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- Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων εκτιµά τα ̟εριουσιακά στοιχεία των αφερέγγυων
τρα̟εζών σε 46 δισ UAH (1,9 δις €) – 6.6.2015
Τα ̟εριουσιακά στοιχεία των αφερέγγυων τρα̟εζών της Ουκρανίας ανέρχονται σε 46
δισεκατοµµύρια UAH, και α̟οτελούν µία α̟ό τις ̟ηγές του σχηµατισµού αγοράς για
ε̟ενδύσεις στην χώρα, σύµφωνα µε τον Ανα̟ληρωτή ∆ιευθυντή Ταµείου Εγγύησης
Καταθέσεων Ιδιωτών Αndrey Kyiak. Ο̟ως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ταµείου, το
Ταµείο εργάζεται για τη δυνατότητα ̟ώλησης ακινήτων, όταν διαµορφωθεί η κατάλληλη
«κρίσιµη µάζα» α̟ό τα ̟εριουσιακά στοιχεία των διαφόρων αφερέγγυων τρα̟εζών.
Πρόσθεσε, ε̟ίσης, ότι οι ̟ωλήσεις θα µ̟ορούσαν να οργανωθούν στις ηλεκτρονικές
αγορές για την εξασφάλιση του µέγιστου ε̟ι̟έδου διαφάνειας. Σηµειώνεται οτι το Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων α̟οµάκρυνε 52 τρά̟εζες α̟ό την τρα̟εζική αγορά της Ουκρανίας .
Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2015, το Ταµείο ̟ροέβη σε διακανονισµούς ̟ληρωµών για 20
τρά̟εζες και κατέβαλε α̟οζηµιώσεις άνω των 10 δισ. UAH (416 εκατ. €) σε 158.719
καταθέτες.
- Νέα νοµοθεσία για δικαιώµατα (royalties) στον χώρο του ̟ετρελαίου και φυσικού
αερίου α̟ό 1ης Οκτωβρίου – 8.6.2015
Ο νόµος για τις αρχές λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου, ο ο̟οίος θα τεθεί σε ισχύ
α̟ό την 1η Οκτωβρίου του 2015, θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθεί µε νέα νοµοθεσία σχετικά µε
την καταβολή των ̟νευµατικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την Υ̟ουργό Οικονοµικών
Natalie Jaresko. Η Υ̟ουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται να υ̟οβληθεί το σχετικό νοµοσχέδιο
στη Βουλή µαζί µε το νόµο για την αγορά φυσικού αερίου δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την
νέα ̟ροσέγγιση, το νέο σύστηµα δικαιωµάτων θα ̟ρέ̟ει να εισαχθεί µαζί µε την βασική
νοµοθεσία την ίδια ηµέρα.
Ε̟ι̟ροσθέτως, η Υ̟ουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε αρχικά ̟ρογραµµατίσει να
εισαγάγει ένα νέο νόµο δικαιωµάτων την 1η Ιανουαρίου 2016.
Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας Verkhovna Rada ενέκρινε το νόµο για την αγορά φυσικού
αερίου στις 9 Α̟ριλίου 2015. Ο κύριος σκο̟ός του νόµου είναι η δηµιουργία ενός
̟ραγµατικά ανταγωνιστικού ̟εριβάλλοντος στην αγορά φυσικού αερίου, λαµβανοµένων
υ̟όψη των βασικών α̟αιτήσεων της νοµοθεσίας της ΕΕ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νόµο, η
Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για την Ενέργεια, τη στέγαση και τις Υ̟ηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (NCER)
α̟ό την 1η Οκτωβρίου θα ̟άψει να καθορίζει τις ανώτατες τιµές για το φυσικό αέριο, ε̟ί
των ο̟οίων υ̟ολογίζεται η καταβολή των ̟νευµατικών δικαιωµάτων.

1
__________________________
∆/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

- Ο Πρόεδρος Poroshenko υ̟οστηρίζει τον διαχωρισµό των µονο̟ωλίων αρχικά στην
ενέργεια – 13.6.2015
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko δήλωσε ότι υ̟οστηρίζει την κατάργηση
των µονο̟ωλίων σε βασικές κρατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τον Πρέδρο, µε ̟ολιτική
α̟όφαση θα ̟ρέ̟ει να ̟εριοριστεί στο 50% το µεγαλύτερο µερίδιο ελέγχου της αγοράς σε
συγκεκριµένες αγορές και σε 30% σε στρατηγικούς τοµείς. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα ̟ρέ̟ει
να διασ̟άσουν τα µονο̟ώλια, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόµενους
ε̟ιχειρηµατίες να υ̟ακούσουν στις διατάξεις ή να ̟ουλήσουν τις µετοχές τους. Ο Πρόεδρος
̟ρόσθεσε ότι το 80% της ̟αραγωγής θέρµανσης της χώρας βρίσκεται στα χέρια λίγων
ανθρώ̟ων, την ίδια στιγµή ̟ου τα στελέχη της Ε̟ιτρο̟ής Ανταγωνισµού ισχυρίζονται ότι
δεν υ̟άρχει µονο̟ώλιο στην συγκεκριµένη αγορά.
«Oι ουκρανικοί µακροοικονοµικοί δείκτες δεν θα ε̟ιδεινωθούν», δήλωσε ο Υ̟ουργός
Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου 14.6.2015
Οι ουκρανικοί µακροοικονοµικοί δείκτες δεν θα ε̟ιδεινωθούν στο µέλλον, σύµφωνα µε
τον Υ̟ουργό Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου Aivaras Abromavicius. Σύµφωνα µε
τον Υ̟ουργό, τα χειρότερα για τους µακροοικονοµικούς δείκτες της χώρας βρίσκονται στο
̟αρελθόν, ενώ η οικονοµική στεθαρότητα της χώρας έχει διασφαλισθεί για τους ε̟όµενους
τρείς µήνες. Περαιτέρω, εαν η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία δεν ε̟ιδεινωθεί, δεν θα
αναµένεται ε̟ιδείνωση και των δεικτών, ενώ η χώρα θα µ̟ορούσε να αναµένει συµθήκες
ανά̟τυξης το 2016. Ο Υ̟ουργός α̟έφυγε να δώσει µια ευθεία α̟άντηση για το εαν η
κυβέρνηση θα αναθεωρήσει την ̟ρόβλεψη της για τους µακροοικονοµικούς δείκτες για το
2015, λόγω της αναθεώρησης των ̟ροβλέψεων του ∆.Ν.Τ. ως ̟ρος την ̟τώση του ΑΕΠ της
Ουκρανίας φέτος στο 9% και για ̟ληθωρισµό στο 46%.
Η Ουκρανία συνεχίζει τις εισαγωγές φυσικού αερίου α̟ό την Ουγγαρία – 15.6.2015
Η Ουκρανία ε̟ανέλαβε στις 4 Ιουνίου τις εισαγωγές φυσικού αερίου α̟ό την Ουγγαρία,
σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου της PJSC Ukrtransgaz, η ο̟οία αναφέρει οτι η χώρα έλαβε
2,8 εκατ. κ.µ. φυσικού αερίου α̟ό την Ουγγαρία στις 4 Ιουνίου.
Η Ουκρανία λαµβάνει αυτό τον καιρό 27 εκατ. κ.µ. φυσικού αερίου ηµερησίως µέσω του
διαδρόµου φυσικού αερίου της Σλοβακίας. Η υ̟ηρεσία Τύ̟ου διευκρίνισε ότι α̟ό την αρχή
του έτους, η χώρα έχει εισαγάγει 5,7 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α̟ό την Ευρώ̟η, η ο̟οία είναι
42% ̟ερισσότερο α̟ό ό,τι εισήγαγε α̟ό τη Ρωσία.
Ό̟ως αναφέρθηκε, οι βασικοί ̟ροµηθευτές φυσικού αερίου στην Ουκρανία α̟ό την
Ευρώ̟η είναι οι εταιρείες RWE, Statoil, GDF Suez, E.ON, Royal Dutch Shell και TrailStone.
Η εταιρεία Ukrtransgaz, η ο̟οία ανήκει κατά 100% στην Naftogaz Ukrainy, διαχειρίζεται
ένα σύστηµα αγωγών φυσικού αερίου µε 12 υ̟όγειες εγκαταστάσεις α̟οθήκευσης φυσικού
αερίου στην Ουκρανία.
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- Η Ευρω̟αική Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) δηλώνει έτοιµη να
συνεχίσει την χρηµατοδότηση έργων στην Ουκρανία – 17.6.2015
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) είναι έτοιµη να
συνεχίσει τη χρηµατοδότηση έργων στην Ουκρανία και η Τρά̟εζα είναι σε αναµονή
συνέχισης των ε̟ιτυχών µεταρρυθµίσεων, σύµφωνα µε τον ε̟ικεφαλής της αντι̟ροσω̟είας
της ΕΤΑΑ Paul Vlaanderen, ̟ου ε̟ισκέφθηκε την Ουκρανία. Ο ίδιος ανέφερε οτι η ΕΤΑΑ
είναι έτοιµη να ̟αράσχει βοήθεια για όσο διάστηµα οι µεταρρυθµίσεις ακολουθούν τη
σωστή κατεύθυνση και ̟ροσφέρονται οι σωστές ευκαιρίες, καθώς και η ΕΤΑΑ είναι έτοιµη
να ε̟ενδύσει.
Στόχος της ε̟ίσκεψης της αντι̟ροσω̟είας της ΕΤΑΑ στο Κίεβο ήταν να εκτιµήσει την
κατάσταση στην Ουκρανία και να αναλύσει τη λειτουργία της Τρά̟εζας στη χώρα. Η
αντι̟ροσω̟εία συναντήθηκε µε τον Πρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk, την
υ̟ουργό Οικονοµικών Natalie Jaresko, την ∆ιοικητή της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας
Valeriya Gontareva, βουλευτές και εκ̟ροσώ̟ους εταιρειών ̟ου δραστηριο̟οιούνται στην
Ουκρανία. Ο κ. Vlaanderen ε̟εσήµανε την ανάγκη κατα̟ολέµησης της διαφθοράς και της
βελτίωσης του ε̟ιχειρηµατικού κλίµατος στην Ουκρανία. Εξέφρασε, ε̟ίσης, την ανάγκη να
βελτιωθεί το δικαστικό σύστηµα και η λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης σε όλα τα ε̟ί̟εδα,
καθώς και η λειτουργία των φορολογικών υ̟ηρεσιών. Ο όγκος των ε̟ενδύσεων της ΕΤΑΑ
στην Ουκρανία για το 2013 ανερχόταν σε 820 εκατ. € ενώ το 2014 έφτασε το 1,2 δις €.
Ε̟ιβράδυνση του ̟ληθωρισµού τον Μάιο στο 1,9% - 18.6.2015
Ο βασικός ̟ληθωρισµός (core inflation) στην Ουκρανία τον Μάιο του 2015
ε̟ιβραδύνθηκε στο 1,9% α̟ό 4,6% τον Α̟ρίλιο και 10,8% το Μάρτιο, σύµφωνα µε την
Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της, α̟ό την αρχή του
έτους ο βασικός ̟ληθωρισµός έχει φτάσει στο 27,7%, ενώ σε ετήσια βάση (σε σύγκριση µε τον
ίδιο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους), για τον Μάιο σε 46,5% σε σύγκριση µε 47,1% τον
Α̟ρίλιο και 44,6% το Μάρτιο. Ο βασικός διαρθρωτικός ̟ληθωρισµός δεν ̟εριλαµβάνει τις
βραχυ̟ρόθεσµες ακανόνιστες µεταβολές στις τιµές ̟ου ε̟ηρεάζονται α̟ό διάφορους
̟αράγοντες διοικητικού, συγκυριακού ή ε̟οχικού χαρακτήρα. Για ̟αράδειγµα, δεν
̟εριλαµβάνει αλλαγές στην τιµή των τροφίµων και της ενέργειας. Η αύξηση των τιµών
καταναλωτή στην Ουκρανία τον Μάιο ε̟ιβραδύνθηκε ε̟ίσης στο 2,2%, µετά το άλµα κατά
14% τον Α̟ρίλιο και 10,8% το Μάρτιο, και σε ετήσια βάση - σε 58,4% α̟ό 60,9% ένα µήνα
νωρίτερα.
Το ∆.Ν.Τ. θα συνεχίσει να ̟αρέχει χρηµατοδότηση στην Ουκρανία – 19.6.2015
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) είναι έτοιµο να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί την
ουκρανική κυβέρνηση, ακόµη και εάν οι ̟ιστωτές δεν ̟ληρωθούν α̟ό την ουκρανική
κυβέρνηση, σύµφωνα µε τον Ανα̟ληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου David
Lipton.
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Σύµφωνα µε δηλώσεις του ιδίου, το Ταµείο έχει µια ̟ολιτική δανεισµού ακόµη και για
ληξι̟ρόθεσµες οφειλές, ̟ου του ε̟ιτρέ̟ει να συνεχίσει να δανείζει σε ένα κράτος µέλος,
όταν αυτό έχει ληξι̟ρόθεσµες οφειλές µε τους ιδιώτες ̟ιστωτές του, εφ' όσον όµως
ικανο̟οιεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ρος το Ταµείο. Το Ταµείο θα µ̟ορούσε να εκταµιεύσει την
ε̟όµενη δόση του ̟ρογράµµατος διάσωσης στην Ουκρανία, ̟αρά τις στάσιµες
δια̟ραγµατεύσεις για αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας, ενισχύοντας την θέση της
χώρας στις δια̟ραγµατεύσεις µε τους ̟ιστωτές της, σύµφωνα µε την Wall Street Journal.
Αξιωµατούχοι του ∆ΝΤ είχαν ̟ροηγουµένως τονίσει την σηµασία της ε̟ίτευξης
συµφωνίας αναδιάρθρωσης χρέους µε τους ̟ιστωτές της Ουκρανίας, ̟ριν εγκρίνει το ταµείο
την καταβολή της ε̟όµενης δόσης. Μετά τις ̟αρατηρήσεις του κ. Lipton, τα ουκρανικά
οµόλογα Ιουλίου 2017 έ̟εσαν στα 51,16 σεντ ανά $ 1 ονοµαστικής αξίας. Το Ταµείο
αναµένει ότι οι Ουκρανοί θα ̟ιέσουν για µια συµφωνία µε ο̟οιουσδή̟οτε όρους ̟ου θα
ικανο̟οιήσουν τα κριτήρια βιωσιµότητας χρέους του ταµείου. Η Υ̟ουργός Οικονοµικών
της Ουκρανίας Natalie Jaresko δήλωσε σε συνέντευξη ότι η ε̟ίτευξη µιας συµφωνίας για την
αναδιάρθρωση ευρωοµολόγων α̟ό την Ουκρανία δεν είναι µια κρίσιµη ̟ροϋ̟όθεση για
την ̟αροχή της ε̟όµενης 1,7 δις $ στην Ουκρανία α̟ό το ∆ΝΤ.
Πρόβλεψη Υ̟ουργικού Συµβουλίου για την ανά̟τυξη στο 2% το 2016 – 20.6.2015
Το Υ̟ουργικό Συµβούλιο, στο σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού του για το 2016, ̟ροβλέ̟ει ρυθµό
αύξησης του ̟ραγµατικού ΑΕΠ κατά 2%, ̟ληθωρισµό (∆εκέµβριος 2015-∆εκέµβριος 2016)
στο 9%, τιµές ̟αραγωγού αυξηµένες κατά 12% και µέση ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος
έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. στις UAH 22,5 ανά $ 1. Το ∆.Ν.Τ. είναι σύµφωνο µε τις
̟ροβλέψεις αυτές, ό̟ως δήλωσε η Υ̟ουργός Οικονοµικών Natalie Jaresko. Προηγουµένως,
στο τέταρτο σουηδο-ουκρανικό Ε̟ιχειρηµατικό Φόρουµ, η υ̟ουργός Οικονοµικών δεν
µ̟όρεσε να ̟ραγµατο̟οιήσει ̟ρόβλεψη για την οικονοµική ανά̟τυξη για το τρέχον έτος.
Η ύφεση εκτιµάται στο 9% για το 2015 ή ίσως και για ̟ερισσότερο, σύµφωνα µε την
Υ̟ουργό.
Ο όµιλος Danone ε̟ενδύει UAH 200 εκατ. σε εργοστάσιο Kremez – 22.6.2015
Ο όµιλος εταιρειών Danone εταιρείες σχεδιάζει να ε̟ενδύσει UAH 200 εκατ. (̟ερί̟ου 8 εκ.
€) για τον εκσυγχρονισµό της ̟αραγωγής στο εργοστάσιο Kremez (̟εριοχή Πολτάβα) το
2015. Σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Danone στην Ουκρανία Marek Wojtyna,
η ε̟ένδυση θα χρησιµο̟οιηθεί για την αγορά και εγκατάσταση νέου εξο̟λισµού για την
̟αραγωγή ̟ηγµένου γάλακτος για τυρί. Η ̟αραγωγική ικανότητα του εργοστασίου, µετά
τη σχετική ολοκλήρωση των εργασιών, θα αυξηθεί σε 70.000 τόνους γαλακτοκοµικών
̟ροϊόντων ανά έτος. Κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του 2015, η Danone σχεδιάζει να ̟αράγει
̟ερί̟ου 60.000 τόνους γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων στην Ουκρανία, η ο̟οία αντιστοιχεί
̟ερί̟ου µε την ίδια ̟οσότητα του ̟ροηγούµενου έτους. Πέρυσι, τα εργοστάσια της εταιρείας
̟αρήγαγαν συνολικά 135.000 τόνους γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων.
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Η Ουκρανία και ο Καναδάς ε̟ισ̟εύδουν τις συνοµιλίες για δηµιουργία Ζώνης
Ελευθέρου Εµ̟ορίου
Η Ουκρανία και ο Καναδάς θα ε̟ιταχύνουν τις συνοµιλίες σχετικά µε την δηµιουργία
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro
Poroshenko και ο Πρωθυ̟ουργός του Καναδά Στίβεν Χάρ̟ερ συζήτησαν τα θέµατα της
διµερούς συνεργασίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνοµιλίας, και συµφώνησαν να
ε̟ιταχύνουν τη διαδικασία των δια̟ραγµατεύσεων για το σχηµατισµό ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών. Οι δύο άνδρες τόνισαν ότι η δηµιουργία της ζώνης ελευθέρων συναλλαγών
µεταξύ της Ουκρανίας και του Καναδά θα α̟οτελεί ένα θετικό µήνυµα για τους ε̟ενδυτές
και τις ε̟ιχειρήσεις στις δύο χώρες, καθώς θα ενισχύσει και τις διµερείς σχέσεις. O κ. Harper
εξήρε τις ̟ροσ̟άθειες των ουκρανικών αρχών και του Προέδρου Poroshenko, ιδίως στην
̟ορεία ̟ρος την αναµόρφωση της Ουκρανίας. Ο ̟ρωθυ̟ουργός του Καναδά έχει
διαβεβαιώσει για την ̟ρόθεσή του να βοηθήσει στην κινητο̟οίηση της διεθνούς ̟ολιτικής
και οικονοµικής υ̟οστήριξης για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος Poroshenko ευχαρίστησε τον
κ. Χάρ̟ερ για την ε̟ίσκεψή του στην Ουκρανία ενόψει της Συνόδου Κορυφής των G7.
- Η ̟ρόσθετη κεφαλαιο̟οίηση τρά̟εζας Oschadbank εκτιµάται σε 20 δις UAH, ενω της
Ukreximbank σε 26 δις UAH – 23.6.2015
Το α̟αιτούµενο ̟οσό για την ̟ρόσθετη κεφαλαιο̟οίηση των κρατικών τρα̟εζών
ανέρχεται σε 46,8 δισ. UAH (1,8 δις €), σύµφωνα µε έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 30
κρατικές ε̟ιχειρήσεις µε οικονοµικά ̟ροβλήµατα και κινδύνους. Η αξιολογηµένη ε̟ι̟λέον
κεφαλαιο̟οίηση για την Oschadbank είναι 20 δισ. UAH (830 εκατ. €) της Ukreximbank ̟ερί̟ου 26 δισεκατοµµύρια UAH (1,083 εκατ. €), και της Ukrgasbank - σχεδόν 800
εκατοµµύρια UAH (33 εκατ. €).
Ωστόσο, λαµβάνοντας υ̟όψη το γεγονός ότι η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας δεν θα
ε̟ιµείνει στην ̟ρόσθετη κεφαλαιο̟οίηση των κρατικών τρα̟εζών το τρέχον έτος, το ̟οσό
της θα ̟ρέ̟ει να καθοριστεί, λαµβάνοντας υ̟όψη τις α̟αιτήσεις των ̟ιστωτών και την
τρέχουσα ρευστότητα των τρα̟εζών. Προβλέ̟εται ότι η Oschadbank θα ̟ραγµατο̟οιήσει
κέρδη 450 εκατ. UAH το 2015 (18,7 εκατ. €), η Ukreximbank ζηµιές 10,4 δισεκατοµµύρια
UAH (430 εκατ. €) ενώ η Ukrgasbank κέρδη 200 εκατοµµύρια UAH (8,3 εκατ. €). Το µετοχικό
κεφάλαιο της Oschadbank είναι 29,9 δισ. UAH (1,2 δις €), της Ukreximbank - 21,7 δισ. UAH
(904 εκατ €) και της Ukrgasbank - 13,2 δισ. UAH (550 εκατ. €).
Η Oschadbank ̟αρουσίασε κέρδη 870 εκατ. UAH (36 εκατ. €) κατα το 1ο τρίµηνο του
2015, ενώ οι άλλες δύο τρά̟εζες Ukreximbank και Ukrgasbank α̟ώλειες 4,5 δις UAH (187
εκατ. €), και 400 εκατ. UAH (16 εκατ. €) αντίστοιχα.
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Πρωθυ̟ουργός Yatseniuk: Η Ουκρανία α̟οκτήσει το 100% της δικής της ̟αραγωγής
φυσικού αερίου σε δέκα χρόνια – 26.6.2015
Ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk δήλωσε ότι η Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει
να στραφεί σε α̟οκλειστικά εγχώρια εξόρυξη φυσικού αερίου α̟ό το 2025. Για τον
Πρωθυ̟ουργό, η χώρα έχει ένα κοινό καθήκον: σε δέκα χρόνια να καλύψει ̟λήρως τις δικές
της ανάγκες σε φυσικό αέριο, να αυξήσει την εξόρυξη φυσικού αερίου για να εκ̟ληρώσει
αυτό το καθήκον, αλλά την ίδια στιγµή να διατηρήσει την τιµή του φυσικού αερίου σε
ανεκτές τιµές αγοράς. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Ουκρανία έχει αρκετούς στόχους: α) να γίνει
ενεργειακά ανεξάρτητη χώρα, β) να αυξήσει την ̟αραγωγή φυσικού αερίου, ώστε να
α̟αλλαγεί α̟ό την εξάρτηση α̟ό την Ρωσική Οµοσ̟ονδία, γ) να µειώσει την κατανάλωση
ενεργειακών ̟όρων και δ) να καταστήσει την οικονοµία της χώρας ενεργειακά α̟οδοτική
και ανταγωνιστική.
Η Ε̟ιτρο̟ή Νοµισµατικής Πολιτικής της Κεντρικής Τρά̟εζας ̟ροτείνει τη
διατήρηση του ε̟ιτοκίου αναχρηµατοδότησης κατά 30% - 29.6.2015
Η ε̟ιτρο̟ή νοµισµατικής ̟ολιτικής της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU)
̟ρότεινε το ̟οσοστό αναχρηµατοδότησης να ̟αραµείνει αµετάβλητο στο 30% για να
στηριχθούν οι θετικές αλλαγές στην αγορά χρήµατος και να διασφαλισθεί η ̟εραιτέρω
σταθερο̟οίηση. Σε ̟ερί̟τωση ̟εραιτέρω υ̟οχώρησης των ̟ληθωριστικών κινδύνων, η
Ε̟ιτρο̟ή κινείται ̟ρος την α̟ελευθέρωση της νοµισµατικής ̟ολιτικής στο εγγύς µέλλον.
Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής σηµείωσαν ελαφρά µείωση των κινδύνων του ̟ληθωρισµού ̟αρά τα
συνεχή υψηλά ̟οσοστά ̟ληθωρισµού. Η ενίσχυση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας UAH /
USD α̟ό τον Α̟ρίλιο και ο ̟εριορισµός των διακυµάνσεων της τιθάσευσαν την δυναµική
των τιµών. Η βελτίωση της κατάστασης στην αγορά συναλλάγµατος και η σταθερο̟οίηση
των ̟ροσδοκιών των ̟ολιτών συνέβαλε στην ε̟ιστροφή των καταθέσεων στο τρα̟εζικό
σύστηµα: η αξία τους σε εθνικό νόµισµα έχει αυξηθεί κατά 1,9% α̟ό τις αρχές του Ιουνίου
του 2015.
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Ιούνιος 2015

Η Παγκόσµια Τρά̟εζα αναθεωρεί ̟ροβλέψεις της σχετικά µε την εξέλιξη της
οικονοµίας της Μολδαβίας το 2015 – 7.6.2015
Η Παγκόσµια Τρά̟εζα (ΠΤ) ε̟ανεξετάζει την ̟ρόβλεψη της για ύφεση έως 2% όσον
αφορά την οικονοµία της Μολδαβίας το 2015, α̟ό ̟ρόβλεψη για ανά̟τυξη 3%, ό̟ως
αναµενόταν κατα τον ̟αρελθόντα Ιανουάριο, σύµφωνα µε τις ̟αγκόσµιες οικονοµικές
̟ροο̟τικές, ̟ου δηµοσιεύθηκε στις 10 Ιουνίου.
Οι εµ̟ειρογνώµονες της ΠΤ ̟ροβλέ̟ουν ύφεση 2% στην οικονοµία της Μολδαβίας,
λόγω της ̟εριφερειακής κρίσης και της µείωσης της ζήτησης α̟ό το εξωτερικό. Η
̟εριφερειακή κρίση είχε σηµαντικές αρνητικές συνέ̟ειες για την ̟εριοχή,
̟εριλαµβανοµένης της Μολδαβίας, µέσω του εµ̟ορίου ̟ου άρχισε να καταγράφει
δραµατιή ̟τώση κατα το τελευταίο τρίµηνο του 2014.
Η υ̟οτίµηση του εθνικού νοµίσµατος, η ο̟οία οδήγησε στην αύξηση του ̟ληθωρισµού,
ανάγκασε κεντρικές τρά̟εζες διαφ’ορων χωρών (Αρµενία, Γεωργία, Μολδαβία) να
αυξήσουν τα βασικά ε̟ιτόκια, ενώ την ίδια στιγµή, η ροή των εµβασµάτων µειώθηκε και η
υ̟οτίµηση του ρωσικού ρουβλίου και η ενίσχυση του δολαρίου οδήγησαν σε ε̟ιδείνωση της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Οι ίδιοι εµ̟ειρογνώµονες ισχυρίζονται ότι οι αρχές ̟ρέ̟ει να
αναγνωρίσουν τις α̟ώλειες ̟ου υφίσταται η χώρα εξαιτίας της κατάστασης στον τρα̟εζικό
τοµέα και να ε̟ανεξετάσει την ̟ρολη̟τική ε̟ο̟τεία των τρα̟εζών, ̟ροκειµένου να
ελαχιστο̟οιηθούν µελλοντικοί κίνδυνοι.
- Η Μολδαβία ε̟αναλαµβάνει εξαγωγές φρούτων στην αγορά της Ρωσίας – 14.6.2015
Η Μολδαβία ξανάρχισε τις εξαγωγές φρούτων στη Ρωσία, µε την εγγύηση της Εθνικής
Υ̟ηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ANSA) της χώρας. Οι εξαγωγές
ε̟ανεκκίνησαν µετά α̟ό θετική ε̟ανεξέταση α̟ό τους εµ̟ειρογνώµονες της
Οµοσ̟ονδιακής
Υ̟ηρεσίας
Κτηνιατρικής
και
Φυτοϋγειονοµικής
Ε̟ιτήρησης
«Rosselkhoznadzor» της Ρωσίας, κλιµάκιο της ο̟οίας ε̟ιθεώρησε τους ̟αραγωγούς και
τους µηχανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ροϊόντων της Μολδαβίας στα τέλη Μαΐου, σύµφωνα µε
ανακοινωθέν της ANSA. Η ρωσική ε̟ιθεώρηση ε̟έτρεψε την εξαγωγή µήλων, αχλαδιών,
φρέσκων κυδωνιών, βερίκοκων, κερασιών,βύσσινων, ροδάκινων, νεκταρινιών, δαµάσκηνων
και φρέσκων αγριοδαµάσκηνων. Ο αριθµός των εταιρειών ̟ου α̟έκτησαν το δικαίωµα να
εξάγουν φρούτα στην Ρωσία είναι ̟εριορισµένος και ̟εριλαµβάνει τις εταιρείες Grimafruct,
Agrodenidan, Olimp, Altin Alma, Bacaian Com, Oguzagroprom, Pobeda Colhoz, καθώς και
εκείνες ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις ̟εριοχές Grigoriopol, Dubasari, Camenca, Ribnita και
Slobozia και έχουν ̟εριληφθεί στον σχετικό κατάλογο.
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Η ρωσική ε̟ο̟τική υ̟ηρεσία «Rosselkhoznadzor» χορήγησε δοκιµαστικά το άδεια
εξαγωγής, ενώ για την υ̟ηρεσία ANSA η φυτοϋγειονοµική ̟ιστο̟οίηση θα είναι αυστηρή,
̟ροκειµένου να να εξασφαλιστεί η αξιο̟ιστία των µολδαβικών ̟ροιόντων στη ρωσική
αγορά.
- Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα χορηγήσει χρηµατοδοτική βοήθεια ύψους € 64 εκατ. για την
ανά̟τυξη της Μολδαβικής γεωργίας – 18.6.2015
Το υ̟ουργικό συµβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε σχέδιο νόµου για την κύρωση της
συµφωνίας χρηµατοδότησης για την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος «ENPARD Moldova» το
ο̟οίο σκο̟έι στην στήριξη της γεωργίας και της αγροτικικής συνεργασίας µεταξύ της
Μολδαβίας και της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής. Η συµφωνία ̟ροβλέ̟ει την εκταµίευση € 64
εκατ. €, τα ο̟οία η χώρα θα λάβει εφ' όσον ̟ληροί ̟ροϋ̟οθέσεις, συµ̟εριλαµβανοµένης
αυτής να σηµειώσει ̟ρόοδο στην εφαρµογή των δράσεων ̟ου ̟εριέχονται στην Εθνική
Στρατηγική Αγροτικής Ανά̟τυξης για την ̟ερίοδο 2014-2020. Η ̟ερίοδος υλο̟οίησης θα
είναι 84 µήνες.
Ο Υ̟ουργός Γεωργίας και Βιοµηχανίας Τροφίµων Ion Soula δήλωσε ότι η εφαρµογή του
̟ρογράµµατος «ENPARD Moldova» θα συµβάλει στην ανά̟τυξη των δυνατοτήτων
εξαγωγών των κύριων ̟ροϊόντων της Μολδαβίας στην αγορά της ΕΕ. Την ίδια στιγµή, οι
συνθήκες εργασίας στις αγροτικές ̟εριοχές θα βελτιωθούν, και η ασφάλεια των τροφίµων θα
εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή ̟ολιτικών βιώσιµης ανά̟τυξης.
Η Μολδαβία θα λάβει δάνειο 12 εκατ. $ για αγρότες – 22.6.2015
Η «International Development Association», του οµίλου της Παγκόσµιας Τρά̟εζας, θα
χορηγήσει δάνειο στη Μολδαβία, ύψους 12 εκατ. $, για την εφαρµογή ανταγωνιστικών
δράσεων στον χώρο της γεωργίας. Η κυβέρνηση ενέκρινε σχετικό σχέδιο νόµου για την
κύρωση της συµφωνίας χρηµατοδότησης σήµερα.
Ο Υ̟ουργός Γεωργίας και Τροφίµων Ion Soula δήλωσε ότι το σχέδιο έχει ως στόχο την
άµβλυνση των ̟εριορισµών ̟ου ε̟έβαλε η Ρωσία την ̟ερίοδο 2013-2014 µε γνώµονα την
̟ροσφορά α̟οζηµιώσεων στους αγρότες, ̟ου καλλιεργούσαν µήλα, δαµάσκηνα και
σταφύλια. Οι ̟αραγωγοί ̟ου έχουν φυτείες µέχρι 15 εκτάρια θα είναι ε̟ιλέξιµοι στο
̟λαίσιο του έργου. Οι διατάξεις της συµ̟ληρωµατικής συµφωνίας χρηµατοδότησης θα
εφαρµοστούν για την ̟ερίοδο Ιουλίου 2015 µε Ιούλιο 2017. Το δάνειο χορηγείται για 25
χρόνια, µε ̟ερίοδο χάριτος ̟έντε ετών.
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