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Απαιτήσεις ουκρανικής Naftogaz κατά ρωσικής  Gazprom ύψους 8,2 δις $ 

 
 Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων της ουκρανικής εταιρείας Naftogaz Ukrainy εναντίον της 
ρωσικής Gazprom στο πλαίσιο της µεταξύ τους σύµβασης διαµετακόµισης φυσικού αερίου ανέρχεται 
στα 8,2 δις $, σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Naftogaz Andrey Kobolev. 
 Tα νέα τέλη για τη µεταφορά του φυσικού αερίου, τα οποία εγκρίθηκαν από την Εθνική 
Επιτροπή της Ουκρανίας για την Ενέργεια, Στέγαση και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας έχουν ήδη τεθεί 
σε ισχύ και η εταιρεία αναµένει ότι θα είναι σε θέση να επιβάλει το νέο σύστηµα τιµολόγησης για την 
Gazprom, είτε µέσω συνοµιλιών είτε δικαστικά. 

Η εταιρεία αναζητεί ιδανικά µια συµβιβαστική λύση µε την Gazprom, µε δεδοµένη δε την µη 
πληρωµή από την Gazprom, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις για την περίοδο κατά την 
οποία τα νέα τιµολόγια τέθηκαν σε ισχύ. Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών η Naftogaz έχει 
δυσκολίες µε την καταβολή του ΦΠΑ στην διαµετακόµιση αερίου. Η εταιρεία, από κοινού µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών αναζητεί λύση για να τακτοποιήσει λογιστικά την εκκρεµότητα αυτήν. 
 

Αύξηση 16,5% στον κύκλο εργασιών αλυσίδας ATB-Market το 2015. 
 
 Η discount αλυσίδα τροφίµων ATB-Market LLC (έδρα Dnipropetrovsk) πραγµατοποίησε  κύκλο 
εργασιών ύψους 46,7 δις UAH (1,6 δις €) το 2015 σηµειώνοντας αύξηση κατά 16,5% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικός ∆ιευθυντής της ATB Borys 
Markov απέδωσε την αύξηση αυτή σε δύο παράγοντες, στην επέκταση της αλυσίδας καταστηµάτων 
της και στον πληθωρισµό.Ο µέσος όρος των πωλήσεων ανά κατάστηµα στην αλυσίδα είναι 
συγκρίσιµος το 2015 σε σχέση µε το 2014. 
 Οι κατηγορίες προϊόντων της αλυσίδας κατά το 2015 επαναπροσδιορίστηκαν µε το µερίδιο των 
premium προϊόντων να αποτελεί λιγότερο από 1% των συνολικών πωλήσεων. 
Το 2015 η αλυσίδα επεκτάθηκε µε 54 νέα καταστήµατα, τα οποία άνοιξαν κυρίως στην πρωτεύουσα 
Κίεβο και την γύρω περιοχή. Ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων της ATB-Market LLC αυξήθηκε 
κατά περισσότερους από 3.000, και ανήλθε στους 35.600 µέχρι το τέλος του 2015. Το 2016, η 
εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει ενεργά την αλυσίδα και να λειτουργεί σε νέες περιοχές. Ο αριθµός 
των εργαζοµένων µέχρι το τέλος του 2016 θα µπορούσε να υπερβαίνει τις 41.000. 
 Σχεδιάζεται να ανοίξουν πάνω από 100 νέα καταστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιφερειών που είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη της αλυσίδας, όπως η δυτική και νότια Ουκρανία. 
Η εταιρεία δεν σχεδιάζει να αναπτύξει την αλυσίδα έξω από την Ουκρανία. Η ATB-Market LLC 
ιδρύθηκε το 1993. Τον Φεβρουάριο του 2016, συνολικά 730 καταστήµατα της λειτουργούσαν στην 
Ουκρανία. 
 

Πλεόνασµα 120 εκατ. $ στο  ισοζύγιο πληρωµών τον Ιανουάριο 
 

Το πλεόνασµα του ισοζυγίου πληρωµών της Ουκρανίας έφτασε τα 120 εκατ.$, ενώ πριν από ένα 
χρόνο το ισοζύγιο κατέγραφε έλλειµµα της τάξεως των 890 εκατ.$, σύµφωνα µε την Εθνική Τράπεζα 
της Ουκρανίας.Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
(σκέλος του ισοζυγίου πληρωµών) τον Ιανουάριο ανερχόταν στα 379 εκατ.$ έναντι 288 εκατοµµυρίων 
τον Ιανουάριο του 2015. Οι εξαγωγές µειώθηκαν ταχύτερα από τις εισαγωγές: η καθοδική πορεία των 
εξαγωγών έφτασε το 32,1% (14,1% το ∆εκέµβριο του 2015), ενώ η πτώση των εισαγωγών ανερχόταν 
στο 22,9% (34% το ∆εκέµβριο του 2015).  

Οι εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο του 2016 έφθασαν τα 1,8 δισ. $. Οι εξαγωγές σιδηρούχων και 
µη σιδηρούχων µετάλλων µειώθηκαν κατά 46,8%, των ορυκτών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων 
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των µεταλλευµάτων) κατά 44,4%, των χηµικών προϊόντων κατά 40,3% και των τροφίµων κατά 
19,8%. 

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι οι εξαγωγές προς την Ασία και τη Ρωσία παρουσίασαν την 
µεγαλύτερη µείωση - σχεδόν κατά το ήµισυ. Το µερίδιο της Ασίας µειώθηκε στο 32,7% του συνόλου 
των εξαγωγών, (39,2% τον Ιανουάριο του 2015), και το µερίδιο της Ρωσίας στο 6,6% (8,6% τον 
Ιανουάριο του 2015). 

Οι εξαγωγές προς την ΕΕ µειώθηκαν κατά 7,6%, αλλά το µερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές 
αυξήθηκε στο 41,1% (30,2% το 2015). 

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,4 δις $, µε τις εισαγωγές ενέργειας να 
υποχωρούν κατά 52,4%, ενώ οι υπόλοιπες εισαγωγές µειώθηκαν µόνο κατά 6,8%. Οι εισαγωγές 
τροφίµων µειώθηκαν κατά 4,1%, των χηµικών προϊόντων κατά 4,8% , ενώ οι εισαγωγές µηχανηµάτων 
αυξήθηκαν κατά 6,3% . 

Οι εισαγωγές από τη Ρωσία µειώθηκαν κατά 60% ενώ το µερίδιο τους στις συνολικές εισαγωγές 
µειώθηκε στο 10,1% από 19,9% το 2015. Οι εισαγωγές από την ΕΕ µειώθηκαν κατά 14,4%, ενώ το 
µερίδιο τους αυξήθηκε σε 35,1% από 31,7%. 

Ο καθαρός  εξωτερικός δανεισµός τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 380 εκατ. $ (288 εκατ.$ τον 
Ιανουάριο του 2015). 

Η καθαρή εισροή κεφαλαίων στο ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ήταν 500 εκατ. $, 
ενώ το Γενάρη του 2016 η εκροή ανερχόταν στα 602 εκατ. $. 

Επιπλέον, η κεντρική τράπεζα εκτίµησε την αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων κατά 23 
εκατ.$. 

Η κεντρική τράπεζα εκτιµά ότι το πλεόνασµα του ισοζυγίου πληρωµών της χώρας συνεπάγεται 
αύξηση στα συναλλαγµατικά αποθέµατα που φτάνουν τώρα τα 13,4 δισ.$, ποσό αρκετό για να 
καλύψει τις εισαγωγές για 3,5 µήνες. 
 

 Η Ουκρανία και η Ιαπωνία επικυρώνουν πιστωτική συµφωνία ύψους 300 εκατ. $ 
 
 Η Ουκρανία και η Ιαπωνία επικύρωσαν (υπό τη µορφή ανταλλαγής διακοινώσεων) σύµβαση 
πίστωσης στα πλαίσια του ∆εύτερου ∆ανείου Αναπτυξιακής Πολιτικής για τη διεξαγωγή οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων ύψους 300 εκατ. $ σύµφωνα µε την Υπουργό Οικονοµικών της Ουκρανίας Natalie 
Jaresko.Η χώρα ελπίζει ότι θα λάβει τα κεφάλαια αυτά σε µία δόση σύµφωνα µε όσα είπε η Υπουργός 
σε κοινή συνέντευξη Τύπου µε τον Ιάπωνα πρέσβη στην Ουκρανία Shigeki Sumi. Η υπουργός 
διευκρίνισε ότι η πίστωση εκδίδεται για περίοδο 20 ετών, περίοδο χάριτος έξι ετών και επιτόκιο Libor 
+ 0,5%, στην πράξη λιγότερο από 1% ετησίως σήµερα. 
 
 

Αποθέµατα φυσικού αερίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Ουκρανίας στα 7,4 

δισ.κ.µ. 
 

Τα αποθέµατα φυσικού αερίου στις υπόγειες εγκαταστάσεις της Ουκρανίας έχουν µειωθεί κατά 
43,3%, ή 7,3 δις κ.µ. από την αρχή της σεζόν θέρµανσης 2015/2016. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εταιρείας Ukrtransgaz, στις 29 Οκτωβρίου 2015 περίπου 17 δισ. κ.µ.  
ήταν αποθηκευµένα στις  υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της χώρας, ενώ στις 7 Μαρτίου 2016 
τα αποθέµατα ανήλθαν σε 9,6 δισ. κ.µ. ποσότητα 21.2 % µεγαλύτερη από αυτήν της 7ης Μαρτίου 2015 
(7,9 δις κ.µ.). 

Στις 7 Μαρτίου, 2106 φυσικό αέριο αντλήθηκε από τις εγκαταστάσεις στο ρυθµό των 41.250.000 
κυβικά µέτρα την ηµέρα και στις 7 Μαρτίου, 2015 µε 29.080.000 κυβικά µέτρα την ηµέρα. 

Η µηνιαία κατανάλωση αερίου ανήλθε τον Οκτώβριο του 2015 στα 10 εκατ. κ.µ., το Νοέµβριο 
στα 835 εκατ. κ.µ., τον ∆εκέµβριο στα 2,2 δις κ.µ., τον Ιανουάριο 2016 στα 2,8 δισ. κ.µ. και τον 
Φεβρουάριο στο 1 δις κ.µ. 
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Σύµφωνα µε στοιχεία από ευρωπαϊκούς φορείς συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου, οι 
εισαγωγές φυσικού αερίου της Ουκρανίας από τη Σλοβακία ανήλθαν στις 7 Μαρτίου σε 10,1 εκατ. 
κ.µ., από την Ουγγαρία στα 700.000 κ.µ. και από την Πολωνία στα 2 εκατ. κ.µ. Οι εισαγωγές από την 
Ρωσία έχουν τερµατιστεί από τις 26 Νοεµβρίου 2015. 

 

Ζηµίες ύψους 890 εκατ. UAH (31,7 εκατ.€) στις ουκρανικές τράπεζες τον Ιανουάριο του 2016 
 

Οι απώλειες των ουκρανικών τραπεζών (πλην των τραπεζών σε κατάσταση πτώχευσης) έφτασαν 
τα  890 εκατ. UAH (31,7 εκατ. €) τον Ιανουάριο του 2016,  σύµφωνα µε την Εθνική Τράπεζα της 
Ουκρανίας. Πιο συγκεκριµένα τα έσοδα των τραπεζών τον Ιανουάριο έφτασαν  τα 12,1 δις UAH (431 
εκατ. €) ενώ τα έξοδα έφτασαν τα 13 δις UAH (464 εκατ. €). Ο αριθµός των τραπεζών σε λειτουργία 
ανερχόταν σε 116. Την αντίστοιχη περίοδο του 2015 οι ζηµίες όλου του τραπεζικού κλάδου έφταναν 
τα 8,5 δισ. UAH (303 εκατ. UAH). Παρά τα αρνητικά αποτελέσµατα 90 τράπεζες σηµείωσαν κέρδη 
ύψους 1,6 δις UAH (57 εκατ. €). H κεντρική τράπεζα αποδίδει τις ζηµίες του κλάδου σε συναλλαγές 
διεθνούς εµπορίου σε συνάλλαγµα.  Για το σύνολο του 2015 οι ζηµίες του κλάδου ήταν της τάξεως 
των 66,6 δις UAH (2,3 δις. €) (2014 -  ζηµίες 33,1 δις UAH – 1,1 δις €). Από την 1η ∆εκεµβρίου 
2015, οι ουκρανικές τράπεζες υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής και λογιστικής 
αναφοράς και αναθεώρησαν συνακόλουθα τα έσοδα τους. 
 

Η Ουκρανία εισήγαγε 2,7 εκατ τόνους άνθρακα αξίας  238 εκ. $ το πρώτο δίµηνο 2016 
 

Η Ουκρανία εισήγαγε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016 άνθρακα και ανθρακί τη 
συνολικής αξίας 237 εκατ. $, εκ των οποίων 132 εκατ. $ τον Φεβρουάριο. Σύµφωνα µε την Κρατική 
Υπηρεσία Εσόδων η Ρωσία παρείχε στην χώρα άνθρακα αξίας 118 εκατ. $, οι Ηνωµένες Πολιτείες 45 
εκατ.  $, η Αυστραλία 25 εκατ. $ και άλλες χώρες 48 εκατ. $. Ο συνολικός όγκος του άνθρακα που 
παραδόθηκε στην χώρα τους δύο αυτούς µήνες ανήλθε σε 2,68 εκατ. τόνους. Την ίδια περίοδο, η 
Ουκρανία εξήγαγε 51.473 τόνους άνθρακα αξίας 4,7 εκατ $, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου είχε 
προορισµό την Σλοβακία. Την ίδια περίοδο πέρυσι η Ουκρανία είχε εισάγει 2,43 εκατ. τόνους 
άνθρακα αξίας 268 εκατ. $. 
 

Αύξηση εσόδων ουκρανικού προϋπολογισµού 
 

Τα φορολογικά έσοδα του ενοποιηµένου κρατικού προϋπολογισµού της Ουκρανίας το δίµηνο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016 αυξήθηκαν κατά 33,6% σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2015 φτάνοντας τα 83,4 δισ.UAH. Σύµφωνα µε την Κρατική Υπηρεσία Εσόδων της 
χώρας ο εθνικός προϋπολογισµός εµφάνισε για την περίοδο αυτή έσοδα 64,4 δις UAH ενώ οι 
προυπολογισµοί ΟΤΑ έσοδα 19 δις UAH. O στόχος του Υπουργείου Οικονοµικών εκπληρώθηκε κατά 
114,5% µε την είσπραξη επιπλέον 8,2 δις UAH. Από τις αρχές του 2016 έχει επιστραφεί στους 
φορολογουµένους ΦΠΑ ύψους 16 δις UAH ενώ οι εισπράξεις από το φόρο κοινωνικής ασφάλισης 
ανήλθαν στα 19,8 δισ. UAH. 
 

Kέρδη 51 εκατ. $ για την µεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα της Ουκρανίας 
 

Η ArcelorMittal Kryvyy Rih, µεταλλευτική και µεταλλουργική εταιρεία στην πόλη Kryvyy Rih 
της περιφέρειας Dnipropetrovsk Περιφέρεια, παρουσίασε κέρδη ύψους 1,38 δις UAH (51 εκατ.$) 
ενώ το 2014 η εταιρεία έκλεισε τις χρήσεις της µε 1,18 δις UAH (44 εκατ. $). Η εταιρεία ανακοίνωσε 
επίσης  ότι σταµάτησε τις παραδόσεις χάλυβα στην Ρωσική Οµοσπονδία από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και ζήτησε ως αντίµετρο την επιβολή εισαγωγικών δασµών για ρωσικής έλασης χάλυβα. Η 
ArcelorMittal Kryvyy Rih, που ανήκει στον ινδό δισεκατοµµυριούχο Lakshmi Mittal, είναι ο 
µεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων έλασης χάλυβα της Ουκρανίας. Παράγει επιµήκη προϊόντα όπως 
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οικοδοµικό οπλισµό και χονδρόσυρµα. 
 

Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων καθοριστικός παράγοντας για την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας -  ΕΤΑΑ 
 

Η δίκαιη και διαφανής ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων είναι ο βασικός παράγοντας 
για την επανεκκίνηση της ουκρανικής οικονοµίας το 2016 σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην χώρα Sevki Acuner. Bλέποντας 
µεγάλες άµεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ουκρανία στο άµεσο µέλλον, καθώς και ευκαιρίες για 
την αύξηση των δαπανών για υποδοµές ο τραπεζίτης εκτιµά ως τον µόνο πιθανό παράγοντας 
αποκατάστασης της οικονοµίας της χώρας τις ιδιωτικοποιήσεις, σύµφωνα µε όσα είπε σε 
επιχειρηµατική διάσκεψη που διοργανώθηκε από την τράπεζα UkrSibbank. Ο Acuner πρόσθεσε ότι οι 
ιδιωτικοποιήσεις στις οποίες η τράπεζα λαµβάνει ενεργό µέρος θα πρέπει να είναι ανοικτές και δίκαιες 
έτσι ώστε να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό περιβάλλον στη χώρα. Ο ίδιος χαιρέτισε την απόφαση των 
ουκρανικών αρχών να πωλήσουν µετοχές σε κρατικές τράπεζες Oschadbank και Ukreximbank. 
Επεσήµανε επίσης τη σηµασία της βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών πριν από 
την πώληση των µετοχών. 
 

Επιδίωξη εταιρείας Centrenergo για αποµάκρυνση µετοχών της ουκρανικό χρηµατιστήριο 
 

Η εταιρεία Centrenergo επιδιώκει να αποµακρύνει τις µετοχές της από το µητρώο του ουκρανικού 
χρηµατιστηρίου λόγω της µη συµµόρφωσης της µε τις νέες απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
ανώνυµες εταιρίες που θα τεθούν σε ισχύ τον Μάιο του 2016. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την 
υποχρεωτική ένταξη των µετοχών εταιρειών στο µητρώο ενός από τα ουκρανικά χρηµατιστήρια. Οι 
αναθεωρηµένες προϋποθέσεις εισαγωγής που τέθηκαν σε ισχύ τον Σεπτέµβριο του 2015 προβλέπουν 
την τουλάχιστον 25% ανεξάρτητων µελών στο εποπτικό συµβούλιο της εταιρείας. του σκάφους, "είπε 
η πηγή. Η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας δεν έχει ακόµη επιβεβαιώσει την πληροφορία. Το εποπτικό 
συµβούλιο της Centrenergo απαρτίζεται από πέντε άτοµα. Η εταιρεία διαχειρίζεται τους 
θερµοηλεκτρικούς σταθµούς Vuhlehirsk, Zmivsky και Trypillia, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 
7.550 µεγαβάτ. Το κράτος κατέχει το 78,3% των µετοχών της εταιρείας. 
 

Πρόβλεψη για ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά 1% για το 2016 

 
Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά 

περίπου 1% για το 2016. Οι βελτιωµένες επιχειρηµατικές προσδοκίες, η δηµιουργία οικονοµικών 
δεσµών µεταξύ των περιφερειών της χώρας εν µέσω µακρο-οικονοµικής σταθεροποίησης και η 
αποκλιµάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία θα ωθήσει την οικονοµική 
ανάπτυξη της χώρας. Η µετριοπαθής αυτή πρόβλεψη συνδέεται µε την πολύπλοκη εξωτερική 
κατάσταση (αργή ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας, χαµηλές τιµές στις διεθνείς αγορές 
εµπορευµάτων, νέοι εµπορικοί και διαµετακοµιστικοί  περιορισµοί µε την Ρωσία) όπως και µε την 
επιδείνωση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης Το ΑΕΠ της χώρας επιβραδύνθηκε ταχύτερα το 4ο 
τρίµηνο του 2015 από ό, τι είχε προβλεφθεί από την τράπεζα. Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία 
από την Υπηρεσία Στατιστικής, το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το 4ο τρίµηνο του 2015. 

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται µε την ανάπτυξη στον τοµέα των κατασκευών και τη βελτίωση της 
κατάστασης στον τοµέα των υπηρεσιών. Η µείωση του πραγµατικού ΑΕΠ το 2015 κατά 9,9% ήταν 
επίσης µικρότερη από το  προβλεπόµενο από την κεντρική τράπεζα (10,5%).  
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Η Ουκρανία θα µπορούσε να αυξήσει  την παραγωγή χάλυβα κατά 15%το 2016 
 

Οι ουκρανικές εταιρείες χάλυβα θα µπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή χάλυβα κατά 15% το 
2016 σε σύγκριση µε το 2015, φτάνοντας τους 26,5 εκατοµµύρια τόνους, εάν η συνεχιζόµενη τάση 
στους ρυθµούς παραγωγής διατηρηθεί.. Ήδη σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Ουκρανικής 
Οµοσπονδίας Μεταλλουργών Serhiy Bilenky παρατηρείται αύξηση παραγωγής κατά περίπου 15% της 
παραγωγής τους δύο πρώτους µήνες του Εκπρόσωποι των εταιρειών µετάλλου θεωρούν ότι η  έλλειψη 
scrap µετάλλου θα µπορούσε να συνεπάγεται τη µείωση της τήξης χάλυβα και προέτρεψαν την 
κυβέρνηση, και ιδιαίτερα, το Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης να διασφαλίσει την προµήθεια των 
Ουκρανών παραγωγών µε σκραπ και όχι να προάγει την εξαγωγή του. Η ένωση Metallurgprom 
(Dnipropetrovsk) ανακοίνωσε ότι έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους µήνες µια σταθερή τάση 
ενίσχυσης της παραγωγής χάλυβα στην χώρα. 
 

Η Τουρκία επιδιώκει να αυξήσει τους τουρίστες από την Ουκρανία πάνω από 40% το 2016 
 

Η Τουρκία επιδιώκει να αυξήσει τον αριθµό των τουριστών από την Ουκρανία πάνω από 40% το 
2016, φτάνοντας το 1.000.000 άτοµα, σύµφωνα µε τον υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού Mahir 
Unal. Κατά την παρουσίαση του περιπτέρου της Τουρκίας στην Ουκρανική έκθεση International 
Travel & Tourism (UITT) 2016 στο Κίεβο, ο υπουργός ανέφερε ότι ο στόχος της χώρας για το 2016 
είναι να αυξήσει την υποδοχή τουριστών από την Ουκρανία από 730.000 σε 1 εκατοµµύριο 
ανθρώπους. Οι αεροπορικές µεταφορές παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη του τοµέα του 
τουρισµού και στα πλαίσια αυτά η Turkish Airlines πετάει από εφτά αεροδρόµια στην χώρα, 
εγκαινιάζοντας πρόσφατα πτήσεις προς Ivano-Frankivsk. Η τουριστική ροή από την Ουκρανία στην 
Τουρκία το 2015, ανήλθε σε 706.551 άτοµα. Στις 30 του Μαρτίου 2016 η Turkish Airlines εγκαινίασε 
καθηµερινές πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη στο Ivano-Frankivsk της Ουκρανίας. 
 

Η Ουκρανία και η Αυστραλία θα υπογράψουν συµφωνία για την προµήθεια ουρανίου 
 

Ο υπουργός Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας Volodymyr Demchyshyn θα 
υπογράψει συµφωνία µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας για τη συνεργασία στον τοµέα της χρήσης 
της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για την 
Πυρηνική Ασφάλεια που πραγµατοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η συµφωνία αφορά τις προµήθειες 
ουρανίου από την Αυστραλία  για τον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας», ενώ ο υπουργός αναµένεται 
να συναντηθεί επίσης µε τον Υπουργό Ενέργειας των Η.Π.Α. Εrnest Moniz. Η ουκρανική 
αντιπροσωπεία θα συζητήσει στην σύνοδο αυτή µέτρα για την πρόληψη των πυρηνικών ατυχηµάτων. 
Η Ουκρανία βρίσκεται σε συνοµιλίες µε το Καζακστάν και την Αυστραλία για την αγορά 
εµπλουτισµένου ουρανίου για να διαφοροποιήσει τις πηγές προµηθειών της στο πυρηνικό αυτό 
καύσιµο. Οι ετήσιες ανάγκες των πυρηνικών εργοστασίων της χώρας για εµπλουτισµένο ουράνιο 
ανέρχονται σε περίπου 2.400 τόνους, ενώ η εσωτερική παραγωγή της  κρατικής επιχείρησης 
VostGOK το 2015 έχει προγραµµατιστεί στο ύψος των 1.200 τόνων. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Μάρτιος 2016  

 
H Μολδαβία συµµετέχει στην µεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση κρασιών 

 
Περίπου 200 κρασιά, κονιάκ και αφρώδεις οίνοι της Μολδαβίας, που παράγονται από 30 

οινοποιητικές εταιρείες της χώρας παρουσιάστηκαν στην µεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση κρασιών, 
Prowein 2016, που πραγµατοποιήθηκε στο Dusseldorf της Γερµανίας, στις 13-15 Μαρτίου. Σύµφωνα 
µε τους διοργανωτές, πάνω από 2.500 επισκέπτες από όλο τον κόσµο , επισκέφθηκαν το περίπτερο της 
Μολδαβίας, το οποίο είχε έκταση 180 τετραγωνικών µέτρων. Τους επισκέπτες υποδέχονταν πωλητές 
µε φολκλορικές ενδυµασίες της χώρας, οι οποίοι προσέφεραν προωθητικές φιάλες και πληροφοριακό 
υλικό για την µακραίωνη παράδοση της Μολδαβίας στο κρασί, όπως και προτάσεις για το αµπέλι και 
οινοτουριστικούς προορισµούς της Μολδαβίας. Ειδικοί του κρασιού, όπως και επισκέπτες 
εντυπωσιάστηκαν από την προβολή του κρασιού της Μολδαβίας την τελευταία περίοδο. Οι 
εµπειρογνώµονες εξήραν την ποιότητα των κρασιών που δοκίµασαν που "µπορεί να ανταγωνιστεί τα 
καλύτερα κρασιά οινοποιητικών χωρών του κόσµου." Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, η Μολδαβία 
συµµετείχε στην έκθεση Prowein, υπό την αιγίδα της καµπάνιας κρασιού της χώρας µε την επωνυµία 
"Vinul Moldovei. O Legenda vie ("Κρασί της Μολδαβίας. Ένας ζωντανός µύθος"). Η συµµετοχή της 
χώρας στην εκδήλωση διοργανώθηκε και χρηµατοδοτήθηκε από το Εθνικό Γραφείο Αµπέλου και 
Οίνου, µε την υποστήριξη του στρατηγικού εταίρου ανάπτυξης USAID. 
 

Μολδαβία και Ρουµανία αρχές επιταχύνουν την υλοποίηση έργων διασύνδεσης στον τοµέα της 

ενέργειας 
 

Ο Υπουργός Οικονοµικών της Μολδαβίας Octavian  Calmic, ο υπουργός Οικονοµίας Costin Borc 
και ο υπουργός Ενέργειας της Ρουµανίας Victor Grigorescu πραγµατοπoίησαν τριµερή συνάντηση για 
τον συντονισµό των δράσεων που αναλαµβάνονται για την υλοποίηση ενεργειακών έργων 
διασύνδεσης µεταξύ των χωρών τους. Σύµφωνα µε την υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Οικονοµικών 
της Μολδαβίας, οι τρείς αξιωµατούχοι συζήτησαν την ανάγκη για συντονισµό της υλοποίησης των 
έργων διασύνδεσης, καθώς και την υποστήριξη της Ρουµανίας έτσι ώστε τα έργα αυτά να τηρήσουν 
την προθεσµία που προβλέπεται στο διακυβερνητική µνηµόνιο κατανόησης Ρουµανίας-Μολδαβίας. Η 
ρουµανική πλευρά εξέφρασε την προθυµία να εγκαινιάσει υποκατάστηµα της εταιρείας Transgaz στο 
Chisinau και να προσφέρει περισσότερη υποστήριξη για την ανάπτυξη του τοµέα ενέργειας της 
Μολδαβίας. Από πλευράς Ρουµανίας σηµειώνεται ότι έχει ήδη οριστικοποιηθεί το κείµενο του 
µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ των φορέων διαχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών 
Transelectrica και Moldelectrica. Το συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας της Μολδαβίας λειτουργεί 
παράλληλα µε το αντίστοιχο ουκρανικό, µε έξι γραµµές διασύνδεσης υψηλής τάσης 330-kV. Η 
εναέρια ηλεκτρική γραµµή της Μολδαβίας 400 kV συνδέεται µε το ενεργειακό σύστηµα της 
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Τρία εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια 110-kV συνδέουν τη Μολδαβία 
µε το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουµανίας. Σύµφωνα µε τον υπάρχοντα σχεδιασµό, η 
µελλοντική διεύρυνση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα περιλαµβάνει µέχρι το 2020 δύο γραµµές 
σύνδεσης ρεύµατος 400 kV µε το ρουµανικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας. (Suceava-Balti και 
Straseni-Ungheni-Iasi)  
 

Πιθανή εισαγωγή δασµών από Μολδαβία σε ουκρανικό κρέας, γαλακτοκοµικά, τσιµέντο 
 

Η Μολδαβική κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή δασµών στα ουκρανικά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, το κρέας και το τσιµέντο που εισάγονται στην χώρα.  Η εισαγωγή των δασµών έχει ως 
στόχο την προστασία της εσωτερικής αγοράς από τις µαζικές εισαγωγές των ουκρανικών προϊόντων, 
οι οποίες σύµφωνα µε τις τελωνειακές στατιστικές, έχουν αυξηθεί κατά 15 τοις εκατό. Η απόφαση 
ελήφθη κατόπιν αιτήµατος των µολδαβών παραγωγών κρέατος και γαλακτοκοµικώνία, οι οποίοι 
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διαµαρτύρονται για έλλειψη ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. Το υπουργείο Οικονοµικών 
αναφέρει ότι το σχέδιο απόφασης που εγκρίθηκε από τις αρχές θα υποβληθεί στην κυβέρνηση για 
έγκριση την επόµενη εβδοµάδα. Την ίδια στιγµή, το υπουργείο σχεδιάζει να οργανώσει µια 
συνάντηση µε εµπειρογνώµονες της Ουκρανίας. Κατά τη σχετική συνεδρίαση του υπουργικού 
συµβουλίου της Μολδαβίας, ο Πρωθυπουργός Pavel Filip ζήτησε από τον υπουργό Οικονοµικών 
Octavian Calmic να εξετάσει περαιτέρω το θέµα αυτό ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των 
παραγωγών αλλά και ο ανταγωνισµός στην αγορά. Μετά το εµπάργκο της Ρωσίας στα ουκρανικά 
προϊόντα οι ουκρανοί παραγωγοί άρχισαν να διεισδύουν στην αγορά της Μολδαβίας πιο ενεργά. Η 
Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίµων έχει διαπιστεύσει πρόσφατα δεκάδες εταιρείες της 
Ουκρανίας, οι οποίες κάνουν ήδη µαζικές εισαγωγές κρέατος και γάλακτος στην αγορά της χώρας. 
 

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίας επικυρώνει τη συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µε την Τουρκία 
 

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίαςενέκρινε σχέδιο νόµου για την κύρωση της συµφωνίας ελεύθερου 
εµπορίου µεταξύ της Μολδαβίας και της Τουρκίας. Το έγγραφο υποστηρίζεται από τις ψήφους 62 
βουλευτών και περιλαµβάνει τις προτεραιότητες των δύο χωρών, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εµπορικών ανταλλαγών, το βαθµό ευαισθησίας των εσωτερικών αγορών σε ορισµένες κατηγορίες 
εισαγόµενων αγαθών, καθώς και τις µορφές απελευθέρωσης του εµπορίου. Σύµφωνα µε το σχέδιο 
νόµου, η συµφωνία καλύπτει 9.000 είδη αγαθών και εξαλείφει τα διοικητικά εµπόδια στο εµπόριο. 
Όλοι οι εισαγωγικοί δασµοί, καθώς και τα τέλη ισοδυνάµου αποτελέσµατος που εφαρµόζονται στα 
βιοµηχανικά προϊόντα, καταργούνται, µε εξαίρεση ορισµένα βιοµηχανικά αγαθά που 
κατασκευάζονται στην Τουρκία, όπως: υποδήµατα, έπιπλα, πλαστικά προϊόντα, για τα οποία οι 
δασµοί θα καταργηθούν σταδιακά µέσα σε 3-5 χρόνια. Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, 
προβλέπονται αµοιβαίες παραχωρήσεις, µε τη διαπραγµάτευση δασµολογικών ποσοστώσεων για 
προϊόντα αυξηµένου ενδιαφέροντος, µεταξύ άλλων και για ορισµένες περιόδους του έτους, κατά τις 
οποίες θα πραγµατοποιείται έκπτωση 100% του δασµού στο καθεστώς του µάλλον ευνοούµενου 
κράτους  

 
 
 


