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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε̟τέµβριος 2015

Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο̟ίας της Ουκρανίας - Moody's – 5.9.2015
Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody's Investors Service εκτιµά ότι ο κίνδυνος αθέτησης
των υ̟οχρεώσεων της Ουκρανίας ως ̟ρος τις διεθνείς ̟ληρωµές της ̟αραµένει ακόµη
ορατός, ̟ριν αυτή αρχίσει το διακανονισµό του εξωτερικού χρέους της, την αναδιάρθρωση
του ο̟οίου έχει συµφωνήσει µε την ad hoc ε̟ιτρο̟ή των ̟ιστωτών. Αυτό αναφέρει ο οίκος
σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.
Η Moody's, ειδικότερα, αναµένει ̟ροβλήµατα σε σχέση µε την ανάκαµψη της ουκρανικής
οικονοµίας µέσα στα ε̟όµενα χρόνια, µετά την σηµαντική ̟τώση του ΑΕΠ και την αύξηση
του ̟ληθωρισµού. Ε̟ι̟λέον, ο διεθνής οίκος ̟ιστεύει ότι η κατάσταση έχει ̟ερι̟λεχθεί α̟ό
βαθιές ̟ολιτικές διαφωνίες και τη συνεχιζόµενη στρατιωτική σύγκρουση στις ανατολικές
̟εριοχές, η ο̟οία έχει οδηγήσει στην α̟ώλεια ορισµένων σηµαντικών βιοµηχανικών
̟εριουσιακών στοιχείων.
Ε̟ι̟λέον, η συµφωνία αναδιάρθρωσης, ̟ου συνήφθη ̟ρόσφατα, δεν καλύ̟τει 1,8 δις
$σε άλλες υ̟οχρεώσεις, συµ̟εριλαµβανοµένων των ευρωοµολόγων, ̟ου κατέχονται α̟ό
την ̟όλη του Κιέβου και την εταιρεία σιδηροδρόµων Ukrzaliznytsia, ό̟ως και δάνεια ̟ου
εγγυάται η κυβέρνηση. ∆εν έχει διευθετηθεί, ε̟ίσης, λύση για την αναδιάρθρωση των 3 δις
$ σε ευρωοµόλογα, ̟ου βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Ρωσικού Εθνικού Ταµείου
Πρόνοιας και ο οίκος ̟ροτείνει το θέµα να συζητηθεί κατά τον ε̟όµενο γύρο των
δια̟ραγµατεύσεων µεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της ΕΕ.
Η Ουκρανία εισήγαγε ̟άνω α̟ό 1 δις κ.µ. φυσικού αερίου α̟ό την ΕΕ τον
Αύγουστο – Ukrtransgaz – 12.9.2015
Η Ουκρανία εισήγαγε 1,031 δισ. κ.µ. (bcm) φυσικού αερίου α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, τον
Αύγουστο του 2015, σύµφωνα µε την Υ̟ηρεσία Τύ̟ου της δηµόσιας ανώνυµης εταιρίας
Ukrtransgaz.
Η εταιρεία αναφέρει ότι το σύνολο του όγκου του αερίου εισήχθηκε α̟ό τη Σλοβακία. Α̟ό
τις 2 Σε̟τεµβρίου, η Ουκρανία εισήγαγε φυσικό αέριο µόνο α̟ό τη Σλοβακία µε ηµερήσιο
ρυθµό 23,7 εκ. κ.µ.
Η Υ̟ηρεσία Τύ̟ου συµ̟λήρωσε ότι η τελετή κο̟ής της κορδέλας για την έναρξη
λειτουργίας του αγωγού Vojany-Uzhgorod ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 2 Σε̟τεµβρίου 2014 και
µέσα σε διάστηµα ενός έτους 10,9 δις κ..µ. φυσικού αερίου έχουν ̟αρασχεθεί στην Ουκρανία
α̟ό τη Σλοβακία.
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- Μόνο το 2% των ουκρανικών εξαγωγών τροφίµων µε ̟ροορισµό την Ρωσία –
∆ηλώσεις Προέδρου Poroshenko – 14.9.2015
Ο ̟ρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko δήλωσε ότι µόνο το 2% των ουκρανικών
εξαγωγών τροφίµων κατευθύνεται ̟ρος την ρωσική αγορά. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, ο
υβριδικός ̟όλεµος, ̟ου ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, έχει και µία κατ’ εξοχήν
οικονοµική διάσταση, δεδοµένου ότι η Ρωσία έκλεισε σχεδόν ̟λήρως τις αγορές της για τους
Ουκρανούς ̟αραγωγούς, µε συνέ̟εια το ̟ιο ̟άνω α̟οτέλεσµα.
Ο Πρόεδρος Poroshenko θεωρεί ότι η ̟ολιτική της Ρωσίας έχει καθαρά ̟ολιτικούς
στόχους και όχι την ̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων της. Στόχος της είναι να
«στραγγαλίσει» την Ουκρανία και να ε̟ιδεινώσει την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση
της χώρας. Ο Πρόεδρος Poroshenko ̟ρόσθεσε ότι, χωρίς την ευκαιρία να νικήσει την
Ουκρανία α̟ό το εξωτερικό, καθώς τα ουκρανικά ό̟λα έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, η
Ρωσία ̟ροσ̟αθεί να υ̟ονοµεύσει εσωτερικά την χώρα µε δοκιµασίες στο οικονοµικό και
ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον.
Συνεργασία Ουκρανίας και Σλοβενίας σε ενεργειακά θέµατα – 19.9.2015
Ο Ε̟ικεφαλής της Κρατικής Υ̟ηρεσίας για την Ενεργειακή Α̟όδοση και την
Εξοικονόµηση Ενέργειας της Ουκρανίας Serhiy Savchuk υ̟έγραψε µνηµόνιο συνεργασίας
για την ενεργειακή α̟οδοτικότητα, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ανανεώσιµες ̟ηγές
ενέργειας µεταξύ της υ̟ηρεσίας του και του Οργανισµού Καινοτοµίας και Ενέργειας της
Σλοβακίας (SIEA) .
Το Γραφείο Τύ̟ου της ουκρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Savchuk, ως µέλος της
κυβερνητικής αντι̟ροσω̟είας µε ε̟ικεφαλής τον Πρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας Arseniy
Yatseniuk, ε̟ισκέφθηκε τη Σλοβακία στις 10 Σε̟τεµβρίου 2015.
Το υ̟όµνηµα είναι ένα σηµαντικό έγγραφο για την Ουκρανία στην ενεργειακή
α̟όδοση, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας, καθώς η
Σλοβακία έχει βρεθεί ήδη στο ̟αρελθόν στην θέση της Ουκρανίας στα ενεργειακά θέµατα.
Σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθµιση οικιών στη Σλοβακία,
το 2013 η θερµαντική α̟όδοση του 50,3% ̟ολυκατοικιών στη χώρα εκσυγχρονίστηκε, ό̟ως
και το 33% των ιδιωτικών κατοικιών. Μέχρι το 2020, οι δείκτες ̟ρέ̟ει να αυξηθούν σε
72,15% και 47,61% αντίστοιχα. Το ουκρανικό ̟ρόγραµµα ενεργειακής α̟όδοσης
καταρτίστηκε µε βάση την ευρω̟αϊκή εµ̟ειρία, συµ̟εριλαµβανοµένης της εµ̟ειρίας της
Σλοβακίας, και α̟ό τη στιγµή της υλο̟οίησής του έχει α̟οδείξει την α̟οτελεσµατικότητά
του. Στη Σλοβακία α̟ό το 2005 έως το 2013, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν συνολικά 599 έργα
ενεργειακής αναβάθµισης, αξίας 91.500.000 € σε κτίρια κατοικιών.
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Στόχος του υ̟ογραφέντος υ̟οµνήµατος µεταξύ των δύο υ̟ηρεσιών είναι η ανταλλαγή
εµ̟ειριών σχετικά µε την καθιέρωση α̟οτελεσµατικών χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων
για την υ̟οστήριξη της υλο̟οίησης των έργων για την ενεργειακή α̟όδοση, τις
ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας και τα εναλλακτικά καύσιµα. Το µνηµόνιο αναφέρει ότι θα
̟ραγµατο̟οιηθούν α̟ό κοινού σεµινάρια και συνέδρια για να µελετηθούν οι καλύτερες
̟ρακτικές για την ενεργειακή α̟όδοση.
Η Παγκόσµια Τρά̟εζα αναθεωρεί τις ̟ροβλέψεις της για ̟τώση του ΑΕΠ της
Ουκρανίας για το 2015 – 24.9.2015
Το ̟ραγµατικό ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2015 θα µειωθεί κατά 12%, µε τον ̟ληθωρισµό
στο 50,8%, σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη µακροοικονοµική ̟ρόβλεψη, ̟ου δηµοσιεύθηκε
α̟ό την Παγκόσµια Τρά̟εζα στην έκθεσή της σχετικά µε την χώρα αυτή.
Η Τρά̟εζα αναµένει ότι το ̟ραγµατικό ΑΕΠ θα µειωθεί κατά 12% το 2015, µε την
ισχυρότερη συρρίκνωση κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του έτους, ̟ου ακολουθείται α̟ό µια
ε̟ιβράδυνση της µείωσης κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Σύµφωνα µε την έκθεση, η
̟τώση αγγίζει ̟ολλούς τοµείς, ιδίως στον τοµέα των µετάλλων και ορυχείων, ̟ου υ̟έφεραν
ιδιαίτερα α̟ό την σύγκρουση στα ανατολικά. Είναι ̟ιθανό ότι η κατάσταση του λιανικού
εµ̟ορίου θα ε̟ιδεινωθεί λόγω της µεγάλης ̟τώσης των ̟ραγµατικών εισοδηµάτων του
̟ληθυσµού, ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό την α̟ότοµη αύξηση των τιµολογίων, την µεγάλη
υ̟οτίµηση του νοµίσµατος, καθώς και την µείωση των ̟ραγµατικών µισθών. Ε̟ίσης, τα
̟ροβλήµατα στον τρα̟εζικό τοµέα αναµένεται να συνεχιστούν.
Σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας, σύµφωνα µε τους στόχους της νοµισµατικής
̟ολιτικής, αυτό θα σήµαινε και την ̟εραιτέρω συρρίκνωση των ̟ιστώσεων κατά τη διάρκεια
του 2015 κατά 4%. Α̟ό την εξωτερική ̟λευρά, η θετική ε̟ίδραση των α̟οσβέσεων ε̟ί των
εξαγωγών θα υ̟ονοµευθεί α̟ό την σύγκρουση στα ανατολικά, ̟ου ε̟ηρεάζει σηµαντικούς
κλάδους της οικονοµίας.
- Η Κεντρική Τρά̟εζα µείωσε το βασικό ε̟ιτόκιο αναχρηµατοδότησης στο 22% 26.9.2015
Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (ΝΒU) α̟οφάσισε να µειώσει το ε̟ιτόκιο
αναχρηµατοδότησης στο 22% α̟ό το σηµερινό ̟οσοστό του 27%, ̟ου έχει τεθεί σε ισχύ α̟ό
τις 28 Αυγούστου τ,ε, όταν και ανερχόταν σε 30%.
Ο̟ως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν, η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας ̟ροχωρά µε
̟ρογραµµατισµένο σχεδιασµό στη χαλάρωση της νοµισµατικής ̟ολιτικής, η ο̟οία ξεκίνησε
α̟ό τον Αύγουστο. Μια σταδιακή υ̟οχώρηση α̟ό την ̟ολιτική ακριβού χρήµατος κατέστη
δυνατή χάρη στην σταθερή εξοµάλυνση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών στην
Ουκρανία.
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Σύµφωνα µε την Τρά̟εζα, η ̟τωτική ̟ορεία του ̟ληθωρισµού είναι το α̟οτέλεσµα των
κοινών ̟ροσ̟αθειών της µαζί µε την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η ορθολογική
νοµισµατική και δηµοσιονοµική ̟ολιτική ε̟έτρεψε τον έλεγχο του ̟ληθωρισµού α̟ό την
̟λευρά της ζήτησης και την σταθερο̟οίηση της αγοράς συναλλάγµατος. Οι ̟αράγοντες
̟ου συµβάλλουν στη συγκράτηση του ̟ληθωρισµού ̟εριλαµβάνουν µια σταθερή αγορά
χρήµατος, χαµηλές τιµές εµ̟ορευµάτων στις ̟αγκόσµιες αγορές, και την ̟εραιτέρω µείωση
των ̟ληθωριστικών ̟ροσδοκιών.
Η τελευταία υ̟οστηρίζεται α̟ό την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους
της Ουκρανίας, την συνεχιζόµενη ε̟ιτυχή συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
και την υ̟οστήριξη α̟ό τους άλλους διεθνείς εταίρους της χώρας. Η NBU αύξησε το
ε̟ιτόκιο αναχρηµατοδότησης κατά 30% ετησίως στις 4 Μαρτίου 2015. Μέχρι τότε, το
ε̟ιτόκιο είχε καθοριστεί στο 19,5% α̟ό το Φεβρουάριο και σε 14% α̟ό τις 13 Νοεµβρίου του
2014.
Tα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα υ̟ερβαίνουν τα 13 δις $ - Κεντρική Τρά̟εζα –
27.9.2015
Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας ε̟ιβεβαιώνει τη διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά
συναλλάγµατος και αναµένει αύξηση των συναλλαγµατικών ροών, ̟ου θα διευκολύνει την
αύξηση των διεθνών α̟οθεµατικών της χώρας, το µέγεθος των ο̟οίων υ̟ερβαίνει ήδη τα
13 δισ. $, σύµφωνα µε την ε̟ικεφαλής της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας Valeriya
Gontareva.
Ξεκινώντας α̟ό την 17η Σε̟τεµβρίου τ.ε, η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας διεξήγαγε
καθηµερινά δηµο̟ρασίες για την αγορά συναλλάγµατος, οι ο̟οίες ήδη ανέρχονται στα 80
εκατ. $. Ε̟ι̟λέον, η αύξηση των α̟οθεµάτων έχει ε̟ιτρέψει τη διενέργεια ̟ράξεων
ανταλλαγής νοµισµάτων µε την Κεντρική Τρά̟εζα της Σουηδίας για 500 εκατ. $ και την
α̟όκτηση των 500 εκατ. $ µέσω του δεύτερου δανειακού ̟ρογράµµατος για την ανά̟τυξη
του χρηµατο̟ιστωτικού τοµέα α̟ό την Παγκόσµια Τρά̟εζα.
-

Οι συναλλαγµατικοί ̟εριορισµοί θα αρθούν στα µέσα του 2016 – NBU – 28.9.2015

Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) θα άρει µέχρι τα µέσα του 2016 όλους τους
̟εριορισµούς σχετικά µε το νόµισµα, ̟ου τέθηκαν σε ισχύ τον Σε̟τέµβριο του 2014 και τον
Φεβρουάριο του 2015.
Σύµφωνα µε την ∆ιοικητή της Τρά̟εζας, έχει ξεκινήσει µία βήµα-̟ρος-βήµα διαδικασία
α̟ελευθέρωσης όλων των διοικητικών συναλλαγµατικών ̟εριορισµών, καταργώντας
ουσιαστικά το σχετικό διάταγµα, ̟ου χρονολογείται α̟ό το 1993. Η ∆ιοικητής ανέφερε ότι
η Τρά̟εζα εισήγαγε διοικητικούς ̟εριορισµού, στους ο̟οίους ̟ροέβησαν και άλλες
κρατικές αρχές, ό̟ως τα τελωνεία, οι φορολογικές αρχές, το σύστηµα δικαιοσύνης, η
εισαγγελία, δεδοµένου οτι ο τοµέας των χρηµατο̟ιστωτικών υ̟ηρεσιών δεν λειτουργούσε
ικανο̟οιητικά, καθιστώντας τους ̟εριορισµούς α̟αραίτητους.
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Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα ̟αράσχει 500 εκ $ στην Ουκρανία έως τα τέλη του 2015
– 30.9.2015
Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα ̟αράσχει 500 εκατ. $ στην Ουκρανία για αγορά ρωσικού
φυσικού αερίου µέχρι το τέλος του 2015, συνεχίζοντας τις ̟ροσ̟άθειές της για την
οργάνωση, µέσω ευρω̟αϊκών και διεθνών χρηµατο̟ιστωτικών ιδρυµάτων, της αναγκαίας
χρηµατοδότησης για τις αγορές φυσικού αερίου α̟ό την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της
χειµερινής ̟εριόδου, στο ̟λαίσιο των ο̟οίων τουλάχιστον 500 εκατ. $ θα ̟ρέ̟ει να είναι
διαθέσιµη µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Σχολιάζοντας τα α̟οτελέσµατα της τριµερούς συνάντησης για το αέριο, ο αντι̟ρόεδρος
της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής αρµόδιος για την ενέργεια Maroš Šefčovič δήλωσε ότι η
συµφωνία για τους όρους του νέου ̟ακέτου ̟ροµήθειας αερίου α̟ό την Ρωσία είναι ένα
κρίσιµο βήµα ̟ρος την εξασφάλιση ότι η Ουκρανία έχει ε̟αρκή α̟οθέµατα φυσικού αερίου
τον ̟ροσεχή χειµώνα και ότι δεν υ̟άρχει καµία α̟ειλή για τη συνεχή αξιό̟ιστη µεταφορά
του φυσικού αερίου α̟ό τη Ρωσία ̟ρος την ΕΕ. Η ε̟ικείµενη µονογραφή της σχετικής
συµφωνίας δείχνει ότι και τα δύο µέρη θα αντα̟οκριθούν στον ρόλο τους ως αξιό̟ιστοι
εταίροι στην ε̟ιχείρηση φυσικού αερίου.
Σύµφωνα µε το ̟ρωτόκολλο, ̟ου µονογραφήθηκε, η ουκρανική ̟λευρά δεσµεύεται για
τη διασφάλιση διαµετακόµισης φυσικού αερίου µέσω του εδάφους της ̟ρος την ΕΕ, µεταξύ
άλλων, και µέσω ̟ροµήθειας 2 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου στις υ̟όγειες α̟οθήκες της τον
Οκτώβριο του 2015.
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Σε̟τέµβριος 2015
Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας εξηγεί την υ̟οτίµηση του λέι έναντι του ευρώ –
18.9.2015
Η τελευταία ̟ιο σηµαντική υ̟οτίµηση του εθνικού νοµίσµατος έναντι του ευρώ εξηγείται
α̟ό την ανατίµηση του τελευταίου έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στις αγορές του εξωτερικού.
Έτσι, τις τελευταίες ηµέρες, το ευρώ έχει ανατιµηθεί κατά ̟ερί̟ου 1,3% έναντι του δολαρίου,
σύµφωνα µε ανακοινωθέν α̟ό την υ̟ηρεσία Τύ̟ου της Εθνικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας
(BNM).
Η BNM θεωρεί ότι η ανατίµηση του ευρώ ̟ραγµατο̟οιήθηκε στο ̟λαίσιο της α̟όφασης
της αµερικανικής Οµοσ̟ονδιακής Ε̟ιτρο̟ής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) να κρατήσει το
ρυθµό της νοµισµατικής ̟ολιτικής στο ίδιο ε̟ί̟εδο, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε την
Ε̟ιτρο̟ή, οι τρέχουσες ̟αγκόσµιες οικονοµικές και χρηµατο-̟ιστωτικές εξελίξεις είναι
ολοένα και ̟ιο ανησυχητικές, λαµβάνοντας υ̟όψη την ε̟ιβράδυνση της οικονοµικής
ανά̟τυξης στις αναδυόµενες αγορές, και ειδικότερα στην Κίνα.
Παρά το γεγονός ότι η αγορά εργασίας των Η.Π.Α ̟αρουσιάζει βελτίωση, σύµφωνα µε
την FOMC, είναι ̟ολύ νωρίς για τη συναγωγή συµ̟ερασµάτων ως ̟ρος τη θετική δυναµική
της αγοράς αυτής. Συµ̟ερασµατικά η ̟ιθανότητα της αύξησης του βασικού αµερικανικού
στο εγγύς µέλλον είναι χαµηλή. Α̟ό τα µέσα Σε̟τεµβρίου, το µολδαβικό λέι υ̟οτιµήθηκε
α̟ό 21,7 λέι/€ στις 14 Σε̟τεµβρίου στο 22,49 λέι/€ για τις 18 Σε̟τεµβρίου. Το µολδαβικό
νόµισµα έχασε έδαφος και έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. µε την ε̟ίσηµη συναλλαγµατική
ισοτιµία να ανεβαίνει α̟ό 19,2 λέι/€ στα 19,8 λέι/$ µέσα σε ̟έντε ηµέρες.
Οι Μολδαβοί εξαγωγείς θα ε̟ωφεληθούν α̟ό τη συγχρηµατοδότηση α̟ό την
Παγκόσµια Τρά̟εζα – 23.9.2015
Οι Μολδαβοί εξαγωγείς θα ε̟ωφεληθούν α̟ό ε̟ιδοτήσεις µέσω ενός νέου χρηµατοδοτικού
εργαλείου της Παγκόσµιας Τρά̟εζας µε τον τίτλο Project on Enhancing Competitiveness, ύψους
3 εκατοµµυρίων δολαρίων. Πάνω α̟ό 450 ε̟ιχειρηµατίες εισέ̟ραξαν 2,7 εκατ. $ για την
ενίσχυση των ε̟ιχειρήσεων τους και την εφαρµογή ̟ροτύ̟ων ISO. Άλλοι 60 ε̟ιχειρηµατίες
είχαν ̟ρόσβαση σε ̟ιστωτική γραµµή ύψους 22 εκατ. $ για ε̟ενδύσεις σε κυκλοφορούν
ενεργητικό, σύµφωνα µε τον Αντι̟ρόεδρο της Κυβέρνησης και Υ̟ουργός Οικονοµικών
Stephane Bride. Ο αξιωµατούχος δήλωσε ότι η Μολδαβία είχε την εµ̟ειρία µιας
α̟οτελεσµατικής συνεργασίας µε την οµάδα της Παγκόσµιας Τρά̟εζα και, ως εκ τούτου, οι
̟ροσδοκίες κατα το τρέχον έργο είναι µεγάλες. Τα µέσα, ̟ου ̟ροσφέρονται α̟ό το διεθνές
χρηµατο̟ιστωτικό ίδρυµα, θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθούν για την βελτίωση της ̟οιότητας
των ̟ροϊόντων και των υ̟ηρεσιών, τον εξορθολογισµό των εσωτερικών ε̟ιχειρηµατικών
διαδικασιών, τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και τον εντο̟ισµό νέων αγορών.
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Η Μολδαβική Ρυθµιστική Αρχή Ε̟ικοινωνιών διενεργεί δηµο̟ρασία φάσµατος
συχνοτήτων σε ̟έντε ζώνες – 25.9.2015
Η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Ε̟ικοινωνιών και Πληροφορικής (ANRCETI)
̟ροκήρυξε δηµο̟ρασία για χορήγηση 16 άδειών µε στόχο τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για
την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ίγειων κινητών ε̟ικοινωνιών και υ̟ηρεσιών.
Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής αιτήσεων είναι η 13 Νοέµβρη 2015. Οι δεκαέξι άδειες φάσµατος,
κατ΄̟ιν διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού, θα χορηγηθούν ως εξής : µία άδεια στη ζώνη
των 800 MHz, δύο άδειες στη ζώνη των 900 MHz, δύο άδειες στο 2100 MHz, τρεις άδειες σε
2600 MHz και οκτώ άδειες σε ζώνη 3400-3800 MHz. Οι άδειες θα ισχύουν για 15 χρόνια α̟ό
την ηµεροµηνία έκδοσης τους, εκτός εάν η άδεια εκδίδεται σε φορέα, ο ο̟οίος είναι ήδη
κάτοχος άδειας για αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις, η νέα ισχύς της άδειας
είναι συγχρονισµένη µε τη λήξη της άδειας ̟ου κατέχει ο ̟άροχος.
Οι αρχικές ̟ροσφορές για την δηµο̟ρασία κυµαίνονται µεταξύ 1 και 10 εκατ. €.
-

Η Μολδαβία 84η σε κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας – 28.9.2015

Η Μολδαβία α̟ώλεσε δύο θέσεις στην κορυφή των ̟ιο ανταγωνιστικών χωρών του
κόσµου, σε έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οίησε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF),
φθάνοντας την 84η θέση µεταξύ 140 οικονοµιών
Η Μολδαβία έλαβε 4,0 βαθµούς σε µια κλίµακα α̟ό το 1 έως το 7. Οι γειτονικές Ουκρανία
και Ρουµανία βρίσκονται στις θέσεις 79 και 53 αντίστοιχα..
Το χαµηλότερο σκορ (2,6 µονάδες) και την χειρότερη θέση αντίστοιχα (130η) είχε η χώρα
στο κεφάλαιο "καινοτοµία". Η χώρα είχε ε̟ίσης κακές ε̟ιδόσεις στους τοµείς
"ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον", ενώ είχε καλύτερες ε̟ιδόσεις στους τοµείς "τεχνολογικής
εκ̟αίδευσης" και "µακροοικονοµικού ̟εριβάλλοντος. Ό̟ως και τα ̟ροηγούµενα χρόνια,
τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι ε̟ενδυτές και οι ε̟ιχειρηµατίεςστην
Μολδαβία είναι η διαφθορά, η αστάθεια των οικονοµικών ̟ολιτικών, η ̟ολιτική αστάθεια
και η ανα̟οτελεσµατική κυβερνητική γραφειοκρατία.
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