εφαρµογή της δέσµης των α̟αραίτητων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων Μολδαβία. 
Ε̟ι̟ροσθέτως, η βρετανή δι̟λωµάτης σηµείωσε ότι το Λονδίνο είναι διατεθειµένο να 
̟αράσχει την τεχνική βοήθεια για την υλο̟οίηση σχεδίων στον τοµέα της χρηστής διοίκησης 
των κρατικών ε̟ιχειρήσεων. Σύµφωνα µε ε̟ίσηµες ̟ληροφορίες,  232 ε̟ιχειρήσεις α̟ό την 
Βρετανία δραστηριο̟οιούνται στην Μολδαβία στις 1 Οκτωβρίου 2016, µε συνολικές 
ε̟ενδύσεις ύψους 516 εκατ λέι (23 εκατ. €). Το Ηνωµένο Βασίλειο κατέχει την έβδοµη θέση 
όσον αφορά το ύψος ξένων ε̟ενδύσεων και την δέκατη θέση ως ̟ρος τον αριθµό 
ε̟ιχειρήσεων,  ̟ου δραστηριο̟οιούνται στη Μολδαβία. 

 
Η Τουρκία ενδιαφέρεται για την ενίσχυση των οικονοµικών σχέσεων µε τη Μολδαβία 

Η Τουρκία ε̟ιδιώκει την ̟εραιτέρς σύσφιξη των οικονοµικών της σχέσεων µε τη 
Μολδαβία σε όλες τις διαστάσεις τους, συµ̟εριλαµβανοµένης της εφαρµογής ε̟ενδυτικών 
σχεδίων µε τη συµµετοχή µεικτών εταιρειών (joint ventures) α̟ό τη Μολδαβία και την 
Τουρκία. Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας της Μολδαβίας εκτιµά ότι η έναρξη ισχύος α̟ό την 1η 
Νοεµβρίου 2016 της Συµφωνία Ελεύθερου Εµ̟ορίου µεταξύ της Μολδαβίας και της 
Τουρκίας είναι αµοιβαία ε̟ωφελής τόσο για τις βιοµηχανίες της Μολδαβίας και της 
Τουρκίας όσο  ειδικότερα για τους κλάδους γεωργικών ̟ροϊόντων και τροφίµων. 

Ο ανα̟ληρωτής ̟ρωθυ̟ουργός της Μολδαβίας Octavian Calmic εκτιµά οτι η Τουρκία 
ήταν ̟άντα ένας στρατηγικός εταίρος για τη Μολδαβία, ό̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό την 
̟αρουσία της Τουρκίας στα κορυφαία 10 κράτη µε τις υψηλότερες ΑΞΕ στην µολδαβική 
οικονοµία, αλλά και α̟ό την έναρξη ισχύος της συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών η ο̟οία 
θα ε̟ιτρέψει όχι µόνο τη διαφορο̟οίηση των εµ̟ορικών συναλλαγών, αλλά και την 
διάνοιξη νέων ̟ροο̟τικών εξαγωγών αγαθών. Ο υ̟ουργός Οικονοµίας, αναφερόµενος στην 
εντατικο̟οίηση της διµερούς συνεργασίας Μολδαβίας-Τουρκίας, ανέφερε ότι, µετά την 
έναρξη ισχύος της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, εγκρίθηκε α̟ό την κυβέρνηση της 
Μολδαβίας σχέδιο δράσης σχετικά µε τη βελτίωση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης 
στην Αυτόνοµη Εδαφική Περιοχή της Γκαγκαουζίας για την ̟ερίοδο 2016-2019, µε 
συµµετοχή τουρκικών ε̟ιχειρήσεων. 

Στο ̟λαίσιο αυτό ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο Comrat της Μολδαβίας Φόρουµ Ε̟ενδύσεων 
"Ε̟ενδύστε  στην Γκαγκαουζία - 2016",  µε την συµµετοχή του ανα̟ληρωτή ̟ρωθυ̟ουργού 
Calmic και του Τούρκου οµολόγου του Tuğrul Turkes. 


