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

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α̟ρίλιος 2015
Η κατάσταση στο Donbass έχει αλυσιδωτές ε̟ι̟τώσεις στην ουκρανική οικονοµία 01.04.2015
«Η καταστροφή της βιοµηχανίας, κυρίως της εξορυκτικής, και άλλων ̟αραγωγικών
εγκαταστάσεων στο έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας, ̟ου κατέχεται α̟ό τους
αυτονοµιστές, έχει αλυσιδωτές ε̟ι̟τώσεις στην οικονοµία της χώρας», σύµφωνα µε τον
Πρόεδρο της χώρας Petro Poroshenko, ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε την δήλωση αυτή στο
Chernihiv, κατά τη συνάντησή του µε το ̟ροσω̟ικό της Περιφερειακής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης της ̟εριοχής. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, η βιοµηχανία του Donbass είναι
συνδεδεµένη µε το σύνολο της Ουκρανίας και η καταστροφή της έχει ̟ολλα̟λασιαστικό
α̟οτέλεσµα.
Σαν ̟αράδειγµα, ο Πρόεδρος Ποροσένκο ανέφερε οτι το κλείσιµο του εργοστασίου Topaz
̟ροκάλεσε διακο̟ή λειτουργίας 17 ̟ροµηθευτών εξαρτηµάτων σε όλη την Ουκρανία.
Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, το 27% του βιοµηχανικού δυναµικού στα κατεχόµενα εδάφη των
̟εριοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ καταστράφηκαν α̟ό τον εχθρό και το 15% µεταφέρθηκε
στη Ρωσία.
Α̟οστολή ∆.Ν.Τ. στο Κίεβο – 1.4.2015
Μέχρι την ε̟όµενη αναθεώρηση του ̟ρογράµµατος του ∆ΝΤ τον Μάιο, η Ουκρανία θα
̟ρέ̟ει να εισαγάγει ̟ρος ψήφιση µια σειρά α̟ό νοµοσχέδια για την ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας, την ε̟ιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων
στον τοµέα της υγείας και την ε̟ίτευξη ̟ροόδου στην ιδιωτικο̟οίηση των κρατικών
ε̟ιχειρήσεων, σύµφωνα µε την ουκρανή Υ̟ουργό Οικονοµικών Natalie Jaresko. Σύµφωνα
µε την Υ̟ουργό, σηµαντική δέσµη διαρθρωτικών αλλαγών ̟ρέ̟ει να υλο̟οιηθεί ̟ριν
α̟ό τα τέλη Μαΐου και την ε̟όµενη αξιολόγηση α̟ό το ∆ΝΤ.
Πρόκειται, ως ε̟ι το ̟λείστον, για την
υιοθέτηση ενός ̟ρογράµµατος για τη
αναδιοργάνωση των κρατικών ε̟ιχειρήσεων, την έγκριση νοµοσχεδίου για την ενίσχυση
της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τρά̟εζας, τις αλλαγές στο σύστηµα χρηµατοδότησης της
υγειονοµικής ̟ερίθαλψης, καθώς και την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την αγορά φυσικού
αερίου.
Τέλος, αναφερόµενη στην εξυγείανση των δηµοσιονοµικών, η Υ̟ουργός δήλωσε οτι η
Ουκρανία θα ε̟ιδιώξει την αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους της χώρας, ύψους 15,3 δις $,
σε διάστηµα τεσσάρων ετών.
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Πρωθυ̟ουργός Yatseniuk για ̟ροσέλκυση ε̟ενδύσεων στην Ουκρανία – 2.4.2015
«Το Κίεβο σχεδιάζει να ̟ραγµατο̟οιήσει µια σειρά α̟ό σηµαντικές διεθνείς εκδηλώσεις
τους ε̟όµενους µήνες, οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να συµβάλλουν στην ̟ροσέλκυση ξένων
κεφαλαίων στη χώρα», δήλωσε ο ουκρανός ̟ρωθυ̟ουργός Arseniy Yatseniuk κατά τη
διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύ̟ου µε τη Γερµανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στο
Βερολίνο. Στις αρχές Ιουλίου αναµένεται να ̟ραγµατο̟οιηθεί ένα µεγάλο ε̟ιχειρηµατικό
φόρουµ για την ̟ροσέλκυση ε̟ενδύσεων στον αγροτικό τοµέα, τις υ̟οδοµές και την
ενέργεια.
Σηµειώνεται οτι τις 28 Α̟ριλίου τ.ε η Ουκρανία συνεκάλεσε διάσκεψη δωρητών/ε̟ενδυτών,
κατα την ο̟οία εξειδικεύθησαν, µεταξύ άλλων, όλες οι αναγκαίες δοµικές µεταρρυθµίσεις,
οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει άµεσα να υλο̟οιηθούν στη χώρα. Η διάσκεψη ε̟ικεντρώθηκε στην ανάγκη
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς, την καθιέρωση της δηµοσιονοµικής και φορολογικής
̟ειθαρχίας και την εντατικο̟οίηση της ̟ροσ̟άθειας ευθυγράµµισης της χώρας ̟ρος τις
ευρω̟αϊκό κανονιστικό ̟λαίσιο.
Σύµφωνα µε τον ουκρανό ̟ρωθυ̟ουργό, οι συνέ̟ειες της ρωσικής ε̟ιθετικότητας στοίχισαν
στην Ουκρανία το 20% του ΑΕΠ της, καθιστούν δε αναγκαία την ̟αροχή ανθρω̟ιστικής
βοήθειας σε ̟ροσωρινά εκτο̟ισθέντες και ε̟ιβάλλουν την σταδιακή α̟οκατάσταση ζηµιών
των ανατολικών ̟εριοχών της χώρας, θέµατα τα ο̟οία συζητήθηκαν κατά την διάσκεψη.
Γερµανία και αύξηση ε̟ενδύσεων στην Ουκρανία – 3.4.2015
Σύµφωνα µε ̟ληροφορίες του ειδησεογραφικού ̟ρακτορείου Ukrinform, οι γερµανικές
ε̟ιχειρήσεις είναι έτοιµες να ενισχύσουν τα ε̟ενδυτικά τους σχέδια στην Ουκρανία, όταν
αρχίσουν να εφαρµόζονται σοβαρές µεταρρυθµίσεις στην χώρα, σύµφωνα µε την
εµ̟ειρογνώµονα του Γερµανικού Ινστιτούτου ∆ιεθνών Υ̟οθέσεων και Ασφάλειας Susan
Stewart. Οι Γερµανοί ε̟ενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται ε̟ι του θέµατος στην
Ουκρανία, είναι όµως ̟ρόθυµοι να ε̟ενδύσουν ̟ερισσότερο όταν η κατάσταση δείξει
σηµάδια σταθερο̟οίησης.
Η σταθερότητα της χώρας εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, α̟ό τις ενέργειες της Ρωσίας,
σύµφωνα µε τους Γερµανούς, αλλά και η ίδια η Ουκρανία µ̟ορεί να κάνει ̟ολλά για να
δηµιουργήσει ̟ιο ελκυστικό ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον για τις ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις,
α̟οδίδοντας ̟ροτεραιότητα στη σοβαρή µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος, την
̟άταξη της διαφθοράς και την εξυγείανση του τρα̟εζικού συστήµατος.. Κατά τη γνώµη
της κας Stewar, η Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει να αναλύσει µε µεγαλύτερη ̟ροσοχή τα ̟ροβλήµατα
και να αξιο̟οιήσει τις δυνατότητες της σε διάφορους τοµείς, ενώ η σχετική συζήτηση για
την χάραξη νέας οικονοµικής ̟ολιτικής ̟ρέ̟ει να συµ̟εριλάβει όλα τα στρώµατα της
ε̟ιχειρηµατικής τάξης και όχι µόνο τους ε̟ώνυµους ολιγάρχες.

2
__________________________
∆/νση: 10 Panfilovtsiv street, UA – Kyiv 01901
Τηλ.: (+380 44) 254 3750, 254 3763 - Φαξ: 254 5321
e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr
Web: www.agora.mfa.gr/ua99

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

Κρατική τρά̟εζα Oshchadbank- ∆άνεια σε µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ) – 3.4.2015
Το άνοιγµα «̟ιστωτικών γραµµών» ̟ρος τις ΜΜΕ̟ιχ α̟οτελεί µία α̟ό τις ̟ροτεραιότητες
της Oshchadbank JSC κατα την ̟ερίοδο 2015-2017, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της τρά̟εζας Αντρέι Pyshny, κατά τη διάρκεια ε̟ίσκεψης
εργασίας του στην ̟εριοχή του Luhansk. Η εν λόγω τρά̟εζα έχει ̟ρογραµµατίσει τη
χορήγηση
̟ερισσότερων δανείων για µικρές και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις, ̟ου
δραστηριο̟οιούνται στον γεωργικό τοµέα, καθώς βλέ̟ει οτι το µέλλον της ουκρανικής
οικονοµίας θα εξαρτηθεί, σε µεγάλο βαθµό, α̟ο την ε̟ενδυτική δυνατότητα των µεσαίων
και µικρών ε̟ιχειρήσεων. Ειδικότερα, η εν λόγω τρά̟εζα είναι έτοιµη να ̟αράσχει
σηµαντική οικονοµική στήριξη στους γεωργούς της ̟εριοχής Luhansk, ̟ου εργάζονται στα
καλλιεργήσιµα εδάφη, τα ο̟οία ελέγχονται α̟ό τις ουκρανικές αρχές. Σύµφωνα µε το
ανακοινωθέν, οι αγρότες µ̟ορούν να γίνουν µια α̟ό τις κινητήριες δυνάµεις της
οικονοµικής ανάκαµψης στην ̟εριοχή. Σηµειώνουµε οτι ένας σηµαντικός αριθµός των
̟αραγωγικών εγκαταστάσεων στην ̟εριοχή του Luhansk ̟αρέµειναν στα εδάφη, ̟ου
καταλήφθηκαν α̟ό φιλορώσους ενό̟λους, µε α̟οτέλεσµα το 2014 η βιοµηχανική
̟αραγωγή της ̟εριοχής να καταρρεύσει κατά 58% σε σύγκριση µε την ̟ροηγούµενη χρονιά.
Η συναλλαγµατική ισοτιµία της γκρίβνα εξαρτάται α̟ό τις εξελίξεις στο Donbass –
6.4.2015
Η συναλλαγµατική ισοτιµία του ουκρανικού νοµίσµατος έχει σταθερο̟οιηθεί χάρη στις
δια̟ραγµατεύσεις µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά ̟ολλά εξαρτώνται α̟ό τη
στρατιωτική κατάσταση στο Donbass, σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας
Arseniy Yatseniuk. Ο Πρωθυ̟ουργός εµφανίσθηκε ε̟ιφυλακτικός αλλά και ρεαλιστής στο
θέµα της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής ̟ολιτικής, ανέφεροντας οτι αυτό εµ̟ί̟τει
στην αρµοδιότητα της Κεντρικής Τρά̟εζας και ο καθένας ̟ρέ̟ει να είναι υ̟εύθυνος για το
δικό του αντικείµενο εργασίας. Οι συνοµιλίες και η συνεργασία µε το ∆ΝΤ, κατά τον
Πρωθυ̟ουργό, οδήγησαν στην εξασφάλιση µακροοικονοµικής στήριξης, η ο̟οία
σταθερο̟οίησε το νόµισµα και τις εξωτερικές ̟ληρωµές της χώρας, αλλά ̟ολλά εξαρτώνται
α̟ό τις τρέχουσες εξελίξεις στην στρατιωτική κατάσταση στην Ανατ. Ουκρανία. Ο
Πρωθυ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι αν η κατάσταση στο ανατολικό τµήµα της Ουκρανίας
σταθερο̟οιηθεί, αυτό θα έχει ορατό θετικό αντίκτυ̟ο στην οικονοµία.
Η Ουκρανία αυξάνει τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της µέχρι 10 δις $ - 7.4.2015
Σύµφωνα µε ̟ροκαταρκτικά στοιχεία α̟ό την υ̟ηρεσία Τύ̟ου της Κεντρικής Τρά̟εζας της
χώρας, ο όγκος των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της χώρας ανέρχεται σε 9,97 δις $.
Η θετική αυτή δυναµική οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκταµίευση κονυλίων α̟ό το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο ̟λαίσιο της «Extended Fund Facility (EFF)», ύψους 4,87
δις $.
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Ε̟ι̟λέον, η ̟αρέµβαση της Κεντρικής Τρά̟εζας για την αγορά ξένου συναλλάγµατος,
ύψους 581 εκατ. $, ε̟ηρέασε το ε̟ί̟εδο των διεθνών α̟οθεµάτων. Οι ̟ληρωµές της
κυβέρνησης για την
εξυ̟ηρέτηση του δηµοσίου χρέους ανήλθαν σε 906 εκατ. $,
συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ληρωµών ύψους 221 εκατ. $ στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Σηµειώνουµε οτι το ∆ΝΤ αναµένει ότι τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της Ουκρανίας θα
τρι̟λασιαστούν µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στα 18 δις. $ και θα φτάσουν τα 35 δις. $
̟ριν το τέλος του 2018.
Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, ο στόχος του τρέχοντος χρηµατοδοτικού ̟ρογράµµατος του Ταµείου
στην χώρα ε̟ικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών της εξωτερικής χρηµατοδότησης της,
ύψους 40 δις. $, για τα ε̟όµενα τέσσερα χρόνια, κάτι ̟ου αναµένεται να α̟οτελέσει
σηµαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της εµ̟ιστοσύνης στην κλωνισµένη οικονοµία της
χώρας και θα την ̟ροστατεύσει α̟ό µελλοντικούς εξωτερικούς κλυδωνισµούς.
Ετήσιος ̟ληθωρισµός ̟άνω α̟ό 50% - 9.4.2015
Η Κεντρική Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας αναµένει ότι ο ρυθµός ̟ληθωρισµού κατά το
δεύτερο τρίµηνο του 2015 θα υ̟ερβεί το 50%, λόγω της αύξησης των τιµολογίων υ̟ηρεσιών
κοινής ωφελείας, ̟ου ̟λήττουν τα νοικοκυριά, ενω, συµ̟λρωµατικά, ο τρέχων ρυθµός
̟ληθωρισµού ε̟ηρρεάζεται και α̟ο τους υψηλούς δασµούς στα εισαγώµενα τρόφιµα και
τα µη εδώδιµα ̟ροϊόντα.
Σύµφωνα µε την Τρά̟εζα, η εντατικο̟οίηση των ̟ληθωριστικών ̟ιέσεων, ως α̟οτέλεσµα
της υ̟οτίµησης του εθνικού νοµίσµατος α̟οτέλεσε µεγάλη έκ̟ληξη. Η αύξηση των τιµών
στην Ουκρανία σε ετήσια βάση θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον 30%.
Ο ̟ληθωρισµός το Μάρτιο ήταν µια αντανάκλαση του ̟ανικού στην αγορά συναλλάγµατος
και α̟οτέλεσµα του ̟ανικού των καταναλωτών, οι ο̟οίοι έβλε̟αν τις τιµές των εγχώριων
̟ροϊόντων να αυξάνονται µαζί µε τις τιµές των εισαγόµενων αγαθών.
Το ∆ΝΤ ανακοινώνει ̟ροθεσµία για την αναδιάρθρωση του ουκρανικού χρέους –
14.4.2015
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) αναµένει α̟ό την Ουκρανία να συµφωνήσει µε τους
̟ιστωτές της για την αναδιάρθρωση του χρέους της, σύµφωνα µε τα κριτήρια ̟ου
α̟αιτούνται για την εξυ̟ηρέτηση του χρέους ̟ριν α̟ό την αναθεώρηση του ̟ρογράµµατος
τον Ιούνιο. Το ̟ρόγραµµα της χώρας βασίζεται στην ̟λήρη χρηµατοδότηση ύψους 40 δις $,
̟ου χρειάζεται µεσο̟ρόθεσµα η Ουκρανία, καθώς και στην ̟αροχή ̟εραιτέρω
χρηµατο̟ιστωτικής σταθερότητας στην χώρα.
Ως εκ τούτου, το Ταµείο θέσ̟ισε τρία κριτήρια για την εξυ̟ηρέτηση του χρέους και α)
αφορούν τον όγκο της χρηµατοδότησης,, β) τον αντίκτυ̟ο αυτού στην εξυ̟ηρέτηση του
χρέους και γ) τις ε̟ι̟τώσεις στο δείκτη του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Είναι σηµαντικό για την
Ουκρανία και τους ̟ιστωτές της να ε̟ιτευχθεί συµφωνία, σύµφωνα µε τα τρία αυτά
κριτήρια µέχρι την αξιολόγηση του ̟ρογράµµατος τον Ιούνιο.
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Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk ε̟ισήµανε το
κατά τον ίδιο ̟αράδοξο ότι εντός της χώρας, οι ̟ολιτικές δυνάµεις, οι ο̟οίες δεν
συµµετέχουν στην υιοθέτηση µεταρρυθµιστικής νοµοθεσίας διαµαρτύρονται για τον αργό
ρυθµό των µεταρρυθµίσεων ενώ εκείνοι ̟ου χρηµατοδοτούν την χώρα µε δισ. $, ό̟ως το
∆.Ν.Τ. ε̟ικροτούν τις µεταρρυθµιστικές ε̟ιλογές της κυβέρνησης του.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η κύρια ̟ροτεραιότητα είναι αυτή την στιγµή η αναδιάρθρωση ενός
σηµαντικού µέρους του χρέους της χώρας, ̟ερί̟ου έως τα 23 δις $.
Η Ουκρανία ενισχύει τη συνεργασία της µε τον ΟΟΣΑ – 22.4.2015
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας και ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά̟τυξης
(ΟΟΣΑ) υ̟έγραψαν συµφωνία για την εµβάθυνση της συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της
ε̟ίσηµης ε̟ίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας Petro Poroshenko στη Γαλλία. Ο
Υ̟ουργός Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου της χώρας Aivaras Abromavicius και ο
Ανα̟ληρωτής Γενικός Γραµµατέας του ΟΟΣΑ William Danvers υ̟έγραψαν ̟λαίσιο
σχεδίου δράσης για την ̟ροαγωγή της συνεργασίας των δύο µερών. «Μετά την ε̟ιτυχή
εφαρµογή της α̟αιτούµενης δέσµης διαρθρωτικών αλλαγών στην χώρα, µια ισχυρότερη
Ουκρανία θα είναι σε θέση να υ̟οβάλει αίτηση για ένταξη στον ΟΟΣΑ», σύµφωνα µε τον
̟ρόεδρος Poroshenko. Σηµειώνεται οτι µέλη του ΟΟΣΑ είναι 34 ̟λέον ανε̟τυγµένες
οικονοµικά χώρες του κόσµου, µεταξύ των ο̟οίων, η ̟λειοψηφία των κρατών-µελών της
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Νότια Κορέα, η
Ια̟ωνία και άλλες χώρες.
Mείωση του ελλείµατος ̟ρου̟ολογισµού στο 8,8% του ΑΕΠ – 27.4.2015
Η ουκρανική κυβέρνηση ε̟ιδιώκει να µειώσει το έλλειµµα του ̟ρου̟ολογισµού στο 8,8%
του ΑΕΠ το 2015, σε σύγκριση µε το 11,6% του ΑΕΠ το 2014, σύµφωνα µε την Υ̟ουργό
Οικονοµικών Natalie Jaresko. Σύµφωνα µε την Υ̟ουργό, «ο κλε̟τοκρατικό καθεστώς
Γιανουκόβιτς οδήγησε στην αύξηση του χρέους της χώρας α̟ό τα 46 δις $ στα 78 δις $». Η
υ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι το χρέος, στην ̟αρούσα φάση, καταγράφει µειωση κατά 20%, όµως
λόγω της υ̟οτίµησης, η εξυ̟ηρέτηση του είναι, για µία χώρα ̟ου βρίσκεται σε εµ̟όλεµη
κατάσταση, ̟ολύ υψηλή, - 13% του ΑΕΠ. Περαιτέρω, µία αναδιάρθρωση του χρέους είναι
αναγκαία και θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει όχι µόνο την ̟αράταση α̟ο̟ληρωµής του αλλά
και τη µείωση της ονοµαστικής του αξίας, έτσι ώστε α̟ό το 2020 το δηµόσιο χρέος να µην
υ̟ερβαίνει το 71% του ΑΕΠ, και η εξυ̟ηρέτηση του το 10% του ΑΕΠ.
Παράνοµη δρστηριο̟οίηση αλλοδα̟ών ε̟ιχειρήσεων στην Κριµαία – 22.4.2015
Το Ουκρανική Υ̟ουργείο Εξωτερικών διεµήνυσε ̟ρος ξένες ε̟ιχειρήσεις ότι τυχόν
οικονοµικές τους δραστηριότητές θα α̟οτελέσουν αντικείµενο ενδελεχούς έρευνας, ώστε
να δια̟ιστωθεί εαν ασκούν δραστηριότητές τους στην κατεχόµενη Κριµαία, κατά
̟αράβαση της ουκρανικής νοµοθεσίας.
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Σύµφωνα µε ανακοινωθέν του Υ̟ουργείου, κατα τον τελευταίο καιρό, έχει ̟αρατηρηθεί η
̟ρόθεση ορισµένων αλλοδα̟ών ε̟ιχειρήσεων να ενισχύσουν τις εµ̟ορικές δραστηριότητές
στην Κριµαία. Α̟ό αυτή την ά̟οψη, κατά το Υ̟ουργείο, η διεξαγωγή της οικονοµικής
δραστηριότητας στα ̟ροσωρινά κατεχόµενα εδάφη της Ουκρανίας α̟ό ξένες
ε̟ιχειρηµατικές οντότητες ̟ρέ̟ει να γίνεται σύµφωνα µε τις οι α̟αιτήσεις της ουκρανικής
νοµοθεσίας.
Η Ουκρανία ε̟ιφυλλάσσεται να διενεργήσει έλεχγο ως ̟ρος την νοµιµότητα τυχόν
̟αρεµφερών δραστηριοτήτων, ̟ροκειµενου να δια̟ιστςθεί εάν και κατα ̟όσον κρίνονται
ε̟ιζήµιες για τα εθνικά συµφέροντα, την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική της
ακεραιότητά της, διατηρεί δε το δικαίωµα να χρησιµο̟οιήσει οικονοµικά και άλλα
̟εριοριστικά µέτρα ή κυρώσεις έναντι των ̟αρανόµως συναλλασσοµένων αλλοδα̟ών
ε̟ιχειρήσεων.
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων θα διαθέσει στην Ουκρανία 2 δις € - 28.4.2015
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων (ΕΤΕ̟) θα διαθέσει ̟ερισσότερa α̟ό 2 δις € στην
Ουκρανία € µέχρι το τέλος του 2016. ΕΤΕ̟ έχει ήδη χορηγήσει ̟ρος την Ουκρανία
̟ιστώσεις ύψους 940 εκατ. € το 2014.
Σύµφωνα µε την Υ̟ουργό Οικονοµικών της χώρας Natalie Jaresko, η Ουκρανία εκτιµά
ιδιαίτερα την άµεση και ολοκληρωµένη υ̟οστήριξη ̟ου ̟αρέχεται τόσο α̟ό την
Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (EBRD) όσο και την ΕΤΕ̟. Η βοήθεια
αυτή είναι ένα µέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της τρά̟εζας στην Ουκρανία, ̟ου
ανέρχεται το ̟οσό των 3 δις € και το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να εκταµιευθεί µέχρι το τέλος του 2016.
Σύµφωνα µε την Υ̟ουργό, η ε̟ακόλουθη ̟ρόοδος των µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία
εξαρτάται α̟ό την συνεχή υ̟οστήριξη όλων των εταίρων της διεθνούς κοινότητας και των
διεθνών χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων.
Προµήθεια ̟λέον του ενός δις κ.µ. φυσικού αερίου α̟ό την Ευρώ̟η – 29.4.2015
Τον Α̟ρίλιο του 2015 η Ουκρανία ̟αρέλαβε ̟ερισσότερο α̟ό 1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου
α̟ό ευρω̟αικές χωρες µε την µέθοδο της αντίστροφης ̟ροµήθειας. Η ̟οσότητα αυτή
̟ροστίθεται σε αυτήν την ο̟οία ̟αρέλαβε συνολικά η χώρα α̟ό τις αρχές του έτους και
ανέρχεται σε 4,7 δις κ.µ. φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε την κεντρική υ̟ηρεσία του εθνικού
διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου, α̟ό τις 28 Α̟ριλίου, η καθηµερινή
εισροή φυσικού αερίου α̟ό την Ευρώ̟η στην Ουκρανία ήταν ̟ερί̟ου 39 εκατ. κ. µ. αερίου.
Τον Μάρτιο, 1,34 δις κ. µ. φυσικού αερίου εισήχθησαν α̟ό την Ευρώ̟η στην Ουκρανία.
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Α̟ρίλιος 2015

Εναρξη εργασιών Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων σε Κισινάου
Υ̟εγράφη στις 24 Α̟ριλίου τ.ε α̟ο τον Π/θ της Μολδαβίας Κιριλ Γκαµ̟ουρισι και τον
Αντ/ δρο της ΕΤΕ η συµφωνία για τη δηµιουργία νεοσυσταθέντος Γραφείου της εν λόγω
Τρά̟εζας στο Κισινάου. Ο Π/θ της Μολδαβίας υ̟ογράµµισε σε δηλώσεις του την ιδιαίτερη
σηµασία της λειτουργίας Γραφείου της ΕΤΕ στην Μολδαβία για την ̟ρόσβαση των
ενδιαφεροµένων σε χρηµατοδοτικά ̟ρογράµµατα της τρά̟εζας, την βελτίωση του
ε̟ενδυτικού κλίµατος, καθώς και την εν γένει ̟ροετοιµασία της ενταξιακής ̟ορεία της
χώρας. Α̟ο την ̟λευρά του, ο Αντ/δρος της ΕΤΕ ε̟εσήµανε οτι η Τρά̟εζα είναι έτοιµη να
χρηµατοδοτήσει ε̟ενδύσεις στον τοµέα των υ̟οδοµών, της γεωργίας και της ενέργειας.
Σηµειώνεται οτι µέχρι σήµερα η Μολδαβία έχει υ̟ογράωει µε την ΕΤΕ 13 χρηµατοδοτικές
συµφωνίες, ύψους 557 εκ. Ευρώ, κυρίως στον τοµέα των οδικών υ̟οδοµών, της ύδρευσης και
της στήριξης µικρο-µεσαίων ε̟ιχειρήσεων.
Πρόγραµµα εκσυγχρονισµού σιδηροδροµικού δικτύου Μολδαβίας
Ο Υ̟ουργός µεταφορών της Μολδαβίας Βασίλε Μ̟οτνάρι ανακοίνωσε χρηµατοδοτική
συµφωνία µε την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανά̟τυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD), ύψους 52,5
εκατ. Ευρώ, για το ̟ρώτο σχέδιο εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας,
ενω, ό̟ως δήλωσε και η Ευρ. Ε̟ιτρο̟ή θα συνδράµει µε 5 εκατ. Ευρώ. Μέρος των κονδυλίων
θα χρησιµο̟οιηθούν για την αγορά 11 σύγχρονων αµαξοστοιχιών. Σηµειώνεται οτι, κατα
τα τελευταία 25 έτη, καµµία ε̟ένδυση δεν ̟ραγµατο̟οιήθηκε για την βελτίωση των
σιδηροδροµικών υ̟οδοµών της Μολδαβίας. Σύµφωνα µε εµ̟ειρογνώµονες, για την ̟λήρη
α̟οκατάσταση του δικτύου α̟αιτούνται ̟ερί̟ου 400 εκατ. Ευρώ.
Ενίσχυση οικονοµικής και εµ̟ορικής συνεργασίας Μολδαβίας-Τουρκίας
Ο Π/θ της Μολδαβίας Κιριλ Γκαµ̟ουρισι συναντήθηκε µε τον τούρκο οµόλογό του Αχµέτ
Νταβούτογλου, το Τουρκικό Συµβούλιο Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων, τον Σύνδεσµο
Τουρκικών Τρα̟εζών, τον Μολδαβο- Τουρκικό Ε̟ιχειρηµατικό Σύνδεσµο και τον τούρκο
µεγιστάνα κατασκευαστή Κοτς, ̟ροκειµένου να διερευνήσουν α̟ο κοινού αναδυόµενες
ευκαιρίες ε̟ιχειρηµατικής και ε̟ενδυτικής συνεργασίας. Ο Π/θ της Μολδαβίας κάλεσε τους
τούρκους ε̟ιχειρηµατίες να ε̟ενδύσουν στον τοµέα του αγροτοβιοτεχνικού συµ̟λέγµατος
της χώρας, στον χρηµατο̟ιστωτικό τοµέα, καθώς και στον τοµέα της ενέργειας και
εξέφρασε την βεβαιότητα οτι η η εφαρµογή της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών
Μολδαβίας-Τουρκίας θα ε̟ιταχύνει την ̟εραιτέρω εµβάθυνση των διµερών οικονοµικών
και εµ̟ορικών σχέσεων των δύο χωρών. Σηµειώνεται οτι η Τουρκία κατατάσσεται στην 5η
θέση των εµ̟ορικών εταίρων της Μολδαβίας και στην 10η θέση α̟ο ̟λευράς άµεσων ξένων
ε̟ενδύσεων.
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Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας στηρίζει την αµ̟ελλουργία και οινο̟οία της Μολδαβίας
Υ̟εγράφη την 23.04.2015 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών, σύµφωνα µε το
ο̟οίο, ̟ροβλέ̟εται χρηµατοδοτική συνδροµή της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, ύψους 470,000
ευρώ, για την ε̟ιστηµονική κατάρτηση µολδαβών φοιτητών οινολογικών ινστιτούτων της
χώρας. Στόχος είναι η βελτίωση της ̟οιότητας και η αύξηση των εξαγωγών µολδαβικού
οίνου ̟ρος ΕΕ. Σηµειώνεται οτι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας α̟οτελεί τον δεύτερο µεγαλύτερο
εισαγωγέα µολδαβικών οίνων στην ΕΕ, µε εισαγωγές ύψους $7,2 εκατ. Πέραν τούτου, η
Τσεχία χρηµατοδοτεί ετησίως στην Μολδαβία ανα̟τυξιακές δράσεις ύψους 3 εκατ. Ευρώ
για την υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων.
Χορήγηση ανα̟τυξιακών ̟ιστώσεων $10,3 εκατ. α̟ο το Ταµείο Περιφεριακής
Ανά̟τυξης της Μολδαβίας
Ο Υ̟ουργός Οικονοµικών της Μολδαβίας Στεφάνε Μ̟ριντε ανακοίνωσε χορήγηση
̟ιστώσεων ύψους $10, 3 εκατ. του Ταµείου Περιφερειακής Ανά̟τυξης για την υλο̟οίηση 26
ανα̟τυξιακών δράσεων στην ύ̟αιθρο της Μολδαβίας, στο τοµέα των οδικών υ̟οδοµών, της
ύδρευσης, της ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας, της ενίσχυσης των τουριστικών υ̟οδοµών,
καθώς και την ανά̟τυξη της Γκακαουζίας. Ιδιαίτερη, ε̟ίσης, σηµασία α̟οδίδεται στον
εκσυγχρονισµό των Ελευθέρων Οικονοµικών Ζωνών και των βιοµηχανικών ̟άρκων της
χώρας Balti, Edinet και Rault. Για τον έλεγχο της υλο̟οίησης των έργων, το Ταµείο
Περιφερειακής Ανά̟τυξης της Μολδαβίας συνεργάζεται στενά µε το Γερµανικό Γραφείο
∆ιεθνούς Ανα̟τυξικαής Βοήθειας (GIZ)
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