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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Αύγουστος 2016  
 
 

Συνεργασία Ουκρανίας και Καζακστάν για  εξόρυξη ουρανίου 
 

Το Υ̟ουργείο Ενέργειας,  Βιοµηχανίας κai Άνθρακα της Ουκρανίας, το Υ̟ουργείο 
Ενέργειας του Καζακστάν και η Εθνική Πυρηνική Εταιρεία “Kazatomprom” του Καζακστάν 
συµφώνησαν να δηµιουργήσουν µια κοινή ε̟ιχείρηση (Joint Venture) για την εξόρυξη 
ουρανίου και στις δύο χώρες, σύµφωνα µε τον Ουκρανό υ̟ουργό Ενέργειας Ihor Nasalyk, 
̟ου σχολίασε τα α̟οτελέσµατα ε̟ίσκεψης του στο Καζακστάν στα µέσα Αυγούστου. 

Το Καζακστάν, σύµφωνα µε τον Ουκρανό Υ̟ουργό, διαθέτει την καλύτερη τεχνολογία 
αφαλάτωσης στην εξόρυξη ουρανίου. Οι δύο χώρες συµφώνησαν στην σύσταση  
κοινο̟ραξίας,  ̟ου θα αρχίσει να ε̟εξεργάζεται τα κοιτάσµατα ουρανίου των δύο χωρών. Ο 
Ουκρανός υ̟ουργός δήλωσε ότι το κόστος του µεταλλεύµατος ουρανίου στο Καζακστάν 
ανέρχεται στα 30$ ανά τόνο, ενώ η Ουκρανία αγοράζει 1.500 τόνους κάθε έτος µε τιµή 120 $ 
ανά τόνο. Ο υ̟ουργός ανέφερε ότι το Καζακστάν είναι έτοιµο να αγοράσει ̟ερί̟ου 750 
τόνους ρητίνης ανταλλαγής ιόντων α̟ό την Κρατική Ε̟ιχείρηση Πυρηνικών Καυσίµων της 
Ουκρανίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το Καζακστάν κάλεσε ε̟ίσης την Ουκρανία να ενταχθεί 
στο σχέδιο κατασκευής εργοστασίου για την ̟αραγωγή συγκροτηµάτων καυσίµων για 
̟υρηνικούς σταθµούς ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Α̟αιτήσεις Ουκρανίας α̟ό ρωσική εταιρεία «Gazprom» 
 

Εκτός α̟ό τις δικές της α̟αιτήσεις στην διαιτησία σχετικά µε τους όρους της σύµβασης 
για την ̟ροµήθεια φυσικού αερίου ̟ρος την Ουκρανία, ο ρωσικός ενεργειακός όµιλος 
«Gazprom» α̟οκάλυψε το ̟οσό των αντα̟αιτήσεων εναντίον της α̟ό την ουκρανική 
κρατική µονο̟ωλιακή ενεργειακή  «NJSC Naftogaz Ukrainy», οι ο̟οίες ανέρχονται στα 14,2 
δις $. 

Η «Gazprom» κατέθεσε αγωγή κατά της «Naftogaz» στο Ινστιτούτο ∆ιαιτησίας του 
Εµ̟ορικού Ε̟ιµελητηρίου της Στοκχόλµης στις 16 Ιουνίου 2014. Η συνολική α̟αίτηση 
αυξήθηκε σε 31,7 δις $,  όταν σε αυτήν ̟ροστέθηκαν α̟αιτήσεις τύ̟ου «take-or-pay» α̟ό τις 
συναλλαγές αερίου. Την ίδια ηµεροµηνία,  η «NJSC Naftogaz» Ουκρανίας υ̟έβαλε αίτηση 
για διαιτησία στο ίδιο Ινστιτούτο αναζητώντας αναδροµική αναθεώρηση της τιµής, 
α̟οζηµίωση όλων των αχρεωστήτως καταβληθέντων ̟οσών α̟ό τον Μάιο του 2011 και 
ακύρωση της συµβατικής α̟αγόρευσης για την εκ νέου εξαγωγή του φυσικού αερίου α̟ό την 
Ουκρανία.  
 

Συνεργασία Κιέβου µε Ρώσο ειδικό α̟εσταλµένο 
 

Οι ουκρανικές αρχές θα συνεργασθούν µε τον νεοδιορισθέντα ειδικό εκ̟ρόσω̟ο του 
ρώσου Προέδρου για τις εµ̟ορικές και οικονοµικές σχέσεις µε την Ουκρανία, κυρίως στο 
̟λαίσιο διερεύνησης  της άρσης των εµ̟ορικών ̟εριορισµών, σύµφωνα µε την ανα̟ληρωτή 
υ̟ουργό Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου Nataliya Mykolska. 
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Σύµφωνα µε την Υ̟ουργό, «οι ουκρανικές αρχές θα συνεργασθούν µε τον ρώσο 
α̟εσταλµένο, κυρίως για τους σκο̟ούς της άρσης των εµ̟ορικών φραγµών ̟ου 
ε̟ιβλήθηκαν στην εισαγωγή ουκρανικών εµ̟ορευµάτων στο έδαφος της Ρωσικής 
Οµοσ̟ονδίας». Η υ̟ουργός  ̟ρόσθεσε ότι ο διορισµός του Ρώσου εκ̟ροσώ̟ου δεν θα 
ε̟ηρεάσει την ̟ροσφυγή της Ουκρανίας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµ̟ορίου (ΠΟΕ) 
έναντι των εµ̟ορικών ̟εριορισµών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό την Ρωσία. Ο ̟ρώην υ̟ουργός 
Παιδείας και Ε̟ιστηµών της Ρωσίας Dmitriy Livanov διορίστηκε τον Αύγουστο ειδικός 
εκ̟ρόσω̟ος του Ρώσου Προέδρου για το εµ̟όριο και τις οικονοµικές σχέσεις µε την 
Ουκρανία. 
 
Η Ουκρανία εισήγαγε 3 δις κ.µ. φυσικού αερίου αξίας 586 εκατ. $ το 1ο εξάµηνο του 2016 

 
Η Ουκρανία εισήγαγε 3.002 bcm φυσικού αερίου αξίας 586 εκατοµµύρια $ κατά το 

̟ρώτο εξάµηνο του 2016, συµ̟εριλαµβανοµένων 19,5 εκατ. τόνων αξίας 4,1 εκατ. $ µόνο τον 
Ιούνιο. 

Το µέσο κόστος του εισαγόµενου φυσικού αερίου ανήλθε τον Ιούνιο στα 210,9 $ ανά 
1.000 κ.µ., 26,7 $ ̟ερισσότερα α̟ό την τιµή των 184,2 $ τον Μάιο. Το µεγαλύτερο µέρος των 
εισαγωγών τον Ιούνιο (14,6 εκατ. κ.µ.) ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέσω Λουξεµβούργου 
(ArcelorMittal). 

Η κρατική ενεργειακή της Ουκρανίας «Naftogaz Ukrainy» δεν εισήγαγε φυσικό αέριο 
τον Ιούνιο,  ενώ συνολικά η Ουκρανία δεν εισήγαγε καθόλου ρωσικό φυσικό αέριο το ̟ρώτο 
εξάµηνο του έτους. Κατά τους ̟ρώτους έξι µήνες, η Ουκρανία εισήγαγε 627 εκατ. κ.µ. 
φυσικού αερίου αξίας 121 εκατ. $ α̟ό την Γερµανία, 457 εκατ. κ.µ. αξίας 88 εκατ. $ α̟ό την 
Γαλλία,  443 εκατ. κ.µ. αξίας 87 εκατ. $ α̟ό την Ελβετία, 426 εκατ. κ.µ. αξίας 86 εκατ. $ α̟ό το 
Ηνωµένο Βασίλειο, 385 εκατ. κ.µ. αξίας 71 εκατ. $ α̟ό την Αυστρία, 257 εκατ. κ.µ. αξίας 49 
εκατ. $ α̟ό την Πολωνία, 150 εκατ. κ.µ. αξίας 27 εκατ. $ α̟ό την Ουγγαρία, 147 εκατ. κ.µ. 
αξίας 30 εκατ. $ α̟ό την Ιταλία και 105 εκατ. κ.µ. αξίας 24 εκατ. $ α̟ό το Λουξεµβούργο. 
 

Αύξηση του ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2ο τρίµηνο του 2016 
 

Το ̟ραγµατικό ακαθάριστο εγχώριο ̟ροϊόν της Ουκρανίας (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,3% 
το δεύτερο τρίµηνο του 2016 σε σύγκριση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2015, ενώ κατά το ̟ρώτο 
τρίµηνο του τρέχοντος έτους, το αντίστοιχο ̟οσοστό ήταν µόλις 0,1%, σύµφωνα µε την 
Στατιστική Υ̟ηρεσία της χώρας. Σύµφωνα µε ε̟ικαιρο̟οιηµένα στοιχεία, σε σύγκριση µε το 
̟ροηγούµενο τρίµηνο, το ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2016, 
λαµβάνοντας υ̟όψη ε̟οχιακούς ̟αράγοντες αυξήθηκε κατά 0,6%, ενώ ̟τώση της τάξης του 
0,7% καταγράφηκε στο ̟ρώτο τρίµηνο.  Το ΑΕΠ του ̟ερασµένου έτους µειώθηκε κατά 9,9%, 
αν και ο ρυθµός µείωσης α̟ό τρίµηνο σε τρίµηνο ̟αρουσίαζε ̟τωτική τάση: κατά το ̟ρώτο 
τρίµηνο το ̟οσοστό αυτό ανήλθε στο 17%,, κατά το δεύτερο τρίµηνο σε 14,7%, κατά το τρίτο 
τρίµηνο σε 7,2%, και κατά το τέταρτο τρίµηνο στο 1,4%. 

Ο α̟ο̟ληθωριστής του ΑΕΠ ε̟ίσης µειώνεται: α̟ό 42,8% το ̟ρώτο τρίµηνο σε 39,6% το 
δεύτερο τρίµηνο, 37,9% το τρίτο τρίµηνο και 32,7% το τέταρτο τρίµηνο, µε τιµή για όλο το 
έτος στο 38,4%, και για το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016 στο 20,5%. Η Εθνική Τρά̟εζα και το 
Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου υ̟οβάθµισε τις ̟ροβλέψεις τους για 
ανά̟τυξη το 2016 α̟ό 2% σε 1 - 1,1%. 
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Τουρκικός αγωγός «Turkish Stream» σε σύγκρουση µε ουκρανικά συµφέροντα 

 
   Ο Ουκρανός υ̟ουργός Εξωτερικών Pavlo Klimkin δήλωσε ότι η ε̟ανάληψη των 

ε̟αφών µεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας δεν θα ε̟ιδεινώσει τις ουκρανοτουρκικές 
σχέσεις, αλλά η ε̟ανάληψη του έργου «Turkish Stream» έρχεται σε σύγκρουση µε τα 
συµφέροντα όχι µόνο της Ουκρανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώ̟ης. Σύµφωνα µε τον 
υ̟ουργό, θα ̟ρέ̟ει να α̟οκατασταθεί οικονοµική συνεργασία µεταξύ της Τουρκίας και της 
Ρωσίας σε ̟ολλούς τοµείς. Ωστόσο, η κατασκευή ενός έργου,  ̟ου συζητείται τώρα, βρίσκεται  
σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα όχι µόνο της Ουκρανίας, αλλά και της Ευρώ̟ης. Πρόκειται 
για τον αγωγό «Turkish Stream», ̟ου συνδέει την Ρωσία µε το ευρω̟αϊκό τµήµα της 
Τουρκίας και, στη συνέχεια, µε τις στοχευµένες αγορές της Κεντρικής και Νότιας Ευρώ̟ης. 
Ο̟ως δήλωσε ο Υ̟ουργός, η Ουκρανία α̟οδέχεται τους ευρω̟αϊκούς κανόνες στο ̟λαίσιο 
της συµφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, ό̟ως και τις υ̟οχρεώσεις στο ̟λαίσιο της 
Ενεργειακής Κοινότητας. Με τη σειρά της, η Ρωσία ̟ροσ̟αθεί να ̟αρακάµψει την 
Ουκρανία και να δηµιουργήσει ένα κοµβικό σηµείο φυσικού αερίου στην Τουρκία, κάτι ̟ου 
δεν θα ήταν σύµφωνο µε τους ευρω̟αϊκούς κανόνες. 

 
Η κρατική «Ukrgasbank»  αντικαθιστά την «Sberbank» στην κορυφή των µεγαλύτερων 

τρα̟εζών της Ουκρανίας το 2ο τρίµηνο του 2016 
 

Η ιδιωτική «PrivatBank» και  οι κρατικές τρά̟εζες «Oschadbank» και «Ukreximbank» 
̟αρέµειναν ηγέτες στην τρα̟εζική αγορά της Ουκρανίας, µε βάση το κριτήριο όγκου 
ενεργητικού, κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2016, κατέχοντας το 21,4%, 14,7% και 12,1% του 
συνολικού ενεργητικού του κλάδου αντίστοιχα, σύµφωνα µε την τριµηνιαία έκθεση της 
Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU). Η τρά̟εζα «Sberbank» κατήλθε α̟ό την τέταρτη 
στην έβδοµη θέση, ̟εριορίζοντας το µερίδιο αγοράς της α̟ό 4,4% σε 3,8%, ενώ η κρατική 
«Ukrgasbank» ανήλθε α̟ό την έβδοµη στην ̟έµ̟τη θέση, αυξάνοντας το µερίδιό της α̟ό 
3,8% σε 4,1%.   Η «Raiffeisen Bank Aval», µε µερίδιο αγοράς 4,2%,  ανέβηκε α̟ό την ̟έµ̟τη 
στην τέταρτη θέση. Το µερίδιο στο σύνολο του ενεργητικού του κλάδου για τις ̟έντε 
µεγαλύτερες τρά̟εζες ήταν 56,5% το 2ο τρίµηνο 2016 σε σύγκριση µε 56,2% τρεις µήνες 
νωρίτερα. Το µερίδιο των τριών κρατικών τρα̟εζών ήταν 30,9% σε σύγκριση µε 30,1% τρεις 
µήνες νωρίτερα. Τα ̟εριουσιακά στοιχεία των ̟ρώτων δέκα µεγαλύτερων τρα̟εζών 
αυξήθηκαν α̟ό 73,3% σε 74,2% του συνόλου των ̟εριουσιακών στοιχείων των Ουκρανικών 
τρα̟εζών. Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας (NBU) ανέφερε ότι στα τέλη του δευτέρου 
τριµήνου του 2016 τα ̟εριουσιακά στοιχεία του ουκρανικού τρα̟εζικού συστήµατος 
ανήλθαν σε 1,2 τρις UAH (44 δις €), µειωµένα κατά 2,3% σε τρεις µήνες. Ο αριθµός των 
φερέγγυων τρα̟εζών µειώθηκε α̟ό 109 σε 101 κατά την ίδια ̟ερίοδο. 
 
Η Ουκρανία συµφωνεί  για την κατασκευή ̟υρηνικού εργοστασίου α̟ό την ια̟ωνικών 

συµφερόντων «Westinghouse» 
 

Η Ουκρανία συµφώνησε ως ̟ρος  την αύξηση ̟ροµηθειών ̟υρηνικού καυσίµου α̟ό 
την  εταιρεία «Westinghouse» και την οικοδόµηση εργοστασίου ̟υρηνικού καυσίµου στην 
Ουκρανία στο µέλλον,  ώστε να α̟οφευχθεί η εξάρτησή της  α̟ό τη Ρωσία στον τοµέα αυτό, 
σύµφωνα µε τον  Ουκρανό Υ̟ουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας και Άνθρακα Ihor Nasalyk. 
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Η Ουκρανία ε̟ιδιώκει και έχει συµφωνήσει  να διαφορο̟οιήσει τις ̟ροµήθειες για το 
ήµισυ σχεδόν των ̟υρηνικών αντιδραστήρων της. Ο υ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι οι σχετικές 
συµφωνίες ε̟ιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια ̟ρόσφατου ταξιδιού του στις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Ο ίδιος σε δηλώσεις του υ̟ογράµµισε ότι ε̟ί του ̟αρόντος η Ρωσία ̟ροµηθεύει 
σχεδόν το 95% των ̟υρηνικών καυσίµων για ̟υρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας. Ό̟ως 
αναφέρθηκε, ̟ροκειµένου να διαφορο̟οιηθούν οι ̟ηγές εφοδιασµού ̟υρηνικών καυσίµων 
της χώρας, η εταιρεία «Energoatom», α̟ό κοινού µε την ια̟ωνικών συµφερόντων  
«Westinghouse», ξεκίνησαν το 2000 το έργο για την ̟ιστο̟οίηση των καυσίµων της 
εταιρείας αυτής. Τον Μάρτιο του 2008,  η «Energoatom» και η «Westinghouse» υ̟έγραψαν 
εµ̟ορική σύµβαση για την α̟οστολή καυσίµου για τρεις ή έξι αντιδραστήρες ουκρανικών 
̟υρηνικών σταθµών για το διάστηµα 2011-2015. Τον Α̟ρίλιο του 2014 οι ̟λευρές 
̟αρέτειναν την σύµβαση µέχρι το 2020. 

Προς το ̟αρόν, ο αντιδραστήρας «Yuzhnoukrainsk 3» και ο αντιδραστήρας 
«Zaporizhia 5» είναι οι µόνοι ουκρανικοί αντιδραστήρες ̟ου λειτουργούν µε ̟υρηνικό 
καύσιµο «Westinghouse». Σχέδιο για την διεύρυνση της χρήσης του ̟εριλαµβάνει τον 
αντιδραστήρα «Yuzhnoukrainsk 2» τον ∆εκέµβριο του 2016. Σηµειώνεται οτι η εταιρεία 
«Energoatom» διαχειριζεται και τους τέσσερις ̟υρηνικούς σταθµούς στην Ουκρανία. 
Πρόκειται για 15 µονάδες µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 13.835 GW. 
 

Kαθησυχαστική η κεντική τρά̟εζα για το νόµισµα της χώρας 
 

Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας εκτιµά ότι οι διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών του εθνικού νοµίσµατος στην διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος είναι 
̟εριστασιακή και λαµβάνει χώρα στο ̟λαίσιο της ε̟ιδείνωσης της κατάστασης στα 
εξωτερικά θέµατα της χώρας. Η Κεντρική Τρά̟εζα υ̟ογραµµίζει ότι η κατάσταση στο 
εσωτερικό και στις ξένες αγορές ̟αραµένει ευνοϊκή. Αυτό α̟οδεικνύεται α̟ό την 
εντυ̟ωσιακή υ̟οχώρηση  του ̟ληθωρισµού, την υψηλή σοδειά δηµητριακών και το θετικό 
̟εριβάλλον στις διεθνείς αγορές χάλυβα και σιδηροµεταλλεύµατος.   Ε̟ι̟λέον, η ̟τώση των 
τιµών του ̟ετρελαίου και η βελτίωση της ενεργειακής α̟όδοσης της οικονοµίας οδήγησε σε 
µείωση των εισαγωγών. 

Η Κεντρική Τρά̟εζα υ̟ενθυµίζει ότι εµµένει στην ̟ολιτική ευέλικτου µηχανισµού 
διαµόρφωσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (flexible exchange rate). Παράλληλα, η 
Τρά̟εζα ̟αρεµβαίνει σε κάθε ̟ερί̟τωση για να ̟εριορίσει τις µεγάλες διακυµάνσεις τιµών. 

Ε̟ισηµαίνουµε ότι εντός του Αυγούστου η τιµή της UAH έναντι του € υ̟οχώρησε α̟ό 
27UAH/€ στα 29-30 UAH/€. 
 
Πλεόνασµα ̟ερί̟ου 1 δις $ το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016 στο εµ̟ορικό ισοζύγιο της χώρας 

 
Το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016 το ̟λεόνασµα του εξωτερικού εµ̟ορίου αγαθών και 

υ̟ηρεσιών ̟εριορίστηκε κατά 885 εκατ. $ (787 εκατ.) έναντι της ίδιας ̟εριόδου του 2015, 
φτάνοντας τα 1.019,5 εκατ. $ (907 εκατ. €). Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία, το 
̟ρώτο εξάµηνο του 2016 ο όγκος του εξωτερικού εµ̟ορίου της Ουκρανίας ανήλθε στα 40,2 
δις $ (35,7 δις €), µειωµένος κατά 7,6% σε σχέση µε την ίδια ̟ερίοδο του 2016. Το 2015, το  
εµ̟ορικό ̟λεόνασµα της Ουκρανίας ανήλθε στα 4.064 εκατ. $ (3.615 €), βελτιωµένο κατά 708 
εκατ. $ (630 εκατ. €). 
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Αύξηση συναλλαγµατικών α̟οθεµατικών τον Αύγουστο 
 

Τον Αύγουστο του 2016, τα συναλλαγµατικά α̟οθέµατα και ο χρυσός  της Εθνικής 
Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU) αυξήθηκαν κατά 0,15% ή 21 εκατ. $ (18,6 εκατ €) φτάνοντας 
τα 14,1 δις $ (12,5 δις €).  Τα α̟οθέµατα αυξήθηκαν χάρη στην ̟αραλαβή 368 εκατ. $  (327 
εκατ. €) α̟ό την το̟οθέτηση κρατικών οµολόγων σε τίτλους εκφρασµένους σε ξένο νόµισµα.  
Τον ̟ερασµένο µήνα, οι καθαρές ̟ωλήσεις της κεντρικής τρά̟εζας σε ξένο νόµισµα ανήλθαν 
στα 13,4 εκατ. $ (11,9 εκατ. €),  ενώ 305 εκατ. $ (271 εκατ. €) δα̟ανήθηκαν για την 
εξυ̟ηρέτηση του χρέους του δηµόσιου τοµέα.   

Τον Αύγουστο η Ουκρανία κατέβαλε ειδικότερα στο ∆.Ν.Τ. 54 εκατ. $ (48 εκατ. €) για την 
εξυ̟ηρέτηση του χρέους της ̟ρος αυτό. Α̟ό την αρχή του 2016, τα συναλλαγµατικά 
α̟οθέµατα της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί  κατά 6%, ενώ η κεντρική τρά̟εζα ̟ροβλέ̟ει ότι 
θα φτάσουν τα 17,2 δις $ (15,3 δις €) στα τέλη του 2016. 
 

Άνθρακας α̟ό ̟εριοχές αυτονοµιστών όχι α̟αραίτητος για την Ουκρανία 
 

Η Ουκρανία κατάφερε να α̟αλλαγεί α̟ό την εξάρτηση α̟ό ̟ροµήθειες ανθρακίτη α̟ό 
τις µη ελεγχόµενες α̟ό την κυβέρνηση ̟εριοχές του Ντονµ̟άς,  σύµφωνα µε τον υ̟ουργό 
Βιοµηχανίας Άνθρακα και Ενέργειας Ihor Nasalyk. Ο̟ως ο ίδιος ε̟εσήµανε,  ̟ριν α̟ό έξι ή 
ε̟τά µήνες κάτι τέτοιο δεν θα µ̟ορούσε να είναι δυνατόν, σήµερα όµως, ανεξάρτητα α̟ό το 
αν θα υ̟άρξουν  α̟οστολές α̟ό το Ντονµ̟άς η χώρα έχει αντισταθµίσει τις ̟ροµήθειες 
άνθρακα µε εισαγωγές α̟ό άλλες χώρες.  Ο υ̟ουργός ανέφερε ότι η Ουκρανία µ̟ορεί να 
αγοράσει άνθρακα  α̟ό την Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βόρεια 
Αµερική, ̟ροσθέτοντας ότι οι µεγαλύτερες ̟ροµήθειες ̟ροέρχονται α̟ό τη Νότια Αφρική. 

Μέχρι ̟ρόσφατα το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ̟ροέβλε̟ε την ̟ροµήθεια άνω των 
9.000.000 τόνων ανθρακίτη. Σύµφωνα µε τον υ̟ουργό, η διακο̟ή των ̟αραδόσεων άνθρακα 
α̟ό το Ντονµ̟άς, ήδη α̟ό τον Μάιο-Ιούνιο, οφείλετο όχι µόνο στις συνεχιζόµενες 
εχθρο̟ραξίες και την έλλειψη σιδηροδροµικών συρµών µεταφοράς, αλλά και στην 
̟ροσ̟άθεια της Ουκρανίας να ε̟ιτύχει την σταδιακή ενεργειακή α̟εξάρτηση της. 
Περαιτέρω, δια της αναβάθµισης του συστήµατος ̟αραγωγής και των δικτύων ̟αροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας,  το Υ̟ουργείο κατάφερε να α̟οφευχθεί η κατάρρευση του συστήµατος 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι διακο̟ές ρεύµατος. 
 

Η Κίνα ε̟εκτείνει διαθεσιµότητα ̟όρων για την ενεργειακή «Naftogaz» 
 
 Πόροι ύψους 3,65 δις $ (3,24 δις €),  ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟λαίσιο της σύναψης δανείου 
µεταξύ της «Naftogaz Ukrainy» και της «China Development Bank» θα είναι διαθέσιµοι για 
χρήση µέχρι τα τέλη του 2017. Η κινεζική ̟λευρά α̟οφάσισε την χρονική διεύρυνση της 
συµφωνίας κατά την συνεδρίαση της υ̟οε̟ιτρο̟ής εµ̟ορικής και οικονοµικής συνεργασίας 
µεταξύ των κυβερνήσεων της Ουκρανίας και της Κίνας.  Η ̟αράταση της ̟εριόδου διάθεσης 
του δανείου θα ε̟ιτρέψει την Ουκρανία να µην α̟ωλέσει την ευκαιρία να χρησιµο̟οιήσει 
µακρο̟ρόθεσµα και µε ανταγωνιστικό κόστος ε̟ενδυτικά κεφάλαια. Παράλληλα, θα δώσει 
στην Ουκρανία τον χρόνο για την διαµόρφωση κοινής θέσης µεταξύ όλων των 
εµ̟λεκοµένων σχετικά µε τη χρήση αυτών των κονδυλίων. 
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Η Ουκρανική κυβέρνηση δηµιουργεί ταµείο οδο̟οιίας 
 

Ο ̟ρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας Volodymyr Groysman ανακοίνωσε την ̟ρόθεση του 
να συστήσει Ταµείο Κρατικής Οδο̟οιίας, µε ̟ροϋ̟ολογισµό 14 δις UAH (500 εκατ €). Ο 
Πρωθυ̟ουργός τόνισε ότι τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου στην Ουκρανία 
διεξάγονται σε µεγαλύτερη κλίµακα α̟ό το ̟αρελθόν,  ενώ το νέο Ταµείο για την κατασκευή 
οδών, µε κεφάλαιο 14 δις UAH (500 εκατ.€) θα ̟ροσελκύσει ̟όρους α̟ό διεθνείς 
χρηµατο̟ιστωτικούς οργανισµούς για έργα ̟ου θα δώσουν την ευκαιρία να αυξηθεί 
σηµαντικά η χρηµατοδότηση δρόµων στην χώρα. Παράλληλα, σηµείωσε ότι η συντήρηση 
του οδικού δικτύου δεν είναι µόνο ένα σηµαντικό έργο υ̟οδοµής αλλά συµβάλλει και στην 
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η α̟οκατάσταση του οδικού δικτύου της 
χώρας εντάσσεται µεταξύ των κορυφαίων ̟ροτεραιότήτων της κυβέρνησης (βλ. αναλυτικά 
σχετικό έγγραφό µας ΑΠ 2795/133/14.06. 2016). 
 

Το Υ̟ουργικό Συµβούλιο εγκρίνει µείωση της τιµής εκκίνησης για το εργοστάσιο 
«Odessa Port-Side Plant» 

 
Η ουκρανική κυβέρνηση  ενέκρινε αλλαγές στη µέθοδο αξιολόγησης των στοιχείων 

ενεργητικού του εργοστασίου «Odessa Port-Side Plant»,  ̟ου ̟ρόκειται να ιδιωτικο̟οιηθεί, 
εξέλιξη η ο̟οία θα µειώσει την τιµή εκκίνησης του διαγωνισµού για το εργοστάσιο. Τις 
αρχικές τιµές εκκίνησης είχε ̟ροτείνει το Ταµείο Κρατικής Περιουσίας της χώρας. Ο 
υ̟ουργός Εσωτερικών Αρσέν Avakov ε̟ιχείρησε την αναβολή λήψης της σχετικής 
α̟όφασης, σύµφωνα και µε τις θέσεις του «Λαϊκού Μετώ̟ου», κόµµατος στο ο̟οίο ανήκει, 
όµως ο  ̟ρωθυ̟ουργός Volodymyr Groysman ε̟έµεινε στην λήψη της σχετικής α̟όφασης 
και  ανέθεσε στο Ταµείο Κρατικής Περιουσίας να ̟ραγµατο̟οιήσει δηµόσια διαβούλευση µε 
τα κόµµατα του κυβερνητικού συνασ̟ισµού και να δικαιολογήσει την νέα τιµή εκκίνησης 
του εργοστασίου. Ό̟ως είναι γνωστό, το Ταµείο Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας 
̟ροκήρυξε διαγωνισµό για την ̟ώληση ̟οσοστού 99,567% του εργοστασίου «Odessa Port 
Plant», µε τιµή εκκίνησης τα 13,175 δις UAH (470 εκατ. €), λαµβάνοντας υ̟όψη ότι το 
εργοστάσιο έχει και χρέη 700 εκατ. $ (622 εκατ. €). Στον διαγωνισµό δεν ̟ροσήλθε κανένας 
υ̟οψήφιος αγοραστής. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Αυγούστος 2016  
 

Η Μολδαβία αναµένεται να λάβει δεύτερη δόση ρουµανικού δανείου  
 

Η ρουµανική κυβέρνηση θα ̟ροσφέρει την ε̟όµενη δόση της οικονοµικής ενίσχυσης 
̟ρος την Μολδαβία, ύψους 150 εκατ. €, αµέσως µετά την υ̟ογραφή συµφωνία της χώρας µε 
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ).  Στις 24 Αυγούστου, η Μολδαβία έλαβε την ̟ρώτη 
δόση, ύψους 60 εκατ. €,  ̟ου αντι̟ροσω̟εύει γενική δηµοσιονοµική στήριξη. Τα χρήµατα θα 
χρησιµο̟οιηθούν για να καλύψουν όλα τα είδη δα̟ανών στον κρατικό ̟ροϋ̟ολογισµό. 
Οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι, εαν η ρουµανική οικονοµική βοήθεια καλύψει 
τρέχουσες δα̟άνες, ό̟ως συντάξεις, µισθούς και κοινωνικές ̟αροχές, η Μολδαβία θα ήταν 
σε θέση να χρηµατοδοτήσει έργα για την ανά̟τυξη, τις υ̟οδοµές  και την α̟οκατάσταση του 
οδικού δικτύου. Ο Πρωθυ̟ουργός της Μολδαβίας ανέφερε ότι σήµερα όλες οι διαδικασίες 
δηµοσίων συµβάσεων έχουν δροµολογηθεί χωρίς ̟εριορισµούς και η οτι Μολδαβία είναι σε 
θέση να χρηµατοδοτήσει όλα τα δηµόσια έργα της. Η ηµεροµηνία της εκταµίευσης της 
ε̟όµενης δόσης α̟ό τα 150 εκατ. € ρουµανικής οικονοµικής στήριξης θα συζητηθεί µε την 
κυβέρνηση της Μολδαβίας και µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί µετά την συµφωνία 
χρηµατοδότησης µε το ∆.Ν.Τ. Το ̟οσό αυτό ̟αρέχεται για ̟ερίοδο ̟έντε ετών, µε ε̟ιτόκιο 
1,45%.  

 
Ρουµανική υ̟οστήριξη για τον εκσυγχρονισµό του µολδαβικού συστήµατος ενέργειας 

 

Ο Αντι̟ρόεδρος της Κυβέρνησης και Υ̟ουργός Οικονοµικών της Μολδαβίας Octavian 
Calmic συναντήθηκε µε τον υ̟ουργός Ενέργειας της Ρουµανίας Victor Vlad Grigorescu. 
Κατα την συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη διµερή συνεργασία στον 
τοµέα της ενέργειας και την εφαρµογή σχεδίων για τη διασύνδεση των δικτύων µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου µεταξύ των δύο χωρών. 

Σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Οικονοµικών της Μολδαβίας, οι δύο 
αξιωµατούχοι αξιολόγησαν τις  εξελίξεις το τελευταίο διάστηµα ̟ρος την κατεύθυνση 
̟εραιτέρω ενίσχυσης της διµερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα µετά τις συνεδριάσεις της κοινής 
οµάδας εργασίας στον τοµέα της ενέργειας στο ̟λαίσιο της διακυβερνητικής ε̟ιτρο̟ής 
Ρουµανίας-Μολδαβίας. Στο ̟λαίσιο αυτό,  σηµείωσαν ότι ένα σηµαντικό βήµα για την 
υλο̟οίηση των δύο έργων διασύνδεσης είναι η υ̟ογραφή συµφωνιών για τη συνεργασία 
µεταξύ των εταιρειών «Moldelectrica» και «Transelectrica» στον τοµέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ̟ου αφορούν ε̟ενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό και την ανά̟τυξη των υ̟οδοµών 
στον τοµέα της ενέργειας στη Μολδαβία και την ̟αροχή τεχνικής βοήθειας 
εµ̟ειρογνωµόνων υψηλού ε̟ι̟έδου. Περαιτέρω συµφωνήθηκε οτι ένα κοινό σχέδιο θα 
εκ̟ονηθεί στο εγγύς µέλλον, το ο̟οίο θα ̟ροβλέ̟ει την α̟ο κοινού ανάληψη ̟ερισσότερων  
διµερερών δραστηριοτήτων σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας, 
συµ̟εριλαµβανοµένων ε̟ενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό σύστηµα της Μολδαβίας µε τη 
συµµετοχή εταιρειών α̟ό τη Ρουµανία. Ο Ρουµάνος Υ̟ουργός σηµείωσε ότι η Ρουµανία θα 
στηρίξει τις ̟ροσ̟άθειες της Μολδαβίας για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος ενέργειας 
της σύµφωνα µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α. 



Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου  
Μηνιαίο Οικονοµικό ∆ελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας 

 

8 

__________________________ 
∆/νση: 10 Dobrovolchykh Batalioniv street, Kyiv 01901 
Τηλ.: (+380 44) 254 3750, 254 3763 - Φαξ: 254 5321 

e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr Web: www.agora.mfa.gr/ua99 

 
 

Η Μολδαβία εξάγει αγαθά αξίας ̟άνω α̟ό 2,2 δις $ ̟ρος την ΕΕ 
 

Η Μολδαβία εξάγει ̟ροϊόντα αξίας άνω των 2,2 δις $ (1,9 δις €) ̟ρος τις χώρες της ΕΕ,  
ως συνέ̟εια της εφαρµογής της Συµφωνίας Ελευθέρου Εµ̟ορίου (DCFTA) µε την Ένωση, η 
εφαρµογή της ο̟οίας άρχισε την 1η Σε̟τεµβρίου 2014. 

Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας της χώρας, κατό̟ιν έρευνας µετά την εφαρµογή της 
συµφωνίας,  ̟αρατηρεί αλλαγές στη διάρθρωση των µολδαβικών εξαγωγών ̟ρος την ΕΕ, µε 
τα βιοµηχανικά ̟ροιόντα στην κορυφή, αντι̟ροσω̟εύοντας το 65% όλων των εξαγόµενων 
̟ροϊόντων. Την ίδια στιγµή, η στατιστική ανάλυση καταγράφει σηµαντική αύξηση των 
εξαγωγών σιτηρών. Μόνο κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016 στην ΕΕ εξήχθησαν: σιτάρι – 178 
χιλ. τόνοι, ε̟εξεργασµένα δηµητριακά – 10 χιλ. τόνοι, ζάχαρη – 38 ψιλ. τόνοι. 

Οι κύριοι ευρω̟αϊκοί εµ̟ορικοί ̟ροορισµοί των µολδαβικών εξαγωγών ήταν η 
Ρουµανία (23,8%), η Ιταλία (10%), το Ηνωµένο Βασίλειο (6,5%), η Γερµανία (6,5%), η Γαλλία 
(2,5% ) και η Πολωνία (3,3%). 

Το 2015 το ύψος των άµεσων ξένων ε̟ενδύσεων  στην Μολδαβία ανήλθε στα 228 εκατ. $ 
(202 εκατ. €),  καταγράφοντας αύξηση 14%  σε σύγκριση µε το 2014. 
 


