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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α̟ρίλιος 2016  

 
Forbes: Πτωτική τάση στον  ̟λούτο των 100 ̟λουσιότερων Ουκρανών 

 
 Ο συνολικός ̟λούτος των 100 ̟λουσιότερων Ουκρανών µειώθηκε κατά ένα τέταρτο το 
̟αρελθόν έτος, φτάνοντας  τα  20 δισ. $, σύµφωνα µε την οικονοµική ε̟ιθεώρηση Forbes 
Ουκρανίας. Η ̟τώση των τιµών των ̟ρώτων υλών, η µείωση στις ̟ωλήσεις χηµικών 
̟ροϊόντων, η ύφεση στον τοµέα των έργων, η ̟αύση δραστηριότητας  ̟αραγωγικών 
µονάδων στη ζώνη εχθρο̟ραξιών στα ανατολικά και η α̟ώλεια της ρωσικής αγοράς 
συνέβαλαν στη µείωση αυτή. Ο ε̟ιφανής ουκρανός ολιγάρχης Renat Akhmetov µε 2,3 δις $ 
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Οι συνιδιοκτήτες της PrivatBank Ihor Kolomoisky και 
Hennadiy Boholiubov µοιράζονται τη δεύτερη θέση (µε 1,3 δις $ ο καθένας). Ο ιδιοκτήτης της 
“Interpipe Corporation” Victor Pinchuk κατατάσσεται στην τέταρτη θέση   µε 1,2 δισ. $. Ο 
βασικός µέτοχος στην γεωργική εκµετάλλευση «MHP» Yiuri Kosiuk είναι ̟έµ̟τoς µε 
̟εριουσία ̟ου εκτιµάται σε  1 δις $. Ο ιδιοκτήτης της «Roshen Corporation» και ̟ρόεδρος 
της Ουκρανίας Petro Poroshenko είναι ο έκτος ̟λουσιότερος ουκρανός,  µε ̟εριουσία ̟ου 
εκτιµάται σε 858 εκατ $.  Στις ε̟όµενες θέσεις βρίσκονται ο Oleksiy Vadatursky (840 εκατ. $), 
ο Oleksandr Υaroslavski (721 ekay. $) και ο Andriy Verevsky (694 εκατ. $). Τέλος, ο ̟ρώην 
∆ήµαρχος Κιέβου Leonid Chernovetsky, ο ο̟οίος ζει στη Γεωργία, βρίσκεται στην  δέκατη 
θέση µε ̟εριουσία 680 εκατ. $. 
 
             Α̟οθέµατα φυσικού αερίου άνω των 8,5 δισ. κ.µ. τον Α̟ρίλιο 
 
 Η Ουκρανία διέθετε τον Α̟ρίλιο τ.ε ̟άνω α̟ό 8,5 δισ. κ.µ. α̟οθέµατα φυσικού 
αερίου στις υ̟όγειες εγκαταστάσεις α̟οθήκευσης,  σύµφωνα µε τον ε̟ικεφαλής του 
τµήµατος δηµοσίων σχέσεων της «Ukrtransgaz» Maskym Beliavsky. Η ̟οσότητα αυτή είναι 
κατά 0,8 δισ. κ.µ. υψηλότερη α̟ό αυτή του Α̟ριλίου 2015. Σύµφωνα µε τον ίδιο,  η 
Ουκρανία άντλησε 1,6 δισ. κ.µ. αερίου α̟ό τις υ̟όγειες εγκαταστάσεις α̟οθήκευσης της τον 
Μάρτιο (0,1 δισ. κ.µ. λιγότερο α̟ό το Μάρτιο 2015).   Η κατανάλωσή της χώρας σε αέριο 
ήταν της τάξης των 3,5 δισ. κ.µ. τον Μάρτιο 2016 (0,1 δισ. κ.µ. κάτω α̟ό τον Μάρτιο του 
2015) ενώ το αέριο ̟ου ̟αρήγαγε η χώρα ανερχόταν στο 1,7 δις κ.µ., όσο και τον Μάρτιο του 
2015. Η χώρα εισήγαγε  0,53 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου µόνο α̟ό την Ευρώ̟η. Ο όγκος 
διέλευσης αερίου για ευρω̟αίους καταναλωτές τον Μάρτιο ανήλθε σε 6,8 δισ. κ.µ. (2 δισ. κ.µ. 
̟ερισσότερο α̟ό τον Μάρτιο του 2015. 
 

Ενδεχόµενη αγορά εµ̟λουτισµένου ουρανίου α̟ό την Αυστραλία το ε̟όµενο έτος 
 
 Η Ουκρανία θα µ̟ορούσε να εξετάσει τη σύναψη  εµ̟ορικής συµφωνίας για την 
αγορά το 2016 εµ̟λουτισµένου ουρανίου α̟ό την Αυστραλία,  σύµφωνα µε τον τ.  Ουκρανό 
υ̟ουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα Volodymyr Demchyshyn  Σε αυτό το στάδιο,  
µια τέτοια συµφωνία θα είναι το ̟ρώτο βήµα, το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικυρωθεί α̟ό το 
κοινοβούλιο της Αυστραλίας, κάτι ̟ου στο µέλλον θα ε̟ιτρέψει να υ̟ογραφούν εµ̟ορικές 
συµφωνίες µε εταιρείες της Αυστραλίας. Η Αυστραλία διαθέτει τέσσερα ορυχεία,  ̟ου 
̟αράγουν ουράνιο και α̟οτελεί έναν α̟ο τους σηµαντικότερους ̟ροµηθευτές 
εµ̟λουτισµένου ουρανίου στον κόσµο.   
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Η ̟ρόβλεψη αγοράς ουρανίου α̟ό την Αυστραλία κάνει λόγο για 300-600 τόνους ετησίως, 
έως  και το 25% των ̟οσοτήτων ουρανίου ̟ου χρησιµο̟οιεί η Ουκρανία. Ο ̟ρώην 
Ουκρανός υ̟ουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα Volodymyr Demchyshyn και  η 
Αυστραλή υ̟ουργός Εξωτερικών Julie Bishop υ̟έγραψαν διακυβερνητική συµφωνία για 
συνεργασία κατά τη χρήση ̟υρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκο̟ούς στην Ουάσιγκτον 
στις 31 Μαρτίου. 
 
 

Η Τουρκική εταιρεία «Molino» ενδιαφέρεται για κατασκευή τερµατικού σταθµού 
σιτηρών στον  λιµένα της Οδησσού 

 

 Η Τουρκική εταιρεία Molino, ̟ου δραστηριο̟οιείται στην κατασκευή εξο̟λισµού για 
τη βιοµηχανία δηµητριακών, έχει ̟ροτείνει την κατασκευή νέου τερµατικού σταθµού 
σιτηρών στο λιµένα της Οδησσού . Σχετική ̟ρόταση ανακοινώθηκε α̟ό τον  Αντι̟ρόεδρο 
της εταιρείας Salim Alaybeyi κατά την διάρκεια φόρουµ στην Οδησσό. Συγκεκριµένα 
̟ροτείνεται η κατασκευή ενός τερµατικού σταθµού µε χωρητικότητα 100.000 τόνων.   
 
Το έργο ̟ροβλέ̟ει τη δυνατότητα εκφόρτωσης σιτηρών α̟ό φορτηγά και σιδηρόδροµο και 
ε̟ιτρέ̟ει την φόρτωση ταυτόχρονα δύο ̟λοίων τύ̟ου «Panamax» µε ρυθµό 1.200 τόνων την 
ώρα. Η α̟αιτούµενη έκταση για το έργο είναι 170.000 τ.µ.,  το δε εκτιµώµενο κόστος του 
έργου ανέρχεται στα 150 εκατ. $, µε ̟ερίοδο α̟ο̟ληρωµής τεσσάρων ετών . 
 

Η Ια̟ωνία ανοίγει ̟ιστωτική γραµµή 269 εκατ. $ για την Ουκρανία 
 
 Η Ια̟ωνία έχει ανοίξει ̟ιστωτική γραµµή ύψους 30 δισ. γεν (269 εκατ. $) για την 
Ουκρανία, µε στόχο την  ασφάλιση των εξαγωγών / εισαγωγών της, σύµφωνα µε τον 
ανα̟ληρωτή ε̟ικεφαλής της ̟ροεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας Konstantin Yeliseyev. 
  
Η Ια̟ωνία συνέχισε, κατα τον τρό̟ο αυτό, και για το 2016 την ̟ιολιτική της ̟ιστωτικής και 
οικονοµικής συνδροµής στην Ουκρανία. Στο ̟λαίσιο αυτό,   ο ̟ρωθυ̟ουργός της Ια̟ωνίας 
Σίνζο Άµ̟ε ανακοίνωσε την σχετική ̟ρωτοβουλία ασφάλισης των ουκρανικών ̟ιστώσεων 
κατά το ̟οσό αυτό. 
 

Το Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών εξετάζει την ̟ροσέλκυση Κινέζων ε̟ενδυτών για σύνδεση 
υψηλής ταχύτητας Κίεβο-Λβοβ-Βαρσοβία-Βερολίνο 

 
 Το Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών της Ουκρανίας καταρτίζει µνηµόνιο µε µεγάλο κινέζο 
στρατηγικό ε̟ενδυτή, ̟ου θα εκ̟ονήσει  µελέτη σκο̟ιµότητας για την ανά̟τυξη 
σιδηροδροµικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στη διαδροµή Κίεβο-Λβοβ-Βαρσοβία-
Βερολίνο, καθώς και στην κατεύθυνση του Κιέβου-Oδησσού µε ε̟έκταση ̟ρος την Κριµαία, 
όταν αυτή ̟εράσει σε ουκρανικό έλεγχο,  σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Volodymyr Omelian στο 
κοινοβούλιο.Ό̟ως αναφέρθηκε ε̟ίσης σχετικά, τον Μάρτιο οι αρχές του Λβοβ ανέφεραν 
σχέδιο για την κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής κανονικού εύρους ̟ρος την Βαρσοβία. 
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Υ̟οργείο Υ̟οδοµών: Οι µεγάλοι κρατικοί λιµένες  θα ̟ρέ̟ει να ιδιωτικο̟οιηθούν δια 
̟αραχώρησης - υ̟ουργός Υ̟οδοµών 

 

 Οι µεγάλες ουκρανικές κρατικές ε̟ιχειρήσεις θαλάσσιων λιµένων θα ̟ρέ̟ει να 
̟αραχωρηθούν σε ιδιώτες, ενώ και οι µικρότερες εταιρείες φορτοεκφόρτωσης θα µ̟ορούσαν 
να ιδιωτικο̟οιηθούν µέσω  διαφανούς  και ανταγωνιστικής διαδικασίας,  ̟ου θα 
̟ροσελκύσει  ε̟ενδυτές στην χώρα,  σύµφωνα µε τον νέο υ̟ουργό Υ̟οδοµών Volodymyr 
Omelyan. Σύµφωνα µε τον υ̟ουργό  το σηµερινό σύστηµα διαχείρισης των λιµένων δεν 
αντα̟οκρίνεται στην ευρω̟αϊκή εµ̟ειρία. Στην Ευρώ̟η οι αρχές της ̟όλης εµ̟λέκονται 
στην ανά̟τυξη των λιµένων, ενώ ε̟ο̟τεία ασκείται και α̟ό εκ̟ροσώ̟ους κεντρικών 
φορέων και το̟ικών αρχών.  Ο υ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι για την βελτίωση των µεταφορικών 
υ̟οδοµών της χώρας θα ̟ρέ̟ει να εξετασθεί η εφαρµογή λύσεων,  ̟ου βασίζονται σε 
ιδιωτικές ε̟ενδύσεις και χρησιµο̟οιούν όλα τα διαθέσιµα µέσα και εργαλεία.  

 
 

Πτώση  98 δισ. $ στις εµ̟ορικές συναλλαγές µεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας την 
̟ερίοδο 2012-2015 

 
 Ο όγκος των εµ̟ορικών συναλλαγών µεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ̟ου 
εθεωρείτο ως ο µεγαλύτερος εµ̟ορικός εταίρος της χώρας, την ̟ερίοδο 2012-2015 µειώθηκε 
συνολικά κατά 98 δισ. $, κυρίως λόγω της ε̟ιβολής ̟αράνοµων εµ̟ορικών ̟εριορισµών α̟ό 
̟λευράς Ρωσίας,  σύµφωνα µε ουκρανική έκθεση, η ο̟οία υ̟οβλήθηκε στον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµ̟ορίου. Η µείωση του όγκου των εξαγωγών µετάλλων και των ̟ροϊόντων 
τους, καθώς και των ορυκτών ̟ροϊόντων,  ̟ροκάλεσε ̟τώση των εξαγωγών και ̟ρος τις 
χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, το µερίδιο των εξαγωγών ̟ρος την ΕΕ εξακολουθεί να σηµειώνει 
άνοδο α̟ό 22,3% το 2012 σε 34,1% το 2015,  σύµφωνα µε έκθεση ̟ου έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου. Σύµφωνα µε την έκθεση, 
το µερίδιο των εξαγωγών ̟ρος τη Ρωσία µειώθηκε α̟ό 24,3% σε 12,7% το 2015. Η έκθεση 
αναφέρει  ότι η οικονοµία της Ουκρανίας χαρακτηρίζεται α̟ό υψηλό βαθµό εξάρτησης α̟ό 
εξαγωγές (το 2014 οι εξαγωγές αγαθών και υ̟ηρεσιών ανήλθαν σε 48,6% του ΑΕΠ), η ο̟οία 
̟ροκαλεί την αύξηση της εξάρτησης της οικονοµίας α̟ό τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες. 
Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία, το εµ̟όριο αγαθών µεταξύ της Ουκρανίας 
και της Ρωσίας κορυφώθηκε το 2011: οι εξαγωγές της Ουκρανίας ανήλθαν σε 19,8 δισ. $, ενώ 
οι εισαγωγές σε 29,1 δις $, ενώ για τα ε̟όµενα τέσσερα χρόνια έ̟εφταν ραγδαία. Ειδικότερα, 
οι εξαγωγές αγαθών το 2012 µειώθηκαν κατά 11% και οι εισαγωγές κατά 5,9%, ενώ το 2013 η 
̟τώση τους ε̟ιταχύνθηκε σε 14,5% και 15,3% αντίστοιχα. Το 2014 οι αντίστοιχοι αριθµοί 
ανήλθαν  στο 35% και 45,4% αντίστοιχα. 
 

Η Κεντρική Τρά̟εζα µειώνει το ε̟ιτόκιο αναχρηµατοδότησης α̟ό 22% έως 19% 
 
 Η Εθνική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) µείωσε το ε̟ιτόκιο αναχρηµατοδότησης στο 
19% ετησίως α̟ό το σηµερινό 22%,  ̟ου ίσχυε α̟ό την 25 Σε̟τεµβρίου 2015, όταν η Κεντρική 
Τρά̟εζα το µείωσε α̟ό 27%. Η µείωση,  κατά την Τρά̟εζα,  ήταν δυνατή λόγω της µεγάλης 
α̟οδυνάµωσης των κινδύνων σταθερότητας των τιµών,  ενώ οι υψηλότεροι κίνδυνοι 
̟ληθωρισµού σε σχέση µε τους στοχευµένες δείκτες, ̟ου εµ̟όδιζαν την άµβλυνση της 
νοµισµατικής ̟ολιτικής κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του έτους,  έχουν α̟οδυναµωθεί σηµαντικά. 
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 Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Τρά̟εζα, η ̟ολιτική ένταση µειώθηκε χάρη στο 
σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης, ενώ και οι  εξωτερικοί κίνδυνοι ̟εριορίστηκαν - χάρη και 
στην σταδιακή αύξηση των τιµών στα εξαγόµενα ̟ροϊόντα της χώρας. 
 
 Ε̟ισηµαίνεται, ε̟ι̟ροσθέτως, οτι ο βασικός κίνδυνος ̟αραµένει και σήµερα η καθυστέρηση 
της συνεργασίας της Ουκρανίας µε το ∆ΝΤ. Η NBU θα συνεχίσει να χαλαρώνει τη 
νοµισµατική ̟ολιτική, εάν οι κίνδυνοι µειωθούν ̟ερισσότερο. Η Κεντρική Τρά̟εζα 
̟ροβλέ̟ει ότι η αύξηση του ̟ραγµατικού ΑΕΠ θα είναι 1,1% το 2016 και 3% το 2017. Η 
̟ρόβλεψη για το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µετεβλήθη ελαφρώς σε 
σύγκριση µε τις ̟ροηγούµενες εκτιµήσεις (2,3 δισ. $ ή 2,7% του ΑΕΠ το 2016 και 1,8 δισ. $ ή 
1,9% του ΑΕΠ το 2017). 
 

Αύξηση της βιοµηχανικής ̟αραγωγής τον Μάρτιο 2016 
 
 Η αύξηση της βιοµηχανικής ̟αραγωγής στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2016 ανήλθε 
στο 4,8% σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 2015, ενώ τον Φεβρουάριο το ̟οσοστό ανήλθε στο 
7,6%, σύµφωνα µε την Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας. Σύµφωνα µε µια νέα µορφή 
ε̟εξεργασίας στατιστικών στοιχείων, ̟ροσαρµοσµένη στις ηµερολογιακές ηµέρες, η 
βιοµηχανική ̟αραγωγή τον Μάρτιο αυξήθηκε κατά 4,2% έναντι του Μαρτίου 2015, ενώ το 
Φεβρουάριο κατά 4,9% έναντι του Φεβρουαρίου 2015.  
 
Σε γενικές γραµµές, για το ̟ρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους η βιοµηχανική ̟αραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ το ̟ρώτο δίµηνο αυξήθηκε κατά 2,9%. Ένα χρόνο ̟ριν, την 
̟ερίοδο Ιαν.-Μάρ. 2015 η µείωση της βιοµηχανικής ̟αραγωγής ήταν της τάξης του 20,5%, σε 
σχέση µε την ίδια ̟ερίοδο του 2014,  ενώ, σε γενικές γραµµές,  το ̟ερασµένο έτος η 
βιοµηχανική ̟αραγωγή στην Ουκρανία µειώθηκε κατά 13,4%. Το 2014 η µείωση ανήρχετο σε 
10,1%, ενώ το  2013 σε 4,7%. 
 

Αύξηση της ̟αραγωγής χάλυβα κατά 28% το Μάρτιο 
 
 Η Ουκρανία σηµείωσε αύξηση κατά 28,1% (2,1 εκατ. τόνους) στην ̟αραγωγή χάλυβα 
κατά τον Μάρτιο του 2016, σε σύγκριση µε το Μάρτιο του 2015, και ̟αραµένει  στην δέκατη 
θέση στην  κατάταξη των µεγαλύτερων κατασκευαστών στον κόσµο, σύµφωνα µε την 
Παγκόσµια Ένωση Χάλυβα (Worldsteel). Αύξηση στην ̟αραγωγή χάλυβα τον Μάρτιο 
καταγράφηκε στις µισές α̟ό τις κορυφαίες δέκα χώρες ̟αραγωγής χάλυβα στον κόσµο: 
Κίνα,  Ινδία, Ηνωµένες Πολιτείες, Τουρκία και Ουκρανία. 
  
   Οι δέκα κορυφαίοι κατασκευαστές χάλυβα τον Μάρτιο του 2016 στον κόσµο είναι οι εξής:  
Κίνα (70.650.000 τόνους, +2,9%), Ια̟ωνία (8.648.000 τόνοι, - 6,8%), Ινδία (8.059.000 τόνους, + 
3,4%), Ηνωµένες Πολιτείες (6.748.000 τόνους, + 4,9%), Ρωσία (6.012.000 τόνοι, - 2%), Νότια 
Κορέα (5.430.000 τόνοι, - 8,4%), Γερµανία (3.811.000 τόνοι, - 1,6%), Τουρκία (2.173.000 
τόνους, + 1,3%), Βραζιλία (2.506.000 τόνοι, - 9,5%) και Ουκρανία (2.173.000 τόνους, + 28,1%).  
Συνολικά οι 66 χώρες, ̟ου ̟αράγουν χάλυβα στον κόσµο,  ̟αρήγαγαν τον Μάρτιο 
137.322.000 τόνους (0,5% λιγότερο α̟ό ό, τι τον Μάρτιο του 2015). 
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Αύξηση εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016 
 
 Η Ουκρανία αύξησε τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30,4% κατα την ̟ερίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016  σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2015, σύµφωνα µε 
̟ηγή του Υ̟ουργείου Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα της χώρας. Η ̟αροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας α̟ό τον ενεργειακό σταθµό «Burshtyn TPP» ̟ρος την κατεύθυνση της Ουγγαρίας, 
της Σλοβακίας και της Ρουµανίας,  µειώθηκε το ̟ρώτο τρίµηνο κατά 3,5% σε σύγκριση µε 
την ̟ερίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, σε 853.694.000 kWh, ενώ η ̟αροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Πολωνία ανήλθε σε 300.215.000 kWh.  
  
Την ίδια ̟ερίοδο,  στην Μολδαβία εξήχθησαν  3.702.000 kWh ενέργειας, ενώ εξαγωγές δεν 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν ̟ρος την Λευκορωσία. Η Ουκρανία δεν εξήγαγε  ηλεκτρική ενέργεια 
̟ρος την Ρωσία ούτε την ̟ερίοδο Ιανουαρίου –Μαρτίου 2016 ούτε την ίδια ̟ερίοδο του 
2015. Μόνο κατα τον Μάρτιο τ.ε οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ανήλθαν 
σε 448.975.000 kWh, καταγράφοντας αύξηση 15,3% σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015. 
 
 

Ενδεχόµενη υ̟ογραφή συµφωνίας για τις αεροµεταφορές µε την ΕΕ 
 
 Η συµφωνία για "κοινούς αιθέρες" µεταξύ Ουκρανίας και  ΕΕ θα µ̟ορούσε να 
υ̟ογραφεί τον Ιούλιο,  σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Υ̟οδοµών της Ουκρανίας Volodymyr 
Omelian. Ο Υ̟ουργός ανέφερε την εκκρεµότητα αυτή κατά την διάρκεια συνέντευξης τύ̟ου,  
µνηµονεύοντας τον Ιούλιο ως χρόνο υ̟ογραφής της συµφωνίας και µε την ελ̟ίδα ότι "η ΕΕ  
̟ρέ̟ει να τηρήσει το λόγο της".  
  
   Υ̟ενθυµίζεται οτι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko εξουσιοδότησε το 2015 τον 
τότε Υ̟ουργό Υ̟οδοµών Andrei Pyvovarsky να υ̟ογράψει  συµφωνία για κοινό εναέριο 
χώρο µε την ΕΕ.  Nωρίτερα, ο εκ̟ρόσω̟ος της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής Jakub Adamowicz 
είχε σηµειώσει ότι η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή υ̟οστηρίζει την υ̟ογραφή της συµφωνίας, αλλά 
δεν ανέφερε συγκεκριµένη ηµεροµηνία κατά την ο̟οία µια τέτοια συµφωνία θα µ̟ορούσε 
να υ̟ογραφεί. 
 

Αύξηση του ΑΕΠ της Ουκρανίας το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016 
 
 Μικρή αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση αναµένεται στην Ουκρανία το ̟ρώτο τρίµηνο 
του 2016, σύµφωνα µε έκθεση της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU). Η έκθεση 
αναφέρει ότι ̟αρά το γεγονός ότι οι ̟ροσδοκίες για την κατάσταση των τιµών στις αγορές 
βασικών εµ̟ορευµάτων ̟αγκοσµίως έχουν βελτιωθεί, οι θετικές ε̟ι̟τώσεις µ̟ορεί να 
αντισταθµιστούν α̟ό την ε̟ιδείνωση των ε̟ιχειρηµατικών ̟ροσδοκιών και τις ανησυχίες 
των ε̟ενδυτών εν µέσω ̟ολιτικής αβεβαιότητας κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016 καθώς και 
λόγω των καθυστερήσειων ̟ου σηµειώνονται στην ε̟ανάληψη της συνεργασίας µε το ∆ΝΤ. 
Η NBU διατηρεί την ̟ρόβλεψή της για ανά̟τυξη της Ουκρανικής οικονοµίας κατά 1,1% το 
2016 και 3% το 2017. Η αύξηση των τιµών καταναλωτή στην Ουκρανία το 2015 ε̟ιταχύνθηκε 
στο 43,3% α̟ό 24,9% το 2014, ενώ η ̟τώση του ΑΕΠ ε̟ιταχύνθηκε σε 9,9% α̟ό 6,6% 
αντίστοιχα. 
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Η εταιρεία «Ukrgazvydobuvannia» ανακαλύ̟τει κοίτασµα ̟ετρελαίου στην ̟εριοχή του 

Χαρκόβου 
 
 Η δηµόσια µετοχική εταιρεία «Ukrgazvydobuvannia» ανακοίνωσε  ανακάλυψη 
̟εδίου κοιτάσµατος ̟ετρελαίου στην ̟εριοχή Shevchenkivsky της ̟εριοχής Χάρκοβο,  µε 
εκτιµώµενα α̟οθέµατα της τάξεως των 290.000 τόνων, σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου της 
εταιρείας.   Η υ̟ηρεσία Τύ̟ου ανέφερε ότι το ̟ετρέλαιο ανακαλύφθηκε σε βάθη α̟ό 2.100 
έως 2.200 µέτρα.  Η ανακάλυψη έγινε εφικτή µε τη χρήση σύγχρονων εφασρµογών εξόρυξης  
̟ετρελαίου της εταιρείας Schlumberger και ειδικούς του UkrNDIgas Research Studies 
Institute.  Προσ̟αθώντας να ενισχύσει την ̟αραγωγή της σε ̟ετρέλαιο,  η Ουκρανία 
εντατικο̟οιεί τις έρευνες σε όλα τα ̟ιθανά κοιτάσµατα της χώρας. Κατα τους  τελευταίους 
έξι µήνες ̟ραγµατο̟οιήθηκαν ̟ερισσότερες σεισµικές έρευνες α̟ό ό, τι στα τέσσερα 
̟ροηγούµενα χρόνια.  Σύµφωνα µε τον Mykhailo Machuzhak, Senior Geologist της 
«Ukrgazvydobuvannia», η ε̟έκταση της βάσης των φυσικών ̟όρων της χώρας α̟οτελεί 
βασική ̟ρου̟όθεση  της εφαρµογής του ̟ρογράµµατος 20/20, ήτοι ε̟ίτευξη  ̟αραγωγής 20 
δισεκατοµµυρίων κ.µ. φυσικού αερίου µέχρι το 2020. 
 

 

. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Α̟ρίλιος 2016  

 

 
                                            Αυξητικές τάσεις των εµβασµάτων εξωτερικού 
 

 Σύµφωνα µε  στοιχεία της Εθνικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας,  τα εµβάσµατα ̟ρος 
φυσικά ̟ρόσω̟α α̟ό το εξωτερικό για τον Μάρτιο του 2016 ανήλθαν στο  ε̟ί̟εδο αυτών 
του Μαρτίου 2015,  µετά τη µείωση κατά 13% τους δύο ̟ρώτους µήνες του 2016, έναντι της 
αντίστοιχης ̟εριόδου του 2015. Τον Μάρτιο του 2016 εισήλθαν στην Μολδαβία 2 εκατ. $, 
καταγράφοντας µείωση µόνο κατα   2,2% α̟ό τον Μάρτιο του 2015.  
 
 Οι διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι του δολαρίου ευθύνονται 
για τις 1,3 ̟οσοστιαίες µονάδες του συνόλου της µείωσης των µεταβιβάσεων, ενώ η 
̟ραγµατική µείωση των εµβασµάτων (χωρίς να λαµβάνεται υ̟όψη η ε̟ίδραση της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά τον εκ νέου υ̟ολογισµό των ̟οσών ̟άνω α̟ό το 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2015) έφθασε το  0,9%.  Σύµφωνα µε την Εθνική 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της Μολδαβίας, οι µεταβιβάσεις  χρηµάτων α̟ό το εξωτερικό 
συνεχίζουν να είναι µια σηµαντική ̟ηγή εισοδήµατος για τα µολδαβικά νοικοκυριά. Κατά 
µέσο όρο, τα εµβάσµατα αντι̟ροσω̟εύουν το 17,4%  των συνολικών τους εσόδων το 2015. 
 

Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας αναθεωρεί ̟ρος τα κάτω την ̟ρόβλεψη για τον 
̟ληθωρισµό 

 
 Η Εθνική Τρά̟εζα της Μολδαβίας (BNM) αναθεώρησε ̟ρος τα κάτω τις ̟ροβλέψεις 
της για τον ̟ληθωρισµό για το 2016 – στο 7,7%, έναντι 10,1 % ως ̟ρόβλεψη τον Φεβρουάριο.  
Ο ετήσιος ρυθµός ̟ληθωρισµού θα ε̟ιστρέψει στα όρια του διαστήµατος µεταβολής του 
στόχου του 5% κατά το τρίτο τρίµηνο του 2016, ένα χρόνο νωρίτερα α̟ό ό, τι έχει 
̟ροβλεφθεί. Σύµφωνα µε τις νέες ̟ροβλέψεις, ο ετήσιος ρυθµός ̟ληθωρισµού θα φθάσει το 
4,8%  το 2017, 1,8 ̟οσοστιαίες µονάδες κάτω α̟ό την ̟ροηγούµενη ̟ρόβλεψη. 
 Η ̟ρος τα κάτω αναθεώρηση του ετήσιου ρυθµού ̟ληθωρισµού οφείλεται στην 
̟τωτική ̟ορεία όλων των συνιστωσών του δείκτη. Η ε̟ιβράδυνση οφείλεται κυρίως στην 
µείωση των τιµών των τροφίµων. 
 Είναι η δεύτερη φορά ̟ου η κεντρική τρά̟εζα της χώρας αναθεωρεί ̟ρος τα κάτω την 
̟ρόβλεψη για τον ̟ληθωρισµό φέτος, µετά τη βελτίωση της ̟ρόβλεψης για ̟ληθωρισµό 
11,9% τον Νοέµβριο του 2015. Η Κεντρική Τρά̟εζα ̟εριόρισε την νοµισµατική ̟ολιτική το 
2015, αυξάνοντας το βασικό ε̟ιτόκιο α̟ό το 6,5% τοις εκατό σε 19,5% µειώνοντας το όµως 
̟ρόσφατα στο 15%, λαµβάνοντας υ̟όψη το γεγονός ότι ο δείκτης τιµών καταναλωτή 
µειώνεται συνεχώς το 2016. 
 

Η Μολδαβική κυβέρνηση ε̟ιβάλλει εισαγωγικούς δασµούς για το Ουκρανικό γάλα, 
κρέας και τσιµέντο 

 
 Η Μολδαβία ε̟έβαλε ̟ροσωρινούς εισαγωγικούς δασµούς σε γαλακτοκοµικά 
̟ροϊόντα, κρέας και και τσιµέντο α̟ό την Ουκρανία, εισάγοντας και ̟οσοστώσεις για την 
εισαγωγή των ̟ροϊόντων αυτών. Η α̟όφαση εγκρίθηκε α̟ό την κυβέρνηση και ε̟ιβάλλει 
τελωνειακούς δασµούς στο εµ̟ορικό καθεστώς µε τις χώρες της Κοινο̟ολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2016. 
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 Με την εισαγωγή των δασµών αυτών, οι αρχές της Μολδαβίας ̟ροσ̟αθούν να 
̟ροστατεύσουν την εσωτερική αγορά α̟ό τις µαζικές εισαγωγές α̟ό την Ουκρανία σε γάλα 
και γαλακτοκοµικά ̟ροϊόντα. Σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο Οικονοµικών της χώρας ο όγκος 
των γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων ̟ου εισήχθησαν α̟ό την Ουκρανία σηµείωσαν σηµαντική 
αύξηση το 2015. Η εισαγωγή ξινόγαλου, ̟ηγµένου γάλακτος, κρέµας γάλακτος, γιαουρτιού 
και κεφίρ αυξήθηκε κατά 1,5 φορά, ενώ η εισαγωγή τυριών, αλλαντικών και ̟αρόµοιων 
̟ροϊόντων  αυξήθηκε κατά 33% και 14 φορές αντίστοιχα. Μετά την ε̟ιβολή του ρωσικού 
εµ̟άργκο στα ουκρανικά ̟ροϊόντα,  οι ουκρανοί εξαγωγείς ανακατεύθυναν ̟ροϊόντα τους 
̟ρος άλλες αγορές, κυρίως ̟ρος τη Μολδαβία. Σύµφωνα µε την α̟όφαση,   δασµός  ύψους 
10% ή 15% κατά ̟ερί̟τωση θα ε̟ιβληθεί για την εισαγωγή γάλακτος, γαλακτοκοµικών 
̟ροϊόντων, κρέατος και τσιµέντου α̟ό την Ουκρανία. 
 
 

Πέντε εταιρείες α̟ό τη Μολδαβία α̟ολαµβάνουν ̟ολωνικών ̟ιστώσεων 
 
 Ε̟ι̟λέον ̟έντε εταιρείες της Μολδαβίας θα χρηµατοδοτηθούν α̟ό ̟ιστώσεις ̟ου 
̟αρέχει η ̟ολωνική κυβέρνηση, µετά την έγκριση των φακέλων τους  α̟ό το Ε̟ο̟τικό 
Συµβούλιο, ̟ου α̟οφασίζει για την   εφαρµογή του συγκεκριµένου δανείου. Το Ε̟ο̟τικό 
Συµβούλιο α̟αρτίζεται α̟ό εκ̟ροσώ̟ους των υ̟ουργείων Οικονοµικών, Γεωργίας και 
Τροφίµων. 
 Σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών έχουν εγκριθεί οι 
αιτήσεις για χρηµατοδότηση των ακόλουθων εταιρειών: Sunworld Ltd (4.100.000 € για την 
κατασκευή εργοστασίου α̟οξηραµένων λαχανικών), Proterm Grup Ltd ( 1.900.000 $ για την 
κατασκευή ενός θερµοκη̟ίου υδρο̟ονίας), Μoldova Zahar (1.100.000 $ για τον 
εκσυγχρονισµό σταθµού φιλτραρίσµατος χυµού), Balcom Agro Grup Ltd ( 972.000 $ για την 
κατασκευή µιας ψυκτικής α̟οθήκης), Vergecom Ltd ( 600.000 $ για την κατασκευή σφαγείου 
σε αγρόκτηµα χοίρων),  
 


