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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιούλιος 2016  

 
Γερµανική βοήθεια στην Ουκρανία για ενέργεια, υ̟οδοµές και σιδηροδρόµους 

 
Ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας Volodymyr Groysman δήλωσε ότι η Γερµανία σκο̟εύει, 
µέχρι τέλους  τρέχοντος έτους,  να χορηγήσει  χρηµατοδοτική βοήθεια ύψους 300 εκατ. € 
στην Ουκρανία για την βελτίωση των υ̟οδοµών της χώρας, µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα 
της ενέργειας και των σιδηροδροµικών δικτύων. Κλιµάκιο της γερµανικής κρατικής 
τρά̟εζας KfW έφτασε στην Ουκρανία στις 4 Ιουλίου µε στόχο την εξέταση και τον 
συντονισµό υλο̟οίησης σχεδίων, καθώς και την έγκριση του δεύτερου µέρους του  
χρηµατικού δανείου των 300 εκατ. €,  η εκταµίευση των ο̟οίων αναµένεται  µέχρι το τέλος 
του 2016. Σηµειώνεται οτι το Μνηµόνιο Κατανόησης  µεταξύ της κυβέρνησης της Ουκρανίας 
και της κυβέρνησης της Γερµανίας για συνολική χρηµατοδότηση 500 εκατ. € υ̟εγράφη στο 
Βερολίνο την 1η Α̟ριλίου 2015. Τον Ιούλιο του 2015 το κοινοβούλιο της Ουκρανίας 
ε̟ικύρωσε το Μνηµόνιο αυτό. 
 

Η Κεντρική Τρά̟εζα ζητά την στήριξη του Κοινοβουλίου για µεταρρυθµίσεις 
 
Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) ε̟εσήµανε οτι ο έλεγχος των ̟ληθωριστικών 
̟ιέσεων, η α̟ελευθέρωση της τρα̟εζικής αγοράς και η διευθέτηση του ζητήµατος των 
̟ροβληµατικών δανείων α̟οτελούν κορυφαίες ̟ροτεραιότητές της για την ̟ερίοδο 2016 - 
2017. Σύµφωνα µε το σχετικό ανακοινωθέν,  η δοµική µεταρρύθµιση του χρηµατο̟ιστωτικού 
τοµέα α̟οτελεί  το  ̟λέον ε̟ιτυχηµένο και µεγάλης κλίµακας εγχείρηµα, ̟ου έγινε ̟οτέ στην 
Ουκρανία και δηµιουργεί τις βάσεις για ένα σταθερό και ευέλικτο οικονοµικό σύστηµα. 
Ο ανα̟ληρωτής διοικητής Vladyslav Rashkovan θεωρεί ότι η Τρά̟εζα, καθώς και το 
τρα̟εζικό σύστηµα συνολικά,  ̟έρασαν µια µεγάλη δοκιµασία κατα την ̟ερίοδο 2014-2015, 
όµως  η εφαρµογή των κατάλληλων µακροοικονοµικών µέτρων σταθερο̟οίησης βοήθησε να 
ξε̟ερασθεί η κρίση και να αρχίσει η ε̟ανεκκίνηση οµαλής λειτουργίας του τρα̟εζικού και 
χρηµατο̟ιστωτικού εν γένει τοµέα. Τέλος, στο ανακοινωθέν σηµειώνεται οτι η ̟εραιτέρω 
ε̟ιτυχής υλο̟οίηση του ολοκληρωµένου ̟ρογράµµατος ανά̟τυξης του χρηµατο̟ιστωτικού 
τοµέα µέχρι το 2020 α̟αιτεί την υ̟οστήριξη του Κοινοβουλίου, στο ο̟οίο έχουν ήδη 
υ̟οβληθεί ̟ερισσότερα α̟ο 20 οικονοµικά νοµοσχέδια ̟ρος ψήφιση. 
 

Αύξηση κεφαλαιο̟οίησης του τρα̟εζικού συστήµατος α̟ό τις αρχές του 2015 
 
Παρά την µείωση του αριθµού τρα̟εζών, η κεφαλαιο̟οίηση του ουκρανικού τρα̟εζικού 
συστήµατος έχει αυξηθεί κατά 18% α̟ό τις αρχές του 2015 και ανήλθε σε ύψος  218 δισ. UAH 
(7,7 δισ. €) την 1η Μαΐου 2016, σύµφωνα µε ̟αρουσίαση, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε 
συνέντευξη Τύ̟ου της Τρά̟εζας. Ο αριθµός των τρα̟εζών κατά την ίδια ̟ερίοδο µειώθηκε 
α̟ό 147 σε 109. Μετά α̟ο την λεγόµενη «δοκιµασία αντοχής» (stress tests), το µετοχικό 
κεφάλαιο των ̟ρώτων 20 τρα̟εζών της χώρας αυξήθηκε κατά 98,6 δισ. UAH (3,5 δισ. €). Η 
Κεντρική Τρά̟εζα ανέφερε ότι το µερίδιο των ̟ροβληµατικών δανείων στα χαρτοφυλάκια 
των τρα̟εζών, την 1η  Ιουν. 2016 αυξήθηκε α̟ό 27% σε 36%. Σύµφωνα µε την Κεντρική 
Τρά̟εζα, ο χρηµατο̟ιστωτικός τοµέας είναι ̟λέον ̟λήρως διαφανής, µε α̟όλυτα 
εξακριβωµένη την ταυτότητα του 98,7% των ιδιοκτητών τρα̟εζών. Τα στοιχεία ενεργητικού 
των τρα̟εζών,  ̟ου α̟οµακρύνθηκαν α̟ό την αγορά,  ανέρχονται σε 416 δισ. UAH (14,8 δις 
€),  ενώ το σύνολο των εγγυηµένων καταθέσεων ανέρχονται στα 81,8 δισ. UAH (2,9 δισ. €). 
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Εκτιµήσεις για αύξηση  άµεσων ξένων ε̟ενδύσεων στην Ουκρανία το 2017 
 

 Το Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου της Ουκρανίας εκτιµά οτι το ύψος των 
άµεεσων ξένων ε̟ενδύσεων (ΑΞΕ) στην χώρα θα ανέλθει  στα 4,5 δισ. χώρα το 2017, 
αναµένοντας ταυτόχρονα για το ίδιο έτος αισθητή τόνωση και των εγχώριων ε̟ενδύσεων. Οι 
σχετικές ̟ροβλέψεις ̟αρουσιάσθηκαν α̟ό την Ανα̟λ. Πρωθυ̟ουργό Yiulia Kovaliv σε 
συνεδρίαση του υ̟ουργικού συµβουλίου. Η κ. Kovaliv ε̟εσήµανε οτι, κατά τους ̟ρώτους 
̟έντε µήνες του τρέχοντος έτους, οι ΑΞΕ στην Ουκρανία ανήλθαν σε 1,8 δις $ έναντι 400 
εκατ. για την ίδια ̟ερίοδο του ̟ροηγούµενου έτους. Σύµφωνα µε την ουκρανική κυβέρνηση, 
η εξέλιξη αυτή  δείχνει ότι η οικονοµία της χώρας καταγράφει τα ̟ρώτα σηµαντικά σηµάδια 
ανάκαµψης και οτι οι ξένοι ε̟ενδυτές αρχίζουν να εµ̟ιστεύονται την ουκρανική οικονοµία. 
 

Αντιρρήσεις Ουκρανίας για κατασκευή αγωγού «Nord Stream 2»   
 

Η Ουκρανία, µέσω του ε̟ικεφαλής της κρατικής ενεργειακής «Naftogaz» Andrei Kobolev, 
̟ροτείνει την διοργάνωση ανοιχτής συζήτησης, κατα την ο̟οία θα εξετασθούν όλες οι 
αρνητικές ̟αράµετροι   για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώ̟ης α̟ό την κατασκευή του 
αγωγού Nord Stream 2. Οι χώρες της Ανατ. και Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης ήταν,  σύµφωνα 
µε τον Kobolev,  αντίθετες σε αυτό το έργο, ενώ και η Ιταλία ̟ροσανατολίζεται ̟λέον σε 
̟αρόµοια θέση. Α̟ό ουκρανικής ̟λευράς,  αναµένεται οτι θα υ̟άρξει ανοιχτή συζήτηση για 
τους κινδύνους,  ̟ου το έργο αυτό συνε̟άγεται για την Ευρώ̟η και την ΕΕ. Σύµφωνα µε τον 
Kobolev, ορισµένες ευρω̟αϊκές χώρες είναι έτοιµες να ̟ροβούν σε ̟αραχωρήσεις ̟ρος τη 
Ρωσία για την υλο̟οίηση του έργου αυτού,  µε αντάλλαγµα οικονοµικά και γεω̟ολιτικά 
οφέλη, µε κίνδυνο εξάλειψης του δροµολογίου µεταφοράς αερίου α̟ό τη Ρωσία ̟ρος την 
Ευρώ̟η µέσω της Ουκρανίας. Ο ίδιος αξιωµατούχος υ̟ογράµµισε οτι, εαν ο αγωγός αυτός 
κατασκευαστεί, η διαδροµή της ̟αροχής φυσικού αερίου α̟ό τη ρωσική ε̟ικράτεια µέσω 
του ουκρανικού εδάφους ̟ρος την Ευρώ̟η θα τρο̟ο̟οιηθεί και η εξέλιξη αυτή θα ε̟ηρεάσει 
̟ολλούς αγωγούς στην Ανατολική Ευρώ̟η, ̟ροκαλώντας ε̟ιζήµια α̟οτελέσµατα,  όχι µόνο 
για την Ουκρανία. Το ενεργειακό έργο «Nord Stream 2» ̟ροβλέ̟ει τη δηµιουργία αγωγού, 
µε δυναµικότητα 55 δισ. κ.µ. ετησίως α̟ό τη Ρωσία ̟ρος τη Γερµανία,  κατά µήκος του 
̟υθµένα της Βαλτικής Θάλασσας. Οι συµµετέχοντες στην κοινο̟ραξία «Nord Stream « είναι 
η ρωσική «Gazprom», οι γερµανικές «BAS» και «E.ON», η γαλλική «Engie», η αυστριακή 
«OMV» και η αγγλο-ολλανδική «Shell». 

 
Έτος ρεκόρ για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας 

 
Το Υ̟ουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίµων της Ουκρανίας ανακοίνωσε οτι οι 
εξαγωγές σιτηρών α̟ό την Ουκρανία την ̟ερίοδο 2015/16 (Ιούλιος-Ιούνιος) ανήλθαν σε 
39.415.000 τόνους, όγκος κατα 13% µεγαλύτερος α̟ό κατά τη διάρκεια της ̟ροηγούµενης 
σεζόν. Το Υ̟ουργείο ανέφερε σε δελτίο Τύ̟ου ότι οι εξαγωγές σίτου ανήλθαν σε 17.354.000 
τόνους, οι εξαγωγές αραβόσιτου σε 17.396.000 τόνους, οι εξαγωγές κριθαριού σε 4.409.000 
τόνους και άλλων καλλιεργειών εν γένει σιτηρών σε 256.000 τόνους. Σύµφωνα µε την 
Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία, η συγκοµιδή σιτηρών στην Ουκρανία κατα το 2015 ανήλθε 
στους 59.960.000 τόνους, ̟οσότητα κατά 6,1% µεγαλύτερη α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος. Το 
Υ̟ουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) υ̟ολογίζει την συγκοµιδή σιτηρών στην Ουκρανία 
για το 2016 στους 59 εκατοµµύρια τόνους, τις δε εξαγωγές σιτηρών α̟ο Ουκρανία στους 32 
εκατοµµύρια τόνους. 
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Μείωση ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τους ̟υρηνικούς σταθµούς 

 
Οι ̟υρηνικοί σταθµοί ηλεκτρο̟αραγωγής (NPP) στην Ουκρανία µείωσαν την ̟αραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9,5% την ̟ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 (κατά 4,2 δισ. 
κιλοβατώρες) σε σύγκριση µε την ίδια ̟ερίοδο το 2015, φτάνοντας τον όγκο ̟αραγωγής  στα 
40,2 δισ. κιλοβατώρες. Σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία, για τους έξι µήνες του τρέχοντος 
έτους,  η ̟αραγωγή του ̟υρηνικού σταθµού της Zaporizhia ανήλθε σε 14,3 δις kWh (-20,2% ), 
του Γιουζνουκράινσκ σε 7,8 δις kWh (- 10,5%), του Rivne σε 9,37 δις  kWh (- 0,9%) , και του 
Khmelnytsky σε 8,5 δις  kWh (+ 4,9% ). Τον Ιούνιο του 2016 η συνολική ̟αραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας µειώθηκε κατά 20,6% (κατά 1,4 δις κιλοβατώρες) σε σύγκριση µε τον 
ίδιο µήνα ̟έρυσι, φτάνοντας τα 5,4 δις kWh. Η κρατική ενεργειακή ε̟ιχείρηση 
«Energoatom» µείωσε την ̟αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 0,8% το 2015 σε σχέση µε το 
2014, φτάνοντας τα 87,8 δις kWh. 
 

A̟ο̟ληθωρισµός 0,1% τον Ιούλιο 
 
Οι τιµές καταναλωτή µειώθηκαν κατά 0,1% τον Ιούλιο του 2016, σύµφωνα µε την κρατική 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ουκρανίας. Ειδικότερα, οι τιµές των τροφίµων και µη 
αλκοολούχων ̟οτών µειώθηκαν  κατά 0,9%, των ρούχων και υ̟οδηµάτων κατά 3,5%, των 
υ̟ηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά 1,7%  και των υ̟ηρεσιών υγειονοµικής ̟ερίθαλψης κατά 
0,2%. Ως ̟ρος την εξελικτική διακύµανση, σηµειώνεται οτι κατα την ̟ερίοδο Ιανουαρίου – 
Ιουλίου 2016 ο ̟ληθωρισµός ανήλθε στο 4,8%. Το 2015, ο ̟ληθωρισµός στην Ουκρανία 
ανήλθε στο 43,3%, το 2014 στο 24,9%, το 2013 στο 0,5%, ενω το 2012 καταγράφτηκε 
α̟ο̟ληθωρισµός κατά 0,2% και το 2011 ο ̟ληθωρισµός ανήλθε στο 4,6%. Για το 2016, ο 
̟ροϋ̟ολογισµός της Ουκρανίας ̟ροβλέ̟ει ̟ληθωρισµό ύψους 12% . 
 

Αύξηση των συναλλαγµατικών α̟οθεµάτων της χώρας 
 
Τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 0,7% (94 εκατ.$) φτάνοντας 
τα 14,1 δισ. $ τον Ιούλιο. Ως ̟ρος την ειδικότερη ε̟ι µέρους ανάλυση των α̟οθεµάτων, η  
Κεντρική Τρά̟εζα σηµειώνει οτι, ως ̟ρος την τα  α̟οθέµατα σε συνάλλαγµα κατά τα τέλη 
Ιουλίου ανήλθαν σε 10,5 δισ. €, η α̟οθεµατική θέση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε 0,03 
εκατ. $, τα SDRs σε 2,41 δισ. $ και τα α̟οθέµατα σε χρυσό σε 1,08 δις $. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 12 µηνών, τα α̟οθέµατα αυξήθηκαν κατά 35,7%. Ως α̟οτέλεσµα της αύξησης, ο 
όγκος των διεθνών α̟οθεµατικών της Ουκρανίας καλύ̟τει εισαγωγές για ̟ερίοδο 3,6 µήνες. 
Α̟ό τις αρχές του 2016, τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της Κεντρικής Τρά̟εζας της 
Ουκρανίας έχουν αυξηθεί κατά 5,8%. Η Κεντρική Τρά̟εζα εκτιµά ότι τα συναλλαγµατικά 
α̟οθέµατα θα ανέλθουν στα 18,7 δισ. $ στα τέλη του 2016. 
 

Κέρδη της «Naftogaz» για το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016 
 
Η κρατική ενεργειακή  εταιρεία αερίου της Ουκρανίας «Naftogaz» ανακοίνωσε καθαρά 
κέρδη ύψους  21,8 δις UAH (778 εκατ.€) για την ̟ερίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016. 
Κατα την ίδια ̟ερίοδο, τα έσοδα της εταιρείας α̟ό την ̟ώληση αγαθών και υ̟ηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 36,46%,  φτάνοντας τα 73 δις UAH (2,7 δις €) έναντι 53 δις UAH (1,9 δις €) 
την ίδια ̟ερίοδο του 2015. 
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Κατά τη διάρκεια της ̟εριόδου αναφοράς, τα µικτά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν 4,8 
φορές φτάνοντας τα 31,8 δις UAH (1,1 δις €). Την ίδια χρονική ̟ερίοδο, η εταιρεία έλαβε 
̟ιστωτική διευκόλυνση ύψους 3,9 δις UAH (144 εκατ. €), ενώ ε̟ίσης ̟αρατάθηκε συµφωνία 
ανακυκλούµενης ̟ιστωτικής διευκόλυνσης, την ο̟οία είχε συνάψει µε µεγάλη κρατική 
τρά̟εζα. Συνολικά, για το 2015 η Naftogaz κατόρθωσε να µειώσει τις ζηµίες της κατά 3,6 
φορές ( 25 δις UAH -925 εκατ. €). 
 

         Εκτιµήσεις για ̟ιθανή ̟εραιτέρω µείωση ̟ροεξοφλητικού ε̟ιτοκίου  
 
To κεντρικό ε̟ιτόκιο της Ουκρανίας µ̟ορεί να µειωθεί ̟εραιτέρω και κάτω του 12%, 
σύµφωνα µε την ουκρανική εταιρεία ε̟ενδύσεων «Investment Capital Ukraine». Η εταιρεία 
εκτιµά ότι ̟αρόµοια εξέλιξη εντός του 2016 θα οδηγήσει σε α̟οκλιµάκωση και των ε̟ιτοκίων 
των εµ̟ορικών τρα̟εζών, οδηγώντας σε τόνωση του τρα̟εζικού δανεισµού. Στις 29 Ιουλίου 
η Κεντρική Τρά̟εζα της χώρας µείωσε το ̟ροεξοφλητικό ε̟ιτόκιο στο 15,5% α̟ό 16,5%. 
 

Πλεόνασµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο 
 
Το ̟λεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας ανήλθε τον Ιούνιο στα 
377 εκατ. $ έναντι ̟λεονάσµατος 489 εκατ. $ τον Ιούνιο του ̟ροηγουµένου έτους.  Συνολικά,  
για το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016,  το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας κατέγραψε 
έλλειµµα 184 εκατ. $ (0,5% του ΑΕΠ) έναντι 114 εκατ. $ (0,3% του ΑΕΠ) την ίδια ̟ερίοδο του 
2015. Ο όγκος των εξαγωγών ανήλθε στα 2,7 δισ. $ και των εισαγωγών στα 2,9 δις $. 
Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στις ακόλουθες οµάδες βασικών ̟ροϊόντων: χηµική 
βιοµηχανία κατά 39,4%, ορυκτά ̟ροϊόντα κατά 27,2%, σιδηρούχα µέταλλα και µη 
σιδηρούχα µέταλλα κατά 11,1%, µηχανές κατά 10,4%. Οι εξαγωγές τροφίµων αυξήθηκαν 
κατά 7,1%. Για την ίδια ̟ερίοδο, οι εισαγωγές ενέργειας µειώθηκαν σηµαντικά κατά 43,4%, 
ενώ οι λοι̟ές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14%. 

 
                         Συνάντηση Π/Θ Ουκρανίας µε Αµερικανικό Ε̟ιµελητήριο- 
                          Νέες εξαγγελίες για βελτίωση ε̟ενδυτικού κλίµατος  

 
Σε ειδική εκδήλωση, ̟ου διοργάνωση το εδώ Αµερικανικό Ε̟ιµελητήριο, ̟αρουσία του 
α̟ερχόµενου αµερικανού ̟ρέσβη Geoffrey R. Pyatt, ο Π/Θ της Ουκρανίας κ. Γκρόϊσµαν 
αναφέρθηκε στην ε̟ιτυχή ̟ορεία εφαρµογής του ̟ρογράµµατος διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων, υ̟ογραµµίζοντας την ̟ρόοδο ̟ου σηµειώνεται στον τοµέα της 
ιδιωτικο̟οίησης ζηµιογόνων κρατικών εταιρειών, µε τις α̟αραίτητες το̟οθετήσεις νέων 
ε̟ικεφαλής τεχνοκρατών, την βαθµία α̟ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της χώρας, 
την α̟ελευθέρωση της αγοράς φαρµάκων, καθώς και τον εκσυγχρονισµό των 
τελωνειακών υ̟ηρεσιών.    
 
 Ο Π/Θ της Ουκρανίας εξήγγειλε την ίδρυση Γραφείου Προσέλκυσης Ε̟ενδύσεων, το 
ο̟οίο αναµένεται να είναι ̟λήρως έτοιµο ̟ρος λειτουργία σε ένα έτος, µε την τεχνική 
υ̟οστήριξη 11 εµ̟ειρογνωµόνων των ΗΠΑ. Ο̟ως ο ίδιος δήλωσε, το νεοσυσταθέν 
Γραφείο θα στεγασθεί, συµβολικά, ̟αρα̟λεύρως του Γραφείου του Πρωθυ̟ουργού. 
Τέλος, ο Π/Θ, υ̟ογραµµίζοντας οτι η ̟ροσέλκυση ξένων ε̟ενδύσεων α̟οτελεί µείχονα 
̟ροτεραιότητα της Ουκρανίας, ε̟εσήµανε την ανάγκη σύστασης «Συµβουλίου 
Ε̟ιχειρηµατιών» (Coucil of Enterpreneurs). 
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  H  E.E  εξετάζει  ̟αραχώρηση και ̟ρόσθετων εµ̟ορικών ̟ροτιµήσεων σε Ουκρανία  
 
Σε συνάντηση του Π/Θ της Ουκρανίας µε την Ε̟ίτρο̟ο Εµ̟ορίου της ΕΕ Cecilia 
Malstorm, εξετάσθηκε όλο το φάσµα των διµερών οικονοµικών και εµ̟ορικών σχέσεων 
ΕΕ-Ουκρανίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ̟ορεία εφαρµογής της Συµφωνίας Ελευθέρου 
Εµ̟ορίου (DCFTA). Αναφερόµενος στα αµοιβαία οφέλη της Συµφωνίας για τις δύο 
̟λευρές, ο Π/Θ της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω Συµφωνία ως «political 
success story» ε̟εσήµανε οτι η ε̟ιτυχής εφαρµογή της Συµφωνίας α̟οτελεί κορυφαία 
̟ροτεραιότητα της κυβέρνησης και, ̟ρος τουτο, είναι α̟αράιτητη η τεχνική υ̟οστήριξη 
των Βρυξελλών. Α̟ο ̟λευράς Ε̟ιτρό̟ου Εµ̟ορίου  υ̟ογραµµίσθηκε οτι η ΕΕ εξετάζει 
την ̟αραχώρηση και ̟ρόσθετωνεµ̟ορικών ̟ροτιµήσεων, οι ο̟οίες αναµένεται να 
τεθούν  σε εφαρµογή κατα τον ̟ροσεχή Σε̟τέµβριο. Ο̟ως η ίδια δήλωσε, η ̟αραχώρηση 
νέων εµ̟ορικών ̟ροτιµήσεων ̟ρος την Ουκρανία αφορούν την κατηγορία των 
̟ουλερικώνκαι των ̟ροιόντων ζωικής ̟ροέλευσης, το αλεύρι, τους φρουτοχυµούς, τις 
ηλεκτρικές συσκευές και το αλουµίνιο.  
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Μάιος 2016  

 
 

H Ρουµανία συµβάλει στον εκσυγχρονισµό κα των υ̟οδοµών ενέργειας της Μολδαβία 
 

Οι συµµετέχοντες σε συνάντηση της κοινής οµάδας εργασίας Ρουµανίας - Μολδαβίας στον 
ενεργειακό τοµέα εξέτασαν τον συντονισµό κοινών δράσεων για τη διασύνδεση των 
ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς ενέργειας και φυσικού αερίου µεταξύ της Μολδαβίας και της 
Ρουµανίας. Σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών της Μολδαβίας,  
η οµάδα εργασίας έχει συσταθεί ως α̟οτέλεσµα Μνηµονίου Συµεργασίας (Κισινάου, Μάιος 
2015) µεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών για την υλο̟οίηση των έργων, ̟ου 
α̟αιτούνται για τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό 
τη Ρουµανία και τη Μολδαβία.   

Τα θέµατα ̟ου εξετάσθηκαν κατα τις διµερείς διαβουλεύσεις αφορούν τον συντονισµό 
̟ρογραµµάτων για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς ενέργειας και 
φυσικού αερίου µεταξύ των δύο χωρών, ό̟ως για ̟αράδειγµα την ε̟έκταση του αγωγού 
φυσικού αερίου Iasi - Ungheni µέχρι Κισινάου και µέχρι Onesti στη Ρουµανία.  

 Σε σχέση µε την ηλεκτρική ενέργεια,  οι δύο ̟λευρές συζήτησαν τις µελλοντικές δράσεις για 
την ̟ραγµατο̟οίηση της ̟ρώτης ασύγχρονης διασύνδεσης, Isaccea-Vulcanesti-Κισινάου. 
Mελέτη σκο̟ιµότητας της ̟αρούσας διασύνδεσης ηλεκτρική ενέργεια διεξάγεται αυτή την 
στιγµή. Σύµφωνα µε τον Υφυ̟ουργό Οικονοµίας Valeriu Triboi, η συνάντηση της κοινής 
οµάδας εργασίας στον τοµέα της ενέργειας είναι ̟ολύ σηµαντική για τις αρχές της 
Μολδαβίας καθώς αντι̟ροσω̟εύει ένα σηµαντικό βήµα για την ε̟ίτευξη ενός α̟ό τους 
στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης της Μολδαβίας – την σύνδεση του εθνικού 
σύστηµατος ενέργειας µε αυτό της ΕΕ, µέσω της Ρουµανίας. 

 
Σαράντα τρεις (43) µολδαβικές εταιρείες µε άδεια εξαγωγής  φρούτων στη Ρωσία 

 

Η Ρωσική Οµοσ̟ονδιακή Υ̟ηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτουγειονοµικής Ε̟ίβλεψης  
δηµοσίευσε τα στοιχεία 43 εταιρειών της Μολδαβίας,  ̟ου  µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιούν 
εξαγωγές φρούτων στη ρωσική αγορά. 

Η Υ̟ηρεσία έλαβε αυτή την α̟όφαση µετά α̟ό διενέργεια ε̟ιτό̟ιας  αυτοψίας α̟ό Ρώσων 
εµ̟ειρογνοµώνων  στο Κισινάου και την ̟αροχή εγγυήσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την 
Ρωσική Εθνική  Υ̟ηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίµων. Οι εξαγωγές µήλων, αχλαδιών 
και κυδωνιών ε̟αναλήφθηκαν "̟ειραµατικά" στις 22 Ιουλίου. 

Ε̟ισηµαίνουµε ότι η Ρωσική Οµοσ̟ονδιακή Υ̟ηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονοµικής 
Ε̟ιτήρησης α̟αγόρευσε τις εισαγωγές φρούτων α̟ό τη Μολδαβία στις 21 Ιουνίου 2014.  

Περί̟ου το 93% των εξαγωγών µήλων (43 εκατ. $) και 80% των εξαγωγών δαµάσκηνου (21 
εκατ. $) της Μολδαβίας κατευθύνονται ̟ρος την Ρωσία. 
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Νέος ̟ρόεδρος του Μολδαβικού Εµ̟ορικού και Βιοµηχανικού Ε̟ιµελητηρίου 
 
Οι συµµετέχοντες στην έκτακτη σύγκληση του Συνεδρίου του Εµ̟ορικού και Βιοµηχανικού 
Ε̟ιµελητηρίου Μολδαβίας εξέλεξαν τον Sergiu Harea ως ̟ρόεδρος του Ε̟ιµελητηρίου στην 
θέση του Valeriu Lazar, ο ο̟οίος  ̟αραιτήθηκε α̟ό την ηγεσία του Ε̟ιµελητηρίου στα τέλη 
Μαρτίου. 
 
Η ηµερήσια διάταξη του Συνεδρίου ̟εριελάµβανε µόνο την εκλογή Προέδρου. Ο νέος 
Πρόεδρος του Ε̟ιµελητηρίου ευχαρίστησε τα µέλη του για την εµ̟ιστοσύνη τους, τονίζοντας 
ότι είναι σηµαντικό για το Ε̟ιµελητήριο να έχει ενεργό θέση στην δια̟ραγµάτευση µε τις 
κεντρικές δηµόσιες αρχές, τις το̟ικές αρχές και τους ξένους εταίρους, στην υ̟οστήριξη των 
το̟ικών ε̟ιχειρηµατιών και στην ̟εραιτέρω εντατικο̟οίηση της συνεργασίας δηµόσιου - 
ιδιωτικού τοµέα. Ο̟ως ο ίδιος ε̟εσήµανε, η εφαρµογή της Συµφωνίας Ελευθέρων 
Συναλλαγών µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση, η διεθνο̟οίηση των µικρών και µεσαίων 
ε̟ιχειρήσεων και η ̟αροχή συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών θα διευρύνει τις δραστηριότητες του 
Ε̟ιµελητηρίου. 
 
Ο νέος Πρόεδρος έχει ̟ραγµατο̟οιήσει σ̟ουδές στα οικονοµικά  και τη λογιστική. 
Προηγουµένως, είχε εργαστεί σε διάφορες δηµόσιες υ̟ηρεσίες, και το 1999 ξεκίνησε την 
ενασχόληση του µε τις δραστηριότητες στο Ε̟ιµελητήριο, φθάνοντας έως και και την θέση 
του Αντι̟ροέδρου. 


