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

 

1 

__________________________ 
∆/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 
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Αύξηση της διαµετακόµισης φυσικού αερίου α̟ό την Ουκρανία 
 
Οι ̟οσότητες φυσικού αερίου ̟ου διαµετακοµίσθηκαν α̟ό την Ουκρανία ̟ρος την Ευρώ̟η 
και τη Μολδαβία κατα την  ̟ερίοδο Ιανουαρίου – Α̟ριλίου 2016 αυξήθηκαν κατά 38,5% 
(κατά 6,9 δισ. κ.µ.), σε σύγκριση µε την ίδια ̟ερίοδο το 2015 φτάνοντας τα 25,8 δισ. κ.µ.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κρατικής ενεργειακής «PJSC Ukrtransgaz», η διαµετακόµιση 
αερίου στην Ευρώ̟η κατα την ̟ερίοδο αυτή ανήλθε σε 23,7 δις κ.µ.,  ενώ στην Μολδαβία σε 
1,1 δισ. κ.µ. Μόνο για τον Α̟ρίλιο του 2016 η διαµετακόµιση φυσικού αερίου ̟ρος την 
Ευρώ̟η και τη Μολδαβία αυξήθηκε κατά 7% (κατά 361,8 εκατ. κ.µ.) σε σύγκριση µε τον 
Α̟ρίλιο του 2015 και ανήλθε στα 5,5 δις κ.µ. Α̟ό την ̟οσότητα αυτή,  5,3 δισ. κ.µ. 
αφορούσαν την Ευρώ̟η και 174 εκατ. κ.µ. την Μολδαβία.  

Σηµειώνεται ότι η ρωσική  «Gazprom» ̟εριόρισε τις ̟ροµήθειες φυσικού αερίου ̟ρος την 
Ευρώ̟η µέσω της Ουκρανίας α̟ό τον Σε̟τέµβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015. Οι 
̟εριορισµοί αυτοί εφαρµόσθηκαν ως αντί̟οινα για τις αντίστροφες ροές αερίου α̟ό την ΕΕ 
̟ρος την Ουκρανία. 
 

Το ∆ΝΤ διατηρεί την ̟ρόβλεψη του για αύξηση του ΑΕΠ Ουκρανίας το 2016 
 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) διατηρεί την ̟ρόβλεψή του για ανά̟τυξη της 
οικονοµίας της Ουκρανίας το 2016 κατά 1,5% και το 2017 κατά 2,5%, σύµφωνα µε ̟ρόσφατα 
δηµοσιευθείσα έρευνά του για τα  κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ̟ης (CEE 
Outlook). Η θετική, κατά το Ταµείο, δυναµική της οικονοµίας στη διάρκεια του έτους θα  
διευκολυνθεί α̟ό τη µείωση των µακροοικονοµικών ανισορρο̟ιών, καθώς και την βελτίωση 
της γεω̟ολιτικής κατάστασης.  

Στα α̟οτελέσµατα της έρευνας του ∆ΝΤ α̟οδίδεται, ε̟ι̟ροσθέτως,  µείζων ̟ροτεραιότητα 
στην ε̟ίσ̟ευση εφαρµογής της δέσµης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Κρίσιµη για την 
Ουκρανία ̟αραµένει η κατα̟ολέµηση της διαφθοράς, η µεταρρύθµιση του δικαστικού 
συστήµατος, η µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και οι ιδιωτικο̟οιήσεις  
κρατικών ζηµιογόνων  ε̟ιχειρήσεων, συµ̟εριλαµβανοµένης της βελτίωσης της εταιρικής 
διακυβέρνησης τους και της µείωσης της εξάρτησής τους α̟ό τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 
Οι εκτιµήσεις για τον ̟ληθωρισµό ̟αραµένουν ε̟ίσης αµετάβλητες στο ε̟ί̟εδο του 13% για 
το 2016 και του 8,5% γιο το 2017, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναµένεται να 
κυµανθεί στο 2,6% και - 2,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα.  

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση, το υψηλό ε̟ί̟εδο του ̟ληθωρισµού οφείλεται κυρίως στις 
συνεχιζόµενες διολισθίσεις  του εθνικού νοµίσµατος. Ε̟ι̟λέον, το ∆ΝΤ ̟ροβλέ̟ει αύξηση 
του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας το 2016 στο 152,3% του ΑΕΠ α̟ό 136,4% 
το 2015 και µείωση του το 2017 στο 140,3% του ΑΕΠ. 
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Πληθωρισµός 3,5% τον Α̟ρίλιο 

∆ηµοσιεύθηκαν τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικα µε την ̟ορεία του ̟ληθερισµού τον Α̟ρίλιο 
τ.ε.  Βάσει αυτών, ο ̟ληθωρισµός στην Ουκρανία για τον µήνα Α̟ρίλιο ε̟ιταχύνθηκε κατά  
3,5% α̟ό 1% τον Μάρτιο και 0,4% τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, σύµφωνα µε την 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας. Ο καθοριστικός ̟αράγοντας,  ̟ου ̟ροκάλεσε άνοδο τον 
Α̟ρίλιο στον ̟ληθωρισµό,   ήταν η ε̟οχιακή µεταβολή των τιµών του φυσικού αερίου κατά 
48,8%. Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε την Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας,  ενίσχυσε τις τιµές 
στην στέγαση και στις ε̟ιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και 
τις τιµές του φυσικού αερίου και άλλων τύ̟ων καυσίµων κατά 20,1%. Σε ετήσια βάση,  τον 
Α̟ρίλιο ο ̟ληθωρισµός ε̟ιβραδύνθηκε σε 9,8%, έναντι 20,9% τον Μάρτιο και 32,7% τον 
Φεβρουάριο του 2016. Γενικά, α̟ο̟ό την αρχή του έτους, οι τιµές καταναλωτή κατέγραψαν 
αύξηση κατά 5,1%. 

 Η Στατιστική Υ̟ηρεσία ανέφερε οτι τον Α̟ρίλιο,  σε σύγκριση µε τον Μάρτιο, οι τιµές για 
τρόφιµα και µη αλκοολούχα ̟οτά αυξήθηκαν κατά 0,1%. Οι τιµές για δηµητριακά 
αυξήθηκαν ̟ερισσότερο α̟ό όλες (κατά 5,4%). Οι τιµές για τις µ̟ανάνες, το χοιρινό, τα 
εσ̟εριδοειδή, το ηλιέλαιο και το βούτυρο αυξήθηκαν κατά 3,9%. Αντίθετα οι τιµές για τα 
αυγά µειώθηκαν σηµαντικά (κατά 15,2%), ενώ αυτές για το λί̟ος, τη ζάχαρη, τα µήλα, τα 
λαχανικά, το ρύζι και το γάλα µειώθηκαν κατά 3,2%. Οι τιµές για τα αλκοολούχα ̟οτά και 
τα ̟ροϊόντα κα̟νού αυξήθηκαν κατά 2,8%. Η άνοδος στις τιµές των µεταφορών κατά 2,4% 
οφείλεται στην αύξηση των τιµών των καυσίµων και λι̟αντικών κατά 5,4%. Τέλος οι τιµές 
των αυτοκινήτων µειώθηκαν κατά 2%.  

Ό̟ως αναφέρεται, η  κυβέρνηση της Ουκρανίας και η ∆ιοίκηση της Εθνικής Τρά̟εζας 
̟ροβλέ̟ουν ε̟ιβράδυνση του ̟ληθωρισµού γύρω στο 12%, µε  ανά̟τυξη της οικονοµίας 
κατά ̟ερί̟ου 1%, το 2016. Η αύξηση των τιµών καταναλωτή στην Ουκρανία το 2015 έφτασε 
το 43,3% α̟ό 24,9% το 2014, ενώ η ̟τώση του ΑΕΠ το 9,9% α̟ό 6,6% αντίστοιχα. 

 
 

Αύξηση τιµολογίων θέρµανσης  για τους κατοίκους του Κιέβου 
 

Τα τιµολόγια θέρµανσης για τους καταναλωτές της κρατικής ενεργειακής «PJSC 
Kyivenergo»  θα αυξηθούν α̟ό τον Ιούλιο κατά 2,1 φορές φτάνοντας τις UAH 1096 / Gcal 
(χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Εθνικής Ε̟ιτρο̟ής για την Ενέργεια, τη 
Στέγαση και τις Υ̟ηρεσίες ( NCER). Την ίδια στιγµή, τα τιµολόγια θέρµανσης για τους 
καταναλωτές της «Euro-Reconstruction LLC»  θα αυξηθούν κατά 84,5% φτάνοντας τα UAH 
947.74 / Gcal (χωρίς ΦΠΑ).  Για την διαµόρφωση των τιµολογίων  θέρµανσης λαµβάνεται  
υ̟όψη το κόστος φυσικού αερίου καθώς  και το κόστος για τη συντήρηση των υ̟οδοµών και 
υ̟ηρεσιών ̟ρος τους καταναλωτές.  

Η ∆ιοίκηση της Εθνικής Ε̟ιτρο̟ής για την Ενέργεια και τις Υ̟ηρεσίες  α̟οδίδει την αύξηση 
των τιµολογίων στην υιοθέτηση α̟ό την κυβέρνηση της α̟όφασης να αυξήσει το κόστος 
αερίου,  ̟ου ̟ωλείται σε ε̟ιχειρήσεις θέρµανσης για ̟εραιτέρω χρήση για τις ανάγκες του 
̟ληθυσµού α̟ό UAH 2994 σε UAH 6.810 ανά 1.000 κυβικά µέτρα (συµ̟εριλαµβανοµένων 
των τιµολογίων µεταφοράς και ΦΠΑ). 
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Zηµίες 150 εκατ. UAH της εταιρείας «Ukrnafta» 
 
Η δηµόσια ενεργειακή µετοχική εταιρεία «Ukrnafta», ο µεγαλύτερος ̟αραγωγός ̟ετρελαίου 
της Ουκρανίας, ̟αρουσίασε καθαρές ζηµίες ύψους 510 εκατ. UAH (18 εκατ. €) κατα το ̟ρώτο 
τρίµηνο του 2016 σε σύγκριση µε καθαρά κέρδη 1,95 δισ UAH (69 εκατ. €) την ίδια ̟ερίοδο 
̟ριν α̟ό ένα χρόνο.  Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα της το 1ο τρίµηνο του 
2016 µειώθηκαν κατά σχεδόν 61,5% φτάνοντας τα 3,1 δις UAH.  H εταιρεία ̟ραγµατο̟οίησε 
κατα  το 1ο τρίµηνο του 2016 ̟ωλήσεις ̟ετρελαίου αξίας UAH 1,8 δις (305.221 τόνους) σε 
σύγκριση µε 3.47 δισ. UAH (519.227 τόνους) κατα το 1ο τρίµηνο του 2015. Η εταιρεία 
χρωστούσε στις 31 Μαρτίου 2016 α̟ό εκκρεµείς φορολογικές υ̟οχρεώσεις UAH 10 δις (357 
εκατ. €). 
 

 Y̟ογραφή συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών µε τον Καναδά το καλοκαίρι του 2016 
 
Η Ουκρανία αναµένει την ολοκλήρωση των αναγκαίων ̟ρο̟αρασκευαστικές τεχνικών 
διαδικασιών για την υ̟ογραφή συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών µε τον Καναδά, το 
καλοκαίρι του 2016, σύµφωνα µε τον Πρέσβη του Καναδά στην Ουκρανία Roman Waschuk. 
Σύµφωνα µε την Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου Natalia 
Mykolsk,  η συµφωνία έχει µονογραφηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της νοµικής διόρθωσης 
και µετάφρασης σε τρεις ε̟ίσηµες γλώσσες. Η Ουκρανία και ο Καναδάς υ̟έγραψαν 
συµφωνία για την ολοκλήρωση των δια̟ραγµατεύσεων για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 
µεταξύ των δύο χωρών τον Ιούλιο του 2015. 
 
 

Κέρδη UAH 221 εκατ. (7 εκατ. €) για την PrivatBank 
 

Η PrivatBank (Dnipropetrovsk), η µεγαλύτερη ουκρανική τρά̟εζα, ιδιαοκτησίας του 
ισχυρού ουκρανού ολιγάρχη Κολοµόσκϋϊ, ̟αρουσίασε κέρδη UAH 211 εκατ. (7 εκατ. €) το 
̟ρώτο τρίµηνο του 2016, έναντι µόνον UAH 6 εκατ. (214.000€) ̟ριν α̟ό έναν χρόνο. 
Σύµφωνα µε τριµηνιαία έκθεση, τα καθαρά έσοδα α̟ό τόκους το 1ο τρίµηνο του 2016, 
αυξήθηκαν κατά 33,8%, σε UAH 740 εκατ (26 εκατ. €). Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε 
κατά 4,5%, σε UAH 275 δισ. (9 δις €)  και οι ̟ιστώσεις και ̟ροκαταβολές σε ̟ελάτες - κατά 
5%, σε UAH 198 δισ. (7 δις €).  Το µετοχικό κεφάλαιο ̟αρέµεινε στα  UAH 21 δισ. (750 εκατ. 
€),  ενώ η  θέση της τρά̟εζας βελτιώθηκε κατά 1,1%, σε UAH 27 δις (964 εκατ. €). 

Η PrivatBank ιδρύθηκε το 1992. Οι µεγαλύτεροι µέτοχοι της είναι οι Ihor Kolomoisky και 
Hennadiy Boholiubov.  Σηµειώνεται οτι η τρά̟εζα κατέλαβε την ̟ρώτη θέση µεταξύ των 123 
τρα̟εζών, ̟ου λειτουργούν στη χώρα,  α̟ό την 1η Οκτωβρίου, 2015, σε ό,τι αφορά το 
σύνολο του ενεργητικού (UAH 241 δισ. – 8 δις €). 

 
Ε̟ενδύσεις ύψους 800 εκατ. € α̟ό την ΕΤΕ̟ στην Ουκρανία το 2016 

 
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων (ΕΤΕ̟) σχεδιάζει  να ε̟ενδύσει ̟ερί̟ου 800 εκατ. € σε 
έργα στην Ουκρανία το 2016, ενώ στο µέλλον ̟ροβλέ̟ει ετήσια χρηµατοδότηση της χώρας 
µε έως και 1 δισ. €, σύµφωνα µε τον Jean-Jacques Soulacroup, ανώτερο στέλεχος της 
τρά̟εζας. 
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Το 2015 η ΕΤΕ̟ ̟αρείχε δάνεια ύψους ̟οσού 1,2 δισ. €. Σε συνεργασία µε την Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή,  η τρά̟εζα εξετάζει τη δυνατότητα  ε̟έκτασης  του χαρτοφυλακίου της µέχρι και 
το 1 δις €  και να διατηρήσει τον όγκο αυτό. Σύµφωνα µε τον εκ̟ρόσω̟ό της,  ̟ερί̟ου το 
60% του δανεισµού αφορά τον δηµόσιο τοµέα - την ανά̟τυξη των υ̟οδοµών, µεταφορών, 
ενέργειας, ενώ το 40% έχει ως στόχο την χορήγηση δανείων σε µικρές και µεσαίες 
ε̟ιχειρήσεις µέσω το̟ικών τρα̟εζών-εταίρων. Σηµειώνεται οτι το συνολικό χαρτοφυλάκιο 
δανείων της ΕΤΕ̟ στην Ουκρανία ανέρχεται στα 4,3 δις €. 
 

Eξαγωγές σιτηρών έως και 38 εκατ. τόνων   
 
Η Ουκρανία θα µ̟ορούσε να εξάγει κατά το γεωργικό έτος 2015/16 (Ιούλιος-Ιούνιος) έως και 
38 εκατ. τόνους σιτηρών, σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίµων 
Taras Kutovy. Ο υ̟ουργός ανέφερε ότι ̟ερί̟ου 100.000 εκτάρια µε χειµερινές καλλιέργειες 
έχουν εαναδιορθρωθεί µε νέες καλλιέργειες, ενώ µέχρι και 1 εκατοµµύριο εκτάρια µε 
ασθενείς καλλιέργειες ̟αρουσίασαν βελτίωση λόγω του καλού καιρού στην χώρα. Μέχρι την 
20η  Μαΐου τ.ε  στην Ουκρανία ̟ραγµατο̟οιήθηκε σ̟ορά  σιτηρών και ψυχανθών σε 6,8 
εκατ. εκτάρια γης (93% του στόχου ̟ου ανερχόταν στα 7,4 εκατ. εκτάρια). 
 

Η Ουκρανία αγόρασε ̟υρηνικά καύσιµα αξίας 80,5 εκατ. $ το 1ο τρίµηνο του 2016 
 
Η Ουκρανία αγόρασε ̟υρηνικά καύσιµα αξίας συνολικά 80.528.000 $, σύµφωνα µε την 
Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία, για το 1ο τρίµηνο του 2016. Ποσότητες ̟θρηνικών καυσίµων   
αξίας 47.482.000 $ αγοράστηκαν  α̟ό την Ρωσία και 33.046.000 $ α̟ό την Σουηδία. Για όλο 
το 2015 η Ουκρανία αγόρασε ̟υρηνικά καύσιµα συνολικής αξίας 643 εκατ. $. Α̟ό αυτά τα 
610.883.000 $ καταβλήθηκαν στην Ρωσία και τα 32.688.000 $ στην Σουηδία. Για το 2014,  το 
συνολικό κονδύλιο ανερχόταν στα 628.176.000 $, ενώ για το 2013 στα 600.596.000 $. Η 
«Energoatom»,  εταιρεία διαχειριστής των τεσσάρων εν λειτουργία ̟υρηνικών σταθµών της 
χώρας,  διαχειρίζεται 15 αντιδραστήρες τύ̟ου VVER, µε συνολική δυναµικότητα ̟αραγωγής 
των 13,8 GWh. 
 

H Ουκρανία α̟οστέλλει τρίτη ̟αρτίδα νέων αρµάτων µάχης «Oplot» στην Ταϊλάνδη 
 
Η Ουκρανία α̟έστειλε στην Ταϊλάνδη την τρίτη ̟αρτίδα 10 νέων αρµάτων µάχης  τύ̟ου 
«Oplot», ̟ου συναρµολογούνται στο εργοστάσιο «Malyshev Plant» στο Χάρκοβ, στο ̟λαίσιο 
υ̟ογραφείσας σύµβασης,  αξίας ̟άνω α̟ό  200 εκατοµµύρια $ ̟ου υ̟ογράφηκε το 2011. Η 
̟αρτίδα ήταν έτοιµη για α̟οστολή α̟ό τον ∆εκέµβριο του 2015. Η ̟ροσεχής  α̟οστολή εν 
λόγω αρµάτων στην Ταϊλάνδη έχει ̟ρογραµµατιστεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί ̟ερι τα µέσα στο 
2016. Η Ουκρανία ε̟ιθυµεί να ολοκληρώσει την σύµβαση στο σύνολό της µέχρι τα τέλη του 
2016.  Η ̟αράδοση ε̟ι̟λέον 29 αρµάτων θα ολοκληρωθεί αυτό το έτος, αν η στρατιωτική 
ηγεσία της Ουκρανίας σύµφωνεί, σύµφωνα µε ανώνυµη καλά ̟ληροφορηµένη ̟ηγή. Το 
άρµα µάχης τύ̟ου «Oplot» έχει σχεδιασθεί α̟ό το Γραφείο Σχεδιασµού «Morozov» µε έδρα 
το Χάρκοβο. Τα ̟ρώτα δύο άρµατα «Oplot» ανέλαβαν υ̟ηρεσία στις  ουκρανικές Ένο̟λες 
∆υνάµεις τον Μάιο του 2009. Η εταιρεία «Malyshev» ενεργο̟οίησε την υλο̟οίηση της 
σύµβασης, τον Α̟ρίλιο του 2012. Οι ε̟ενδύσεις για την κατασκευή του άρµατος ανέρχονται 
στα  30 εκατοµµύρια $. Το άρµα διαθέτει ̟ροηγµένα συστήµατα ̟ροστασίας των συσκευών 
ε̟ικοινωνίας και ελέγχου, συµ̟εριλαµβανοµένου ενεργού συστήµατος για την 
αντιµετώ̟ιση «έξυ̟νων ό̟λων», καθώς και µέσα νυχτερινής όρασης. 
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Ζηµίες UAH 11,5 δις (410 εκατ. €)  για τις ουκρανικές τρά̟εζες 

 

Μειωµένες ζηµίες ύψους UAH 11,5 δις (410 εκατ. €) ̟αρουσιάζουν οι ουκρανικές τρά̟εζες 
α̟ό τον Ιανουάριο έως τον Α̟ρίλιο του 2016,  έναντι ζηµιών 13,8 δις UAH (492 εκατ. €) την 
ίδια ̟ερίοδο ̟αρελθόντος έτους (µείωση ζηµιών κατά 16,7%). Η Κεντρική Τρά̟εζα της 
χώρας ανέφερε ότι τα έσοδα των τρα̟εζών κατά την ̟ερίοδο αυτή µειώθηκαν κατά 20,2%, 
φτάνοντας τα  56,8 δις UAH (2 δις €).  

Η µείωση αυτή συνδέεται µε την α̟ώλεια 3 δισ. UAH (107 εκατ. €) α̟ό εµ̟ορικές 
συναλλαγές µε ξένο νόµισµα. Οι α̟ώλειες για µόνο τον µήνα Α̟ρίλιο, έναντι του Μαρτίου 
µειώθηκαν κατά το ήµισυ, ενώ οι ̟ληρωµές στα α̟οθεµατικά για την κάλυψη ̟ιθανών 
ζηµιών ̟εριορίστηκαν κατά  51%, σε 5,7 δισ. UAH (203 εκατ. €) Α̟ό την 1η Μαΐου 2016, 34 
τρά̟εζες λειτουργούν µε  ζηµιές ύψους 15 δισ. UAH (535 εκατ. €), ενώ ̟ερί̟ου 75 τρά̟εζες 
̟αρουσιάζουν κέρδη ύψους 3,6 δισ. UAH (128 εκατ. €). 

 
Mείωση βασικού ε̟ιτοκίου Κεντρικής Τρά̟εζας 

 

Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) ̟ροέβη σε ελαφρά µείωση του ε̟ιτοκίου 
αναχρηµατοδότησης της γρίβνας α̟ό 19% σε 18%, σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου της 
Τρά̟εζας και  α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η ρυθµιστική αρχή ανέφερε ότι το 
ε̟ιτόκιο αναχρηµατοδότησης µειώθηκε εξαιτίας της σταθερής ε̟ιβράδυνσης του 
̟ληθωρισµού,  ̟ου κρίνεται οτι ̟ληροί τους στόχους για το 2016 και το 2017. Η Τρά̟εζα 
ανέφερε ότι τον Α̟ρίλιο του 2016 ο ̟ληθωρισµός σε ετήσια βάση µειώθηκε σε µονοψήφιο 
ε̟ί̟εδο (9,8%) για ̟ρώτη φορά στα τελευταία δύο χρόνια. Η χαµηλή εγχώρια ζήτηση, η 
µετριο̟αθής νοµισµατική ̟ολιτική και η ενίσχυση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
εθνικού νοµίσµατος κατά τους τελευταίους µήνες συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή για τον 
̟ληθωρισµό. Η NBU θεωρεί  ότι οι στόχοι του ̟ληθωρισµού για 12% (συν ή ̟λην 3 
̟οσοστιαίες µονάδες για τα τέλη του 2016) και 8% (συν ή ̟λην 2 ̟οσοστιαίες µονάδες για τα 
τέλη του 2017) είναι εφικτοί.  

Τέλος, η Κεντρική Τρά̟εζα εκτιµά οτι ο βασικός ̟αράγοντας για την ε̟ίτευξη της 
σταθερότητας των τιµών είναι η συνεργασία της Ουκρανίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο (∆ΝΤ), η α̟οφασιστικότητα της κυβέρνησης για τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων 
και η υ̟οστήριξή τους α̟ό το Κοινοβούλιο. 

 
Η Ουκρανία ε̟ιδιώκει να τερµατίσει  την εισαγωγή φυσικού αερίου α̟ό το 2020 -  

δηλώσεις υ̟ουργού  Ενέργειας 
 
Η Ουκρανία ̟ροσ̟αθεί να σταµατήσει εντελώς την εισαγωγή φυσικού αερίου, ε̟ιδιώκοντας 
αύξηση της εγχώριας ̟αραγωγής της και θέσ̟ιση µέτρων ενεργειακής α̟όδοσης και 
εξοικονόµησης ενέργειας για την χρονική ̟ερίοδο 2016-2020,  σύµφωνα µε τον Ihor Nasalyk, 
Ουκρανό Υ̟ουργό Ενέργειας και Άνθρακα. Ο Υ̟ουργός είναι ̟ε̟εισµένος ότ, την ̟ερίοδο 
αυτή,  η χώρα θα είναι σε θέση να ε̟ιτύχει ανάσχεση,  ̟ετυχαίνοντας αύξηση της εγχώριας 
̟αραγωγής κατά 7-7,5 δις κ.µ. αερίου. 
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Ο κατώτατος µισθός στην Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει να τρι̟λασιαστεί, ε̟ισηµαίνει ο 
ε̟ικεφαλής της Κρατικής Υ̟ηρεσίας Εσόδων 

 

Ο ελάχιστος µηνιαίος µισθός στην Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει να αυξηθεί α̟ό τις UAH 1.450 (52 €) 
στις 5.000 UAH (178 €), σύµφωνα µε τον Roman Nasirov, ε̟ικεφαλής της Κρατικής 
Υ̟ηρεσίας Α̟ό την 1η Μαΐου του 2016,  ο κατώτατος µισθός στην Ουκρανία αυξήθηκε α̟ό 
UAH 1.378 έως 1.450 UAH,  για τον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό του 2017, α̟ό την 1η 
∆εκεµβρίου 2016 θα αυξηθεί σε UAH 1.550 (55 €) Σύµφωνα µε τον Nasirov, ο ρυθµός 
αφαίρεσης των µισθών α̟ό την ̟αραοικονοµία, µετά α̟ό την µείωση κατά το ήµισυ του 
ενιαίου φόρου κοινωνικής ασφάλισης,  δεν είναι αρκετός για να καλύψει τα 
καθυστερούµενα έσοδα στο Ταµείο Συντάξεων.  

Σύµφωνα µε τον ίδιο,   εαν στο τέλος του 2015 συλλέχθηκαν κάθε µήνα UAH 15 δισ. (535 
εκατ. €) του ενιαίου φόρου κοινωνικής ασφάλισης, µετά τη µείωση του φόρου 
συγκεντρώθηκαν κατά τους τελευταίους µήνες µόνο UAH 10,5 δισ. (375 εκατ. €). Ο Nasirov 
̟ρόσθεσε ότι στην Ουκρανία α̟ασχολούνται σε θέσεις µισθωτης εργασίας 10 εκατοµµύρια 
άτοµ, 45% των ο̟οίων αµοίβονται µε τον κατώτατο µισθό. 

 
Προτεραιότητες Υ̟ουργού  Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων κ. Taras Kytovii- 

Συναντήσεις µε εκ̟ρόσω̟ο ΕΕ και Πρέσβη ΗΠΑ 
 

Σε ηµερίδα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο Κίεβο, µε συµµετοχή εκ̟ροσώ̟ων ξνων 
αντι̟ροσω̟ειών και διεθνών οργανισµών, ο νέος Υ̟οργός Αγροτικής ανά̟τυξης και 
τροφίµων Tarac Kytovii ̟ροσδιόρισε τους βασικούς άξονες της αγορτικής ̟ολιτικής τυης 
χώρας. Ο̟ως ο ίδιος ε̟εσήµανε, ιδιαίτερη έµφαση α̟οδίδεται στις ανα̟τυξιακές δράσεις 
̟ρος όφελος των µικρών και µεσαίων γεωργικών ε̟ιχειρήσεων του αγροτοβιοτεχνικού 
συµ̟λέγµατος, η καινοτοµικές νέες οργανικές καλλιέργειες, η αντικατάσταση των ̟αλαιών 
αρδευτικών συστηµάτων µέ νέα τεχνολογία, η ̟ροετοιµασία του θεσµικού ̟λαισίου για την 
ιδιωτιο̟οίηση κρατικών γεωργικών εκτάσεων µέσω διαγωνισµών, οι ο̟οίοι, ό̟ως ανέφερε, 
θα διενεργηθούν σε ̟λαίσια α̟όλυτης διαφάνειας και  η ̟ροσέλκυση  ξένων ε̟ενδυτών στον 
̟ρωτογενή τοµέα της χώρας.  

Σέ έκκληση ουκρανού  του Υ̟ουργου ̟ρος τους ̟αρευρισκόµενους εκ̟ροσώ̟ους της  ΕΕ και 
των λοι̟ών διεθνών χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων, ο ε̟ικεφαλής της Οµάδας Στήριξης της 
Ουκρανίας «Supporting Group For Ukraine» k. Nikolas Verlet, διαβεβαίωσε τον ουκρανό 
Υ̟ουργό για την ̟λήρη στήριξη της ΕΕ στην ̟ροσ̟άθεια της Ουκρανίας να ανασυγκροτήσει 
την αγροτική της ̟ολιτική.  

Τέλος, κατα την συνάντηση του Υ̟ουργού µε τον Πρέσβη των ΗΠΑ κ. Pyatt, εξετάσθηκαν οι 
δυνατότηες ενίσχυσης της διµερούς ε̟ενδυτικής συνεργασίας στον τοµέα της γεωργίας. Ο 
Αµερικανός Πρέσβης ε̟εσήµανε οτι, στην ̟αρούσα φάση, δραστηιο̟οιούνται ήδη στην 
Ουκρανία ̟αγκοσµίου φήµης αµερικανικοί όµιλοι, η δε συνεργασία στον αγροτικό τοµέα 
αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά. Οι δύο ̟λευρές συµφώνησαν να εξετασθούν όλα τα 
εκκρεµή θέµατα στο ̟λαίσο της ε̟ίσκεψης του υφυ̟ουργού Γεωργίας των ΗΠΑ στο Κίεβο κ. 
Michael Scuse τον Ιούνιο.    
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Συνάντηση Π/Θ Ουκρανίας Γκρόϊσµαν µε τον εκ̟ρόσω̟ο του ∆ΝΤ κ. Τόµσεν 
 

Στις 10 Μαϊου ο ουκρανός Π/Θ Γκρόϊσµαν ̟αραγµατο̟οίησε συνάτηση στο Κίεβο µε 
τον εκ̟ρόσω̟ο του ∆ΝΤ κ. Τόµσεν, κατα την ο̟οία οι διαβουλεύσεις ε̟ικεντρώθηκαν  
στην ̟ρόοδο στην εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.  Ο Π/Θ χαρακτήρισε 
το ∆ΝΤ ως «στρατηγικό σύµµαχο» της Ουκρανίας και ευχαρίστησε τον κ. Τόµσεν για την 
ε̟οικοδοµητική συνεργασία και την χρηµατοδοτική στήριξη του ∆ΝΤ ̟ρος την 
Ουκρανία.   

∆εσµευόµενος  δε οτι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει α̟αρέγκλιτα την υλο̟οίηση των 
ανειληµµένων δεσµέυσεών της έναντι του ∆ΝΤ και των ̟ιστωτών της διεθνούς 
κοινότητας,  ε̟εσήµανε οτι  µείζονος σηµασίας ̟ροτεραιότητες για την χώρα α̟οτελούν 
οι τοµείς της διαφάνειας στις δηµόσιες ̟ροµήθειες, η  ανασυγκρότητη των τελεωνείων, η 
διαφάνεια στους διαγωνισµούς για τις ιδιωτικο̟οιήσεις, η αναµόρφωση της φορολογικής 
νοµοθεσίας και του διακστικού συστήµατος καθώς και η ̟άταξη της διαφθοράς. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Μάιος 2016  

 
 
Ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό βιοµάζα - 12,7% της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας στη 

Μολδαβία 
 
Η ενέργεια ̟ου ̟αράγεται α̟ό βιοµάζα στον οικιακό τοµέα της Μολδαβίας έχει φτάσει το 
µέγεθος των  20 MW,  σύµφωνα µε τον διευθυντή του Οργανισµού για την Ενεργειακή 
Α̟όδοση Mikhail Stratan. Mέχρι σήµερα, 920 οικογένειες έχουν λάβει ε̟ιδοτήσεις για 
λέβητες βιοµάζας στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος για την ε̟ιδότηση του κόστους των 
λεβήτων βιοµάζας για τα νοικοκυριά, τις µικροε̟ιχειρήσεις και τις µικρές ε̟ιχειρήσεις, ̟ου 
ξεκίνησε το 2012. Οι ε̟ιδοτήσεις ανέρχονται στα 20 εκατ. lei. Ο Οργανισµός διαθέτει ̟οσό 
̟ου µ̟ορεί να καλύψει 150-160 αιτήσεις, µε ε̟ιδοτήσεις α̟ό 500 € έως 1.300 €, ανάλογα µε το 
είδος του λέβητα. Η Ευρω̟αϊκή Ένωση και το Πρόγραµµα Ανά̟τυξης των Ηνωµένων 
Εθνών ̟αρείχαν οικονοµικά µέσα για να καλύψουν την αυξανόµενη ζήτηση, ενώ 
ξεκινώντας α̟ό φέτος, η Μολδαβία θα ̟ροσ̟αθήσει να συµ̟ληρώσει τη χρηµατοδότηση 
α̟ό εθνικούς ̟όρους. 
 

Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας χαλαρώνει τη νοµισµατική ̟ολιτική 
 
Η εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή της Εθνικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας (BNM) µείωσε το βασικό 
ε̟ιτόκιο για τις κυριότερες ̟ράξεις νοµισµατικής ̟ολιτικής α̟ό15% σε 13% σε ετήσια βάση. 

Είναι η τέταρτη φορά φέτος ̟ου η BNM µειώνει το βασικό ε̟ιτόκιο, µε υ̟όβαθρο την 
µείωση του ̟ληθωρισµού. Το βασικό ε̟ιτόκιο έχει σταδιακά µειωθεί α̟ό 19% τοις εκατό σε 
13%. Οι α̟οφάσεις της κεντρικής τρά̟εζας  θα έχουν αρχικά ε̟ί̟τωση στις α̟οδόσεις των 
ταµειακών διαθεσίµων και στο κόστος µε το  ο̟οίο οι τρά̟εζες δανείζονται η µία α̟ό την  
άλλη. 

Το 2015, µε αυστηρότερη  νοµισµατική ̟ολιτική, και σε µια ̟ροσ̟άθεια να µειωθεί ο ρυθµός 
αύξησης του ̟ληθωρισµού, το βασικό ε̟ιτόκιο αυξήθηκε α̟ό 6,5% στα τέλη ∆εκεµβρίου 2014 
στο 19,5% το Σε̟τέµβριο του 2015. 

 
Κινεζική εταιρεία ενέργειας ενδιαφέρεται  για την υλο̟οίηση ε̟ενδυτικών σχεδίων στη 

Μολδαβία 
 

 Κρατική κινεζική εταιρεία εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την υλο̟οίηση ε̟ενδυτικών σχεδίων 
στην ενεργειακή αγορά της Μολδαβίας, συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων ̟ου σχετίζονται µε 
την ̟αραγωγή ενέργειας α̟ό ανανεώσιµες ̟ηγές, ό̟ως η αιολική ή ηλιακή ενέργεια, 
σύµφωνα µε τον Ε̟ικεφαλής της κινεζικής εταιρείας Xie Jiajie. 

∆εδοµένου ότι η Μολδαβία έχει ̟εριορισµένες ̟ηγές εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό η χώρα 
είναι ̟ρόθυµη να δηµιουργήσει τις ̟ροϋ̟οθέσεις για την υλο̟οίηση διαφόρων έργων για 
την ̟αραγωγή εναλλακτικής ηλεκτρικής ενέργειας, µόνο µετά α̟ό µελέτες σκο̟ιµότητας µε 
συγκεκριµένα κριτήρια για την εκτέλεση έργων. 


