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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάιος 2015 
 
Η Ουκρανία εξήγαγε 29,3 εκατ. τόνους δηµητριακών α̟ό τις αρχές του αγροτικού έτους 

2014/15 - 5.5.2015 
 

     Οι εξαγωγές δηµητριακών της Ουκρανίας α̟ό την αρχή του γεωργικού έτους (Ιούλιος-
Ιούνιος 2014) έως και την 30η Α̟ριλίου 2015 ανήλθαν σε 29,26 εκατ. τόνους, 
συµ̟εριλαµβανοµένων 10 εκατ. τόνων σίτου,  σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο Αγροτικής 
Πολιτικής και Τροφίµων. Ανακοινωθέν του Υ̟ουργείο ανέφερε ότι 14,6 εκατ. τόνοι 
καλαµ̟οκιού και 4,34 εκατ. τόνοι κριθαριού εξήχθησαν ̟ρος στις ξένες αγορές, ενω  οι 
εξαγωγές των υ̟ολοί̟ων σιτηρών ανήλθαν σε 218.000 τόνους.  
 

      Η Ουκρανία (εκτός Κριµαίας) το 2014 ̟ραγµατο̟οίησε συγκοµιδή ιστορικού ρεκόρ 63,8 
εκατ. τόνων δηµητριακών και οσ̟ρίων, η ο̟οία καταγράφει αύξηση   κατα 2,4%  σε σχέση 
µε το 2013.  Στα τέλη Ιανουαρίου, το Υ̟ουργείο και φορείς της αγοράς σιτηρών υ̟έγραψαν 
µνηµόνιο συνεργασίας στις εξαγωγές σιτηρών για το έτος 2014/2015. Πέραν της υ̟ογραφής 
του εν λόγω µνηµονίου,  ορίσθηκαν και στόχοι για τον   όγκο των εξαγωγών δηµητριακών, 
εκ των ο̟οίων 12,8 εκατ. τόνοι, συµ̟εριλαµβανοµένων 7,1 εκατ. τόνων σίτου, για διατροφή, 
20,2 εκατ. τόνων καλαµ̟οκιού και 4,2 εκατ. τόνων κριθαριού. 
 
Το έλλειµµα ισοζυγίου ̟ληρωµών της Ουκρανίας µειώθηκε  στα 305 εκατ. $ τον Μάρτιο -

5.5.2015 
 

      Το έλλειµµα του ισοζυγίου ̟ληρωµών της Ουκρανίας ανήλθε στα 305 εκατ. $ τον Μάρτιο 
του 2015, ̟οσό 2,4 φορές µικρότερο α̟ό το έλλειµµα τον Φεβρουάριο του 2015, αλλά 1,5 
φορές υψηλότερο α̟ό αυτό του Μαρτίου 2014, σύµφωνα µε ̟ροκαταρκτικά στοιχεία  της 
Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU).  Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το έλλειµµα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε σε $ 13 εκατ.  α̟ό τα 460 εκατ. $ ένα µήνα 
νωρίτερα και 630 εκατ. $ τον Μάρτιο του ̟ερασµένου έτους. Το έλλειµµα του λογαριασµού 
κινήσεων κεφαλαίου ανήλθε σε 292 εκατ. $, λίγο µεγαλύτερο α̟ό το Φεβρουάριο του 2015 ( 
283 εκατ. $), ενώ τον Μάρτιο του ̟ερασµένου έτους καταγράφηκε ̟λεόνασµα  ύψους 426 
εκατ. $. Κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, το ενο̟οιηµένο έλλειµµα του ισοζυγίου 
ανήλθε σε 1,938 δις $. 
 

Αεροδρόµιο Boryspil Kιέβου – Καταγραφή ζηµιών 127 εκατ. UAH (5,5 εκατ. €),  αύξηση 
κύκλου εργασιών  κατά 14% το 2014 – 5.5.2015 

 

Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Boryspil του Κιέβου, το µεγαλύτερο αεροδρόµιο στην Ουκρανία, 
̟αρουσίασε ζηµίες 126,82 εκατ. UAH (5,5 εκατ. €) έναντι καθαρών κερδών 126,53 εκατ. UAH 
το 2013.  Σύµφωνα µε την οικονοµική έκθεση του αεροδροµίου στο σύστηµα γνωστο̟οίησης 
̟ληροφοριών της Εθνικής Ε̟ιτρο̟ής Αξιών του Χρηµατιστηρίου, ο κύκλος εργασιών του 
̟ερασµένου έτους αυξήθηκε κατά 13,9%, σε 1,57 δισ. UAH (68 εκατ. €). 

 
Τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,4%, σε UAH 672 εκατ. UAH (29 εκατ. €), ενώ τα 

λειτουργικά κέρδη  κατά 50%, σε 665 εκατ. UAH (28 εκατ. €). Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο 
Boryspil του Κιέβου είναι το µεγαλύτερο αεροδρόµιο στην Ουκρανία, µε συνολική έκταση 
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̟ερί̟ου 10.000 στρεµµάτων. Περιλαµβάνει δύο διαδρόµους α̟ογειώσεων/̟ροσγειώσεων, 
έναν µήκους 4.000 µέτρων και ̟λάτους 60 µέτρων, και έναν µε µήκους 3.500 µέτρων και 
̟λάτους 63 µέτρων. Το αεροδρόµιο έχει τέσσερις τερµατικούς σταθµούς ε̟ιβατών και ένα 
σταθµό εµ̟ορευµάτων. 
 

Η εταιρεία αεροσκαφών Antonov ανακοινώνει µείωση κερδών το 2014 – 6.5.2015 
 

Η κρατική ε̟ιχείρηση αεροσκαφών «Antonov» δηµοσιο̟οίησε ̟τώση κατά 0,63% των 
καθαρών κερδών της κατά το 2014, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 
2013,σύµφωνα µε τα ουκρανικά λογιστικά ̟ρότυ̟α. Τα κέρδη της ανήλθαν έτσι σε 39,3 εκατ. 
UAH (1,7 εκατ. €).  

  
Σύµφωνα µε έκθεση της εταιρείας στην Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για Κινητές Αξίες και 

Χρηµατιστήριο, τα καθαρά έσοδα  της για το έτος αυξήθηκαν κατά 2,42%, σε 3,34 δις UAH 
(145 εκατ.€). Τα µικτά κέρδη µειώθηκαν κατά 19,9%, σε 343 εκατ. UAH (15 εκατ. €), τα 
λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν ε̟ίσης κατά 23,7%, σε 115 εκατ. UAH (5 εκατ. €). 

 

H Antonov είναι ο µεγαλύτερος ουκρανικός σχεδιαστής και κατασκευαστής 
αεροσκαφών, και αναγνωρίζεται ̟αγκοσµίως ως ηγέτης στην αγορά µεταφορικών 
αεροσκαφών. Η εταιρεία συνεργάζεται µε 76 χώρες και α̟οτελεί  µέρος του  Οµίλου 
«Antonov» α̟ό το 2008. 
 

Πληθωρισµός στην Ουκρανία τον Α̟ρίλιο – 6.5.2015 
 

Ο διαρθρωτικός ̟ληθωρισµός στην Ουκρανία τον Α̟ρίλιο του 2014 ε̟ιβραδύνθηκε στο 
4,6%, µετά την αύξηση του 10,8% έναν µήνα νωρίτερα, σύµφωνα µε την κρατική Στατιστική 
Υ̟ηρεσία.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, α̟ό την αρχή του έτους ο βασικός ̟ληθωρισµός 
έχει φτάσει το 25,3%, ενώ σε ετήσια βάση (σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του ̟ροηγούµενου 
έτους) σε 47,1% τον Α̟ρίλιο σε σύγκριση µε 44,6% το Μάρτιο, 33,2% τον Φεβρουάριο και 
26,1% τον Ιανουάριο του 2015.  

Ο διαρθρωτικός ̟ληθωρισµός δεν ̟εριλαµβάνει τις βραχυ̟ρόθεσµες ακανόνιστες 
µεταβολές στις τιµές ̟ου ε̟ηρεάζονται α̟ό διάφορους ̟αράγοντες διοικητικής, 
συγκυριακής ή ε̟οχικής φύσεως. Για ̟αράδειγµα, δεν ̟εριλαµβάνουν τις µεταβολές των 
τιµών των τροφίµων και της ενέργειας. 

Οι τιµές καταναλωτή στην Ουκρανία το Α̟ρίλιο 2015 αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ σε 
ετήσια βάση η αύξηση του ανήλθε σε 60,9%. Ο κύριος λόγος της εξέλιξης αυτής ήταν η 
αύξηση των τιµολογίων του φυσικού αερίου κατά 5,5 φορές και της ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά 33,6% α̟ό τον Α̟ρίλιο του 2015  

 
Αριθµός των ζηµιογόνων τρα̟εζών στην Ουκρανία φτάνει στις 58 το 1ο τρίµηνο του 2015 

– 7.5.2015 

Ο αριθµός των ουκρανικών τρα̟εζών µε ζηµίες κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του 2015 έφτασε 
τις 58, ενώ το 2014 ̟ερί̟ου 52 τρά̟εζες ̟αρουσίασαν ζηµίες. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 
της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU), η συνολική ζηµία του τρα̟εζικού συστήµατος 
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κατά το ̟ρώτο τρίµηνο ανήλθε σε 80,89 δισ. UAH (3,5 δις €). Ο αριθµός των τρα̟εζών ̟ου 
λειτουργούν µειώθηκε κατά 25 ιδρύµατα, σε 133 τρά̟εζες. 

Σύµφωνα µε την NBU, το µεγαλύτερο ̟οσό των ζηµιών κατά το ̟ρώτο τρίµηνο 
κατεγράφη στις  µεγαλύτερες τρά̟εζες : 12 α̟ό τα 14 χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα σε αυτήν 
την κατηγορία ̟ραγµατο̟οίησαν α̟ώλειες.  Τα µεγαλύτερα κέρδη α̟ό όλες τις τρά̟εζες 
κατά το ̟ρώτο τρίµηνο καταγράφηκαν α̟ό την Citibank (337 εκατ. UAH – 14 εκατ. €), 
Unicombank (115 εκατ. UAH – 5 εκατ. €),  Credit Agricole (92 εκατ. UAH – 4 εκατ. €).  Οι 
µεγαλύτερες α̟ώλειες καταγράφηκαν στις υ̟ό εκκαθάριση τρά̟εζες Delta (33 δισ. UAH – 
1,4 δις €) , τρά̟εζας Nadra (21,6 δις UAH – 940 εκατ. €)), καθώς και στην ελεγχόµενη α̟ό το 
κράτος Ukreximbank (4,5 δις UAH -  195 εκατ. €). 

 
Η Ελβετία θα δι̟λασιάσει τη χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία για τα έτη 2015-2018 -

7.5.2015 
 
      Η Ελβετική Συνοµοσ̟ονδία α̟οφάσισε να δι̟λασιάσει σε ̟ερί̟ου 100 εκατ. $ την 
οικονοµική βοήθεια ̟ρος την Ουκρανία για τα έτη 2015-2018, η ο̟οία χορηγείται µε την 
µορφή ενισχύσεων για υλο̟οίηση έργων στον τοµέα της α̟οτελεσµατικής χρήσης της 
ενέργειας, της ανά̟τυξη των υ̟οδοµών και της ανθρω̟ιστικής βοήθειας, ιδίως ̟αρέχοντας 
κεφάλαια για έργα βελτίωσης της  ̟οιότητας του ̟όσιµου νερού στο Donbass. 
     Τις ̟ληροφορίες αυτές ανακοίνωσε ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Ουκρανία Christian 
Schoenenberger στο Κίεβο, κατά την υ̟ογραφή Μνηµονίου Κατανόησης για την τεχνική 
και χρηµατοδοτική βοήθεια δράσεων ενεργειακής α̟όδοσης στο Zhytomyr µεταξύ του 
Υφυ̟ουργείου Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Ελβετικής Συνοµοσ̟ονδίας, του Υ̟ουργείου 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης της Ουκρανίας και της δηµοτικής ε̟ιχείρησης 
Zhytomyrteplokomunenergo.  Ταυτόχρονα ο ελβετός Πρέσβης σηµείωσε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη συνεργασία µε την Ουκρανία για την υλο̟οίηση κοινών σχεδίων σε τοµείς 
̟ροτεραιότητας για την Ελβετία,  ό̟ως η α̟οδοτική χρήση της ενέργειας, η αστική 
ανά̟τυξη, καθώς και η το̟ική αυτοδιοίκηση, οι κατασκευές και η υγειονοµική ̟ερίθαλψη. 
 

 
 

Το Ουκρανικό Υ̟ουργείο Οικονοµικών εισάγει την διενέργεια ηλεκτρονικών 
̟ροµηθειών – 8.5.2015 

Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών της Ουκρανίας έχει υιοθετήσει την διενέργεια ηλεκτρονικών 
διαγωνισµών κρατικών ̟ροµηθειών,  σύµφωνα µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, κατά 
την ο̟οία το υ̟ουργείο υ̟έγραψε συµφωνίες µε δύο ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµ̟ορίου.  

 
Πρόκειται για τις εταιρείες  «SmartTender.biz» και «Ε- tender»,  ̟ροκειµένου να 

̟ραγµατο̟οιεί ηλεκτρονικές δηµο̟ρασίες µέσω του συστήµατος «ProZorro» 
(http://prozorro.org/), το ο̟οίο δηµιουργήθηκε µε ̟ρωτοβουλία ΜΚΟ, εταιρειών 
̟ληροφορικής και εµ̟ορικές ηλεκτρονικές ̟λατφόρµες µε την υ̟οστήριξη ουκρανικών 
κυβερνητικών υ̟ηρεσιών. 

 
Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών θα ̟ραγµατο̟οιήσει µέσω αυτού του συστήµατος 

̟ροµήθειες,  ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του νόµου «̟ερί διενέργειας κρατικών 
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̟ροµηθειών». Πρόκειται για ̟ροµήθεια αγαθών και υ̟ηρεσιών κόστους κάτω των 100 000 
UAH (̟ερ. 4.300 €) και ̟ροµήθεια εργασιών κόστους κάτω του 1.000.000 UAH (43.000€) 
χωρίς ΦΠΑ . 

 
Σύµφωνα µε την Υφυ̟ουργό Οικονοµικών της Ουκρανίας Oksana Μακάροβα, οι 

ηλεκτρονικές ̟ροµήθειες θα ε̟ιτρέψουν την ̟ροσέλκυση ̟ερισσότερων υ̟οψήφιων 
̟ροµηθευτών, γεγονός το ο̟οίο µε τη σειρά του θα ε̟ιτρέψει τη µείωση των τιµών και 
συνακόλουθα των κρατικών δα̟ανών. 
 
H Ουκρανία ε̟ιθυµεί να στηρίξει τις ε̟ιχειρήσεις της ̟ριν α̟ό την ένταξή της σε Ζώνη 

Ελευθέρου Εµ̟ορίου µε την ΕΕ – 11.5.2015 
 
      Το Ουκρανικό Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου ε̟ισηµαίνει  ότι δεν 
είναι όλες οι ουκρανικές εταιρείες έτοιµες να στραφούν σε νέες µεθόδους δραστηριο̟οίησης 
όταν τεθεί σε εφαρµογή το οικονοµικό µέρος της συµφωνίας σύνδεσης της χώρας µε την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση. Συνακόλουθα,  αναζητεί τρό̟ους για τη στήριξη τους, µε στόχο την 
̟ρόσβασλη τους στις ευρω̟αικές αγορές και ελ̟ίζει σε βοήθεια α̟ό τους µελλοντικούς 
ευρω̟αίους εταίρους. 
     Εχουν ήδη υ̟οβληθεί, κατά το Υ̟ουργείο, σχετικές ̟ροτάσεις συνεργασίας,  
συµ̟εριλαµβανοµένων και  εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων ε̟ιχειρηµατικής κατάρτισης, 
̟ροωθητικών δράσεων και  καινοτοµίας.  Σχετικό ̟αράδειγµα α̟οτελεί το αµερικανικό 
ταµείο Western NIS, το ο̟οίο διέθεσε 30 εκατ. $ σε ε̟ιχορηγήσεις για τέσσερις τοµείς 
δραστηριοτήτων, ένας εκ των ο̟οίων είναι  η ̟ροώθηση των εξαγωγών. Η κατάρτιση 
̟εριλαµβάνει εργαστήρια, εκστρατείες ευαισθητο̟οίησης αγοραστικού κοινού και 
̟ρογράµµατα εκ̟αίδευσης. Το Υ̟ουργείο σχεδιάζει ε̟ίσης να αρχίσει την κατάρτιση 
δηµοσίων υ̟αλλήλων και στελεχών σε κρατικές ε̟ιχειρήσεις.   
    Το ̟ρόγραµµα ̟ροβλέ̟ει εκ̟αίδευση σε ̟ανε̟ιστήµια των ΗΠΑ και α̟οστολή ειδικών 
α̟ό την ∆ύση ̟ου θα έρθουν στην Ουκρανία για να διδάξουν εταιρική διακυβέρνηση. 
Οι συνοµιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη µε το Kyiv School of Economics και την διεθνούς 
φήµης σχολή ε̟ιχειρησιακών σ̟ουδών INSEAD για την δηµιουργία εργαστηρίων για την 
εκ̟αίδευση ανώτατων στελεχών διοίκησης κρατικών ε̟ιχειρήσεων της Ουκρανίας. 
 

Η Ουκρανία ζητά α̟οστολή εµ̟ειρογνωµόνων σε θέµατα ιδιωτικο̟οίησης α̟ό την 
Γαλλία - 11.5.2015 

 
      Ο υ̟ουργός Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου της Ουκρανίας Aivaras 
Abromavicius δήλωσε ότι όλες οι ευρω̟αϊκές χώρες κάνουν ό, τι µ̟ορούν, υ̟ό τις ̟αρούσες 
συνθήκες,  για να βοηθήσουν την Ουκρανία, ακόµη και σε σχέση µε την ̟ροετοιµασία της 
χώρας για το οικονοµικό/εµ̟ορικό µέρος της συµφωνίας σύνδεσης µε την  Ευρω̟αϊκής 
Ένωση.  Σε συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου µε τον Γάλλο Πρόεδρο συζητήθηκε το είδος 
και το ύψος της βοήθειας ̟ου θα µ̟ορούσε να ̟αρασχεθεί στην χώρα και, σύµφωνα µε τον 
Υ̟ουργό,  η Ουκρανία ζήτησε να α̟οσταλούν ειδικοί αρµόδιοι για την διοίκηση µεγάλων 
κρατικών βιοµηχανικών ε̟ιχειρήσεων.  Κατά τον Υ̟ουργό,  η Γαλλία διαθέτει  σηµαντική 
εµ̟ειρία στον τοµέα της ιδιωτικο̟οίησης κρατικών εταιρειών.  
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Η ̟αραοικονοµία στην Ουκρανία το 2014 στο 42% του ΑΕΠ, καταγράφει υψηλό ρεκόρ 
α̟ό το 2007 - 15.5.2015 

Το ε̟ί̟εδο της ̟αραοικονοµίας στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 7 ̟οσοστιαίες µονάδες 
το 2014 σε σύγκριση µε το 2013, φτάνοντας το 42% του ΑΕΠ, ε̟ί̟εδο ρεκόρ α̟ό το 2007, 
σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου της χώρας. 

 
Ό̟ως σηµειώνεται σε σχετική µελέτη, το ε̟ί̟εδο της ̟αραοικονοµίας το ̟ερασµένο έτος 

ήταν εξαιρετικά υψηλό και ̟ροκλήθηκε α̟ό τη στρατιωτική σύρραξη στη χώρα, την 
οικονοµική α̟οσταθερο̟οίηση (σηµαντικό έλλειµµα ισοζυγίου ̟ληρωµών, σοκ τιµών και 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, α̟ώλεια ̟αραγωγής), τον αυξανόµενο ̟ανικό των 
οικονοµικών ̟αραγόντων, και την αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου. 

 
Σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο, κατα  το 2014 όλες οι µέθοδοι υ̟ολογισµού της 

̟αραοικονοµίας κατέγραψαν άνοδο σε σχέση µε το 2013. Ειδικότερα,  η µέθοδος 
"ηλεκτρικού" (σύγκριση της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε 
εξέλιξη) καταγράφει αύξηση κατά 9 ̟οσοστιαίες µονάδες. 
 

Η Tρά̟εζα Raiffeisen ̟ροβλέ̟ει ̟τώση του ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά 10% το 2015 – 
20.5.2015 

    
Η αυστριακών συµφερόντων τρά̟εζα «Raiffeisen» εκτιµά ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας 
αναµένεται να µειωθεί κατά 10% το 2015 σε σύγκριση µε την µείωση κατά 6,8% το 2014, ενώ 
και το 2016 η ανά̟τυξη αναµένεται να ̟αραµείνει υ̟οτονική, υ̟ολογιζόµενη στο 1,5%. 
Την ίδια εκτίµηση ̟ραγµατο̟οίησαν και εµ̟ειρογνώµονες του τρα̟εζικού οργανισµού 
ING, ̟ου ̟αρουσίασαν ̟ρόβλεψη µείωση κατά 10% φέτος για το ΑΕΠ της Ουκρανίας και 
ανά̟τυξη κατά 1,5% το ε̟όµενο έτος. Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και 
Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) τρο̟ο̟οίησε ε̟ι τα χείρω την ̟ρόβλεψη της για συρρίκνωση του 
ουκρανικού ΑΕΠ α̟ό 5% στο 7,5%, εκτίµηση την ο̟οία συµµερίζονται και οι ουκρανικές 
αρχές. Ωστόσο,  η Ουκρανία όσο και η ΕΤΑΑ,  εκτιµούν οτι το ουκρανικό ΑΕΠ θα µ̟ορούσε 
να αυξηθεί κατά 3% το 2016. 
 

E̟ίσκεψη κλιµακίου Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ)  
στην Ουκρανία – 24.5.2015 

 

   Εκ̟ρόσω̟οι της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανά̟τυξη 
(ΕΤΑΑ) θα συζητήσουν την κατάσταση των ̟ολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 
κατά την ε̟ίσκεψή τους στην Ουκρανία. Η αντι̟ροσω̟εία  θα α̟οτελείται α̟ό τους 
Tamsyn Barton, εκ̟ρόσω̟ο της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων, Peter Basch, 
εκ̟ρόσω̟ο της ΕΕ, καθώς και εκ̟ροσώ̟ους άλλων χωρών. Το κλιµάκιο των 
εµ̟ιρογνωµώνων αναµένεται  να  συναντηθεί µε εκ̟ροσώ̟ους της κυβέρνησης, µη 
κυβερνητικών οργανώσεων και το̟ικών ε̟ενδυτών. Η ΕΤΑΑ είναι ο µεγαλύτερος 
χρηµατοοικονοµικός ε̟ενδυτής στην Ουκρανία. Την 1η  Μαΐου του 2015 η Τρά̟εζα ̟αρείχε 
10,9 δις € για υλο̟οίηση 343 έργων στην Ουκρανία. 
 
 



 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου  

Μηνιαίο Οικονοµικό ∆ελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας 

 

6 

__________________________ 
∆/νση: 10 Panfilovtsiv street, UA – Kyiv 01901 

Τηλ.: (+380 44) 254 3750, 254 3763 - Φαξ: 254 5321 
e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr Web: www.agora.mfa.gr/ua99 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Μάιος 2015 
 

Στήριξη της Μολδαβίας α̟ό την ΕΕ κατά την εφαρµογή της Συµφωνίας Σύνδεσης 
Κισινάου – 7.5.2015 
 

      Η Ευρω̟αϊκή Ένωση είναι ̟ρόθυµη να ̟αράσχει την α̟αραίτητη υ̟οστήριξη στη 
Μολδαβία κατά, την εφαρµογή της ατζέντας της Συµφωνίας Σύνδεσης,  σύµφωνα µε τον 
Γενικό ∆ιευθυντή της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για την Γειτονία ∆ια̟ραγµατεύσεις 
∆ιεύρυνσης Christian Danielsson,  σε δηλώσεις του ̟ρος αυτή την κατεύθυνση,  µετά α̟ό 
συνάντηση µε τον υ̟ουργό Οικονοµικών της χώρας Stephan Bride.  Σύµφωνα µε ̟ηγές α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικών της Μολδαβίας, οι δύο αξιωµατούχοι συζήτησαν την τεχνική και 
οικονοµική βοήθεια της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου έχει δοθεί στη Μολδαβία στο ̟λαίσιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την εφαρµογή της ατζέντας σύνδεσης, εξασφαλίζοντας τη 
σταθερότητα και την αειφόρο οικονοµική ανά̟τυξη. 
 

    Ο Υ̟ουργός Οικονοµικών της Μολδαβίας ευχαρίστησε για τη συνεχή στήριξη ̟ου 
̟αρέχει η ΕΕ στο ̟λαίσιο διµερούς και ̟ολυµερούς συνεργασίας και ανέφερε τη ζωτική 
σηµασία της στήριξης της Ευρώ̟ης για τη Μολδαβία στη διαδικασία της ευρω̟αϊκής 
ολοκλήρωσης. Στο ̟λαίσιο αυτό,  ζήτησε την εκταµίευση των κεφαλαίων µέσω του 
Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος Γειτονίας για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανά̟τυξη 
(ENPARD),  ̟ρόγραµµα, µε σκο̟ό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 
̟ροϊόντων της χώρας, τον αγροτικό εκσυγχρονισµό και την ε̟ίτευξη υψηλότερου ε̟ι̟έδου 
µάρκετινγκ στον τοµέα των τροφίµων. 
   

Αναµφίβολα, µέσω της στενής συνεργασίας στο ̟λαίσιο της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης, η Μολδαβία θα είναι σε θέση να ε̟ιτύχει όλους τους στόχους ̟ου καθορίζονται στη 
συµφωνία σύνδεσης, συµ̟εριλαµβανοµένης της σφαιρική συµφωνίας ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών (ΖΕΣ), η ο̟οία θα οδηγήσει στην οικονοµική ανά̟τυξη της χώρας και την 
ενίσχυση των ̟ολιτικών σύνδεσης µε την ΕΕ. 
 

Η Ρωσία αίρει τους ̟εριορισµούς σχετικά µε την εξαγωγή κρέατος για δύο          
Μολδαβικές εταιρείες – 10.5.2015 

 
     Η Rosselkhoznadzor, Οµοσ̟ονδιακή Υ̟ηρεσία για την Κτηνιατρική και 
Φυτοϋγειονοµική Ε̟ιτήρηση,  α̟οφάσισε την µερική ε̟ανέναρξη των εισαγωγών κρέατος 
α̟ό τη Μολδαβία α̟ό τις 8 Μαΐου. Έτσι, η υ̟ηρεσία «ξανάνοιξε» τη ρωσική αγορά για δύο 
µολδαβικές εταιρείες:  την «Mistor-Bras» α̟ό το Niscani και την «Tehnostel Car» α̟ό το 
Hincesti.  Οι δύο ε̟ιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να ̟αραδώσουν βόειο,  χοιρινό,  αρνίσιο 
κρέας, καθώς και  κρέας αλόγου στη Ρωσία. Η α̟όφαση ελήφθη µετα α̟ο ̟αρουσίαση α̟ο 
την µολδαβική ̟λευρά  α̟οτελεσµάτων αναλύσεων για την άρση των ̟αραβάσεων,  ̟ου 
δια̟ιστώθηκαν ως α̟οτέλεσµα ε̟ιθεώρησης ̟ου διενεργήθηκε α̟ό ρώσους κτηνιάτρους. 
 
     Τον Μάιο του 2014, η εισαγωγή ̟ροϊόντων χοιρινού κρέατος σταµάτησε, εξαιτίας 
α̟οστολής στην Ρωσία α̟ό µία Μολδαβική εταιρεία κρέατος, ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό την ΕΕ. 
Στις 27 Οκτωβρίου 2014 η Ρωσία ε̟έβαλε εµ̟άργκο στις εισαγωγές ̟ροϊόντων µε βάση το 
κρέας α̟ό τη Μολδαβία, µετά α̟ό αρκετές ̟ερι̟τώσεις ̟αράδοσης ̟αρτίδων κρέατος, του 
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ο̟οίου η καταγωγή σύµφωνα µε τις ρωσικές αρχές ήταν άγνωστη, και το ίδιο το κρέας µη 
ασφαλές α̟ό κτηνιατρικής και υγειονοµικής ά̟οψης. Οι ε̟ιχειρήσεις της Μολδαβίας 
θεωρήθηκαν ύ̟ο̟τες  για ε̟ανεξαγωγή κρέατος και ̟λαστογραφία ̟ιστο̟οιητικών. 
Στις 5 Ιουλίου 2014, η ρωσική υ̟ηρεσία α̟αγόρευσε την εισαγωγή κρέατος α̟ό τη 
Μολδαβία, υ̟οστηρίζοντας την ̟αραβίαση των φυτο-υγειονοµικών κανόνων της 
Τελωνειακής Ένωσης α̟ό ̟λευράς των µολδαβικών εταιρειών.  
 
 

Η Μολδαβία υ̟ογράφει τον ∆ιεθνή Χάρτη για την Ενέργεια – 20.5.2015 
 
    Η Μολδαβία ̟ραγµατο̟οίησε ένα ακόµη βήµα ̟ρος την σύνδεση της µε τηνΕΕ και την 
ευρω̟αϊκή αγορά ενέργειας. Ο Αντι̟ρόεδρος της Κυβέρνησης και Υ̟ουργός Οικονοµικών 
Stephan Bride υ̟έγραψε τοn ∆ιεθνή Ενεργειακό Χάρτη στη Χάγη. 
 
      Η υ̟ογραφή του εγγράφου έλαβε χώρα κατά την διάρκεια υ̟ουργικής διάσκεψης για 
τον ∆ιεθνή Χάρτη για την Ενέργεια, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στη Χάγη στις 20-21 Μαΐου,  µε 
τη συµµετοχή των Υ̟ουργών Ενέργειας, Εξωτερικών και Εµ̟ορίου α̟ό ̟ερί̟ου 80 χώρες. 
Σύµφωνα µε τον Μολδαβό Υ̟ουργό,  αυτή η συνεργασία α̟οτελεί σηµαντικό µέσο µε το 
ο̟οίο η εθνική ενεργειακή αγορά θα γίνει σταδιακά µέρος της ευρω̟αϊκής αγοράς 
ενέργειας. Μεταξύ των στρατηγικών ̟ροτεραιοτήτων της κυβέρνησης στον τοµέα είναι η 
ενίσχυση του κύρους της χώρας ως κόµβου διαµετακόµισης  ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου.  Ο στόχος θα ε̟ιτευχθεί µε την ενο̟οίηση των σχετικών µεταφορικών  
υ̟οδοµών και την βελτίωση της εµ̟ορικής εκµετάλλευσης και εσωτερικής ικανότητας 
̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ̟ροτεραιότητες αυτές έχουν ενσωµατωθεί  στο τελικό 
κείµενο του ∆ιεθνούς Ενεργειακού Χάρτη,  ̟ου υ̟έγραψε η Μολδαβία. 


