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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2014 

 
- Παραίτηση Ουκρανού Πρωθυ̟ουργού 

 Στις 28 Ιανουαρίου, ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας, κ. Μ. Azarov, υ̟έβαλε την 
̟αραίτησή του, την ο̟οία ο Πρόεδρος της χώρας, κ. V. Yanukovych, έκανε δεκτή την ίδια 
ηµέρα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζήτησε α̟ό την Κυβέρνηση να συνεχίσει ως υ̟ηρεσιακή έως 
το σχηµατισµό νέας Κυβέρνησης. Μέχρι τότε χρέη Πρωθυ̟ουργού θα εκτελεί ο Πρώτος 
Αντι̟ρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. S. Arbuzov.  
 
- Αναβολή ρωσικής δανειακής δόσης ̟ρος την Ουκρανία εν αναµονή νέας 

ουκρανικής Κυβέρνησης 
 Ο Ρώσος Πρόεδρος, κ. V. Putin, συµφώνησε µε την ̟ρόταση του Ρώσου 
Πρωθυ̟ουργού, κ. D. Medvedev, για τη συνέχιση της δανειακής χρηµατοδότησης και των 
εκ̟τώσεων στην τιµή του φυσικού αερίου υ̟έρ της Ουκρανίας µόνο αφού οριστεί νέα 
Κυβέρνηση στην Ουκρανία και οριστικο̟οιηθεί η κατεύθυνση ̟ου αυτή θα ακολουθήσει. 
Παρά ταύτα, νέα δηµοσιεύµατα σε ουκρανικές εφηµερίδες υ̟οστηρίζουν ότι η Ρωσία θα 
καταβάλει τη νέα δανειακή δόση έως το τέλος Φεβρουαρίου. 
 Υ̟ενθυµίζεται ότι στις 17 ∆εκεµβρίου 2013, η ρωσική Κυβέρνηση α̟οφάσισε να 
δανείσει USD 15 δισ. στην Ουκρανία µέσω οµολόγων, και η Gazprom και η Naftogaz 
υ̟έγραψαν Παράρτηµα στη µεταξύ τους σύµβαση, σύµφωνα µε το ο̟οίο η ρωσική εταιρεία 
θα διαθέτει φυσικό αέριο στην ουκρανική εταιρεία έναντι τιµής USD 268,5 / 1.000 κ.µ., αντί 
των USD 400 / 1.000 κ.µ. ̟ου ήταν η τιµή ̟ριν την έκ̟τωση.  
 
- Φθίνουσα ̟ορεία της Γκρίβνας 
 Στο τέλος του Ιανουαρίου, η ουκρανική Γκρίβνα, ακολουθώντας µια καθοδική 
̟ορεία, έφτασε να ̟ωλείται σε τιµές 8,63-8,67 UAH/USD και 11,67-11,73 UAH/EUR στη 
διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος, δηµιουργώντας αρνητικό ρεκόρ ̟ενταετίας.  
 Με σκο̟ό τη σταθερο̟οίηση του ουκρανικού εθνικού νοµίσµατος, η Κεντρική 
Τρά̟εζα αναγκάστηκε να ̟αρέµβει στην αγορά τέσσερις φορές, µε συνολικά USD 1 δισ. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, οι κύριοι αγοραστές συναλλάγµατος είναι µεγάλες ξένες 
ε̟ιχειρήσεις και ουκρανικοί όµιλοι, οι ο̟οίοι ̟ροσ̟αθούν να µεταφέρουν την ρευστότητά 
τους στο εξωτερικό, ενώ σύµφωνα µε άλλους αναλυτές, σηµαντικό ρόλο ̟αίζουν και οι 
τρά̟εζες οι ο̟οίες δηµιουργούν α̟οθέµατα α̟ό Γκρίβνες για να αντιµετω̟ίσουν 
ενδεχόµενες µαζικές αναλήψεις, λόγω της ̟ολιτικής αστάθειας στη χώρα. 
 Σύµφωνα µε τον Υ̟οδιοικητή της Κεντρικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας, κ. O. 
Tkachenko, δεν υ̟άρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τη διολίσθηση της Γκρίβνας.  
 
- Καταγγελίες για ̟ροβλήµατα στις ουκρανικές εξαγωγές στη Ρωσία 
 Στις 29 Ιανουαρίου, η Οµοσ̟ονδία Εργοδοτών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η 
Ρωσία ε̟ανεκκίνησε ελέγχους σε όλα τα ουκρανικά αγαθά στα σύνορα. Ε̟ίσης, σύµφωνα µε 
την Οµοσ̟ονδία, οι ρωσικές τελωνειακές υ̟ηρεσίες α̟αιτούν α̟ό τους ιδιοκτήτες των 
φορτίων να καταβάλουν ε̟ι̟λέον δασµούς α̟ό 5% έως 40% ε̟ί του κόστους των αγαθών.  
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 Ε̟ίσης, η Ένωση Αυτοκινητιστών ∆ιεθνών Μεταφορών της Ουκρανίας ανακοίνωσε 
ότι τα φορτηγά διασχίζουν τα σύνορα τους χωρίς ̟ρόβληµα αλλά κατό̟ιν αντιµετω̟ίζουν 
καθυστερήσεις στους τερµατικούς σταθµούς των τελωνείων µέσα στη Ρωσία. 
 Η Κεντρική ∆ιεύθυνση Τελωνείων της Ρωσίας διέψευσε τις εν λόγω αναφορές.  
 
- Το ∆.Ν.Τ. αναµένει τις ουκρανικές κινήσεις για νέο ̟ρόγραµµα δανεισµού 
 Ο ανα̟ληρωτής Εκ̟ρόσω̟ος Τύ̟ου του ∆.Ν.Τ., κ. W. Murray, δήλωσε, στις 10 
Ιανουαρίου, ότι η συνέχιση των συνοµιλιών για νέο ̟ρόγραµµα δανεισµού µεταξύ του 
∆.Ν.Τ. και της Ουκρανίας εξαρτάται α̟ό τις ουκρανικές Αρχές. Η Ανα̟ληρώτρια Υ̟ουργός 
Εξωτερικών των Η.Π.Α. για Ευρω̟αϊκές και Ευρασιατικές Υ̟οθέσεις, κα V. Nuland, κάλεσε 
την Ουκρανία να συνεχίσει ενεργές δια̟ραγµατεύσεις µε το ∆.Ν.Τ. για τη λήψη νέου 
δανείου. 
 Σηµειώνεται ότι η Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει να καταβάλει USD 3,7 δισ. στο ∆.Ν.Τ. κατά το 
2014.  
 Εξάλλου, ο Υ̟οδιευθυντής του Ευρω̟αϊκού Τµήµατος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου, κ. A. Husain, σηµείωσε σε συνέντευξή του ότι η οικονοµία της Ουκρανίας, ό̟ως και 
οι οικονοµίες άλλων χωρών στην Ευρώ̟η µε ανάγκες χρηµατοδότησης, θα ̟αραµείνουν 
ευάλωτες το 2014, καθώς τα κεφάλαια α̟οµακρύνονται – λόγω έλλειψης κινήτρων – α̟ό 
αγορές µε ρίσκο, ̟ρος ̟ιο ασφαλείς αγορές ό̟ως οι Η.Π.Α. 
 
- Μειωµένο έλλειµµα εµ̟ορικού ισοζυγίου 
 Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ουκρανίας, το έλλειµµα του 
εµ̟ορικού ισοζυγίου της χώρας ανήλθε σε USD 12,61 δισ. κατά το ενδεκάµηνο του 2013, 
µειωµένο κατά 7,5% α̟ό το έλλειµµα του ενδεκάµηνου του 2012. 
 Οι ουκρανικές εξαγωγές του ενδεκάµηνου ανήλθαν σε USD 57,43 δισ. µειωµένες κατά 
-9,2% και οι εισαγωγές σε USD 70 δισ. ε̟ίσης µειωµένες κατά -8,9%. Ο λόγος εξαγωγών ̟ρος 
τις εισαγωγές για το ενδεκάµηνο του 2013 ανήλθε σε 0,82, ίσος µε εκείνον του ενδεκάµηνου 
του 2012.  
 Η µείωση του ελλείµµατος του εµ̟ορικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στη µείωση των 
αγορών ρωσικού φυσικού αερίου. Πάντως, το φυσικό αέριο, το ̟ετρέλαιο και η βενζίνη ήταν 
τα κύρια αγαθά τα ο̟οία εισήγαγε η Ουκρανία (USD 16,7 δισ.). Τα σιδηρούχα µέταλλα 
̟αραµένουν η κύρια εξαγωγή της Ουκρανίας (USD 15,5 δισ.) 
 
- Χαµηλά στην κατάταξη του ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας η Ουκρανία 

 Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος Heritage και της 
Wall Street Journal, η Ουκρανία βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης (155η α̟ό 
178 χώρες) και τελευταία µεταξύ 43 χωρών στην ευρω̟αϊκή ̟εριφέρεια. Η βαθµολογία της 
Ουκρανίας είναι 49,3 /100, κατά 3 βαθµούς υψηλότερη α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος, µε 
σηµαντικές αυξήσεις σε ̟έντε α̟ό τις 10 οικονοµικές ελευθερίες, συµ̟εριλαµβανοµένης της 
ελευθερίας στο ε̟ιχειρείν, τον έλεγχο των δηµοσίων δα̟ανών και τη νοµισµατική ελευθερία.  
 Παρά ταύτα, στη σχετική έκθεση, η οικονοµία της Ουκρανίας ̟εριλαµβάνεται στις 
"υ̟ό καταστολή" ("repressed") οικονοµίες, καθώς είναι α̟αραίτητες βαθιές θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις για την ε̟ίτευξη ανά̟τυξης, µε το ανα̟οτελεσµατικό νοµικό καθεστώς να 
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̟αραµένει ιδιαίτερα ευάλωτο στις ̟ολιτικές ̟αρεµβάσεις και τη διαφθορά να υ̟οσκά̟τει 
ε̟ι̟λέον το εύθραυστο κράτος δικαίου.  
 
- Αύξηση της ανεργίας 
 Ο αριθµός των ε̟ισήµως καταγεγραµµένων ανέργων στην Ουκρανία την 1η 
Ιανουαρίου 2014 ανήλθε σε 487.700 άτοµα, αυξηµένος κατά 50.000 άτοµα α̟ό τον 
̟ροηγούµενο µήνα. Το ̟οσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 1,8% µε το µέσο ε̟ίδοµα ανεργίας 
να φτάνει τα UAH 1.172.  
 Παρά ταύτα, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εργασίας (ο ο̟οίος συνυ̟ολογίζει τους ανέργους και εκτός των ε̟ισήµως 
καταγεγραµµένων), η ανεργία στην Ουκρανία, κατά το εννιάµηνο του 2013, ανήλθε σε 1,5 
εκατ. άτοµα.  
 
- Μειωµένος κύκλος εργασιών στο Ουκρανικό Χρηµατιστήριο 
 Ο κύκλος εργασιών του Ουκρανικού Χρηµατιστηρίου κατά το 2013 µειώθηκε κατά 
55% σε σχέση µε το 2012 και ανήλθε σε UAH 10,93 δισ. (USD 1,32 δισ.). Ο συνολικός αριθµός 
συναλλαγών µειώθηκε ε̟ίσης κατά 55% σε 1,03 εκατ. 
 
- Συρρίκνωση στη βιοµηχανική ̟αραγωγή και τις κατασκευές 
 Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ουκρανίας, η βιοµηχανική 
̟αραγωγή της χώρας συρρικνώθηκε κατά -4,7% το 2013. Η µείωση στη βιοµηχανική 
̟αραγωγή το ∆εκέµβριο του 2013 ανήλθε σε -0,5% α̟ό το ∆εκέµβριο του 2012 (Νοέµβριος: -
4,7%).  
 Οι κατασκευές, κατά το 2013, µειώθηκαν κατά -14,5%, ενώ το λιανικό εµ̟όριο 
ανα̟τύχθηκε κατά 9,5% και η αγροτική ̟αραγωγή κατά 14%.  
 
- Αγορα̟ωλησίες συναλλάγµατος 
 Η Κεντρική Τρά̟εζα αγόρασε στη διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος εντός του 
2013 συνολικά USD 4,26 δισ. και διέθεσε USD 1,1 δισ., συνε̟ώς η καθαρή υ̟οστήριξη της 
Γκρίβνας για το 2013 ανήλθε σε USD 3,15 δισ.  
 Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα, οι ουκρανικές τρά̟εζες εντός του 2013 διέθεσαν 
στους Ουκρανούς ̟ολίτες USD 19,2 δισ. και αγόρασαν USD 16,3 δισ. Το ̟οσό των καθαρών 
αγορών συναλλάγµατος ανήλθε σε USD 2,9 δισ., τρεις φορές µικρότερο α̟ό το ̟ροηγούµενο 
έτος. Η ̟ερίοδος κατά την ο̟οία σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αγορά συναλλάγµατος ήταν τον 
∆εκέµβριο του 2013, κατά το α̟οκορύφωµα των διαδηλώσεων του "Euro-Maydan".  
 
- ∆ηµοσίευση Κρατικού Προϋ̟ολογισµού 
 Στις 21 Ιανουαρίου δηµοσιεύθηκε ο Κρατικός Προϋ̟ολογισµός της Ουκρανίας για το 
2014. Τα δηµοσιονοµικά έσοδα για το 2014 ̟ροβλέ̟εται να ανέλθουν σε UAH 395,304 δισ. 
(USD 46,6 δισ.), και τα δηµοσιονοµικά έσοδα σε UAH 462,21 δισ. (USD 54,38 δισ.). Το 
µέγιστο δηµοσιονοµικό έλλειµµα ορίζεται σε UAH 71,56 δισ. (USD 8,42 δισ.) και το όριο του 
δηµοσίου χρέους για το 2014 ορίστηκε σε UAH 585,48 δισ. (USD 68,88 δισ.). Ο ελάχιστος 
µισθός ορίζεται σε UAH 1.218 (USD 143,29) α̟ό 1ης Ιανουαρίου, UAH 1.250 α̟ό 1ης Ιουλίου 
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και UAH 1.301 α̟ό 1ης Οκτωβρίου. Τα όρια συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ Γκρίβνας 
και ∆ολαρίου Η.Π.Α. ορίζονται σε UAH 8 – 8,5 / 1 USD.  
 Ο Προϋ̟ολογισµός ̟ροβλέ̟ει ανά̟τυξη 3%, έλλειµµα 4,3% ε̟ί του ΑΕΠ και 
̟ληθωρισµό 4,7%.  
 
- Ε̟ιδείνωση ̟ροβλέψεων α̟ό διεθνείς οργανισµούς για την Ουκρανία 
 Σε έκθεση της η ο̟οία δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα 
Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (EBRD), ε̟ιδεινώνει τις ̟ροβλέψεις της για τη συρρίκνωση 
της οικονοµίας της Ουκρανίας για το 2013 α̟ό -0,5% σε -0,8% και διατηρεί την ̟ρόβλεψή 
της για οικονοµική ανάκαµψη το 2014 µε ανά̟τυξη 1,5%.  
 Ε̟ίσης, η Παγκόσµια Τρά̟εζα στην έκθεσή της του Ιανουαρίου σχετικά µε τις 
Παγκόσµιες Οικονοµικές Προο̟τικές διατήρησε την ̟ρόβλεψή της α̟ό τον Οκτώβριο του 
̟ροηγούµενου έτους για αύξηση του ΑΕΠ στην Ουκρανία κατά 2% για το 2014 αλλά 
ε̟ιδείνωσε την ̟ρόβλεψη για το 2013 σε -1,1%, α̟ό την ̟ροηγούµενη ̟ρόβλεψη για 
µηδενική ανά̟τυξη. Ε̟ίσης, η Παγκόσµια Τρά̟εζα το̟οθέτησε την Ουκρανία µεταξύ των 
χωρών οι ο̟οίες είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο φυγής κεφαλαίων.  
 
- Αξιολόγηση "Standard & Poor's" για τον τρα̟εζικό τοµέα της Ουκρανίας 
 Ο διεθνής οίκος ̟ιστολη̟τικής αξιολόγησης "Standard & Poor's" κατέταξε τον 
ουκρανικό τρα̟εζικό τοµέα στην Οµάδα 10 (την ̟ιο αδύνατη οµάδα σύµφωνα µε την 
αξιολόγησή του). Τα ̟ροβληµατικά δάνεια, σύµφωνα µε την "S&P", συµ̟εριλαµβανοµένων 
των αναδιαρθρωµένων και των µη-εξυ̟ηρετούµενων δανείων, α̟οτελούν µεγάλο ̟οσοστό 
του συνόλου (40%), το ο̟οίο είναι ̟ιθανόν να αυξηθεί σε ̟ερί̟τωση α̟ότοµης υ̟οτίµησης 
της Γκρίβνας, καθώς 34% των δανείων είναι σε ξένο νόµισµα.  
 Ε̟ίσης, η "S&P" ε̟ιδείνωσε την εκτίµησή της α̟ό το Νοέµβριο του 2013 για την 
αύξηση του ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2014 α̟ό 1,5% σε 1% και ̟ροβλέ̟ει ότι το ΑΕΠ θα 
αυξηθεί κατά 2,5% το 2015 και 3,5% το 2016.  
 
- Πώληση της ουκρανικής θυγατρικής της Τρά̟εζας Κύ̟ρου 
 Η Τρά̟εζα Κύ̟ρου συµφώνησε για την ̟ώληση της ουκρανικής της θυγατρικής. Ο 
αγοραστής είναι ένας εκ των µεγαλυτέρων ιδιωτικών ε̟ενδυτικών οµίλων της Ρωσίας, η 
"Alfa Group". Η τιµή υ̟ολογίζεται σε €225 εκατ. Η Τρά̟εζα Κύ̟ρου έχει 42 
υ̟οκαταστήµατα στην Ουκρανία. 
 
- Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ουκρανίας στο 4,5% του ΑΕΠ για το 2013 
 Σύµφωνα µε τον Πρώτο Υφυ̟ουργό Οικονοµικών της Ουκρανίας, κ. Α. Myarkovsky, 
το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας κατά το 2013 ανήλθε σε 4,5% του ΑΕΠ, αυξηµένο 
κατά 21,2% α̟ό το έλλειµµα του 2012. Σύµφωνα µε την Υ̟ηρεσία ∆ηµοσίου Ταµείου, τα 
δηµοσιονοµικά έσοδα του 2013 ανήλθαν σε UAH 339,2 δισ. (USD 39,9 δισ.) και οι 
δηµοσιονοµικές δα̟άνες έξοδα σε UAH 403,4 δισ. (USD 47,46 δισ.).  
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- Η Ουκρανία µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων ̟αραγωγών χάλυβα 
 Η ̟αραγωγή χάλυβα στην Ουκρανία το 2013 µειώθηκε κατά 0,5% σε 32,8 εκατ. 
τόνους, αλλά η χώρα ̟αρέµεινε στην δέκατη θέση µεταξύ των µεγαλύτερων ̟αραγωγών 
χάλυβα, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Ένωση Χάλυβα. Το µερίδιο της Ουκρανίας στην 
̟αγκόσµια ̟αραγωγή ανέρχεται σε ̟ερί̟ου 2%.  
 
- Αγορά ιταλικής τρα̟εζικής ε̟ένδυσης α̟ό τον Όµιλο DF 
 Ο ιταλικός τρα̟εζικός όµιλος Intesa Sanpaolo συµφώνησε να ̟ωλήσει την ουκρανική 
του θυγατρική Pravex Bank στην εταιρεία CentraGas Holding, τµήµα του οµίλου DF, 
ιδιοκτησίας του Ουκρανού µεγιστάνα, κ. D. Firtash, έναντι €74 εκατ. Η συµφωνία 
αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις µε έξι µήνες.  
 Η Intesa Sanpaolo είχε αγοράσει την Pravex Bank α̟ό την οικογένεια του ̟ρώην 
∆ηµάρχου του Κιέβου, κ. L. Chernovetsky έναντι €504 εκατ. το 2008. Η Pravex Bank ̟λέον 
α̟οτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη τρα̟εζική ε̟ένδυση του κ. Firtash µετά τη Nadra Bank, την 
ο̟οία α̟έκτησε το 2011. 
 
- Πρόγραµµα ιδιωτικο̟οιήσεων για το 2014 
 Το Ταµείο Κρατικής Περιουσίας (SPF), το ο̟οίο διαχειρίζεται τις ιδιωτικο̟οιήσεις 
στην Ουκρανία ενέκρινε τον κατάλογο των ε̟ιχειρήσεων οι ο̟οίες θα ιδιωτικο̟οιηθούν 
εντός του 2014. Ο κατάλογος ̟εριλαµβάνει τις εταιρείες "Odessa Portside Plant" 
(λι̟άσµατα), "Turboatom" (στροβιλοκινητήρες ατµού), "Azovmash" (µεταλλουργία), 
̟εριφερειακές και δηµοτικές εταιρείες ̟ροµήθειας φυσικού αερίου και ̟εριφερειακές 
εταιρείες ̟αροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 Ε̟ίσης, το Ταµείο ̟ρογραµµατίζει την ̟ώληση κρατικών ανθρακωρυχείων στις 
̟εριφέρειες του Donetsk, Luhansk, Lviv και Volyn.  
 
- Αυξηµένο δηµόσιο χρέος για το 2013 
 Το δηµόσιο χρέος (άµεσο χρέος + χρέος εγγυηµένο α̟ό το Κράτος) της Ουκρανίας για 
το 2013 αυξήθηκε κατά 20,2% σε USD 73,08 δισ. Το άµεσο εξωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε 
σε 38,2% του συνόλου και το άµεσο εσωτερικό χρέος για το 2013 σε 44% του συνόλου. Το 
εγγυηµένο α̟ό το Κράτος χρέος ανήλθε σε 17,8% του συνόλου. 
 Κατά το 2013, η Κυβέρνηση α̟ο̟λήρωσε UAH 79,8 δισ. (USD 9,39 δισ.) χρέους και 
έλαβε δάνεια ύψους UAH 145,9 δισ. (USD 17,06 δισ.). 
 
- Ανάληψη της Προεδρίας της Ενεργειακής Κοινότητας α̟ό την Ουκρανία 
 Την 1η Ιανουαρίου, η Ουκρανία ανέλαβε την Προεδρία της Ενεργειακής Κοινότητας 
για ένα έτος. Οι ̟ροτεραιότητες της Ουκρανικής Προεδρίας θα είναι η ̟ροετοιµασία 
̟ροτάσεων για την ανανέωση της ιδρυτικής συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας, η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ενεργειακών εταιρειών στην αγορά και η δηµιουργία 
α̟οτελεσµατικών µηχανισµών αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των κρατών - µελών. Ε̟ίσης, η 
Ουκρανία θα ̟ροσ̟αθήσει να διασφαλίσει την υλο̟οίηση ορισµένων α̟οφάσεων του 
Υ̟ουργικού Συµβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας όσον αφορά στην εφαρµογή του 
"τρίτου ενεργειακού ̟ακέτου" στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών - µελών. Το κύριο γεγονός 
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της Ουκρανικής Προεδρίας θα είναι η ετήσια συνεδρίαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου του 
οργανισµού, τον Σε̟τέµβριο στο Κίεβο.  
 
- Ε̟ενδύσεις α̟ό Κίνα στην κατεργασία ̟ετρελαίου 
 Σύµφωνα µε τον Υ̟ουργό Ενέργειας και Βιοµηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας, κ. E. 
Stavytsky, η ουκρανική Κυβέρνηση συζητά µε ε̟ενδυτές α̟ό την Κίνα την κατασκευή δύο 
µονάδων κατεργασίας ̟ετρελαίου στις ̟εριφέρειες της Χερσώνας και της Οδησσού. Οι 
ε̟ενδύσεις θα ανέλθουν σε USD 1,5-2 δισ. Νωρίτερα, ο κ. Stavytsky είχε αναφερθεί σε 
̟ιθανότητα ε̟ένδυσης α̟ό την κινεζική εταιρεία PetroChina στην κατασκευή σύγχρονης 
µονάδας κατεργασίας ̟ετρελαίου στην Ουκρανία.  
 
 
 
 

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Ιανουάριος 2014 

 
- Συζητήσεις για νέο δάνειο α̟ό ∆.Ν.Τ.  
 Σε συνάντηση του Μολδαβού Προέδρου, N. Timofti, µε τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τη Μολδαβία, κ. M. Snel, συζητήθηκαν θέµατα 
συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών µε σκο̟ό τη σύναψη νέου δανειακού ̟ρογράµµατος για 
το 2014, µετά την ολοκλήρωση του ̟ροηγούµενου ̟ρογράµµατος τον Α̟ρίλιο του 2013, δια 
του ο̟οίου η Μολδαβία έλαβε συνδροµή ̟ερί̟ου USD 566 εκατ.  
 Ο Μολδαβός Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον συνοµιλητή του ότι η Μολδαβία θα 
εκ̟ληρώσει όλες τις υ̟οχρεώσεις της ̟ρος το ∆.Ν.Τ. και ο κ. Snel σηµείωσε την αυξανόµενη 
σηµασία της ̟ολιτικής σταθερότητας ώστε να ε̟ιτύχει η Μολδαβία τους οικονοµικούς της 
στόχους. Ε̟ίσης, ο κ. Snel ε̟αίνεσε τις Αρχές για τις ̟ροσ̟άθειες ενδυνάµωσης της 
ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας, µέσω νοµοθετικών µεταβολών, µε 
σκο̟ό την ενίσχυση της ε̟ο̟τικής της ικανότητας.  
 
- Αυξηµένη εισροή εµβασµάτων 
 Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα της Μολδαβίας, το 2013, το σύνολο των 
ιδιωτικών χρηµατικών µεταβιβάσεων α̟ό το εξωτερικό στη Μολδαβία, οι ο̟οίες έλαβαν 
χώρα µέσω των µολδαβικών τρα̟εζών, ανήλθε σε USD 1,608 δισ., αυξηµένο κατά 7,7% α̟ό 
το 2012. Η ̟λειονότητα των εµβασµάτων είναι σε Ευρώ, ∆ολάρια Η.Π.Α. και Ρούβλια. 
Σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας, κ. D. Dragutanu, για το 
2014 αναµένεται µείωση των εµβασµάτων σε Ρούβλια. Το ανώτερο ετήσιο ̟οσό εµβασµάτων 
κατεγράφη το 2008 και ανήλθε σε USD 1,66 δισ.  
 
- Ενδιαφέρον ΕΙΒ για ̟ρογράµµατα ̟ροώθησης εξαγωγών µολδαβικών ̟ροϊόντων 
 Σύµφωνα µε τον Αντι̟ρόεδρο της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ε̟ενδύσεων (ΕΙΒ), κ. W. 
Molterer, η Τρά̟εζα ενδιαφέρεται να υ̟οστηρίξει ένα ̟ρόγραµµα µε σκο̟ό την ̟ροώθηση 
των εξαγωγών των µολδαβικών γεωργικών ̟ροϊόντων στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Το εν λόγω 
̟ρόγραµµα θα ̟αράσχει φτηνούς χρηµατοδοτικούς ̟όρους σε ε̟ιχειρηµατίες στον 
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αγροτικό τοµέα οι ο̟οίοι ενδιαφέρονται να ε̟εκτείνουν την ̟αραγωγική τους ικανότητα 
και να βελτιώσουν την ̟οιότητα των ̟ροϊόντων τους ώστε να συµµορφωθούν µε τα 
ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α.  
 Η ΕΙΒ ̟ροτίθεται ε̟ίσης να ̟αράσχει συνδροµή για την υλο̟οίηση έργων στην 
α̟οκατάσταση δρόµων και ̟ρογραµµάτων για την ̟ροσαρµογή της ε̟αγγελµατικής 
εκ̟αίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
 
- Κατάταξη της Μολδαβίας στο ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας  

 Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος Heritage και της 
Wall Street Journal, η Μολδαβία κατατάσσεται 110η α̟ό 178 χώρες και 39η µεταξύ 43 χωρών 
στην ευρω̟αϊκή ̟εριφέρεια, µε βαθµολογία 57,3 /100 - κατά 1,8 βαθµούς υψηλότερα α̟ό το 
̟ροηγούµενο έτος - µε βελτιώσεις σε έξι α̟ό τις 10 οικονοµικές ελευθερίες 
συµ̟εριλαµβανοµένης της ελευθερίας στις ε̟ενδύσεις, τον έλεγχο των δηµοσίων δα̟ανών, 
τη νοµισµατική ελευθερία και την ελευθερία στο ε̟ιχειρείν.  
 
- Σχεδιασµός Ρουµανίας για µεσο̟ρόθεσµη ενεργειακή κάλυψη Μολδαβίας 
 Σύµφωνα µε συνέντευξη του Ρουµάνου Υ̟ουργού για την Ενέργεια, κ. C. Nita, στο 
εθνικό ειδησεογραφικό ̟ρακτορείο Agerpres, η Ρουµανία εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης 
όλων των αναγκών της Μολδαβίας σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Σύµφωνα µε 
τον ίδιο, όµως, για να καταστεί εφικτός ο εν λόγω σχεδιασµός, ο διαχειριστής του 
συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου της Ρουµανίας, Transgaz, και ο διαχειριστής του 
συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουµανίας, Transelectrica, θα ̟ρέ̟ει να 
̟ρογραµµατίσουν τις α̟αραίτητες ε̟ενδύσεις εντός 2-3 ετών.  
 Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Nita σηµείωσε ότι, αν και ο αγωγός Ιασίου - Ungheni έχει 
ολοκληρωθεί, συνεχίζει να υφίσταται το θέµα των εργασιών για την ε̟έκτασή του ̟ρος το 
Κισινάου, και ότι α̟αιτείται συνδροµή α̟ό την Ευρ. Ε̟ιτρο̟ή για την ̟εραιτέρω 
διασύνδεση. Ο κ. Nita υ̟ογράµµισε, ̟άντως, ότι η χώρα του θα εξάγει φυσικό αέριο µόνο 
αφού καλυφθούν οι εσωτερικές ανάγκες κατανάλωσης της Ρουµανίας, ή αν υ̟άρξουν άλλες 
̟ηγές ό̟ως ̟.χ. α̟ό τη Μαύρη Θάλασσα.  
 Για την ηλεκτρική ενέργεια, ο Ρουµάνος Υ̟ουργός ̟ροσέθεσε ότι υ̟άρχουν 
συζητήσεις για µελέτες σκο̟ιµότητας όσον αφορά στη δηµιουργία σταθµού µετατρο̟ής 
(back-to-back) στο Vulcanesti για την ̟ώληση 500-600 MW αλλά οι σχετικές εργασίες 
χρειάζονται άνω του ενός έτους για να ολοκληρωθούν και α̟αιτούν ε̟ένδυση €60-65 εκατ.  
 
- Συνεχίζεται το ρωσικό εµ̟άργκο στις εισαγωγές µολδαβικών οινο̟νευµατωδών / 

Άνοιγµα ευρω̟αϊκής αγοράς 
 Οι δια̟ραγµατεύσεις για την άρση του εµ̟άργκο στις εισαγωγές µολδαβικών 
οινο̟νευµατωδών ̟οτών στη Ρωσία, µετά την ̟ρώτη τους αναβολή το ∆εκέµβριο του 2013, 
φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν ακόµη ̟ερισσότερο, καθώς σύµφωνα µε δηλώσεις του 
Μολδαβού Υ̟ουργού Γεωργίας και Τροφίµων, κ. V. Bumacov, η ρωσική ̟λευρά είναι, αυτή 
τη στιγµή, ιδιαίτερα α̟ασχοληµένη µε τη διοργάνωση των Χειµερινών Ολυµ̟ιακών 
Αγώνων στο Σότσι, και είναι ανώφελο να ε̟ιδιώκεται α̟ό ̟λευράς Μολδαβίας διάλογος ε̟ί 
του θέµατος.  
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 Υ̟ενθυµίζεται ότι η ρωσική οµοσ̟ονδιακή ε̟ο̟τική αρχή για τα καταναλωτικά 
αγαθά "Rospotrebnadzor" διέκοψε τις εισαγωγές µολδαβικών οινο̟νευµατωδών ̟οτών στη 
Ρωσία, το Σε̟τέµβριο του 2013, ε̟ικαλούµενη την ανίχνευση ιχνών ζιζανιοκτόνων και 
διβουτυλίου, χωρίς να ̟αράσχει στοιχεία για συγκεκριµένες ̟ερι̟τώσεις ̟αραβίασης των 
σχετικών κανόνων ̟οιότητας. Σύµφωνα, µάλιστα, µε τη µολδαβική ̟λευρά, µεγαλύτερες 
̟οσότητες των ανιχνευθεισών ουσιών γίνονται ε̟ιτρε̟τές στο εµφιαλωµένο νερό ̟ου 
κυκλοφορεί στη Ρωσία. Οι ζηµίες δε α̟ό τη συνέχισή της α̟αγόρευσης υ̟ολογίζονται σε €4 
εκατ. µηνιαίως για τους Μολδαβούς οινο̟αραγωγούς καθώς, σύµφωνα µε µολδαβικά 
στοιχεία, ̟ριν το εµ̟άργκο ̟ερί̟ου 28% της οινικής ̟αραγωγής της Μολδαβίας εξαγόταν 
στη Ρωσία. 


