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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ∆εκέµβριος 2015
Xρηµατοδότηση ύψους 16 δις UAH (615 εκ. €) το 2016 για το Ταµείο Εγγύησης
Καταθέσεων
Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων αναµένει εκταµίευση ̟ερί̟ου 16 δις UAH (615 εκ. €)
α̟ό την κυβέρνηση το 2016, για την κάλυψη των αναγκών του, σύµφωνα µε τον
διευθύνοντα σύµβουλο Kostiantyn Vorushylin. Το Ταµείο ζήτησε το εν λόγω ̟οσό,
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ουκρανικής νοµοθεσίας, υ̟οχρεούται να
διαθέτει τουλάχιστον το 2,5% του συνολικού ̟οσού των εγγυηµένων ̟ληρωµών σε
λογαριασµούς. Για τη χρήση του έτους 2016, το Ταµείο Εγγυήσεων ̟ρέ̟ει να διαθέτει 12
δισ. UAH (461 εκ. €) για να εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του ̟ρος τους καταθέτες του
τρέχοντος έτους, µεταξύ των ο̟οίων 3 δισ. UAH (115 εκ €) σε α̟οθεµατικό και 9 δις UAH
(345 εκ. €) του συνολικού δανεισµού του για το 2016 (συνολικά 21 δισεκατοµµύρια UAH).
Το Ταµείο έλαβε φέτος ̟ερί̟ου 700 εκ. UAH (27 εκ. €) α̟ό την ̟ώληση ̟εριουσιακών
στοιχείων τρα̟εζών υ̟ό εκκαθάριση, ενώ το ̟οσό αυτό δύναται να ανέλθει στα 5 - 12 δις
UAH (192 – 461 εκ. €) για τη συνολική χρήση του έτους 2016.
Η Ukrnafta ̟ληρώνει φόρους για τον Νοέµβριο – 5.12
Η δηµόσια ανώνυµη εταιρία Ukrnafta, η µεγαλύτερη κρατική ενεργειακή µονο̟ωλιακής
δοµής εταιρεία ̟ετρελαίου της χώρας, στο ̟λαίσιο της αναδιάρθρωσης και εξυγείανσής της,
εκ̟λήρωσε τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις της για το Νοέµβριο, καταβάλλοντας το ̟οσό των
1,03 δις UAH (38 εκ. €) στον εθνικό ̟ροϋ̟ολογισµό. Το ̟οσό αυτό ̟εριλαµβάνει 173 εκ.
UAH (6,6 εκ. €) ΦΠΑ, 95 εκ. UAH (3,6 εκ. €) φόρου ε̟ί των κερδών, 674 εκ. UAH (25 εκ. €)
δικαιώµατα γεωτρήσεων και 83 εκ. UAH (3 εκ. €) άλλους φόρους. Ωστόσο, κατά τον µήνα
Σε̟τέµβριο οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις της Ukrnafta για τις ̟ροηγούµενες ̟εριόδους
ανέρχονταν σε 8,4 δισ. UAH (323 εκ. €) και οι λοι̟ές υ̟οχρεώσεις της σε 478 εκ. UAH (18 εκ.
€). Η συµφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους της εταιρείας ανακλήθηκε εξαιτίας µη
̟ληρωµών οφειλών τον Σε̟τέµβριο.
Το ̟λεόνασµα του ̟ροϋ̟ολογισµού ανέρχεται στα 2,8 δις UAH (107 εκ. €) Ιαν-Οκτ 2015
Το ̟λεόνασµα του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού της Ουκρανίας κατα την ̟ερίοδο
Ιανουαρίου– Οκτωβρίου 2015 έφθασε τα 2,8 δισ. UAH (107 εκ. €), ενώ το έλλειµµα του ̟ριν
α̟ό ένα χρόνο ήταν 53,8 δις. UAH (2 δις €),σύµφωνα µε την Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας
(NBU). Σε ανακοινωθέν της η Κεντρική Τρά̟εζα ανέφερε ότι τον Οκτώβριο του 2015, το
έλλειµµα του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού ανήλθε σε 6 δισ. UAH (230 εκ. €) σε σύγκριση µε το
̟λεόνασµα των 1,1 (42 εκ. €) το Σε̟τέµβριο, κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων σε σχέση
µε τους ̟ροηγούµενους µήνες.
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Οι δα̟άνες τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 11,1%, κυρίως λόγω των κοινωνικών ̟αροχών
και της άµυνας. Σε ετήσια βάση ο ρυθµός αύξησης των δα̟ανών µειώθηκε στο 16,7%, ενώ
κατα το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, το ̟οσοστό ήταν 23,9%. Τα έξοδα του
̟ερασµένου έτους ήταν υψηλότερα λόγω της χρηµατοδότησης των βουλευτικών εκλογών
και της εξυ̟ηρέτησης του χρέους. Ο στόχος για την δα̟άνη για την ̟ερίοδο ΙανουάριοςΟκτώβριος 2015 ε̟ιτεύχθηκε σε ̟οσοστό 72,6% σε σύγκριση µε το µέσο όρο 76,2%για τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Τον Οκτώβριο τα έσοδα του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού
µειώθηκαν κατά 50,7%.
Η Ουκρανία είναι έτοιµη να δι̟λασιάσει ή να τρι̟λασιάσει τις εξαγωγές σίτου,
αραβοσίτου και ηλιελαίου ̟ρος την Τουρκία –
Η Ουκρανία είναι έτοιµη να δι̟λασιάσει ή να τρι̟λασιάσει τις εξαγωγές καλαµ̟οκιού,
σιταριού και ηλιελαίου στην Τουρκία, σε ̟ερί̟τωση κατα την ο̟οία η Ρωσία ̟εριορίσει την
̟ροµήθεια των εν λόγω αγροτικών ̟ροϊόντων ̟ρος την χώρα αυτή, σύµφωνα µε τον
Υ̟ουργό Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίµων Oleksiy Pavlenko εί̟ε. Ο Υ̟ουργός δήλωσε
ότι οι εξαγωγές των ουκρανικών ̟ροϊόντων στην Τουρκία το 2014 έφθασαν τα 460 εκ. € και
στο δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθαν σε 515 εκ. €.
Η Ουκρανία καλεί τη Σουηδία να ενταχθεί στο Ταµείο Ενεργειακής Α̟όδοσης
Η Ουκρανία, στο ̟λαίσιο τών ̟ρο̟αρασκευαστικών εργασιών για τη δηµιουργία Ταµείου
Ενεργειακής Α̟όδοσης, καλεί τη σουηδική κυβέρνηση να συµµετάσχει σε αυτό, σύµφωνα µε
τον ανα̟ληρωτή ̟ρωθυ̟ουργό Περιφερειακής Ανά̟τυξης, Κατασκευών, και Οικισµού
Hennadiy Ζούµ̟κο, κατά την διάρκεια συνάντησης µε την Σουηδό Υ̟ουργό ∆ιεθνούς
Ανα̟τυξιακής Συνεργασίας Isabella Lovin.
H Ουκρανία ενδιαφέρεται για την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ουν
να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και θα χρησιµο̟οιηθούν µε στόχο την αντικατάσταση
του φυσικού αέριο µε εναλλακτικά καύσιµα. Με τη σειρά της, η Σουηδή Υ̟ουργός εκτίµησε
την υλο̟οίηση µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στον τοµέα της ενέργειας. Η
υ̟ουργός δήλωσε ότι η Σουηδία είναι έτοιµη να µοιραστεί την εµ̟ειρία της µε την
Ουκρανία και την ̟αροχή τεχνογνωσίας σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
Α̟ο την ̟λευρά του, ο Ουκρανός υ̟ουργός ε̟εσήµανε ότι η κυβέρνηση του καθιερώνει
διαφανείς ̟ροϋ̟οθέσεις για την ̟ροσέλευση και δραστηριο̟οίηση ε̟ενδυτών στον τοµέα
της ενεργειακής α̟όδοσης. Ε̟ίσης, ε̟ιβεβαίωσε οτι έχει ήδη εγκριθεί το νοµοθετικό ̟λαίσιο
σχετικά µε τις εταιρείες ̟αροχής ενεργειακών υ̟ηρεσιών και τις ιδιαιτερότητες του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος κτιριακών εγκαταστάσεων µε στόχο τη δηµιουργία των
συνθηκών για την εξοικονόµηση ενέργειας έχου. Το ε̟όµενο βήµα θα είναι η υιοθέτηση
νόµων για τις δρστηριότητες των ε̟ιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
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Μηδέν ζηµίες για την Naftogaz το 2016 –
Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών της Ουκρανίας υ̟ολογίζει ότι η κρατική ενεργειακή εταιρεία
Naftogaz Ukrainy, η ο̟οία κατα το ̟αρελθόν κατέγραφε κάθε χρόνο ζηµίες, δεν θα
̟αρουσιάσει έλλειµµα το 2016. Την εκτίµηση αυτή έκανε η υ̟ουργός Οικονοµικών Natalie
Jaresko κατά την ̟αρουσίαση έκθεσης σχετικά µε τα α̟οτελέσµατα των εργασιών του
υ̟ουργείου κατά το ̟αρελθόν έτος. Σηµειώνεται οτι το έλλειµµα της Naftogaz το 2014
ανήλθε στα 87 δισ. UAH (3,3 δισ. €).
Ε̟άρκεια της Ουκρανίας σε αέριο σε 10 χρόνια- ∆ηλώσειςΠ/Θ
Η Ουκρανία θα σταµατήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου και θα είναι σε θέση να εξάγει
φυσικό αέριο σε 10 χρόνια, σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό Arseniy Yatseniuk. Στόχος της
χώρας είναι να α̟αλλαγεί α̟ό τις εισαγωγές φυσικού αερίου, να τονώσει την εγχώρια
̟αραγωγή και να γίνει µια ̟λήρως ενεργειακά αυτάρκης χώρα µέσα σε µια δεκαετία,
εξάγοντας το δικό της φυσικό αέριο.
Η έγκριση α̟ό την «Verkhovna Rada» του νέου ύψους των δικαιωµάτων (royalties) του
φυσικού αερίου για τους ιδιώτες ̟αραγωγούς α̟οτελεί σηµαντική ̟ροϋ̟όθεση για την
αύξηση της εγχώριας ̟αραγωγής φυσικού αερίου. O Πρωθυ̟ουργός ανέφερε ότι το 2014
µεταβιβάσθηκαν στην κρατική ενεργειακή NJSC Naftogaz ε̟ιδοτήσεις ύψους 10 δισ. $ (9,1
δις €) για την κάλυψη των ζηµιών της. Φέτος οι ζηµίες της ευαιρείας έχουν ̟εριορισθεί κατά
90%, ενώ στόχος κατα το ε̟όµενο έτος είναι, στο ̟λαίσιο της αναδιάρθρωσης της Naftogaz,
να µήν καταγραφούν ζηµίες στον ετήσιο α̟ολογισµό της εταιρείας.

Η Ουκρανία είναι έτοιµη να λάβει µέρος στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
TAPΙ –
Η Ουκρανία είναι έτοιµη να συµµετάσχει στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου
Τουρκµενιστάν-Αφγανιστάν-Πακιστάν-Ινδίας (TAPI),
σύµφωνα µε τον Ανα̟ληρωτή
Πρωθυ̟ουργό και Υ̟ουργό Περιφερειακής Ανά̟τυξης, Κατασκευών και Οικισµού
Hennadiy Ζούµ̟κο. Στις σηλώσεις τοθ ο υ̟ουργός υ̟οστήριξε οτι µεγάλες τεχνικοί
καικατασκευαστικοί όµιλοι, ό̟ως οι Zoria-Mashproekt και Sumy NPO είναι έτοιµοι για
την ̟ροµήθεια σωλήνων και την εκτέλεση οικοδοµικών έργων.
Ε̟ίσης, σε συνάντηση µε τον Ανα̟ληρωτή Πρωθυ̟ουργό του Τουρκµενιστάν
Yagshigeldy Kakayev, κατα την ε̟ίσκεψη εργασίας του στο Τουρκµενιστάν, ο κ. Zubko
δήλωσε ότι η Ουκρανία ενδιαφέρεται για τις ̟ροµήθειες ελαφρών καυσίµων α̟ό το
Τουρκµενιστάν, ιδιαίτερα, ̟ετρελαίου κίνησης. Περαιτέρω η Ουκρανία είναι έτοιµη να
συµµετάσχει στα σχέδια για την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής κορµού και της
γραµµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου θα τεθεί σε εφαρµογή ως µέρος της
κατασκευής του TAPI.
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Χρηµατοδότηση ύψους 400 εκατ. € α̟ό την ΕΤΕ̟ για γεωργικές ε̟ενδύσεις το 2016
Ο υ̟ουργός Γεωργίας της Ουκρανίας Oleksiy Pavlenko δήλωσε αναµένει εκταµίευση
400 εκατ. € α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων (ΕΤΕ̟) στις αρχές του 2016. Σχετική
α̟όφαση ως ̟ρος τη συµφωνία µε την ΕΤΕ̟ έχει υ̟οβληθεί ̟ρος το Υ̟ουργείο
Οικονοµικών της χώρας, αλλά ̟ρέ̟ει να ̟εράσει µια τυ̟ική διαδικασία, σύµφωνα µε την
ο̟οία το Υ̟ουργικό Συµβούλιο θα εγκρίνει την α̟όφαση, και στην συνέχεια ο Πρόεδρος
θα υ̟ογράψει την συµφωνία, ο̟οία στην θα µονογραφηθεί α̟ό την Verkhovna Rada.
Σύµφωνα µε τον υ̟ουργό, η Ουκρανία έχει ̟ρογούµενη εµ̟ειρία στην άντληση κεφαλαίων
για το Υ̟ουργείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης, ∆ηµοσίων Έργων και Οικισµού. Το δάνειο της
ΕΤΕ̟ θα βοηθήσει τη χώρα να α̟οκτήσει ̟ρόσβαση σε φτηνούς ευρω̟αϊκούς ̟όρους και να
τους χρησιµο̟οιήσει για να στηρίξει τους ̟αραγωγούς γεωργικών ̟ροϊόντων. Ωστόσο, ο
υ̟ουργός δεν διευκρίνισε τους στόχους για την ε̟ίτευξη των ο̟οίων θα χρησιµο̟οιηθούν
τα κεφάλαια.
Η Ουκρανία µειώνει την ̟αραγωγή άνθρακα κατά 40,9% σε 11 µήνες – 28.12
Οι Ουκρανικές µονάδες εξόρυξης άνθρακα µείωσαν την ̟αραγωγή άνθρακα κατά 40,9%
(σε 36,3 εκ. τόνους) κατά το διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2015 σε σύγκριση µε την ίδια
̟ερίοδο το 2014. Πηγές του Υ̟ουργείου Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα ανέφεραν ότι
η ̟αραγωγή κωκ (ο̟τάνθρακα) για τους 11 µήνες µειώθηκαν κατά 52,4%, σε 7,3 εκ. τόνους,
και η εξόρυξη λιθάνθρακα µειώθηκε κατά 37,1%, σε 28,9 εκατ. τόνους. Οι ε̟ιχειρήσεις
εξόρυξης άνθρακα, ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό το Υ̟ουργείο Ενέργειας και Βιοµηχανίας
Άνθρακα, µείωσαν την ̟αραγωγή τους τον Ιανουάριο-Νοέµβριο 2015 κατά 64%, σε 6 εκατ.
τόνους, µε την ̟αραγωγή κωκ να µειώνεται κατά 59,9%, σε 1,8 εκ. τόνους και λιθάνθρακα να
µειώνεται κατά 65,5% , σε 4,3 εκατ. τόνους. Τα ορυχεία στην ̟εριοχή του Ντόνετσκ κατά
τους ̟ρώτους 11 µήνες του 2015 ̟αρήγαγαν 13 εκατ. τόνους άνθρακα (-47% σε σύγκριση µε
τον Ιανουάριο-Νοέµβριο 2014), στην ̟εριοχή Luhansk 3,9 εκατ. τόνους (-77,2% ), στην
̟εριοχή του Dnipropetrovsk 17,3 εκατ. τόνους (+0,4%) , ̟εριοχή του Lviv 1,8 εκατ. τόνους
(+9,2%) και Volyn 226.500 τόνοι (-15,7% κάτω).
Εµ̟άργκο τροφίµων για το 46% των ̟ροϊόντων ̟ου εξάγονται στη Ρωσία - Υ̟ουργείο
Γεωργίας – 29.12
Ο ρωσικός εµ̟ορικός α̟οκλεισµός για ουκρανικά ̟ροϊόντα ισχύει για το κρέας και τα
̟ροϊόντα κρέατος, τα ψάρια, τα γαλακτοκοµικά ̟ροϊόντα, τα λαχανικά, τα φρούτα, τους
ξηρούς καρ̟ούς και τη σοκολάτα, σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Αγροτικής Πολιτικής και
Τροφίµων Oleksiy Pavlenko. Αυτές οι οµάδες ̟ροϊόντων αντι̟ροσω̟εύουν το 46% (ή 116
εκατ. $) των ουκρανικών εξαγωγών γεωργικών ̟ροϊόντων και τροφίµων ̟ρος τη Ρωσική
Οµοσ̟ονδία. Το µερίδιο των ̟ροϊόντων αυτών σε σχέση µε τις εν γένει εξαγωγές στη Ρωσία
οι ο̟οίες για τους δέκα µήνες ανήλθαν σε 11,6 δισ. $ (10,6 δις €), είναι µόλις 1%,. Κατα την
̟ερίοδο Ιαανουαρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους οι ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών
̟ροϊόντων ̟ρος τη Ρωσία µειώθηκαν κατά 73%, σε 253 εκατ. $ (232 εκατ. €).
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Οι
εξαγωγές
συµ̟υκνωµένου
γάλακτος,
βουτύρου,
αυγών,
έτοιµων
ή
κονσερβο̟οιηµένων ψαριών και οστρακοειδών, δηµητριακών, ελαιούχων σ̟όρων και
ζαχαρωδών στην Ρωσία έχουν ̟λήρως διακο̟εί. Σηµειώνεται ότι άλλες οµάδες αγαθών ̟ου
̟ρόκειται να εξαχθούν α̟ό την Ουκρανία ̟ρος την Ρωσική Οµοσ̟ονδία θα υ̟όκεινται σε
δασµούς 6-7%, ̟ου συµφωνήθηκαν στο ̟λαίσιο του ΠΟΕ.
Ο Πρόεδρος Poroshenko καλεί Ισραηλινούς να ε̟ενδύσουν στην Ουκρανία «Παρά τη δυσµενή δηµοσιονοµική συγκυρία τις ̟ροκλήσεις ̟ου αντιµετω̟ίζει, η
Ουκρανία έχει µετατρα̟εί σε µια µοναδικά ελκυστική χώρα για υλο̟οίηση άµεσων ξένων
ε̟ενδύσεων» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko κατά τη συνάντηση του
µε εκ̟ροσώ̟ους Ισραηλινών ε̟ιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, η Ουκρανία έχει
α̟οκτήσει το κατάλληλο νοµοθετικό ̟λαίσιο για να δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες, µε
στόχο την βελτίωση του ε̟ιχειρηµατικού ̟εριβάλλοντος και την ̟ραγµατο̟οίηση
ε̟ενδύσεων. Ε̟ι̟ροσθέτως, ε̟εσήµανε οτι Ουκρανία µελέτησε την εµ̟ειρία του Ισραήλ για
την διοικητική αναδιοργάνωση, την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς και τη δηµιουργία
ευνοϊκών ε̟ιχειρηµατικών συνθηκών.
Με τη σειρά του, ο Ε̟ίτιµος Πρόξενος της Ουκρανίας στην Ιερουσαλήµ, συνιδρυτής και
συνιδιοκτήτης του Capital Group Ofer Kerzner, δήλωσε ότι τώρα είναι το κατάλληλο
momentum είναι για υλο̟οίηση ε̟ενδύσεων στην Ουκρανία. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η
Ουκρανία θα γίνει ένα α̟ό τα καλύτερα µέρη για ε̟ενδύσεις τα ε̟όµενα χρόνια. Στη
συνάντηση συµµετείχαν εκ̟ρόσω̟οι των εταιρειών, ̟ου ήδη λειτουργούν ή σχεδιάζουν να
ανα̟τύξουν δραστηριότητα στην Ουκρανία,
στους τοµείς της ̟ληροφορικής, των
τηλε̟ικοινωνιών, της ενέργειας, της γεωργίας, της ιατρικής, των κατασκευών, των ακινήτων,
της µηχανολογίας και των µεταφορών.
Ο IFC χορηγεί 200 εκ. $ (183 εκ. €) στην Ουκρανία για αγορά φισικού αερίου
Ο ∆ιεθνής Χρηµατο-̟ιστωτικός Οργανισµός (International Finance Corporation) «IFC»,
µέλος του οµίλου της Παγκόσµιας Τρά̟εζας, αναµένεται να εκταµιεύσει χρηµατοδοτική
διευκόλυνση ύψους 200 εκ. $ (183 εκ. €), έως ένα έτος, στην δηµόσια ενεργειακή εταιρεία
Naftogaz Ukrainy για την αγορά φυσικού αερίου α̟ό την γαλλική εταιρεία ENGIE (̟ρώην
GDF SUEZ) στο ̟λαίσιο µιας σύµβασης ̟ου υ̟ογράφηκε α̟ό τις δύο εταιρείες.
Η γαλλική ENGIE α̟οτελεί έναν εκ των σηµαντικοτέρων ̟αγκοσµίων ενεργειακών
̟αρόχων στους τρεις βασικούς τοµείς, ήτοι της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου
και των ενεργειακών υ̟ηρεσιών. Έχει την έδρα της στο Παρίσι και α̟ασχολεί ̟ερί̟ου
150.000 άτοµα ̟αγκοσµίως. Η γαλλική κυβέρνηση κατέχει το 32,3% των µετοχών της
εταιρείας, ενώ το υ̟όλοι̟ο ̟οσοστό συµµετοχής ανήκει σε θεσµικούς και ιδιώτες ε̟ενδυτές.
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∆ιατήρηση της Ζώνης Ελευθέρου Εµ̟ορίου µε την Λευκορωσία – 31.12
Η Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου Natalia Mykolska
δήλωσε ότι οι συνοµιλίες, οι ο̟οίες διεξήχθησαν στο Μινσκ µε τη Λευκορωσία για την
διατήρηση της ζώνης ελεύθερου εµ̟ορίου µετά την 1η Ιανουαρίου του 2016 υ̟ήρξαν
ε̟ιτυχείς. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ε̟είγοντα θέµατα διµερούς εµ̟ορίου, αλλά το
κυριότερο είναι ότι η Λευκορωσία δεν θα εξέλθει α̟ό τη ζώνη ελεύθερου εµ̟ορίου µε την
Ουκρανία.
Α̟ίθανη η ρωσική ̟ροσυ̟ογραφή σε σύµβαση για την ̟αροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
σε Κριµαία
Η Ρωσία είναι α̟ίθανο, σύµφωνα µε τον Γραµµατέα Τύ̟ου του Κρεµλίνου Dmitry
Peskov, να υ̟ογράψει σύµβαση µε την Ουκρανία για την τροφοδοσία ρεύµατος στην
Κριµαία, αν το Κίεβο ε̟ιµένει σε µια ρήτρα, ̟ου ορίζει ότι η χερσόνησος ανήκει στην
Ουκρανία. Σύµφωνα µε τον εκ̟ρόσω̟ο, ο Πρόεδρος Πούτιν θα ε̟ιλέξει να µην υ̟ογράψει
µια σύµβαση µε αυτούς τους όρους, ενώ ̟αράλληλα σχολίασε τα ̟ροκαταρκτικά ̟ορίσµατα
δηµοσκό̟ησης κατοίκων της Κριµαίας, βάσει των ο̟οίων, η συντρι̟τική ̟λειοψηφία των
κατοίκων της χερσονήσου εκφράζουν αντιρρήσεις ως ̟ρος τη σύναψη σύµβασης ̟ροµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό το Κίεβο υ̟ο αυτούς τους όρους.

Η Ουκρανία στην 54η θέση του Clobal Open Data Index 2015
Σε ̟ρόσφατα δηµοσιευθείσα έκθεση του Παγκόσµιου Οδηγού ∆ιαφάνειας, η Ουκρανία
κατατάσσεται στην 54η θέση µεταξύ 134 χωρών κατα το έτος 2015. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στην Εκθεση για την ̟ρόοδο ̟ου καταγράφεται σστην Ουκρανία σε θέµατα διαφάνειας.
Σηµαντικό δείγµα αυτλης της ̟ροόδου α̟οτελούν η διαδικτυακή ̟ύλη «e-data.gov.ua», η
ο̟οία ̟αρέχει στους ̟ολίτες την άµεση ̟ρόσβαση σε διάφορα θέµατα δηµοσίου
ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα δε στον τοµέα των κρατικών ̟ροµηθείων και των ̟ροκηρύξεων
διαγωνισµών.
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, ∆εκέµβριος 2015
Συνεργασία µολδαβικών ε̟ιχειρήσεων µε ε̟ιχειρήσεις της Νότιας Αφρικής
Εκ̟ρόσω̟οι µολδαβικών ε̟ιχειρήσεων συναντήθηκαν µε τον ̟ρέσβη της Νοτίου Αφρικής
στη Μολδαβία Сhristian Basson. Οι δύο ̟λευρές εξέτασαν τις ̟ροϋ̟οθέσεις για δηµιουργία
ε̟ιχειρηµατικών συνεργασιών µεταξύ των δύο χωρών. Ο ̟ρέσβης της Νότιας Αφρικής
τόνισε ότι η χώρα του έχει την ̟ιο ανε̟τυγµένη οικονοµία µεταξύ των χωρών της
αφρικανικής η̟είρου, µε το ΑΕΠ να φθάνει ̟ερί̟ου τα 6.500 δολάρια κατά κεφαλήν (5.970
€). Στο τέλος της συνάντησης, ο κ. Basson διαβεβαίωσε τους ε̟ιχειρηµατίες της Μολδαβίας
̟ως θα βρουν εταίρους για συνεργασία στη Νότια Αφρική και θα εξάγουν τα ̟ροϊόντα τους
εκεί στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Η συνάντηση διοργανώθηκε α̟ό το Μολδαβικό
Ε̟ιµελητήριο Εµ̟ορίου και Βιοµηχανίας. Παρόντες στην συνάντηση ήταν εκ̟ρόσω̟οι δέκα
µεγάλων εξαγωγικών µολδαβικών οίκων, ό̟ως η «Orhei-Vit", VINARIA Bardar (οινο̟οιείο)
"Vismos", "Mingir-Agro», Fabrica de Calarasi.
]
Οι ̟ερισσότερες α̟ό τιςµολδαβικές εξαγωγικές εταιρείες ̟αράγουν κρασί και
κονσερβο̟οιηµένα φρούτα και λαχανικά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής
Υ̟ηρεσίας, οι εξαγωγές της Μολδαβίας ̟ρος τη Νότια Αφρική ανήλθαν σε 83.000 $ (76.000€)
στο εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σε̟τεµβρίου 2015, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3,2 εκατ. $ (2,9
εκατ. €) .
Αύξηση εξαγωγών της Μολδαβίας στην Ρουµανία – 12.12
Η Ρουµανία σταθερο̟οιήθηκε στην ̟ρώτη θέση µεταξύ των εµ̟ορικών εταίρων της
Μολδαβίας. Οι εµ̟ορικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο κρατών ανήλθαν σε 1,39 δισ. € (1,28
δισ. €) µέσα στους εννέα ̟ρώτους µήνες του 2015. Σύµφωνα τους ειδικούς αναλυτές, ο όγκος
εµ̟ορίου υ̟ερέβη το ε̟ί̟εδο των 1,23 δισ. $ (1,13 δισ. €), στα ο̟οία ανήλθε το 2014. Τα
µολδαβική ̟ροϊόντα γίνονται όλο και ̟ιο δηµοφιλή στη Ρουµανία και οι εισαγωγές τους
στη Ρουµανία αυξήθηκαν κατά 7,5% τον Ιανουάριο-Σε̟τέµβριο 2015.
Στα τέλη Σε̟τεµβρίου 2015, η Μολδαβία καταλάµβανε την τέταρτη θέση στην κατάταξη
των συναλλαγών της Ρουµανίας (εξαγωγές) µε κράτη µη µέλη της ΕΕ, µε µερίδιο 5,31%ς
εκατό. Ε̟ίσης, κατετάγη όγδοη στην κατάταξη των εισαγωγών, µε µερίδιο 3,28%. Η αξία και
το µερίδιο των συναλλαγών της Μολδαβίας µε τη Ρουµανία βελτιώθηκε τα τελευταία δύο
χρόνια, εν µέσω της δραµατικής µείωσης των εµ̟ορικών συναλλαγών της µε τη Ρωσία. Κατά
τα τρία ̟ρώτα τρίµηνα του 2015, υ̟ήρχαν 4.575 κοινές µολδαβορουµανικές ε̟ιχειρήσεις µε
συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ύψους 47 εκατ. $ (43 εκατ. €).
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Συρρίκνωση της οικονοµίας το τρίτο τρίµηνο του 2015 – 19.12
Η οικονοµία της Μολδαβίας συρρικνώθηκε κατά 3,7% το τρίτο τρίµηνο του 2015, ̟άνω
α̟ό τις εκτιµήσεις των αναλυτών, οι ο̟οίοι ανέµεναν ̟τώση 2-2,5% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Η Εθνική Στατιστική Υ̟ηρεσία (BNS) ανακοίνωσε
τα α̟οτελέσµατα για τους ̟ρώτους εννέα µήνες του τρέχοντος έτους, δείχνοντας µια
εύθραυστη αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η οικονοµία έχει µια
σαφώς φθίνουσα εξέλιξη α̟ό το ένα τρίµηνο στο άλλο. Έτσι, κατά τους τρεις ̟ρώτους µήνες
του 2015, η ανά̟τυξη έφτασε το 4,8%, ενώ η συρρίκνωση του ρυθµού ανά̟τυξης ήταν στο
2,5% κατά το δεύτερο τρίµηνο. Σύµφωνα µε την BNS, η γεωργία, η δασοκοµία και η αλιεία
είχαν αρνητική συµβολή στο ΑΕΠ, µε ακαθάριστη ̟ροστιθέµενη αξία 17,4%, σε µία δύσκολη
χρονιά για τον κλάδο..
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