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ην παξφλ ηεχρνο παξνπζηάδνληαη επελδπηηθέο

πξνηάζεηο απφ ηελ πεξηθέξεηα Εηηφκηξ. Ζ πεξη-

θέξεηα απηή βξίζθεηαη ζηελ Βφξεηα Οπθξαλία κε

έθηαζε πεξίπνπ 30000 km2 θαη κε πιεζπζκφ 1,5

εθαηνκκχξην θαηνίθνπο. Ζ πξσηεχνπζα ηεο πεξη-

θέξεηαο είλαη ην Εηηφκηξ κε 300 ρηιηάδεο θαηνίθνπο.

Ζ νηθνλνκία ηεο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εμφξπμε

γξαλίηε. εκαληηθή είλαη ε αγξνηηθή θαη ε δαζηθή

ηεο δξαζηεξηφηεηα, ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο εηαη-

ξείεο θαηαζθεπήο δηαθφξσλ κεραλεκάησλ.

Μεηαιιεπηηθή Βηνκεραλία

•Αμηνπνίεζε ηνπ θνηηάζκα-

ηνο γξαλίηε-γλεπζίνπ θαη θα-

ηαζθεπή κνλάδαο ζχλζιηςεο

πέηξαο κε πξνυπνινγηζκφ  5 

εθαη. δνι.

• Δμφξπμε θπζηθήο πέηξαο

γηα πιηθφ επέλδπζεο ζηελ ε-

ηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχ-

λεο “Kaminnya Hellen”

• Δπελδπηηθφ πξφγξακκα

“Torf Zhytomyrchchyny” κε

πξνυπνινγηζκφ 10 εθαη.δνι.

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη

αμηνπνίεζε ηνπ θνηηάζκαηνο

ηχξθεο ζηελ πεξηνρή Brusy-

liv’kyi.

Παξαγωγή πνξζειάλεο 

θαη παξαγώγωλ γπαιηνύ

• Αλαβάζκηζε παξαγσγήο

πνξζειάληλσλ επηηξαπέδησλ

ζθεπψλ ζηελ ΔΠΔ “Baraniv-

s’kyi farfarovyi zavod”

• Οξγάλσζε παξαγσγήο ησλ

γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ ζηελ

ΔΠΔ “Bronyts’kyi Sklozavod”

κε πξνυπνινγηζκφ 12,6 εθ.

δνιάξηα.

Σνπβινπνΐα 

• Καηαζθεπή ελφο εξγνζηα-

ζίνπ ηνχβισλ ζην ρσξηφ

Marcushi ζηελ πεξηνρή Ber-

dychivs’kyi αμίαο 25 εθ.δνι.

Η επαλέθδνζε ηνπ κεληαίνπ ελεκεξσηηθνύ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ καο «Ελεκεξσηηθό

Δειηίν», βξήθε ηδηαίηεξε απήρεζε κεηαμύ ησλ Μειώλ θαη Φίισλ ηνπ Ειιελν-Οπθξαληθνύ

Επηκειεηεξίνπ. Επειπηζηνύκε, όηη κε ηελ πιεξνθόξεζή καο ζπλδξάκνπκε ζηελ πεξαηηέξσ

ζύζθημε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ Ειιάδαο – Οπθξαλίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζην

πνιηηηζκηθό όρεκα επηθνηλσλίαο ησλ δύν Λαώλ. Θα ήκαζηαλ ηδηαίηεξα επηπρείο εάλ είρακε

ηηο απόςεηο θαη παξαηεξήζεηο ζαο γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ηεο έθδνζήο καο, θαζώο

θαη ηε δηθή ζαο ζπλεξγαζία.

Η ΤΝΣΑΞΗ

Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηα Εηηφκηξ ηεο Οπθξαλίαο
Δάλ θάπνηα από ηηο παξαθάηω αλαγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ζαο θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ, 

παξαθαινύκε λα επηθνηλωλήζεηε κε ην Δπηκειεηήξηό καο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
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ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

•Καηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ

ηνχβισλ γηα ηελ παξαγσγή

ππξίκαρσλ ηνχβισλ ζηελ

πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Terniv-

s’ka ζηελ πεξηνρή Novograd

– Volyns’kyi κε πξνυπνιν-

γηζκφ 20 εθ. δνιάξηα.

•Καηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζί-

νπ ηνχβισλ ζην ρσξηφ Iva-

ninka ζηελ πεξηνρή Zηηφκηξ

κε πξνυπνινγηζκφ 7 εθ.

δνιάξηα.

Τινηνκία

Αλαβάζκηζε ηεο παξα-

γσγήο επίπισλ θαη μπινπξγη-

θψλ παξαγψγσλ ζην εξγν-

ζηάζην “Sluch” ηεο πεξηνρήο,

κε πξνυπνινγηζκφ 150 ρηιηά-

δσλ δνιάξηα ζηελ πεξηνρή

Baranivka.

Καηαζθεπή Μεραλεκάηωλ

Αλαβάζκηζε ηεο βηνκεραλη-

θήο επηρείξεζεο “Novograd –

Volyns’ksil’mash AE” κε πξν-

υπνινγηζκφ 100 εθ. δνιάξηα.

Δλέξγεηα

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο 25

κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ

ζηαζκψλ.

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:

• Baranivs’ka 2 x 0,25 KW

• Dynyshivska 2 x 0,25 KW

• Novograd – Volyns’ka 3 x

0,2 KW.

Γεωξγία

• Δθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ

ζρεδίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία

κνλάδαο εθηξνθήο βννεηδψλ

ζηελ πεξηνρή Pollisya θαη ζε

άιιεο 11 πεξηνρέο κε πξν-

υπνινγηζκφ έθαζηεο 10 εθ.

δνιάξηα.

• Δθκεηάιιεπζε150 εθηαξίσλ

γεσξγηθήο γεο ζηελ πεξηνρή

Polissya ηα νπνία είλαη εθηφο

θαιιηέξγεηαο.

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ

ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζηα 150

εθ. δνιάξηα.

Βηνκεραλία ηξνθίκωλ

• ρέδην γηα ηελ αλαβάζκηζε

ηεο εηαηξείαο “Korovynets’kyi

tsukrovyi zavod” θαη “Svoen-

nyn Agricultural Complex” κε

πξνυπνινγηζκφ 50 εθ.δνιά-

ξηα.

• ηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο

ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ηνλ

εθζπγρξνληζκφ θαη αλαβάζ-

κηζε ππαξρφλησλ επηρεηξή-

ζεσλ.

• ρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή

λέσλ κηθξψλ αξηνπνηείσλ κε

κέζε παξαγσγή 2,2 -9,4 ην-

λνπο εκεξεζίσο.

Κνηλωληθέο Τπεξεζίεο

• Δθζπγρξνληζκφο ζπζηήκα-

ηνο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο

θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ

ηνπ Berdychiv κε πξνυπνιν-

γηζκφ 68 εθ. δνιάξηα.

• Δηζαγσγή θαηλνηφκσλ ηερ-

λνινγηψλ ζην ζχζηεκα ζέξ-

καλζεο ηεο πεξηνρήο Εηηφκηξ

κε πξνυπνινγηζκφ 33 εθ. δν-

ιάξηα.

Σνπξηζκόο

• Γεκηνπξγία ελφο παλεζλη-

θνχ αγξνηνπξηζηηθνχ κνληέ-

ινπ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ θέλ-

ηξνπ “Khutir Polissya” κε

πξνυπνινγηζκφ 17 εθ.δνιά-

ξηα.

Δκπνξηθά Κέληξα

• Καηαζθεπή γξαθείσλ θαη

εκπνξηθνχ θέληξνπ ζηελ πφ-

ιε Novνgrad-Vνlyns’kyi κε

πξνυπνινγηζκφ 80 εθ. δνιά-

ξηα.

• Καηαζθεπή super market

ζηελ πφιε Εηηφκηξ κε πξν-

υπνινγηζκφ 10 εθ. δνιάξηα.

• Αλάπηπμε ηνπξηζηηθνχ ζπγ-

θξνηήκαηνο ζην ρσξηφ Rud-

nya – Zamyslovyts’ka θνληά

ζην γεσινγηθφ απφζεκα “Ka-

minne selo” κε πξνυπνινγηζ-

κφ 12,5 εθ. δνιάξηα.

Το Ελληνο-Οςκπανικό Επιμεληηήπιο, πποωθεί αιηήμαηα 

επισειπήζεων-μελών ηος, πος ενδιαθέπονηαι να έπθοςν ζε επαθή 

με ανηίζηοισερ επισειπήζειρ ζηην Οςκπανία, με ανηικειμενικό 

ζκοπό ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζίαρ.

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Λοςδοβίκος 1 & Πλ. Οδηζζού, 185 31 Πειπαιάρ

ηηλ: 210.41.19.340, θαξ: 210-41.19.341

e-mail: huc@otenet.gr, www.hucc.gr
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ε «θαιό δξόκν» ε 

νηθνλνκία ζηελ Οπθξαλία

Ο Πξσζππνπξγόο  θ. M. Αδάξσθ

«Σν ΑΔΠ ηεο Οπθξαλίαο

ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ο-

θησβξίνπ 2011 παξνπζίαζε

αχμεζε θαηά 5,3% έλαληη ηεο

ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2010, ελψ

ε βηνκεραληθή παξαγσγή απ-

μήζεθε θαηά 9%». Απηά δή-

ισζε ν Οπθξαλφο Πξσ-

ζππνπξγφο θ. M. Αδάξσθ,

γηα λα πξνζζέζεη αθνινχ-

ζσο: «Ο πιεζσξηζκφο γηα

ηνλ ηξίην ζπλερφκελν κήλα

εκθαλίδεη κηθξή κείσζε, αλ

θαη παξαηεξήζεθε αχμεζε

ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμε-

σλ.

Θεκειηψδεο δήηεκα γηα ηελ

Κπβέξλεζε είλαη είλαη ε δε-

κηνπξγία πιενλάζκαηνο εκ-

πνξηθνχ ηζνδπγίνπ 1,5 – 2,0

δηζεθαη. δνιαξίσλ ην 2015,

κε κείσζε ηνπ εηήζηνπ ξπζ-

κνχ αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ

θαηά 9-9,5%, ην 2013-2015,

θαη παξάιιειε αχμεζε ησλ

εμαγσγψλ ζε 7% - 10%».

Δθηόο γθξίδαο ιίζηαο FATF

Ο «Γηεζλήο Οξγαληζκόο Φξε-

καηννηθνλνκηθήο δξάζεο» (FATF),

αθαίξεζε ηελ Οπθξαλία από ηνλ

απνθαινύκελν «γθξίδν θαηάινγν»

ησλ ρσξώλ πνπ παξνπζηάδνπλ

ζηξαηεγηθέο αδπλακίεο ζηελ

θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιύκαηνο

καύξνπ ρξήκαηνο θαη ηεο

ελύζρεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.

Η παξνύζα απόθαζε απέδεημε

ηελ απμαλόκελε εκπηζηνζύλε ζηελ

Οπθξαλία θαη πηζηεύεηαη όηη ε

ρώξα πιένλ εθπιεξώλεη ηηο ππν-

ρξεώζεηο ηεο.

Μείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ 

ζηελ Οπθξαλία
Σηελ Οπθξαλία παξαηεξείηαη

κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ γηα

ηέηαξην ζπλερή κήλα ιόγσ θαη ησλ

ηθαλνπνηεηηθώλ κεγεζώλ ζπγθνκη-

δήο ζηηαξηνύ θαη ιαραληθώλ πνπ

επεξέαζε ζεηηθά ηηο ηηκέο ησλ ηξν-

θίκσλ. Τν πνζνζηό ηνπ πιεζσ-

ξηζκνύ κεηώζεθε ζε 5.4% από

5.9% ην Σεπηέκβξην.

Αχμεζε παξαγσγήο θξέαηνο

Η παξαγσγή θξέαηνο ζηελ Οπ-

θξαλία γηα ην πξώην δεθάκελν

ηνπ 2011 απμήζεθε θαηά 4,8%

(έσο 2.370,8 ρηιηάδεο ηόλνπο) ζε

ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε

πεξίνδν ηνπ 2010. Δπίζεο,

αύμεζε θαηά 11,8% παξαηεξή-

ζεθε θαη ζηελ παξαγσγή απγώλ,

ελώ ε παξαγσγή γάιαθηνο κεηώ-

ζεθε θαηά 1,9%.

Αχμεζε εμαγσγήο θνληάθ θαη 

θξαζηψλ ζηελ Οπθξαλία
Οη Οπθξαλνί παξαγσγνί θνληάθ

εμήγαγαλ ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ

– Σεπηεκβξίνπ 2011, 110.000

δεθάιηηξα δηάθνξσλ εηδώλ θνληάθ.

Δμ’ άιινπ, ζύκθσλα κε ηηο πιε-

ξνθνξίεο από ην ηκήκα έιεγρνπ

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο αιθν-

νινύρσλ πνηώλ, αθεςεκάησλ θαη

θαπλώλ ζηελ Υπεξεζία Κξαηηθνύ

Φόξνπ, γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα

κήλεο, ε Οπθξαλία αύμεζε ηηο

εμαγσγέο ησλ θξαζηώλ ηεο θαηά

23%.

Σπλνιηθά πσιήζεθαλ 970.000

δεθάιηηξα ζακπάληαο θαη πάλσ

από 240.000 δεθάιηηξα αθξώδνπο

νίλνπ.

500 εθαη. επξώ γηα 

επελδύζεηο ζηελ Κξηκαία

100 επελδπηηθά πξνγξάκ-

καηα αμίαο 500 πεξίπνπ

εθαη. επξψ ππνινγίδεηαη φηη

ζα δηαηεζνχλ ηα επφκελα δχν

ρξφληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο

πεξηνρήο ηεο Κξηκαίαο.

Μεηαμχ ησλ έξγσλ πνπ

πξνηίζεηαη ε ηνπηθή Κπβέξ-

λεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη,

είλαη αλαζπγθξφηεζε αλα-

ηφξηνπ θαη ησλ βνεζεηηθψλ

ζπγθξνηεκάησλ ηνπ, αλά-

πηπμε αγξνηηθψλ δξαζηε-

ξηνηήησλ, δεκηνπξγία ζπκ-

πιέγκαηνο θηηξίσλ ηνπ ιη-

καληνχ ηεο Γηάιηαο, αλαθα-

ηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ

πκθεξφπνι.

Ζγέηηο ε Οπθξαλία ζηελ 

εμαγωγή ηνπ θξηζαξηνύ 

Ζ Οπθξαλία ζα είλαη εγέηηο

ζηελ εμαγσγή θξηζαξηνχ ζηηο

δηεζλείο αγνξέο ην ρξνληθφ

δηάζηεκα Ηνπιίνπ 2011 – Ηνπ-

λίνπ 2012, ζχκθσλα κε ηηο

πιεξνθνξίεο ηνπ Τπνπξγεί-

νπ Γεσξγίαο θαη Πνιηηηθήο

Σξνθίκσλ ηεο Οπθξαλίαο. Ζ

Οπθξαλία εμήγαγε 3,84 εθ.ηφ-

λνπο δεκεηξηαθψλ, 1,67 εθ.

ηφλνπο θξηζαξηνχ, 1,62 εθ.

ηφλνπο ζίηνπ, 530.000 ηφλνπο

ζηλαπφζπνξνπ θαη 500.000

ηφλνπο θαιακπνθηνχ.

ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ
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Ο αγξνηηθόο ηνκέαο 

ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία 

ηεο Οπθξαλίαο

Παξά ηελ έλαξμε ηεο χθε-

ζεο ζηελ Δπξψπε, ε Οπ-

θξαληθή νηθνλνκία εμαθνινπ-

ζεί λα βειηηψλεηαη.

χκθσλα κε ηελ Οπθξα-

ληθή Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπε-

ξεζία ην ηειεπηαίν ηξίκελν ην

ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 6,6% ζε

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε

πεξίνδν ηνπ πεξαζκέλνπ έ-

ηνπο, ελψ γηα ην δεχηεξν ηξί-

κελν ε αχμεζε αλεξρφηαλ κφ-

ιηο ζηα 3,8%.

Ωο αηηία ηεο ζεηηθήο εμέιη-

μεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηα-

ζεο ηεο Οπθξαλίαο ζεσξνχλ-

ηαη νη απμήζεηο θαηά 10,5%

ηεο παξαγσγήο ηνπ αγξνηη-

θνχ ηνκέα ράξε ζηελ θαιή

ζπγθνκηδή ζηηεξψλ ησλ ηε-

ιεπηαίσλ 8 κελψλ.
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Δπελδπηέο ηωλ ΖΠΑ: 

Μεγάιεο πξννπηηθέο γηα 

επελδύζεηο ζηελ Οπθξαλία

Ζ Οπθξαλία ζπλερίδνληαο

ζηηο ΖΠΑ ηελ δηεζλή πξνβν-

ιή ησλ δπλεηηθψλ επελδπ-

ηηθψλ ηεο ζρεδίσλ παξνπζί-

αζε ηα Δζληθά ηεο έξγα,

φπσο ν ηαζκφο LNG, Οιπκ-

πηαθή Διπίδα 2022, Καζαξή

πφιε, Αλνηρηφο Κφζκνο θαη

Γχλακε ηεο Φχζεο, ζηελ

νηθνλνκηθή πξσηεχνπζα ησλ

ΖΠΑ, ζην ηθάγν.

Ο Αλψηεξνο χκβνπινο

ηεο λνκηθήο εηαηξείαο Baker

& Σν McKenzie θ. Α.George

δήισζε φηη «κηα επηηπρήο

επηρείξεζε ζα κπνξνχζε

βεβαίσο λα δεκηνπξγεζεί

ζηελ Οπθξαλία.

«Με 40 ππνθαηαζηήκαηα ζε

40 ρψξεο, ζπκπεξηιακβα-

λνκέλσλ ησλ ρσξψλ ηεο

ΚΑΚ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη

ε Οπθξαλία έρεη ην πην άλεην

πεξηβάιινλ.

Ζ λνκνζεζία ζηελ Οπθξαλία

είλαη ζην επίπεδν απηνχ ηεο

Δπξψπεο». Οη επελδπηέο ζε-

κείσζαλ επίζεο ηελ ζεηηθή

επίδξαζε ηεο παξνπζίαζεο

ζηε δεκηνπξγία ελφο θαινχ

επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο

ζηελ Οπθξαλία. «Μηα ηέηνηα

πξσηνβνπιία δελ απνθαιχπ-

ηεη κφλν ηε κεγάιε δπλαηφ-

ηεηα ηεο Οπθξαλίαο, αιιά θαη

θαηαδεηθλχεη ην άλνηγκα ηεο

Κπβέξλεζεο θαη ηελ εηνηκφ-

ηεηά ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε

ηνπο επελδπηέο.

Απηή ε πξσηνβνπιία ζα

έρεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο

ζπλέπεηεο γηα ηελ Οπθξαληθή

νηθνλνκία», επηβεβαίσζε ν

Αληηπξφεδξνο ηνπ WJ Hol-

dings Limited θ. D.Holpert.

Νέν Ννκνζρέδην γηα ηηο 

ηδηωηηθνπνηήζεηο ηωλ 

επηρεηξήζεωλ άλζξαθα

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην

ηεο Οπθξαλίαο θαηέζεζε ζηε

Βνπιή (Verkhovna Rada)

ζρέδην Νφκνπ ζρεηηθφ κε ηηο

πξνυπνζέζεηο - παξαδνρέο

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηδησ-

ηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ

επηρεηξήζεσλ άλζξαθα.

Καηά ην ζρέδην Νφκνπ, νη

ηδησηηθνπνηήζεηο κπνξνχλ λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε κέ-

ζσ δεκνπξαζίαο, είηε θαηφ-

πηλ επελδπηηθήο πξφηαζεο.

ηελ πξψηε πεξίπησζε ν

αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε

βάζε ηε κεγαιχηεξε πξνζθε-

ξφκελε ηηκή, ελψ ζηε δεχ-

ηεξε πεξίπησζε κε βάζε ηε

κεγαιχηεξε επελδπηηθή πξν-

ζθνξά. Δμ’ άιινπ, ην λέν λν-

κνζρέδην πξνβιέπεη θαη δηα-

θνξεο πξνυπνζέζεηο πξνθεη-

κέλνπ θάπνηα επηρείξεζε λα

εηζέιζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο

ηδησηηθνπνίεζεο, φπσο π.ρ.

λα κελ είλαη ζην ζηάδην ηεο

πηψρεπζεο, λα έρεη ηα ηειεπ-

ηαία ηξία ρξφληα ηζνζθειηζκέ-

λνπο ηζνινγηζκνχο θ.ι.π.

Μείωζε πωιήζεωλ γεο 

θαη νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο

εκαληηθή (30,3%) ήηαλ ε

κείσζε πσιήζεσλ γεο, θαηά

ην κήλα Οθηψβξην 2011,

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κηέβνπ, ζε

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα

ηνπ 2010. Όκσο, κεησκέλεο

ήηαλ θαη νη ζπλαιιαγέο ζε

αγνξά γεο, θαηά 16, 2%, ην

ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ

– Οθησβξίνπ 2011 ζε ζρέζε

κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή

πεξίνδν.

Σν γεγνλφο απηφ, έρεη σο

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,

ε νπνία ζπλδπάδεηαη θαη απφ

ην γεγνλφο ησλ ζπλζεθψλ

αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο,

παξ’ φιν πνπ, νη αγνξνπσ-

ιεζίεο δηακεξηζκάησλ ζηελ

πξσηεχνπζα ηεο Οπθξαλίαο

έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζζεί

(ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνπ – Ο-

θησβξίνπ 2010 πσιήζεθαλ

ζην Κίεβν 40,4% πεξηζζφ-

ηεξα δηακεξίζκαηα).
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Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS
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Ρηδηθέο αιιαγέο ζηελ 

δηαρείξηζε ηωλ ιηκέλωλ

ηελ Οπθξαλία μεθίλεζε ε

κεηαξξχζκηζε ησλ ιηκαληψλ.

χκθσλα κε ην θαηλνχξην

λνκνζρέδην «Πεξί Ληκέλνο»

ην θξάηνο ζα ιεηηνπξγεί

πιένλ κφλν σο ξπζκηζηήο,

ελψ νη δηαρεηξηζηέο ησλ ιηκε-

ληθψλ ππνδνκψλ ζα είλαη

ηδησηηθέο εηαηξείεο. Έσο ηψξα

φια ηα ιηκάληα ήηαλ ππφ θξα-

ηηθφ έιεγρν.

Με ην λέν λφκν, ην θξάηνο

πξφθεηηαη λα ειέγρεη κφλν ηελ

αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο

θαη ζα εγγπάηαη ηηο επελδχ-

ζεηο απφ ηπρφλ απζαίξεηεο

απνθάζεηο ησλ Πξνέδξσλ

ησλ Ληκαληψλ. Παξφκνην ζχ-

ζηεκα ππάξρεη ζηελ Δπξσ-

πατθή Έλσζε θαη ζηελ Ακε-

ξηθή.

Ζ κεηαξξχζκηζε επί πνιιά

ρξφληα είρε αλαβιεζεί, επεη-

δή ν θξαηηθφο έιεγρνο ησλ ιη-

κέλσλ ήηαλ ηξφπνο ξχζκηζεο

ησλ εμαγσγψλ. Όπσο αλα-

θέξεη ην κέινο ηεο επηηξνπήο

ζηα ζέκαηα ησλ κεηαθνξψλ

θαη επηθνηλσλίαο θ. Β.Κνξδ,

«Οη Πξφεδξνη ησλ Ληκέλσλ

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζπ-

ζηεξνχλ ηελ εμαγσγή ησλ εκ-

πνξεπκάησλ, ηα νπνία ήηαλ

ρξήζηκα ζηελ εζσηεξηθή αγν-

ξά, φπσο ζηηεξά, άλζξαθαο

θ.η.ι. αιιά ζηε ζπλέρεηα έγηλε

θαηαλνεηφ, φηη απηή ε θαηά-

ζηαζε δελ εκπνδίδεη κφλν

ηελ εμαγσγή, αιιά αλαγθάδεη

ηνπο εμαγσγείο λα βξνπλ

θαηλνχξηα ιηκάληα γηα κεηα-

θφξησζε.

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα,

ε Οπθξαλία έραζε πάλσ απφ

2,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα

επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν απ-

ηφ. Αθξηβψο ην αληίζηνηρν

πνζφλ επέλδπζαλ νη κεγαιχ-

ηεξεο δηεζλείο επηρεηξήζεηο

ζηα ιηκάληα ηεο Κνζηάληδαο,

ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηνπ Νν-

βνξνζίηζθ.

ηελ Οπθξαλία ππάξρνπλ

18 εκπνξηθά ιηκάληα γηα ηε

κεηαθφξησζε θνξηίσλ. Σα

κεγαιχηεξα απφ απηά είλαη

ζηηο πφιεηο Γηνχδλν, Οδεζζφ,

Ηιιηηζέβζθ, Νηθνιάεβ, Μαξη-

νχπνιε θαη ζχκθσλα κε

ζηαηηζηηθή έξεπλα, γηα ηνπο 9

ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2011 ε

κεηαθφξησζε ζηα Οπθξαληθά

ιηκάληα αλήιζε ζηνπο 83,3

εθαη. ηφλνπο.

Με ην θαηλνχξην λνκνζρέ-

δην πξνβιέπεηαη φρη κφλν ε

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ

εζφδσλ απφ ηε ιεηηνπξγία

ησλ ιηκαληψλ, αιιά θαη ε θα-

ιχηεξε εμππεξέηεζε δηεζλψλ

επηρεηξήζεσλ.

Δθαηνκκύξηα δνιάξηα από 

μέλνπο επελδπηέο

Οη άκεζεο μέλεο επελδχ-

ζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Οπθξα-

ληθή νηθνλνκία γηα ηελ πεξί-

νδν Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ

2011, αλήιζαλ ζε 4.742,1

εθαη.δνι., παξνπζηάδνληαο

αχμεζε 27,8% ζε ζχγθξηζε

κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή

πεξίνδν.

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο

ηεο Κξαηηθήο ηαηηζηηθήο Τ-

2011, αλήιζαλ ζε 48.466,2

εθαη.δνι. πγθεθξηκέλα: απφ

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο επελδχζεθαλ 38787,2

εθ.δνι. (80,0% ηνπ ζπλνιη-

θνχ θεθαιαίνπ), απφ ηηο ρψ-

ξεο ηεο ΚΑΚ, 3852,2 εθαη.

δνι. (8,0%) θαη απφ άιιεο

ρψξεο, 5826,8 εθαη. δνι.

(12,0%).

Οη επελδχζεηο έγηλαλ απφ

ζπλνιηθά 128 ρψξεο. Οη δέθα

κεγαιχηεξεο ρψξεο κε ηηο

πςειφηεξεο επελδχζεηο πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ ην 83%

ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ

επελδχζεσλ, είλαη νη εμήο:

Κχπξνο 12.089,1 εθαη. δνι.,

Γεξκαλία 7.287,5 εθαη. δνι.,

Οιιαλδία 4914,4, Απζηξία

3.447,8 εθαη. δνι., Ρσζία

3.439,5 εθαη. δνι., Ζλσκέλν

Βαζίιεην 2504,4 εθαη. δνι.,

Γαιιία 2222,0 εθαη. δνι.,

νπεδία 1.755,6 εθαη. δνι.,

Ηζιαλδία 1.561,4 εθαη. δνι.

θαη νη ΖΠΑ 1.082,0 εθαη. δνι.

Ο φγθνο ησλ άκεζσλ επελ-

δχζεσλ ηεο Οπθξαληθήο νηθν-

λνκίαο ζηνλ θφζκν γηα ηε

ρξνληθή πεξίνδν 01.01.2011

έσο θαη 30.09.2011, αλήιζε

ζε 6.860,6 εθαη. δνιάξηα. Πην

αλαιπηηθά ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ

επελδχζεθαλ 6.532,5 εθαη.

δνι. (95,2% ηνπ ζπλφινπ),

ζηηο ρψξεο ηεο ΚΑΚ 228,7

εθαη. δνι. (3,3%), ελψ ζε

άιιεο ρψξεο 99,4 εθαη. δνι.

(1,5%) .

πλνιηθά, νη άκεζεο επελ-

δχζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο

Οπθξαλίαο πξαγκαηνπνηήζε-

θαλ ζε 47 ρψξεο, κε ηελ

Κχπξν λα θαηέρεη ην ζπλ-

ηξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ 92,6%.

πεξεζίαο ηεο Οπθξαλίαο, νη

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πνπ

έγηλαλ ζηελ Οπθξαληθή νηθν-

λνκία απφ ηελ αξρή ηνπ

έηνπο έσο ηελ 1ε Οθησβξίνπ



ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

ΓΗΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ

ην Κίεβν ζα δηνξγαλσζεί

απφ 30 Ννεκβξίνπ έσο 2 Γε-

θεκβξίνπ 2011 Γηεζλήο Έθζε-

ζε παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο

θαη δηαηήξεζεο θξνχησλ θαη

ιαραληθψλ, αθηεξσκέλε ζηηο

ηερλνινγίεο παξαγσγήο, δηα-

ηήξεζεο θαη πξνψζεζεο θε-

πεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο

θαη δηεξεπλεηηθέο επαθέο κε-

ηαμχ παξαγσγψλ θαη εκπφξσλ.

ηελ έθζεζε πξφθεηηαη λα

ζπκκεηάζρνπλ:

• Παξαγσγνί ιαραληθψλ θαη

θξνχησλ.

• Οη θνξπθαίεο εηαηξείεο-πξν-

κεζεπηέο εμνπιηζκνχ θαη κε-

ραλεκάησλ παξαγσγήο, απφ-

ζήθεπζεο, δηαθίλεζεο, επεμεξ-

γαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο θξνχ-

ησλ θαη ιαραληθψλ.

• Δηζαγσγείο, εμαγσγείο θαη

εθπξφζσπνη ηεο ρνλδξηθήο

πψιεζεο γηα αλάπηπμε επα-

θψλ κε πηζαλνχο πξνκεζεπηέο

θξέζθσλ θξνχησλ θαη ια-

ραληθψλ.

• Οη εθπξφζσπνη ησλ κεγαιχ-

ηεξσλ ζνχπεξ κάξθεη γηα ηελ

αλάπηπμε επαθψλ κε λένπο

πξνκεζεπηέο.

• Δηαηξείεο επεμεξγαζίαο θε-

πεπηηθψλ πξντφλησλ.

• Παξαγσγνί ησλ ζηηεξψλ,

ειαίσλ, εηαηξίεο αγξνηηθνχ ην-

κέα, θαζψο θαη εηαηξείεο απφ

άιινπο θιάδνπο πνπ ςάρλνπλ

γηα λέεο θεξδνθφξεο επηρεηξή-

ζεηο.

ΓΗΘΝΔ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ 

Απφ 15 έσο 17 Γεθεκβξίνπ 2011

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κίεβν εηδηθή

Γηεζλήο Έθζεζε θνζκήκαηνο «Jewe-

ler Expo» πνπ έρεη σο ζηφρν ην ιηα-

ληθφ εκπφξην. Ζ έθζεζε απηή είλαη

αθηεξσκέλε ζηελ ενξηή ησλ Υξη-

ζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο.

Οη θνξπθαίεο εηαηξείεο θνζκεκά-

ησλ ηεο Οπθξαλίαο θαη εμσηεξηθνχ,

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπ-

ζηάζνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζε-

ζεο ηα εμαίζηα θνζκήκαηα παξαγσ-

γήο ηνπο, θαζψο θαη λα ζρεκαηίζνπλ

κηα λέα ηάζε ζηελ κφδα θνζκήκαηνο

γηα ηελ επφκελε ζεδφλ.

Οη επηζθέπηεο ζα βξνπλ έλα πινχ-

ζην θάζκα πξντφλησλ κε παξαπνκ-

πή ζην ενξηαζηηθφ πλεχκα θαη ζα

κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ εθιεθηά

δψξα γηα ηα Υξηζηνχγελλα.

ΔΚΘΔΖ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΟΤΝΑ

Έθζεζε γνχλαο θαη δέξκαηνο «Sa-

lon of Leather and Fur» ζα πξαγκα-

ηνπνηεζεί απφ 15 έσο 17 Γεθεκ-

βξίνπ 2011 ζην Κίεβν.

ηελ έθζεζε ζα παξνπζηαζηνχλ:

• πξντφληα απφ δέξκα θαη γνχλα,

θαζψο θαη δεξκάηηλα είδε

• πιηθά γηα ηελ πεξηπνίεζε πξντφλ-

ησλ απφ δέξκα θαη γνχλα

• πιηθά γηα ηελ παξαγσγή ππνδεκά-

ησλ, αμεζνπάξ.

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ζα πξαγ-

καηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο B2B, ζε-

κηλάξηα γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο

βηνκεραλίαο, παξνπζηάζεηο, επίδεημε

κφδαο.

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
__________________________________________________
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άδεηα ηνπ εθδόηε.

Τα ελππόγξαθα άξζξα δελ εθθξάδνπλ

ππνρξεσηηθά ηηο απόςεηο ηνπ Γηνηθεηη-

θνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ηωάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ

Πξόεδξνο

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο  ΜΠΟΤΓΑ

Α΄ Αληηπξόεδξνο

Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ

Β΄ Αληηπξόεδξνο

Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ

Γ΄ Αληηπξόεδξνο

Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ 

Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ

Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο

Μέιε:

Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ

Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ

Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ

Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ

Σν Διιελν-Οπθξαληθφ Δπηκειεηήξην είλαη ν Δπίζεκνο Δθπξφζσπνο ζηελ Διιάδα ηνπ Οπθξαληθνχ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ ACCO

INTERNATIONAL, πνπ εδξεχεη ζην Κίεβν. Ο Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο ACCO INTERNATIONAL, είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο

Οξγαληζκνχο δηνξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ εθζέζεσλ ζηελ Οπθξαλία. Ηδξχζεθε ην 1992, θαη κε ηε δξάζε ηνπ έρεη ππεξβεί ηηο πξνζδνθίεο αθφκε

θαη ησλ πην απαηηεηηθψλ πειαηψλ ηνπ. Σν φλνκα ACCO INTERNATIONAL, ζπλδέεηαη δηεζλψο κε ηελ ηειεηφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε

δηαθάλεηα. Σαπηφρξνλα, είλαη θαηλνηφκνο θαη δηαηεξεί πςειφηαηε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ζηηο δηνξγαλνχκελεο έθζεζεο ηνπ. Μέρξη ζήκεξα, ν

Οξγαληζκφο απηφο, έρεη δηνξγαλψζεη πάλσ απφ 210 εθζέζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο. αο

πξνηείλνπκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηηο παξαθάηω εκπνξηθέο εθζέζεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ πξωηεύνπζα ηεο Οπθξαλίαο, ζην

Κίεβν ην Ννέκβξην – Γεθέκβξην 2011. Αλ ζθνπεύεηε λα ζπκκεηάζρεηε, παξαθαιώ ειάηε ζε επηθνηλωλία καδί καο γηα λα ζαο βνεζήζνπκε

ζηηο δηαδηθαζίεο.
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