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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε̟τέµβριος 2016  
 
 

   Αύξηση α̟οθεµάτων φυσικού αερίου της Naftogaz Ουκρανίας για το χειµώνα 
 

 Η ουκρανική κυβέρνηση α̟οφάσισε την αύξηση των στρατηγικών α̟οθεµάτων 
φυσικού αερίου της χώρας,  ̟ου διατηρούνται στις υ̟όγειες εγκαταστάσεις της µέχρι το ύψος 
των 17 δισ. κ.µ., αν και µία µικρότερη ̟οσότητα µ̟ορεί να α̟οδειχθεί αρκετή για την 
χειµερινή ̟ερίοδο θέρµανσης, σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό της χώρας Volodymyr 
Groysman. 

 Η κυβέρνηση αναζητεί τρό̟ους να ε̟ιτευχθεί η βέλτιστη ̟οσότητα µεταξύ 14 δις κ.µ. 
και 17 δις κ.µ., έτσι ώστε η χώρα να αντα̟οκριθεί οµαλά στις ανάγκες της ̟αρατεταµένης 
χειµερινής  ̟εριόδου. Α̟ό την ̟λευρά του ο Αντι̟ρόεδρος της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για 
την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič εκτιµά ότι µαζί µε το δάνειο της Παγκόσµιας 
Τρά̟εζας,  ύψους 500 εκατ. $  (447 εκατ.€) και την ε̟ανάληψη της τριµερούς συνεργασίας µε 
τη Ρωσία, µια τέτοια α̟όφαση θα ενισχύσει τις εγγυήσεις ώστε η χώρα να αντα̟οκριθεί  µε 
ε̟ιτυχία στις ανάκες της  ε̟ερχόµενης χειµερινής ̟εριόδου. 

 Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ιστεύει ότι η αύξηση των α̟οθεµάτων φυσικού αερίου των 
υ̟όγειων εγκαταστάσεων α̟οθήκευσης σε 17 δισ. κ.µ. είναι µια ασφαλής α̟όφαση. Ακόµα κι 
αν η κατανάλωση φυσικού αερίου µειώνεται στην Ουκρανία, είναι καλύτερο να υ̟άρχουν 
εγγυήσεις ώστε η χώρα να εισέλθει στην ̟ερίοδο του φθινο̟ώρου-χειµώνα µε ε̟αρκή 
α̟οθέµατα. Σύµφωνα µε κοινοτικούς αξιωµατούχους, ̟ροκειµένου να χρηµατοδοτήσει την 
εξαγορά ̟ρόσθετων ̟οσοτήτων φυσικού αερίου, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και η Ουκρανία θα 
έ̟ρε̟ε να ενώσουν τις ̟ροσ̟άθειές τους για να εξασφαλίσουν το δάνειο της Παγκόσµιας 
Τρά̟εζας για τους σκο̟ούς αυτούς. Οι τριµερείς συνοµιλίες διεξάγονται µεταξύ της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, της Ουκρανίας και της Ρωσίας µε θέµα την ̟αροχή εγγυήσεων, όσον 
αφορά τις ̟ροµήθειες και τη χρηµατοδότηση της αγοράς α̟ό την Ουκρανία του ρωσικού 
φυσικού αερίου, µε τον Αντι̟ρόεδρο Sefcovic να ε̟ιβεβαιώνει την ετοιµότητά του να 
συζητήσει ξεχωριστά το θέµα αυτό µε τη Ρωσία. 

 
Ελ̟ίδες για στρατηγική και οικονοµική συνεργασία µε την Κίνα – Πρόεδρος Βουλής 

 

 Ο Πρόεδρος της Verkhovna Rada Andrei Parubiy και ο Πρέσβης της Κίνας στην 
Ουκρανία Du Wei συζήτησαν τις ̟ροο̟τικές αναζωογόνησης της διακοινοβουλευτικής και 
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών τους. Ο Ουκρανός αξιωµατούχος τόνισε ε̟ίσης 
τη σηµασία των στερεών θέσεων της Κίνας στο θέµα της εδαφικής ακεραιότητας της 
Ουκρανίας.  

       Ο Πρόεδρος της Βουλής υ̟ογράµµισε οτι η σθεναρή  στάση της Κίνας θα ̟ρέ̟ει να 
χρησιµεύσει ως ένα καλό ̟αράδειγµα στρατηγικών σχέσεων,  ενώ η  Ουκρανία διαθέτει όλα 
τα µέσα για να υ̟ερασ̟ιστεί τις αξίες της ενάντια στην ρωσική ε̟ιθετικότητα. Ο Andrei 
Parubiy µίλησε ε̟ίσης υ̟έρ της ένταξης της Ουκρανίας στον ∆ρόµο του Μεταξιού, ο ο̟οίος 
ιδρύθηκε α̟ό την Κίνα το 2012 και καλύ̟τει τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώ̟ης. 
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      Η Ουκρανία χάνει 15 δις $ (13,4 δις €) α̟ό την έλλειψη ̟ρόσβασης στην ρωσική αγορά 
 

Ο α̟οκλεισµός των ουκρανικών ̟ροϊόντων α̟ό την ρωσική αγορά ̟ροκάλεσε  ένα 
«οικονοµικό σοκ» για το Κίεβο, µε συνέ̟εια τις α̟ώλειες τουλάχιστον 15 δις $ (13,4 δις €), 
σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Petro Poroshenko. Ο Πρόεδρος α̟έδωσε σε αυτή 
την ̟ραγµατικότητα το «οικονοµικό σοκ» για την Ουκρανία, µε α̟ώλεια δεκάδων ή και 
εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και  ̟τώση του βιοτικού ε̟ι̟έδου. 

Σηµειώνεται οτι, στις αρχές της δεκαετίας, σχεδόν το ένα τρίτο των ουκρανικών 
εξαγωγών κατευθυνόταν στην ρωσική αγορά, ενώ η ε̟ίθεση του Κρεµλίνου ξεκίνησε ̟ριν 
α̟ό τα γεγονότα του Μαϊντάν 2013-2014, όταν και οι ρωσικοί ̟εριορισµοί είχαν ως 
α̟οτέλεσµα την µείωση  των ουκρανικών εξαγωγών ̟ρος τη Ρωσία κατά 15% ήδη α̟ό το 
2013, ενώ αυτές βρίσκονταν στο ήµισυ το 2015 σε σύγκριση µε το 2014. 

       Ο Πρόεδρος εκτιµά ότι η µείωση των εξαγωγών ̟ρος την Ρωσία θα ανέλθει στο 34% κατά 
το ̟ρώτο εξάµηνο του 2016 µε το µερίδιο της Ρωσίας στις εξαγωγές της Ουκρανίας να 
ανέρχεται σήµερα στο 9% και µε συνεχή σταδιακή ̟τώση. Ο Πρόεδρος ̟ροειδο̟οίησε όσους 
θεωρούν οτι υ̟άρχει ̟ροο̟τική ε̟ικερδούς εµ̟ορικής συνεργασίας µε την Ρωσία, ότι θα 
̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη την δραµατική µείωση των ουκρανικών  εξαγωγών ̟ρος τη Ρωσία 
κατα  ̟έντε φορές τα τελευταία χρόνια. Οµως χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως  «θετική» 
α̟ό στρατηγική ο̟τική γωνία, καθώς η εξάρτηση της Ουκρανίας α̟ό τη ρωσική αγορά,  ̟ου 
κυριαρχείται α̟ό ̟ολιτικό εκβιασµό και αυτοκρατορική ̟ίεση και όχι α̟ό οικονοµικούς 
νόµους,  έχει µειωθεί δραστικά. Τέλος, ο Πρόεδρος υ̟ογράµµισε  ότι η ουκρανική διοίκηση 
θα ̟ρέ̟ει να αναζητήσει νέες  αγορές για τα εγχώρια ̟ροϊόντα. 

 
Η Ουκρανία εξήγαγε ηλεκτρική ενέργεια αξίας 109 εκατ. $ (97 εκατ.€)  τους ̟ρώτους 8 

µήνες του 2016 
 

 Η Ουκρανία εξήγαγε  ηλεκτρική ενέργεια αξίας 109 εκατ. $ (97 εκατ. €) την ̟ερίοδο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, µε την αξία του να ανέρχεται ειδικά για τον Αύγουστο στα 11 
εκατ. $ (10 εκατ. €). 

 Σύµφωνα µε την Κρατική ∆ηµοσιονοµική Υ̟ηρεσία,  η ηλεκτρική ενέργεια ̟ου 
̟αραδόθηκε στην Ουγγαρία ανήλθε σε 82 εκατ. $ (73 εκατ. €), στην Πολωνία σε 26 εκατ. $ (23 
εκατ. €), στην Μολδαβία στις 347.000 $ (310.000 €) και στις  άλλες χώρες στα 7.000 $ (6.000€). 
Ε̟ι̟λέον, την ίδια ̟ερίοδο  η Ουκρανία εισήγαγε ρεύµα αξίας 2,7 εκατ. $ (2,4 εκατ. €) α̟ό τη 
Ρωσία. Την ίδια ̟ερίοδο του 2015 η Ουκρανία εξήγαγε ενέργεια αξίας 102 εκατ. $ (91 εκατ. 
€), εκ των ο̟οίων 99 εκατ. $ (88 εκατ. €) στην Ουγγαρία και 1,5 εκατ. $ (1,3 εκατ. €) στην 
Πολωνία. 

  
Η Ρωσία  έτοιµη για εξωδικαστικό συµβιβασµό στο ζήτηµα του ουκρανικού χρέους - 

 
Η Ρωσία είναι έτοιµη για εξωδικαστική δια̟ραγµάτευσγ όσον αφορά το χρέος της 

Ουκρανίας, σύµφωνα µε τον Ρώσο υ̟ουργό Οικονοµικών Anton Siluanov. Στισς δηλώσεις 
του υ̟ογράµµισε οτι η χώρα του είναι ̟ροετοιµασµένη για δια̟ραγµατεύσεις, ενω στα 
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σχέδια του ̟εριλαµβάνεται  συνάντηση µε τον ουκρανό υ̟ουργό Οικονοµικών στην 
Ουάσιγκτον,  µε τη διαµεσολάβηση της Οµοσ̟ονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας. 

Ε̟ι̟λέον, η Ρωσία είναι έτοιµη να εξετάσει διακανονισµό εκτός δικαστηρίου,  υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι οι ̟ροτάσεις της Ουκρανίας διαφέρουν ουσιαστικά α̟ό τις ̟ροτάσεις στις 
ο̟οίες συναίνεσαν οι εµ̟ορικοί ̟ιστωτές κατά την αναδιάρθρωση του ουκρανικού χρέους.  

 
 

Ουκρανία και Γεωργία υ̟ογράφουν συµφωνία για δηµιουργία υ̟ηρεσιών ̟ορθµείων-
σιδηροδρόµου 

 

Η Ουκρανία και η Γεωργία υ̟έγραψαν συµφωνία σε κυβερνητικό ε̟ί̟εδο για την 
δηµιουργία υ̟ηρεσιών ̟ορθµείων-σιδηροδρόµου µέσω των θαλάσσιων λιµένων των δύο 
χωρών σύµφωνα µε την υ̟ηρεσία Τύ̟ου του Υ̟ουργείου Υ̟οδοµών της Ουκρανίας. Η 
συµφωνία υ̟εγράφη στο ̟λαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Φόρουµ, το ο̟οίο διεξήχθη  στο 
Βατούµ στις 13 Σε̟τεµβρίου. 

Η εν λόγω  συµφωνίας συνδέει την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Καζακστάν και το 
Αζερµ̟αϊτζάν κατά µήκος του ∆ρόµου του Μεταξιού. Η ̟ρωτοβουλία ̟ροσδίδει νέα ώθηση 
και διανοίγει  µεγάλες ̟ροο̟τικές, δεδοµένου οτι οι χώρες αυτές έχουν καταβάλει µεγάλη 
̟ροσ̟άθεια για την α̟λο̟οίηση των logistics, ώστε να καταστήσουν το κόστος  της 
διαµετακόµιση χαµηλότερο, και, ̟ρωτίστως, να εξασφαλίζεται η ε̟ιτάχυνση της ̟αράδοσης 
των εµ̟ορευµάτων, ̟αράγων ιδιαίτερα σηµαντικός  για τις ε̟ιχειρήσεις. Υ̟ό τις ̟αρούσες 
συνθήκες της αγοράς, η ταχύτητα της ̟αράδοσης αγαθών είναι εξίσου σηµαντική µε το 
κόστος ̟αράδοσης, και ολοένα  και ̟ερισσότερες εταιρείες ε̟ενδύουν στην γρηγορότερη 
̟αράδοση. Η Ουκρανία ε̟ιθυµεί την διέλευση των εµ̟οευµατοκιβωτίων  α̟ό την Κίνα ̟ρος 
τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας σε διάστηµα ̟ερί̟ου 9-10 ηµερών. Οι δύο χώρες 
συνεχίζουν τις δια̟ραγµατεύσεις για την καθιέρωση τελών ̟ροσωρινής διέλευσης και την 
α̟λο̟οίηση των τελωνειακών διαδικασιών. Η ουκρανική κυβέρνηση ελ̟ίζει ότι θα 
ολοκληρώσει τις δια̟ραγµατεύσεις το τρέχον έτος, µε στόχο την ένερξη  ̟αραδόσεων 
̟ροϊόντων ως το ε̟όµενο έτος.  

 
Το ∆ΝΤ εγκρίνει την τρίτη δόση για την Ουκρανία 

 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ολοκλήρωσε τη 
δεύτερη αναθεώρηση της εφαρµογής του οικονοµικού ̟ρογράµµατος της Ουκρανίας και 
ενέκρινε την εκταµίευση της τρίτης δόσης,  ύψους 716,11 εκατ. SDR (̟ερί̟ου 900 εκατ. €). 

Με την εν λόγω εγκριτική α̟όφαση, οι συνολικές εκταµιεύσεις στο ̟λαίσιο του 
̟ρογράµµατος της χώρας στα ανέρχονται, στην ̟αρούσα φάση, σε ύψος 7,6 δις $ (6,8 δις €). 

Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή ενέκρινε  α̟οκλίσεις για την µη τήρηση των κριτηρίων 
α̟όδοσης,  ̟ου σχετίζονται µε τα διεθνή συναλλαγµατικά α̟οθέµατα, την µη συσσώρευση 
εξωτερικών καθυστερούµενων ̟ληρωµών και την µη εισαγωγή νέων ̟εριορισµών στην 
αγορά συναλλάγµατος. Η Εκτελεστική Ε̟ιτρο̟ή συζήτησε,  ε̟ίσης,  την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση της συµφωνίας Stand-By (SBA) µε την Ουκρανία,  ̟ου εγκρίθηκε τον Α̟ρίλιο 
του 2014. 
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Το τετραετές ̟ρόγραµµα ύψους 17,5 δις $ (15,6 δις €),  ̟ου εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 
2015,  έχει στόχο να στηρίξει το οικονοµικό ̟ρόγραµµα δηµοσιονοµικών ̟ροσαρµογών της 
κυβέρνησης, ώστε να θέσει την οικονοµία στο δρόµο της ανάκαµψης, µε την α̟οκατάσταση 
της ανταγωνιστικότητας στο εξωτερικό, την ενίσχυση των δηµόσιων οικονοµικών, τη 
διατήρηση της χρηµατο̟ιστωτικής σταθερότητας και τη στήριξη της οικονοµικής ανά̟τυξης 
µε την ̟ροώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

 
Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας ̟ροϋ̟ολογίζει τιµή 245 $ ανά 1.000 κ.µ. στον κρατικό 

̟ροϋ̟ολογισµό του 2017 
 

Το Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου έχει συµ̟εριλάβει τη µέση τιµή 
του φυσικού αερίου στις 6.686 UAH ανά 1.000 κ.µ. στο σχέδιο εθνικού ̟ροϋ̟ολογισµού της 
Ουκρανίας για το 2017, σύµφωνα µε τον υ̟ουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα Ihor 
Nasalyk. 

Το σχέδιο εθνικού ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2017, ̟ου υ̟οβλήθηκε α̟ό την κυβέρνηση 
στην Verkhovna Rada στις 15 Σε̟τεµβρίου, βασίζεται στην ̟ρόβλεψη για µέση ετήσια 
συναλλαγµατική ισοτιµία εθνικού νοµίσµατος UAH 27,2 / $ 1, η ο̟οία φέρνει τη µέση τιµή 
του φυσικού αερίου στα 245,8 $. Το Υ̟ουργείο Οικονοµικής Ανά̟τυξης έχει ζητήσει α̟ό την 
κρατική ενεργειακή Naftogaz να ̟αρέχει ̟ληροφορίες για την τιµή στην ο̟οία αγοράζει το 
φυσικό αέριο,  χωρίς, ωστόσο, να έχει λάβει ακόµη α̟άντηση. Ο Ουκρανός υ̟ουργός 
̟ρόσθεσε ότι,  λόγω έλλειψης ενηµέρωσης α̟ό την Naftogaz,  δεν µ̟ορεί να ̟ροβλέψει ̟οια 
θα είναι η τιµή εισαγωγής του φυσικού αερίου για το ε̟όµενο έτος. 

 
150 εκατ. $ (134 εκατ. €) η τιµή εκκίνησης για ιδιωτικο̟οίηση του «Odesa Port Side Plant» 
 

Η ουκρανική κυβέρνηση και ο ̟ρωθυ̟ουργός Volodymyr Groysman υ̟οστηρίζουν την 
µείωση της τιµής εκκίνησης στο διαγωνισµό ιδιωτικο̟οίησης του εργοστασίου χηµικών 
Odesa Port Side Plant στα 150 εκατ. $ (134 εκατ. €), σύµφωνα µε τον ε̟ικεφαλής του Ταµείου 
Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας (SPF) Ihor Bilous. Ο ίδιος ̟ρόσθεσε ότι οι  ε̟ενδυτές,  
̟ου είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής κατά την ̟ρώτη ̟ροσφορά ιδιωτικο̟οίησης, 
όταν η τιµή εκκίνησης του εγοστασίου έφτανε τα 13,1 δις UAH 175 (̟ερί̟ου 450 εκατ. €), 
̟αραµένουν ενεργοί. Ο κ. Bilous δήλωσε οτι αδυνατεί να ̟ροβλέψει την τελική τιµή 
̟ροσφοράς,  σηµειώνοντας την ανάγκη να ληφθούν υ̟όψη τα χρέη της εταιρείας, ύψους 300 
εκατ. $ (272 εκατ. €), ό̟ως ε̟ίσης η ανάγκη για τουλάχιστον 50 εκατ. $ (45 εκατ. €) σε 
κεφάλαια κίνησης.  Το Ταµείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας ̟ρογραµµάτισε τον 
̟ερασµένο Ιούλιο διαγωνισµό για την ̟ώληση του 99,567% του εργοστασίου,  µε τιµή 
έναρξης τα 13.1 δις UAH. Ο διαγωνισµός υ̟ήρξε άγονος  λόγω ελλείψεως ̟ροσφορών. 
 
 

Αύξηση τελωνειακών εσόδων – Πρωθυ̟ουργός Groysman 
 

Tα α̟οφασιστικά µέτρα ̟ου έλαβε η ουκρανική κυβέρνηση για την κατα̟ολέµηση του 
λαθρεµ̟ορίου έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων α̟ό δασµούς, ενώ ιδιαίτερα, τον 
Αύγουστο αυτά ξε̟έρασαν τον σχετικό στόχο κατά 2,34 δις UAH (8 εκατ. €) σύµφωνα µε τον 
̟ρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας Volodymyr Groysman. Ο Πρωθυ̟ουργός ανέφερε οτι η 
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µείωση των τελωνειακών εσόδων, ̟ου σηµειώθηκε τον ̟ερασµένο Μάιο, οδήγησε στην 
εκτίµηση ότι η κυβέρνηση θα εγκατέλει̟ε την µεταρρυθµιστική ̟ροσ̟άθεια στα τελωνεία, 
ωστόσο η εµµονή στις µεταρρυθµίσεις οδήγησε τους ε̟ιχειρηµατίες στον εκτελωνισµό 
εισαγωγών και σε συνακόλουθα έσοδα για τις τελωνειακές υ̟ηρεσίες. Ο στόχος των 
τελωνειακών εισ̟ράξεων τον Αύγουστο ήταν στα 19 δισ. UAH (655 εκατ. €) και τα 
̟ραγµατικά έσοδα ξε̟έρασαν τα 21 δισ. UAH (724 εκατ. €). Ο κ. Groysman ανέφερε ότι 
καινοτοµίες,  ό̟ως η υ̟ηρεσία one-stop-shop και τα δια̟εριφερειακά τελωνεία,  εισήχθησαν 
ως µέρος της µεταρρύθµισης της Κρατικής ∆ηµοσιονοµικής Υ̟ηρεσίας.  

Εξέφρασε, ε̟ίσης,  την ελ̟ίδα ότι µ̟ορεί κανείς να δει σύντοµα τα α̟οτελέσµατα των 
αλλαγών α̟ό το έργο ̟ου ε̟ιτελείται α̟ό τις κινητές τελωνειακές οµάδες, οι ο̟οίες 
δροµολογήθηκαν για την κατα̟ολέµηση του λαθρεµ̟ορίου. Σε γενικές γραµµές, τα έσοδα 
α̟ό τα τελωνεία κατά τους ̟ρώτους οκτώ µήνες του 2016 ανήλθαν σε 145 δις UAH (5 δις €), 
17% υψηλοτέρα α̟ό την ίδια ̟ερίοδο του 2015.   

Ο στόχος του ̟ροϋ̟ολογισµού για το Σε̟τέµβριο αναµένεται στα 20 δις UAH (689 εκατ. 
€). Ο ε̟ικεφαλής της Κρατικής ∆ηµοσιονοµικής Υ̟ηρεσίας Roman Nasirov ε̟ιδιώκει να 
συγκεντρώσει η Υ̟ηρεσία του ̟ερι τα  22 – 23 δις UAH (758 – 793 εκατ. €) α̟ο τελωνειακά 
έσοδα ανά µήνα κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2016. 

 
Συµφωνία για την α̟οφυγή δι̟λής φορολογίας Ουκρανίας – Λουξεµβούργου 

  

Εκ̟ρόσω̟οι του Υ̟ουργείου Οικονοµικών της Ουκρανίας και του Μεγάλου ∆ουκάτου 
του Λουξεµβούργου υ̟έγραψαν συµφωνία για την α̟οφυγή δι̟λής φορολογίας στο Κίεβο 
στις 30 Σε̟τεµβρίου. Ο υ̟ουργός Οικονοµικών Oleksandr Danyliuk υ̟έγραψε το σχετικό 
έγγραφο εκ µέρους της Ουκρανίας, ενώ το ίδο έκανε για το Λουξεµβούργο και η Πρέσβης 
του στην Ουκρανία Michele Pranchere-Tomassini.  

Η ̟ρώην Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Οικονοµικών της Ουκρανίας Ολένα Makeyeva 
δήλωσε ότι οι δια̟ραγµατεύσεις για την σύναψη της συµφωνίας διήρκεσαν για ̟ερί̟ου 19 
χρόνια. Προηγουµένως η εταιρεία ArcelorMittal Kryvyi Rih (̟εριοχή Dnipropetrovsk, 
χαλυβουργία ινδικών συµφερόντων) ̟ροσέφυγε στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών της 
Ουκρανίας για να ε̟ισ̟εύσει την υ̟ογραφή της συµφωνίας. Η συµφωνία µε το 
Λουξεµβούργο µονογραφήθηκε το Σε̟τέµβριο του 2015. 

 
Ο Πρόεδρος Poroshenko καλεί εταιρείες των ΗΠΑ να συµµετάσχουν στο Εθνικό 

Συµβούλιο Ε̟ενδύσεων 
 

Ο ̟ρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko εξέφρασε την εκτίµησή του ̟ρος τις 
Ηνωµένες Πολιτείες για την α̟όφαση τους για την ̟αροχή εγγυήσεων δανείων και κάλεσε 
τις εταιρείες των ΗΠΑ να συµµετάσχουν στο Εθνικό Συµβούλιο Ε̟ενδύσεων της Ουκρανίας. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο, η α̟όφαση για τη χορήγηση εγγυήσεων δανείων α̟ό την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ α̟οτελεί αναγνώριση των ε̟ιτευγµάτων της Ουκρανίας, το ίδιο ό̟ως 
και η α̟όφαση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την χορήγηση της ε̟όµενης δόσης 
βοήθειας. Ο ̟ρόεδρος Poroshenko ̟ραγµατο̟οίησε τις δηλώσεις αυτές σε συνάντηση µε την 
υ̟ουργό Εµ̟ορίου των ΗΠΑ Penny Pritzker και τους εκ̟ροσώ̟ους των ε̟ιχειρήσεων των 
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ΗΠΑ στο Κίεβο.  Χαιρέτισε ε̟ίσης τις α̟οφάσεις κορυφαίων εταιρειών των ΗΠΑ, ό̟ως η 
Cargill, η Bunge και η General Electric να αυξήσουν τις  ε̟ενδυτικές τους δραστηριότητες 
στην Ουκρανία και κάλεσε τις εταιρείες των ΗΠΑ να ενταχθούν στο Εθνικό Συµβούλιο 
Ε̟ενδύσεων της χώρας.  

      Α̟ό την ̟λευρά  της η αµερικανίδα υ̟ουργός, µιλώντας για την τρίτη ε̟ίσκεψη της στην 
Ουκρανία σε διάστηµα 2 ετών, εξήρε τις µεγάλες ̟ροσ̟άθειες της Ουκρανίας στην  
υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος  διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

 
 

Μερίσµατα αξίας 400 εκατ. $ ε̟ανα̟ατρίστηκαν α̟ό την Ουκρανία 
 

Μερίσµατα αξίας 400 εκατ. $ (363 εκατ. €) ε̟ανα̟ατρίστηκαν α̟ό την Ουκρανία. 
σύµφωνα µε τον Υ̟οδιοικητή της Εθνικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας (NBU) Oleh Churiy. Σε 
γενικές γραµµές, α̟ο τα µέσα Ιουνίου, οι ε̟ιχειρήσεις ̟ροέβησαν σε ε̟ανα̟ατρισµό ύψους 
̟ερί̟ου  400 εκατ.  $ (363 εκατ. €). Η Εθνική Τρά̟εζα (NBU ), µε σκο̟ό τη βελτίωση του 
ε̟ενδυτικού κλίµατος,  στις αρχές Ιουνίου ε̟ιέτρεψε ε̟ανα̟ατρισµό των µερισµάτων για 
τους ξένους ε̟ενδυτές για την ̟ερίοδο 2014-2015. Η Κεντρική Τρά̟εζα έθεσε το ανώτατο 
όριο για τα µερίσµατα ̟ου θα µ̟ορούσαν να ε̟ιστραφούν στο εξωτερικό: δεν µ̟ορούν να 
υ̟ερβαίνουν το µεγαλύτερο α̟ό τους δύο δείκτες -  1 εκατ.$ (910.000 € ή ισοδύναµο τους) ή 
το 10% του συνολικού όγκου µερισµάτων κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού µήνα. 
 
 

Η ισραηλινός κατασκευαστικός όµιλος  «Shapir» ̟ροτίθεται να ανοίξει γραφείο 
αντι̟ροσω̟είας στην Ουκρανία 

 
Ο ισραηλινός κατασκευαστικός όµιλος «Shapir» ̟ροτίθεται να ιδρύσει γραφείο 

αντι̟ροσω̟είας στην Ουκρανία για να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς για την κατασκευή και 
ε̟ισκευή δρόµων της Ουκρανίας, σύµφωνα µε τον υ̟ουργό Υ̟οδοµών της χώρας 
Volodymyr Omelyan. Αρκετοί µήνες συνοµιλιών ̟ροηγήθηκαν της α̟όφασης, αφού στελέχη 
της εταιρείας µελέτησαν την κατάσταση και τις δυνατότητες της αγοράς της χώρας. 
Περισσότερες ξένες εταιρείες ετοιµάζονται, σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό,  να έρθουν στην χώρα 
«σ̟άζοντας» το µονο̟ώλιο των ανώνυµων συµµετοχών σε ύ̟ο̟τους διαγωνισµούς. Ο µόνος 
όρος είναι ̟ια η νόµιµη καταχώριση της ε̟ιχείρησης και η δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Ο υ̟ουργός ̟ρόσθεσε ότι τώρα είναι η ώρα για το κοινοβούλιο να ψηφίσει για τη 
δηµιουργία του ταµείου οδο̟οιίας. Η Shapir και οι θυγατρικές της δραστηριο̟οιούνται σε 
διάφορα είδη κατασκευών και διαθέτουν µακρά εµ̟ειρία  στην κατασκευή δρόµων, κόµβων, 
γεφυρών, σηράγγων, ̟υλώνων  καθώς και στον τοµέα  χωµατουργικών εργασιών. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Σε̟τέµβριος 2016  
 

Η Μολδαβία ε̟ιτυγχάνει ανά̟τυξη 1,8% κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2016 
 

Η οικονοµική δραστηριότητα έχει ε̟ιταχυνθεί κατά το δεύτερο τρίµηνο στη Μολδαβία, 
υ̟οστηριζόµενη α̟ό την κατανάλωση των νοικοκυριών και την ανά̟τυξη σε κά̟οιους 
τοµείς της οικονοµίας. Το ΑΕΠ αυξήθηκε, σε ̟ραγµατικούς όρους, κατά 1,8% µεταξύ 
Α̟ριλίου και Ιουνίου µετά α̟ό αύξηση 0,8% κατά τους τρεις ̟ρώτους µήνες του 2016, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υ̟ηρεσίας. Σε ε̟οχικά ̟ροσαρµοσµένους 
όρους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση µε την ίδια ̟ερίοδο του 2015 και κατά 0,6% 
σε σύγκριση µε το ̟ρώτο τρίµηνο του 2016. 

  
Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών αναθεώρησε τον ̟ερασµένο Αύγουστο ̟ρος τα ̟άνω τα 

στοιχεία για την  ανά̟τυξη του ΑΕΠ για το 2016 σε 2% α̟ό 1% στις αρχές του 2016.  Η 
οικονοµία ανακάµ̟τει σιγά-σιγά µετά την ύφεση στα δύο τελευταία τρίµηνα του 
̟ερασµένου έτους, και οι ειδικοί ̟ιστεύουν ότι τους ε̟όµενους µήνες, η ανά̟τυξη θα 
µ̟ορούσε να είναι σχετικά υψηλότερη. 

  
Η µεγαλύτερη συµβολή στην οικονοµική ανά̟τυξη αφορά το χονδρικό και λιανικό 

εµ̟όριο, την ̟ληροφορική και τις ε̟ικοινωνίες, την γεωργία και τις µεταφορές, τους τοµείς 
της εξόρυξης και της µετα̟οίησης. Η ακαθάριστη ̟ροστιθέµενη αξία στην οικονοµία 
αυξήθηκε κατά 2,4%. Ο όγκος των φόρων ε̟ί των ̟ροϊόντων αυξήθηκαν κατά 1,7% σε 
σύγκριση µε την ίδια ̟ερίοδο του ̟ροηγούµενου έτους. 
 
 

Η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων ̟αρέχει δάνειο ύψους 52,5 εκατ. € για τους 
Σιδηρόδροµους της Μολδαβίας 

 
Η κρατική ε̟ιχείρηση Σιδηροδρόµων της Μολδαβίας (CFM) θα ε̟ωφεληθεί α̟ό  δάνειο 

ύψους 52,5 εκατ € α̟ό την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων (ΕΤΕ̟). Ο Υ̟ουργός 
Μεταφορών και Οδικής Υ̟οδοµής υ̟ουργός Iurie Chirinciuc και ο Ε̟ικεφαλής της 
Αντι̟ροσω̟είας της ΕΤΕ̟ στη Μολδαβία Antonio Κastillo υ̟έγραψε συµφωνία 
χρηµατοδότησης στο Κισινάου. 

Σύµφωνα µε την συµφωνία, οι ̟όροι αυτοί θα χρησιµο̟οιηθούν για τον εκσυγχρονισµό 
των υ̟οδοµών της ε̟ιχείρησης και την αγορά µηχανών, οι ο̟οίες θα χρησιµο̟οιηθούν για 
τη µεταφορά ε̟ιβατών και εµ̟ορευµάτων στο εξωτερικό. Η συνολική χρηµατοδότηση 
ανέρχεται σε 110 εκατ. €, εκ των ο̟οίων τα 52,5 εκατ. € ̟ροσφέρονται α̟ό την Ευρω̟αϊκή 
Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (ΕΤΑΑ) και τα υ̟όλοι̟α 52,5 εκατ. € α̟ό την 
ΕΤΕ̟. Η ΕΤΑΑ, ό̟ως και η ΕΤΕ̟ δεσµεύει 27,5 εκατ. € για την αγορά µηχανών και 25 εκατ. 
€ - για τις υ̟οδοµές. Ο υ̟ουργός Chirinciuc σηµείωσε ότι η µεταρρύθµιση του έργου των 
σιδηροδρόµων είχε ξεκινήσει το 2014. 
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Συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Μολδαβίας και της Τουρκίας 

 

Την 1 Νοεµβρίου 2016, θα τεθεί σε ισχύ η συµφωνία ελεύθερου εµ̟ορίου µεταξύ της 
Μολδαβίας και της Τουρκίας. Η συµφωνία έχει ως στόχο την ̟ροώθηση του αµοιβαίου 
εµ̟ορίου, την ανά̟τυξη των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών, την άρση των 
εµ̟ορικών φραγµών και την δηµιουργία ̟ροϋ̟οθέσεων για την ̟εραιτέρω ̟ροσέλκυση 
ε̟ενδύσεων. 

Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας της Μολδαβίας θεωρεί οτι η συµφωνία ̟εριλαµβάνει σειρά 
α̟ό οφέλη για τις το̟ικές ε̟ιχειρήσεις, συµ̟εριλαµβανοµένης της α̟εριόριστης ̟ρόσβασης 
στην τουρκική αγορά χωρίς δασµολογικούς ̟εριορισµούς για γεωργικά και βιοµηχανικά 
̟ροϊόντα. Συνολικά, αναµένεται οτι η Μολδαβία και η Τουρκία, µε την εφαρµογή της εν 
λόγω συµφωνίας,  θα εξαλείψουν το 99,5% των µεταξύ δασµών τους. Η έναρξη ισχύος της 
συµφωνίας θα εξαλείψει όλους δασµούς στις εισαγωγές και τις τυχόν ε̟ιβαρύνσεις 
ισοδυνάµου α̟οτελέσµατος για τα βιοµηχανικά ̟ροϊόντα, µε εξαίρεση ορισµένα 
βιοµηχανικά ̟ροϊόντα καταγωγής Τουρκίας, ό̟ως υ̟οδήµατα, έ̟ι̟λα, ̟λαστικά ̟ροϊόντα 
κλ̟, για τα ο̟οία η Μολδαβία ζήτησε µεταβατικές ̟εριόδους 3-7 ετών. 

Η συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Μολδαβίας και της Τουρκίας 
υ̟εγράφη στις 11 Σε̟τεµβρίου 2014.  Σύµφωνα µε τα ε̟ίσηµα στατιστικά στοιχεία, κατά 
τους ̟ρώτους έξι µήνες του τρέχοντος έτους, η Μολδαβία εξήγαγε στην τουρκική αγορά 
αγαθά αξίας 39,6 εκατ. $ (36 εκατ. € - 3,7% του συνόλου των εξαγωγών της), 7% ̟ερισσότερο 
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2015. Όσον αφορά τις εισαγωγές α̟ό την 
Τουρκία το ̟ρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, ανέρχονται σε 152 εκατ. $ (138 εκατ. €), ή 
13,7% λιγότερο α̟ό ό, τι την ίδια ̟ερίοδο ̟έρυσι. 

 


