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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015  
 
 

-  To ̟λεόνασµα του ̟ροϋ̟ολογισµού της Ουκρανίας φτάνει τα 8,8 δις UAH (338 
εκατ. €) την ̟ερίοδο Ιαν-Σε̟τ  2015 – 5.11.2015 
 
Το ̟λεόνασµα του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού της Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Σε̟τέµβριο, 
2015 ανήλθε στα 8,8 δις UAH (338 εκατ. €),  ενώ το έλλειµµα του ̟ριν α̟ό ένα χρόνο 
ανερχόταν στα 40,1 δισ. UAH (1,5 δις €), σύµφωνα µε  µακρο-οικονοµική και νοµισµατική 
ε̟ισκό̟ηση της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU), ̟ου δηµοσιεύθηκε στις 30 
Οκτωβρίου. Η Κεντρική Τρά̟εζα ανέφερε ότι ο εθνικός ̟ροϋ̟ολογισµός είχε ένα µέτριο 
̟λεόνασµα ύψους 1,1 δις UAH (42 εκατ. €) το Σε̟τέµβριο του 2015, ̟αρά την ε̟ιβράδυνση 
αύξησης των εσόδων και της αύξησης των δα̟ανών. Η NBU ανέφερε ότι η αργή αύξηση των 
εσόδων στο 53,9% α̟ό έτος σε έτος (47,3% στην ̟ερίοδο Ιανουαρίου-Σε̟τεµβρίου οφείλεται 
στην µείωση του ρυθµού αύξησης των φορολογικών εσόδων, σε 31,2% (α̟ό έτος σε έτος) σε 
σύγκριση µε 70% για µόνο τον µήνα Αύγουστο . Σύµφωνα µε την ε̟ισκό̟ηση της Τρά̟εζας, 
η αύξηση των εσόδων α̟ό τον ΦΠΑ µειώθηκε σηµαντικά, στο 7,8% α̟ό έτος σε έτος,  σε 
σύγκριση µε 80,1% µόνο τον Αύγουστο. Ε̟ίσης,  τον Σε̟τέµβριο, τα µη φορολογικά έσοδα 
αυξήθηκαν κατά ̟ερισσότερο α̟ό 2,5 φορές (α̟ό 60,3% τον Ιανουάριο-Σε̟τέµβριο). Η NBU 
ανέφερε, τέλος,  ότι η αύξηση των δα̟ανών του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού το Σε̟τέµβριο 
ε̟ιταχύνθηκε σε 27,3% (25% για Ιανουάριο-Σε̟τέµβριο).  
 
- Πρόταση για µείωση της φορολόγησης καταθέσεων στο 15%  - NBU – 12.11.2015 
 
Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) υ̟οστηρίζει την σκο̟ιµότητα µείωσης του φόρου 
ε̟ί των καταθέσεων ιδιωτών σε 15% α̟ό 20%,  σύµφωνα µε την ε̟ικεφαλής της Valeriya 
Gontareva. Σύµφωνα µε την ίδια, τα ατοµικό εισόδηµα φορολογείται στις ̟ερισσότερες 
χώρες  µε τον ίδιο συντελεστή, ενώ στην Ουκρανία ο φόρος ε̟ί των καταθέσεων είναι 20%,  
ενώ αυτός ε̟ί των µερισµάτων - 5%. Η Τρά̟εζα ̟ροτείνει εφαρµογή ενιαίου συντελεστή 
15% για έσοδα α̟ό καταθέσεις, χρεόγραφα και κάθε είδους εισόδηµα, ωστόσο το Υ̟ουργείο 
οικονοµικών είναι αντίθετο, τουλάχιστον στην ̟αρούσα φάση, στην εφαρµογή της 
̟ρότασης αυτής. 
 
  Μείωση αριθµού ζηµιογόνων τρα̟εζών στην Ουκρανία – 14.11.2015 
 
Ο αριθµός των ζηµιογόνων τρα̟εζών στην Ουκρανία µειώθηκε σε 45 την ̟ερίοδο 
Ιανουαρίου-Σε̟τεµβρίου 2015, ενώ α̟ό τις αρχές του 2015, συνολικά 52 τρά̟εζες 
̟αρουσίασαν ζηµίες σύµφωνα µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τρά̟εζας της 
Ουκρανίας (NBU). Η NBU ανέφερε ότι η συνολική ενο̟οιηµένη ζηµιά στο τρα̟εζικό 
σύστηµα τον Ιανουάριο-Σε̟τέµβριο του 2015 ανήλθε σε 68,8 δισ. UAH (2,6 δις €). Ε̟τά 
χρεοκω̟ηµένες τρά̟εζες δηµοσίευσαν ζηµίες 16,4 δις UAH (630 εκ. €), 23,9% των συνολικών 
α̟ωλειών του κλάδου. Ο αριθµός των εν λειτουργία τρα̟εζών ως τα τέλη του 3ου τριµήνου 
2015 µειώθηκε κατά τέσσερις και έφτασε τις 123. 
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Η Κεντρική Τρά̟εζα ανέφερε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ζηµιών ̟ροήλθε α̟ό οµίλους 
των µεγαλύτερων τρα̟εζών της χώρας. Σύµφωνα µε την εκθεση,   11 α̟ό τις 13 τρά̟εζες 
αυτού του γκρου̟ ήταν ζηµιογόνες. Η Citibank ̟αρουσίασε το µεγαλύτερο κέρδος µεταξύ 
όλων των τρα̟εζών (1,2 δισ. UAH – 46 εκατ. €),  ενώ η µεγαλύτερη α̟ώλεια καταγράφεται 
στην Finance and Credit Bank (ζηµιά 9 δισ. UAH – 346 εκατ. €). 
 
 
 
  Η Γερµανία θα ̟αράσχει 136 εκατ. € σε δάνεια και ε̟ιχορηγήσεις για την 
Ουκρανία το 2016 – 19.11.2015  
 
Ο Υ̟ουργός Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου της Ουκρανίας Aivaras Abromavicius 
και ο  Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης του Οµοσ̟ονδιακού Υ̟ουργείου Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανά̟τυξης της Γερµανίας Andreas Gies υ̟έγραψαν συµφωνία, σύµφωνα 
µε την ο̟οία η Γερµανία θα ̟αράσχει 136 εκατ. € σε δάνεια και ε̟ιχορηγήσεις στην 
Ουκρανία το 2016 για την ̟ραγµατο̟οίηση έργων,  τα ο̟οία θα κυµαίνονται α̟ό αρκετά 
µεγάλα έργα για την κατασκευή κατοικιών για τους εσωτερικά εκτο̟ισµένους (IDP) σε ̟ολύ 
συγκεκριµένα και ειδικά ̟ρογράµµατα,  ̟ου α̟οσκο̟ούν στην α̟οκατάσταση σχολείων. 
Α̟ό το συνολικό ̟οσό 88 εκατ. € θα χορηγηθούν ως δάνειο  και 48 εκατ. €  ως τεχνική 
βοήθεια. Τα κεφάλαια  θα εκταµιευθούν,  ως ε̟ί το ̟λείστον,  µέσω του δικτύου της τρά̟εζας 
KfW. Ο ρυθµός  α̟ελευθέρωσης των σχετικών ̟ιστώσεων θα εξαρτηθεί ad hoc α̟ο κάθε 
έργο. Τα κονδύλια θα διατεθούν τόσο για τρέχοντα έργα όσο και για νέα, 
συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ρογραµµάτων για τη θεσµική θωράκιση, τη στήριξη της 
οικονοµικής ανά̟τυξης, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και την ανά̟τυξη του 
κοινωνικού τοµέα.  
 

Η Παγκόσµια Τρά̟εζα εγκρίνει ̟αροχή 560 εκ. $ (515 εκ. €)  για την ανά̟τυξη οδικού 
δικτύου  στην Ουκρανία – 22.11.2015 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Τρά̟εζας ενέκρινε α̟όφαση για τη χορήγηση 
δανείου ύψους 560 εκατ. $ µέσω της Ευρω̟αϊκής  Τρά̟εζας Ανασυγκρότησης και 
Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) για τη χρηµατοδότηση ενός σχεδίου για την ανά̟τυξη δρόµων στην 
Ουκρανία,  σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών της χώρας. Το νέο 
δάνειο θα εξασφαλίσει υ̟οστήριξη για την υλο̟οίηση ορισµένων µέτρων για τη βελτίωση 
της διαχείρισης του οδικού δικτύου, τις συγκοινωνίες, και την εκµετάλλευση του οδικού 
δικτύου και της οδικής ασφάλειας στο τµήµα της εθνικής οδού Poltava-Kharkiv. 
 
   Aύξηση του ΑΕΠ  κατά 1% στο τρίτο τρίµηνο του 2015 – Yatseniuk – 24.11.2015 
 
Ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας Arseniy Yatseniuk ανέφερε αύξηση του ακαθάριστου 
εγχώριου ̟ροϊόντος της Ουκρανίας (ΑΕΠ) κατά 1%, κατά το τρίτο τρίµηνο του 2015 σε 
σύγκριση µε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο. 
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Σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό,  θα καταγραφεί  θετική αύξηση του ΑΕΠ,  η ο̟οία θα 
σηµαίνει ότι οι ̟ροβλέψεις σχετικά µε η οικονοµική ανά̟τυξη το 2016 θα γίνουν 
̟ραγµατικότητα. Ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί, η ε̟ικεφαλής της Εθνικής Τρά̟εζας Valeriya 
Gontareva δήλωσε,  ε̟ίσης,  στα τέλη Σε̟τεµβρίου ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά το τρίτο 
τρίµηνο α̟ό το ̟ροηγούµενο τρίµηνο θα φθάσει το 1%. Τέλος, η  ΣτατιστικήΥ̟ηρεσία 
βελτίωσε α̟ό 0,9% σε 0,5% την εκτίµηση της για την µείωση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο.  
 
-  Η Ευρω̟αϊκή  Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) τρο̟ο̟οιεί 
̟ροβλέψεις για ουκρανική οικονοµία – 26.11.2015 
 
Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) υ̟οβάθµισε ̟εραιτέρω την 
̟ρόβλεψη της για την ̟τώση του ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2015 σε 11,5%, α̟ό 9% ̟ου την 
το̟οθετούσε τον Ιούνιο του 2015. Σύµφωνα µε την Τρά̟εζα,    η οικονοµία έφθασε στο 
χειρότερο της σηµείο στα µέσα του 2015, ενω αναµένεται  να καταγραφούν σηµάδια  
σταθερο̟οίησης κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, εν µέσω εγχώριων και ̟εριφερειακών 
κινδύνων ̟ου ̟αραµένουν ̟ραγµατικοί. Σύµφωνα µε την Τρά̟εζα, η εκτίµηση της αύξησης 
του ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2016 ̟εριορίσθηκε σε 2% α̟ό 3%. Η ΕΤΑΑ ανακοίνωσε ότι οι 
οικονοµίες της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και της Μολδαβίας έχουν ε̟ηρεαστεί α̟ό την 
̟εριφερειακή κρίση και α̟ό λοι̟ούς ̟αράγοντες,  ̟ου αφορούν την κάθε χώρα 
συγκεκριµένα. Για τη Ρωσία, η ̟ρόβλεψη της ε̟ιβράδυνσης της οικονοµίας κατα το τρέχον 
έτος βελτιώθηκε α̟ό 4,5% σε 4,2% και το 2016 α̟ό 1,8% σε 1,2%, ενώ για τη Λευκορωσία 
ε̟ιδεινώθηκε α̟ό 2,5% σε 3,5%, και α̟ό 0% έως 1% αντίστοιχα . Για την Κεντρική Ευρώ̟η 
και τις χώρες της Βαλτικής η ΕΤΑΑ διατήρησε τις ̟ροβλέψεις της στο ίδιο ε̟ί̟εδο. 
Ειδικότερα, αναµένει ότι η ̟ολωνική οικονοµία θα ανα̟τυχθεί φέτος κατά 3,4%, και το 
ε̟όµενο έτος κατά 3,3%, η σλοβακική κατά 3,1% και 3,2% αντίστοιχα, και η Ουγγρική κατά 
2,9% και 2,1% αντίστοιχα. 
 
-  Αύξηση συναλλαγµατικών α̟οθεµάτων 1,5% τον Οκτώβριο – 27.11.2015 
 
Τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU) αυξήθηκαν 
κατά 188 εκατ. $ (173 εκατ. €) τον Οκτώβριο του 2015, ή κατά 1,5%, σε 12,9 δισ. (11,8 δισ. €) 
σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τρά̟εζας. Τα α̟οθέµατα αυξήθηκαν χάρη στις 
αγορές ξένου συναλλάγµατος στην ουκρανική διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος. Τον 
Οκτώβριο, η NBU αγόρασε 300 εκατ. $ (276 εκατ. €), µε το µεγαλύτερο µέρος α̟ό το ̟οσό 
αυτό να αγοράζεται σε δηµο̟ρασίες. Η Κεντχ και στα 199 εκατ. €,  ̟ου χορήγησε η 
γερµανική KfW Development Bank,  στην ουκρανική κυβέρνηση. Τα α̟οθέµατα 
αυξήθηκαν, ανεξάρτητα α̟ό την α̟ο̟ληρωµή και εξυ̟ηρέτηση του δηµοσίου χρέους. Για 
τον σκο̟ό αυτό τον Οκτώβριο διατέθηκαν 95,7 εκατ. $ (88 εκατ. €). Η Κεντρική Τρά̟εζα 
ανέφερε ότι τον Οκτώβριο ̟ούλησε ξένο συνάλλαγµα αξίας 46,5 εκατ. $ (42,7 εκατ. €). Η 
∆ιοικητής της NBU Valeriya Gontareva ανέφερε ότι η χώρα σχεδιάζει να λάβει την τρίτη 
δόση του δανείου α̟ό το ∆ΝΤ, κάτι ̟ου θα ε̟ιτρέψει την ενίσχυση των συναλλαγµατικών 
α̟οθεµάτων της στα 15 δισ. $ (13,8 δις €). 
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Με τον τρό̟ο αυτό τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα της Ουκρανίας είναι ε̟ί του ̟αρόντος 
ε̟αρκή για την κυβέρνηση και την κεντρική τρά̟εζα σε ό,τι αφορά την εκ̟λήρωση των 
υ̟οχρεώσεων τους. 
 
-  Η Ουκρανία εξήγαγε 14,5 εκατ. τόνους σιτηρών  - Υ̟ουργείο Γεωργίας – 28.11.2015 
 
Η Ουκρανία εξήγαγε 14,5 εκατ. τόνους σιτηρών το 2015, στην ̟ερίοδο έως τον Νοέµβριο 
σύµφωνα µε το  Υ̟ουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίµων. Ειδικώτερα,  οι εξαγωγές 
σίτου ανήλθαν σε 7,9 εκατ. τόνους, οι εξαγωγές αραβοσίτου σε 3 εκατ. τόνους και οι 
εξαγωγές κριθαριού σε 3,4 εκατ.  
 
Το Υ̟ουργείο ανέφερε ότι οι τιµές ̟ροσφοράς των σιτηρών κυµαίνονταν µεταξύ 2.800 UAH 
(107 €) και 3.700 UAH (142 €) ανά τόνο σίτου τρίτου βαθµού, ενώ εκείνες για χοντρό σιτάρι 
έκτης τάξης κυµαίνονταν µεταξύ UAH 2.620 (1oo €) και 3.480 UAH (133 €) ανά τόνο. Οι 
µέσες τιµές του κριθαριού καθορίζονται σε 3.187 UAH (122 €) ανά τόνο, ενώ οι αντίστοιχες 
του αραβοσίτου σε 3.013 UAH (115 €) ανά τόνο. 
 
-  Μείωση ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών το 2015 – 30.11.2015 
 
Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ουκρανίας ̟ληρωµών θα µειωθεί σε 
̟ερί̟ου 1% του ΑΕΠ το 2015, ̟αρά την αναµενόµενη αύξηση των εισαγωγών ενέργειας 
κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2015, σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή Νοµισµατικής Πολιτικής και 
Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU) Serhiy Mykolaichuk.  
 
Σύµφωνα µε τον κορυφαίο αξιωµατούχο της Κεντρικής Τρά̟εζας,  το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών είναι ιδιαίτερα ισορρο̟ηµένο και δεν αναµένεται να διαταραχθεί ούτε το 2016. 
Το 2013  το έλλειµµα έφτασε το 9% του ΑΕΠ, ενω κατα το δεύτερο τρίµηνο του 2015 η 
Ουκρανία κατέγραψε,  µετά α̟ό ̟ολλά χρόνια,  ̟λεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της τάξης των 266 εκατ. $  (243 εκατ. €). 
 
-  Η  Ουκρανία ε̟ιβάλλει δασµούς σε ̟ροΐόντα της Λευκορωσίας – 30.11.2015 
 
Η ∆ιυ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεθνούς Εµ̟ορίου της Ουκρανίας θα ε̟ιβάλει ειδικό δασµό 
39,2% ε̟ί της δασµολογητέας αξίας των εµ̟ορευµάτων,  ̟ου εισάγονται στην Ουκρανία α̟ό 
την Λευκορωσία. Η Ε̟ιτρο̟ή εξέτασε σχετικό α̟οδεικτικό υλικό,  ̟ου της ̟αρασχέθηκε α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου,  σε σχέση µε διακρίσεις και εχθρικές 
ενέργειες εκ µέρους της Λευκορωσίας εναντίον ουκρανικών συµφερόντων ε̟ιχειρήσεις στην 
χώρα,  ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον κλάδο της ζυθο̟οιίας και των γλυκών.  
 
Η σχετική α̟όφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2016. Ο ειδικός δασµός θα 
̟αραµείνει σε ισχύ µέχρι τον τερµατισµό α̟ό την  Λευκορωσία των ενεργειών ̟ου η 
Ουκρανία χαρακτηρίζει ως διακρίσεις και εχθρικές ενέργειες εναντίον της. 
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   Ιδρυση Μεικτού Ε̟ιχειρηµατικού Συµβουλίου Ουκρανίας-Ολλανδίας  
 
  Σε ̟ρόσφατη ε̟ίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Ολλανδία, υ̟εγράφη µεταξύ 
του Εµ̟ορικού Ε̟ιµελητηρίου Ουκρανίας και του Συνδέσµου Βιοµηχάνων της Ολλανδίας  
̟λευρών η σύσταση Μεικτού Ε̟ιχειρηµατικού Συµβουλίου, µε στόχο την ̟εραιτέρω σύσφιξη 
των διµερών οικονικών, εµ̟ορικών και ε̟ενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών.  
 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης της Ουκρανίας κ. Ολέκξι 
Παβλένκο,  η υ̟ογραφή της διµερούς συµφωνίας για τη σύσταση του εν λόγω 
ε̟ιχειρηµατικού συµβουλίου α̟οτελεί σηµαντικό βήµα για την αναζήτηση νέων 
ε̟ιχειρηµατικών ευκαριών µεταξύ µικρο-µεσαίων ε̟ιχειρήσεων , καθώς ε̟ίσης και για τη 
δηµιουργία µεικτών εταιρειών, µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των γαλακτοκοµικών 
̟ροϊόντων και εν γένει στον τοµέα του αγροτοβιοτεχνικού συµ̟λέγµατος και στην 
κτηνοτροφία.   
 
Προβλέ̟εται, ε̟ίσης, µεταξύ άλλων, και η µεταφορά τεχνογνωσίας και ̟αροχή τεχνικής 
βοήθειας  εµ̟ειρογνωµόνων α̟ο Ολλανδία στον τοµέα των ελέγχων ζωίκής ̟ροστασίας. 
Σηµειώνεται οτι η Ολλανδία α̟οτελεί για την Ουκρανία έναν α̟ο τους σηµαντικότερους 
εµ̟ορικούς εταίρους. Κατα τους ̟ρώτους 9 µήνες του 2015, ο όγκος του διµερούς εµ̟ορίου 
µεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 504 εκατ. Ε.  
 
 
 Συνάντηση Π/Θ Γιατσενιούκ µε Ε̟ίτρο̟ο ΕΕ για το Εµ̟όριο κα Μάλµστον 
 
     Πραγµατο̟οιήθηκε στις 13 Νοεµβρίου τ.ε συνάντηση του Π/Θ Γιατσενιούκ µε την 
Ε̟ίτρο̟ο της ΕΕ για το Εµ̟όριο Σεσίλια Μάλµστον, κατα την ο̟οία εξετάσθηκαν οι 
τεχνικές λε̟τοµέρειες και τα χρονοδιαγράµµατα εν όψει ε̟ικείµενης εφαρµογής Συµφωνίας 
σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Ε̟ίσης, κατα την εν λόγω συνάντηση εξετάσθηκαν οι 
̟ρωτοβουλίες και η δέσµη συγκεκριµένων µέτρων ̟ου ο̟ρέ̟ει να ληφθούν για την 
̟ρόσβαση των ουκρανικών ̟ροϊόντων στις αγορές της Εε, την ̟ροώθηση των ουκρανικών 
εξαγωγών, καθώς και την ̟ροσέλκυση άµεσων ξένων ε̟ενδύσεων στην Ουκρανία. 
 
  Τέλος, συµφωνήθηκε µεταξύ των δύο ̟λευρών η διοργάνωση µεγάλου ε̟ιχειρηµατικού 
φόρουµ Ουκρανίας-ΕΕ, µε στόχο την ̟ραγµατο̟οίηση άµεσων ε̟αφών ε̟ιχειρηµατιών των 
δύο χωρών.  
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Νοέµβριος 2015 
 
 
-  Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας αναθεωρεί ̟ρος τα ̟άνω τις ̟ροβλέψεις του 
̟ληθωρισµού για το 2015 - 7.11.2015 
 
   Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας (BNM) αναθεώρησε ̟ρος τα ̟άνω τις ̟ροβλέψεις του 
̟ληθωρισµού στο 9,7%, έναντι 9,3% τον ̟ερασµένο Αύγουστο. Ο ετήσιος ρυθµός 
̟ληθωρισµού θα υ̟ερβεί το όριο του στόχου της BNM για ̟ληθωρισµό 5% ± 1,5 ̟οσοστιαίες 
µονάδες διακύµανσης. Σύµφωνα µε έκθεση της Τρά̟εζας, ο ̟ληθωρισµός θα ε̟ιστρέψει 
στην διακύµανση-στόχο κατά το τρίτο τρίµηνο του 2017. Νέες ̟ροβλέψεις εκτιµούν τον 
̟ληθωρισµό στο 11,9% για το 2016, 0,3 ̟οσοστιαίες µονάδες ̟άνω α̟ό το ε̟ί̟εδο 
̟ροβλέψεων τον Αύγουστο του 2015. 
 
    Λόγω της υ̟οτίµησης του νοµίσµατος, αυξήσεων στις τιµές των τροφίµων, κακών 
καιρικών συνθηκών το 2015 και ̟ρόσθετων αυξήσεων στα τιµολόγια των κοινοφελών 
υ̟ηρεσιών, ο ̟ληθωρισµός θα µ̟ορούσε να υ̟ερβεί το όριο του στόχου της BNM. Ο ετήσιος 
ρυθµός ̟ληθωρισµού διαµορφώθηκε σε 11,1% κατά το τρίτο τρίµηνο του 2015, 3,1 
̟οσοστιαίες µονάδες ̟άνω α̟ό το ε̟ί̟εδο, ̟ου καταγράφηκε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο. Ο 
̟ληθωρισµός σκαρφάλωσε στο 12,6% το Σε̟τέµβριο του 2015, ξε̟ερνώντας για έβδοµο 
συνεχή µήνα το όριο-στόχο της διακύµανσης του ̟ου ορίζεται στην µεσο̟ρόθεσµη 
στρατηγική της τρά̟εζας για τη νοµισµατική ̟ολιτική. 
 
 
-  Η Ευρω̟αϊκή  Τρά̟εζας Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ)  ̟ροβλέ̟ει 
ύφεση στη Μολδαβία το 2015 – 12.11.2015 
 
     Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) εκτιµά ότι  η οικονοµία 
της Μολδαβίας θα συρρικνωθεί κατά 2% το 2015 και θα ̟αραµείνει στάσιµη το 2016. Οι 
̟ροβλέψεις της ΕΤΑΑ  συµ̟ί̟τουν µε τις εκτιµήσεις του Υ̟ουργείου Οικονοµικών της 
χώρας και της Παγκόσµιας Τρά̟εζας, ̟ου ̟ρόσφατα αναθεώρησαν ε̟ι τα χειρω τις 
εκτιµήσεις τους για την οικονοµία της χώρας. Οι λόγοι της εξέλιξης αυτής ̟ροσδιορίζονται 
στα  ̟ροβλήµατα του χρηµατο̟ιστωτικού τοµέα, στον  χαµηλότερο όγκο  εµβασµάτων 
εξωτερικού, στην αυστηρή νοµισµατική ̟ολιτική, στον υψηλότερο ̟ληθωρισµό, στις 
χαµηλές ε̟ιδόσεις της γεωργίας, στην ̟εριφερειακή οικονοµική ύφεση, στις ̟ροκλήσεις στην 
εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού- λόγω  µειωµένης εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας- και στην 
εσωτερική ̟ολιτική κατάσταση. Ευρω̟αίοι εµ̟ειρογνώµονες και αναλυτές αναµένουν 
αύξηση του δηµόσιου χρέους α̟ό ̟ερί̟ου 30% του ΑΕΠ το 2014 σε έως και 50% το 2015, 
κυρίως λόγω της έκτακτης ανάγκης υ̟οστήριξης ̟ρος τις τρεις χρεοκο̟ηµένες τρά̟εζες. 
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      Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Μολδαβίας αυξάνει τα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας   
      κατά 9,8% - 18.11.2015 
 
       Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Οργανισµού Ενέργειας α̟οφάσισε να αναστείλει 
την α̟όφασή του της 18ης Ιουλίου 2015 για την αύξηση των τιµολογίων κατά 15,4%, και να 
δηµιουργήσει νέα τιµολόγια µε τιµές, οι ο̟οίες υ̟ερβαίνουν εκείνες ̟ου εγκρίθηκαν το 2011 
κατά 9,8%. 
      Έτσι, οι ̟ολίτες µε µηνιαία κατανάλωση µέχρι 30 κ.µ. θα ̟ληρώνουν  6.556 λέι (300 €) 
ανά 1000 κ.µ., ενώ οι ̟ολίτες ̟ου χρησιµο̟οιούν ̟άνω α̟ό 30 κ.µ. θα ̟ληρώνουν 6.830 λέι 
(312 €) ανά 1000 κ.µ. ΦΠΑ 8%  για την υ̟ηρεσία µεταφοράς αερίου, δηλαδή 525 (24 €) και 
546 (25 €) λέι, αντίστοιχα,θα συµ̟εριληφθούν στις τελικές ̟ιο ̟άνω τιµές. 
 
     Μολδαβία και Βοσνία & Ερζεγοβίνη ενισχύουν τις εµ̟ορικές και οικονοµικές τους 
σχέσεις – 24.11.2015 
 
    O Ανα̟ληρωτής Πρωθυ̟ουργός καιΥ̟ουργός Οικονοµικών της Μολδαβίας Stephane 
Bride συναντήθηκε µε τον  Βόσνιο Ανα̟ληρωτή Πρωθυ̟ουργό, υ̟ουργό Εξωτερικού 
Εµ̟ορίου και Οικονοµικών Σχέσεων Μίρκο Σάροβιτς, ̟ροκειµένου να ̟αρακολουθήσουν 
µαζί το ∆ιεθνές Φόρουµ των Κρατών της Κεντρικής Ευρώ̟ης (Συµφωνία Ελεύθερου 
Εµ̟ορίου Κεντρικής Ευρώ̟ης) CEFTA στο Κισινάου στις 23-26 Νοέµβρη. Οι δύο ε̟ίσηµοι 
συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση των διµερών εµ̟ορικών-οικονοµικών δεσµών και την 
αναζήτηση νέων ευκαιριών  για το µέλλον, ε̟’ ωφελεία των δύο ̟λευρών.  
 
     Κατά την συνάντηση αξιολογήθηκε ότι η διµερής συνεργασία δεν αξιο̟οιήθηκε ̟λήρως 
και ότι και οι δύο χώρες έχουν  δυνατότητες να τις εδραιώσουν µέσω της διευκόλυνσης των 
εµ̟ορικών συναλλαγών, καθώς και της α̟ελευθέρωσης του εµ̟ορίου και των ε̟ενδύσεων. 
Στο ̟λαίσιο αυτό, ο Μολδαβός Πρωθυ̟ουργός ̟ρότεινε να δηµιουργηθούν διµερείς οµάδες 
εµ̟ειρογνωµόνων, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιήσουν ανάλυση σε τοµείς  της αγοράς και 
να δηµιουργήσουν ένα ̟ακέτο ε̟ενδυτικών σχεδίων ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιηθούν για 
την  ενίσχυση των διµερών σχέσεων. 
 
    Α̟ό την ̟λευρά του, ο Βόσνιος ε̟ίσηµος συµµερίσθηκε την ά̟οψη του οµολόγου του, 
̟ροσθέτοντας ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ενδιαφέρεται για την ανά̟τυξη εµ̟ορικών-
οικονοµικών δεσµών µε τη Μολδαβία, τόσο µέσω οργανισµών, ό̟ως η CEFTA και άλλες 
̟αρόµοιες, καθώς ε̟ίσης και µέσω άµεσων ε̟αφών. Ε̟ι̟λέον, οι ̟ροηγµένοι δεσµοί της 
χώρας µε τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Σερβία και την Κροατία, θα µ̟ορούσαν να 
συνδράµουν  τη Μολδαβία να ̟ροωθήσει τα ̟ροϊόντα της στις αγορές των κρατών αυτών. 
 


