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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2016  
 

Παραγωγή 1 εκατ. τόνων ζάχαρης από την Ουκρανία 
 
 Η παραγωγή ζάχαρης στην Ουκρανία για το έτος 2016 ανήλθε σε 1.040.000 τόνους (στοιχεία έως 
την 1η  Νοεµβρίου). Σύµφωνα µε την εθνική ένωση παραγωγών ζάχαρης Ukrtsukor σχεδόν 7,1 εκατ. 
τόνοι ζαχαρότευτλα είχαν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ζάχαρης έως την 1η Νοεµβρίου. 
 Την προηγούµενη χρονιά η Ουκρανία παρήγαγε 774.500 τόνους ζάχαρης. Η βελτίωση της 
παραγωγικότητας είναι απόδειξη της βελτίωσης του συστήµατος παραγωγής και τον εκσυγχρονισµό 
των εγκαταστάσεων, στον οποίο προέβησαν οι παραγωγοί ζάχαρης, σύµφωνα µε τον επικεφαλής του 
τµήµατος ανάλυσης της Ukrtsukor Ruslan Bulylo. 
 H Ukrtsukor εκτιµά τις εξαγωγές ζάχαρης από την Ουκρανία για το γεωργικό έτος 2015/16 στους 
113.000 τόνους, 3%  πάνω από την προηγούµενη χρονιά. Η ένωση παραγωγών αναµένει ότι µέχρι το 
τέλος του έτους η χώρα θα εξάγει συνολικά 250.000 τόνους λευκής ζάχαρης. 
 

Αναθεώρηση εκτίµησης ουκρανικού χρέους από ∆.Ν.Τ. 
 
 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιµήσεις του σχετικά µε 
το λόγο ακαθάριστου εξωτερικού χρέους και ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά τα έτη 2016-2017. 
 Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, ο δείκτης θα αυξηθεί στο 141,3% του ΑΕΠ από 136,4% του ΑΕΠ 
(προηγούµενη πρόβλεψη στο 152,3% του ΑΕΠ) ενώ το 2017 θα µειωθεί στο 136,3% του ΑΕΠ 
(προηγούµενη πρόβλεψη στο 140,3% του ΑΕΠ). 
 Άλλες µακροοικονοµικής προβλέψεις για το 2016 και το 2017 παρέµειναν αµετάβλητες. Το ΑΕΠ 
της Ουκρανίας αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2016 και κατά 2,5% το 2017. Ο πληθωρισµός θα 
είναι 13% το 2016 και 8,5% το 2017. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα 
βρίσκεται στο 1,5% του ΑΕΠ το 2016 και στο 2,1% του ΑΕΠ το 2017. 
 

Aύξηση εισαγωγών άνθρακα από την Πολωνία 
 
 Η εταιρεία DTEK Energo, ιδιοκτησίας του ολιγάρχη Ρινάτ Αχµέτοφ, πραγµατοποίησε επιπλέον 
προµήθειες 30.000 τόνων άνθρακα από την Πολωνία, ενώ έχει ήδη προµηθευτεί από την ίδια χώρα µε 
προηγούµενες συµβάσεις 100.000 τόνους. Η εταιρεία θα προµηθεύσει τον Νοέµβριο µε τον άνθρακα 
αυτό τα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια Burshtyn και Dobrotvirska, τα οποία διαχειρίζεται η θυγατρική 
της DTEK Zakhidenergo. 
 Η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας ανέφερε ότι τα πρώτα βαγόνια µε τον πολωνικό άνθρακα 
άρχισαν να φτάνουν στην DTEK Zakhidenergo στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι σήµερα πάνω από 
84.000 τόνοι εισαγόµενου άνθρακα έχουν αποσταλεί σε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. 
 Σύµφωνα µε τον Εµπορικό ∆ιευθυντή της DTEK Energo Vitaliy Butenko η εταιρεία έχει 
δραστηριοποιηθεί σε καύση µεγαλύτερων ποσοτήτων για να αντισταθµίσει την έλλειψη δυνατοτήτων 
του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει αυξήσει σηµαντικά το φόρτο για τον εξοπλισµό της και 
την ανάγκη προµηθειών άνθρακα. Η στρατηγική διαφοροποίησης που εγκρίθηκε από την εταιρεία 
επιτρέπει τις προµήθειες άνθρακα από διαφορετικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της Πολωνίας. 
 

Υπέρβαση στόχου εσόδων προϋπολογισµού 
 
 Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού της Ουκρανίας έφτασαν τα 56 δις UAH (2 δις €) τον 
Οκτώβριο του 2016, υπερβαίνοντας τον στόχο του προϋπολογισµού κατά 8,3%. 
Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016 τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν σε 463 
δις UAH (16,5 δις €),  5,1% λιγότερο από τον στόχο του προϋπολογισµού. 
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 Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν επιτεύχθη ο στόχος του προϋπολογισµού 
για την περίοδο αυτή είναι η καθυστέρηση στις πληρωµές από την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας 
(NBJU): είχε προβλεφθεί ότι στο δεκάµηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, η κεντρική τράπεζα της 
χώρας θα επέστρεφε στον προυπολογισµό 31 δισ. UAH (1,1 δις €) ως κέρδη, στην πραγµατικότητα 
όµως κατάφερε να επιστρέψει µόνο 10 δις UAH (357 εκατ. €) στον προϋπολογισµό. 
 Οι πληρωµές φόρων τον Οκτώβριο έφτασαν τα 19 δις  UAH (678 εκατ. €) και υστέρησαν κατά 
15,8% του στόχου ενώ οι τελωνειακές εισπράξεις (21 δις UAH – 750 εκατ €)  υπερέβησαν το στόχο 
κατά 19% Για όλη την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 οι πληρωµές φόρων (218 δις UAH – 7,7 
εκατ. €) υστέρησαν κατά 2,6% του στόχου ενώ οι τελωνειακές εισπράξεις (188 δις UAH – 6,7 δις €) 
υπερέβησαν το στόχο κατά 6,9%. 
 

Παροχή εγγυήσεων από την κυβέρνηση για την αγορά αερίου 
 
 Η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας παρείχε εγγύηση ύψους 500 εκατ. $ προς την ∆ιεθνή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) - µέλος του γκρουπ της Παγκόσµιας Τράπεζας -  για την 
αγορά φυσικού αερίου µέσω της εταιρείας Naftogaz. Η έγκριση της παροχής εγγύησης από το 
Υπουργικό Συµβούλιο της χώρας θα συµβάλει στην διεύρυνση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας 
και στην κεφαλαιακή ετοιµότητα της Naftogaz για το φθινόπωρο και το χειµώνα της περιόδου 
2016/17, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Stepan Kubiv. 
 Τα σχετικά κεφάλαια θα αντληθούν στο πλαίσιο συµφωνίας δανείου που θα υπογραφεί από την 
Naftogaz Ukrainy και τις τράπεζες Citibank και Deutsche Bank Η εγγύηση παρέχεται υπό τους όρους 
το εγγυηµένο ποσό να είναι µέχρι και 500 εκατ. $ και όλες οι σχετικές προµήθειες και τέλη να 
καταβληθούν από την Naftogaz Ukrainy. 
 

Αγορά ουκρανικής τράπεζας UBRD από κινέζους επενδυτές 
 
 Η κρατική συµµετοχή ύψους 99,9945% στο µετοχικό κεφάλαιο της Ουκρανικής Τράπεζας για την 
Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (UBRD) µεταβιβάσθηκε στην τιµή των  82,8 εκατ. UAH (2,9 
εκατ. €) σε αγοραστές από την Κίνα σύµφωνα µε το Ταµείο Κρατικής Ιδιοκτησίας της Ουκρανίας 
(SPF), τον φορέα διαχείρισης της κρατικής περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεων της Ουκρανίας. 
 Το ταµείο έλαβε προσφορά µόνο από έναν αγοραστή και οι µετοχές µπορούν να πωληθούν στην 
τιµή που προτείνεται για τον αγοραστή, αλλά όχι χαµηλότερα από την τιµή εκκίνησης. Το όνοµα του 
αγοραστή δεν έγινε γνωστό. Ο επικεφαλής του Ταµείου Ihor Bilous ανέφερε ότι επενδυτές από την 
Κίνα και το Ιράν εξέφρασαν ενδιαφέρον για την τράπεζα. 
 Η UBRD ιδρύθηκε το 2004 για να αναπτύξει την παροχή πίστωσης σε µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. Το 2013 η αρµοδιότητα για την τράπεζα µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών, και 
η κυβέρνηση Azarov σχεδίαζε την µετεξέλιξη της σε επενδυτική τράπεζα. 
 Η τράπεζα κατατάσσεται 100η µεταξύ 100 τραπεζών που λειτουργούν την 1η Οκτωβρίου 016, 
βάσει του συνόλου στοιχείων ενεργητικού αξίας 118 δις  UAH (4,2 δις €), σύµφωνα µε την Εθνική 
Τράπεζα της Ουκρανίας. 
 

Συνεργασίας Ουκρανίας και Τουρκίας στον τοµέα της γεωργίας 
 
 Η Ουκρανία και η Τουρκία σκοπεύουν να αυξήσουν τον όγκο του µεταξύ τους εµπορίου στην 
κατηγορία των γεωργικών προϊόντων κατά τα επόµενα χρόνια εν όψει και της επικείµενης συµφωνίας 
για την µεταξύ τους ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ). 
 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Τροφίµων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τουρκίας Μehmed Danis 
εξέφρασε την ελπίδα, κατά τη διάρκεια του Ουκρανο-τουρκικού γεωργικού φόρουµ στο Κίεβο, οτι ο 
όγκος εµπορίου µεταξύ των δυο χωρών θα διπλασιαστεί στο εγγύς µέλλον. 
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 Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα τελευταία 13 χρόνια η γεωργική παραγωγή στην Τουρκία αυξάνεται 
σταθερά, µε τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από τη χώρα να ανέρχονται σε 17 δις $, ενώ οι 
εισαγωγές  σε 11 δις $. Η Τουρκία εξάγει 1600 διαφορετικά είδη γεωργικών προϊόντων σε 192 χώρες. 
 Η Ουκρανία είναι η δεύτερη σηµαντικότερη χώρα για την Τουρκία όσον αφορά τη συνεργασία 
στον τοµέα της γεωργίας  και οι διαπραγµατεύσεις για την δηµιουργία ΖΕΣ ανάµεσα στις δύο χώρες 
αναµένεται να δώσουν στην οικονοµική τους σχέση µια νέα ώθηση. 
 Η Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίµων της Ουκρανίας Olga Trofimtseva 
ανέφερε στο ίδιο φόρουµ ότι ο όγκος εµπορίου στον τοµέα της γεωργίας µεταξύ της Ουκρανίας και 
της Τουρκίας ανερχόταν το 2015 περίπου στο 1 δις $ ενώ το πρώτο δεκάµηνο του 2016 στα 700 
εκατ.$. 
 Η Τουρκία κατέχει την έβδοµη θέση µεταξύ των εισαγωγέων ουκρανικών γεωργικών προϊόντων 
και την τρίτη θέση µεταξύ των χωρών εξαγωγής γεωργικών προϊόντων προς την Ουκρανία µετά τη 
Γερµανία και την Πολωνία. 
 

12 ουκρανικές τράπεζες µε ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης 
 
 Οι πρώτες 20 ουκρανικές τράπεζες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την 
ανακεφαλαιοποίηση τους, αν και επαλήθευση της ανακεφαλαιοποίησης σε µία από αυτές είναι ακόµα 
σε εξέλιξη, ενώ 12 τράπεζες της δεύτερης οµάδας τραπεζών που εξετάσθηκαν χρειάζονται επιπλέον 
ανακεφαλαιοποίηση, σύµφωνα µε την Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU) 
Yekateryna Rozhkova. 
 Περίπου 12 τράπεζες από τη δεύτερη οµάδα των τραπεζών εξακολουθούν να χρειάζονται αύξηση 
κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη συµφωνία µε το ∆ΝΤ, η προθεσµία για την επίτευξη του απαραίτητου 
επιπέδου κεφαλαιακής επάρκειας για την οµάδα αυτή των τραπεζών έχει παραταθεί κατά ένα µήνα -
µέχρι το τέλος του 2016. 
 Επίσης δύο τράπεζες από την τρίτη οµάδα υπο εξέταση τραπεζών, που περιλαµβάνει 21 
τράπεζες, δεν χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση, οκτώ έχουν ανάγκη από κεφαλαιοποίηση µέχρι το 
ύψος του µετοχικού τους κεφαλαίου, ενώ 11 τράπεζες χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση "για ένα µικρό 
ποσό." 
 Το επόµενο έτος θα είναι αφιερωµένο στη εξέταση των µικρών τραπεζών της χώρας. 
 

Οφέλη ύψους 7 δις  UAH (250 εκατ. €) από την χρήση συστήµατος δηµόσιων προµηθειών 

ProZorro 
 
 Περίπου 7 δις UAH (250 εκατ. €)  έχουν εξοικονοµηθεί µέχρι στιγµής από το ουκρανικό δηµόσιο 
µε την χρήση του συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών  ProZorro, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή 
υπουργό οικονοµικής ανάπτυξης και υπουργό εµπορίου Maksym Nefyodov. 
 Ξεκινώντας από την 1η Αυγούστου 2016 όλες οι προµήθειες του ουκρανικού δηµοσίου ύψους 
άνω των 200.000 (7.100 €) πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µέσω του συστήµατος αυτού, µε την 
Ουκρανία να είναι µία από τις λίγες χώρες στον κόσµο όπου οι δηµόσιες συµβάσεις 
πραγµατοποιούνται µε διαδικασία online mode, µε την δυνατότητα για κάθε πολίτη να τις 
παρακολουθεί. Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό η εξοικονόµηση πόρων µε την χρήση του 
συστήµατος ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 13% του ύψους κάθε σύµβασης. 
 

Συνεργασία Ουκρανικής Κυβέρνησης µε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

 
 Η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) την υλοποίηση του έργου παροχής πιστώσεων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις  σύµφωνα 
µε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικώ της χώρας. Οι πιστώσεις θα ανέρχονται στα 400 εκατ. 
€. Για την έναρξη εφαρµογή αυτού του διεθνούς προγράµµατος θα θεσπισθεί αρχικά το απαραίτητο 
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νοµοθετικό πλαίσιο και θα λυθεί το πρόβληµα της επιλογής των τραπεζών για τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα  
 Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας επικύρωσε την σχετική οικονοµική συµφωνία µεταξύ της 
Ουκρανίας και της ΕΤΕπ στις 15 Ιουλίου το 2016. 
 

Ελπίδες για συµφωνία ελεύθερου εµπορίου µεταξύ Ισραήλ και η Ουκρανία εντός του 2017 
 
 Κατά την διάρκεια φόρουµ, µε τίτλο «Ουκρανία-Ισραήλ 2016: 25 χρόνια διπλωµατικών 
σχέσεων: από την κοινή Κληρονοµιά σε ένα κοινό όραµα» ο Πρόεδρος της Κνεσέτ του Ισραήλ Yuli 
Edelstein-Yoel εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπογραφεί εντός του 2017 συµφωνία για την σύσταση 
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ των δύο χωρών. 
 Οι συνοµιλίες για µια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών µεταξύ της Ουκρανίας και το Ισραήλ 
βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την στιγµή και η υπογραφή παρόµοιας συµφωνίας ελπίζεται ότι  θα 
προωθήσει την ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
συνεργασία στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας. 
 

Η ΕΕ παρέχει 120 εκατ. € για τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων στην Ουκρανία 

 
 Η συνέχιση της οικονοµικής ενίσχυσης της Ουκρανίας για την καταπολέµησης της διαφθοράς 
και την µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης της αποφασίστηκαν κατά την διάρκεια της 18ης  
συνόδου κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας. 
 Η σύνοδος κορυφής επιβεβαίωσε την παροχή επιπλέον 15 εκατ. € για τη στήριξη προγράµµατος 
καταπολέµησης της διαφθοράς και 104 εκατ. € για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης. Πέραν 
αυτών η σύνοδος κορυφής καλωσόρισε τα πρόσφατα βήµατα προς την κατάργηση της ανάγκης για 
βίζα για τους ουκρανούς πολίτες όταν ταξιδεύουν προς την ΕΕ. 
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Νοέµβριος 2016  
 

Επιχειρηµατικό Φόρουµ Μολδαβίας – Κίνας 

 
 Επιχειρηµατικό Φόρουµ Μολδαβίας – Κίνας πραγµατοποιήθηκε στο Κισινάου στα πλαίσια της 
8ης ∆ιυπουργικής Επιτροπής Μολδαβίας – Κίνας που πραγµατοποιήθηκε στην Μολδαβία. Πηγές 
εντός του Οργανισµού Προσέλκυσης Επενδύσεων και Προώθησης Εξαγωγών της Μολδαβίας 
(MIEPO) εκθέτουν ως στόχους του Φόρουµ την διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
συνεργασίας µεταξύ της Μολδαβίας και της Κίνας. 
 Σύµφωνα µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών της  Μολδαβίας Vitalie Iurcu η κινεζική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει δυναµικά στοιχεία τα οποία µπορούν αποκτήσουν κορυφαία θέση 
στην οικονοµία της Μολδαβίας. Ο επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας, Luo Weidong, 
χαιρέτισε την διοργάνωση παρόµοιων εκδηλώσεων και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την άνοδο 
των κινεζικών επενδύσεων στην Μολδαβία. 
 Η ηµερήσια διάταξη του φόρουµ περιελάµβανε περιγραφή των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων και 
των επενδυτικών ευκαιριών των ελεύθερων οικονοµικών ζωνών και βιοµηχανικών πάρκων της 
Μολδαβίας. Εξετάσθηκαν επίσης οι επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια και οι δυνατότητες των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι ιδιαιτερότητες του φορολογικού συστήµατος και οι υλικοτεχνικές 
δυνατότητες στην Μολδαβία. 
Η κινεζική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους εκπροσώπους 16 εταιριών στους τοµείς των 
υποδοµών, των τραπεζών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των τροφίµων. 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη Μολδαβία στις µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της 

ενέργειας 
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις αρχές της Μολδαβίας στην εφαρµογή των 
µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της ενέργειας σύµφωνα µε δήλωση του αναπληρωτή διευθυντή της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Christopher Jones, ο οποίος συναντήθηκε 
µε τον  Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Octavian Calmic. Σε σχέση ειδικότερα µε την  
κατασκευή της δεύτερης φάσης του αγωγού φυσικού αερίου Iasi - Ungheni, µέχρι Κισινάου, ο 
ευρωπαίος αξιωµατούχος δήλωσε ότι εξετάζεται το αίτηµα της Μολδαβίας για την παράταση της 
επιχορήγηση ύψους 10 εκατοµµυρίων € για το έργο αυτό. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά τις προσπάθειες των αρχών της χώρας να επιτύχουν τους 
περισσότερους από τους στόχους που έχουν αναληφθεί για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ενέργειας, 
τόσο σε νοµοθετικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
 Κατά τη διάρκεια των σχετικών συνοµιλιών, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μολδαβίας 
επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει αναλάβει η 
Μολδαβία όσον αφορά τη µεταρρύθµιση στον τοµέα της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Εθνικού Οργανισµού ∆ιαχείρισης Ενέργειας 
κανονισµού (ANRE). 
 

Προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας της Μολδαβίας για πληθωρισµό 

 
 Ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού µειώθηκε τον Νοέµβριο στο 2,6% σύµφωνα µε την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία (BNS)της χώρας, η οποία επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας 
της Μολδαβίας (BNM). Ο πληθωρισµός αναµένεται να επιταχυνθεί και να καταγράψει το µέγιστο 
επίπεδο του στο τρίτο τρίµηνο του 2017 ενώ στην συνέχεια αναµένεται να  αποκλιµακωθεί στον 
αρχικό στόχο του 5% ± 1,5 ποσοστιαίες µονάδες µέχρι το δεύτερο τρίµηνο του 2018.  
 Οι τιµές των τροφίµων τον Νοέµβριο του 2016 ήταν υψηλότερες κατά 3,2% από την ίδια περίοδο 
του 2015, οι τιµές των µη εδώδιµων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 3,5% ενώ οι υπηρεσίες κατά 0,6%. 


