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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α̟ρίλιος 2014 

 
- Έγκριση δανειοδοτικού ̟ρογράµµατος ∆.Ν.Τ.  
 Μετά α̟ό αξιολόγηση της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης της χώρας και 
κατό̟ιν διαβουλεύσεων είκοσι ηµερών στο Κίεβο µεταξύ κλιµακίου του ∆ΝΤ και των 
ουκρανικών Αρχών, ενεκρίθη α̟ό το ∆.Σ. του ∆.Ν.Τ. διετές δανειοδοτικό ̟ρόγραµµα 
οικονοµικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, ύψους USD 17 δισ., µε στόχο την κάλυψη των 
τρεχουσών υ̟οχρεώσεων της χώρας και την α̟οφυγή ̟ιθανής χρεωκο̟ίας.  
 Η ̟ρώτη δόση, ύψους USD 3,2 δισ., θα εκταµιευθεί άµεσα για την αντιµετώ̟ιση των 
ταµειακών αναγκών της χώρας. Α̟ό αυτή την ̟ρώτη δόση, τα USD 2 δισ., θα χορηγηθούν 
για τη στήριξη του Προϋ̟ολογισµού.  
 Προϋ̟όθεση για την τµηµατική α̟οδέσµευση των εγκριθέντων ̟όρων α̟οτελεί η 
άµεση εφαρµογή δέσµης οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, µε ̟εραιτέρω ̟εριστολή των 
δηµοσιονοµικών δα̟ανών και αύξηση των εσόδων (αύξηση φόρων, ̟άγωµα κατώτατου 
µισθού, υ̟ερδι̟λασιασµός λιανικής τιµής φυσικού αερίου οικιακής χρήσης, κ.α.).  
 
- Μακρο-οικονοµική Βοήθεια α̟ό την Ε.Ε. 
 Ο Αντι̟ρόεδρος της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, κ. S. Kallas, υ̟έγραψε Μνηµόνιο 
Κατανόησης σχετικά µε δανειακό ̟ρόγραµµα Μακρο-Οικονοµικής Βοήθειας ύψους €1 
δισ. Το εν λόγω ̟ρόγραµµα έχει σκο̟ό να συνδράµει την Ουκρανία οικονοµικά και 
χρηµατοοικονοµικά και α̟οτελεί τµήµα του ̟ακέτου στήριξης της Ουκρανίας το ο̟οίο 
ανακοινώθηκε στις 5 Μαρτίου. Το εν λόγω δάνειο θα συνδυαστεί α̟ό την Ε.Ε. µε 
̟ρόγραµµα Μακρο-οικονοµικής Βοήθειας ύψους €650 εκατ. το ο̟οίο είχε εγκριθεί 
νωρίτερα.  
 Η εκταµίευση των σχετικών κονδυλίων εξαρτάται α̟ό συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις 
υλο̟οίησης στοχευµένης οικονοµικής ̟ολιτικής α̟ό ουκρανικής ̟λευράς – ό̟ως αυτές 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο εν λόγω Μνηµόνιο και εστιάζουν στη διαχείριση των δηµοσίων 
οικονοµικών και την κατα̟ολέµηση της διαφθοράς, το εµ̟όριο και τη φορολογία, τις 
µεταρρυθµίσεις στον ενεργειακό και το χρηµατο̟ιστωτικό τοµέα, την ̟αροχή κοινωνικών 
ε̟ιδοµάτων στα ευάλωτα τµήµατα του ̟ληθυσµού κ.α. – καθώς και την έγκριση 
δανειακής σύµβασης α̟ό το ∆.Ν.Τ., η ο̟οία έχει ήδη συναφθεί.  
 
- Χρηµατοδότηση α̟ό την Παγκόσµια Τρά̟εζα 
 Η ουκρανική Κυβέρνηση ξεκίνησε δια̟ραγµατεύσεις µε την Παγκόσµια Τρά̟εζα 
σχετικά µε το ∆εύτερο Πρόγραµµα Αστικών Υ̟οδοµών το ο̟οίο θα στοχεύει σε 
ε̟ενδύσεις τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής α̟όδοσης στις υ̟οδοµές για το νερό και την 
υγιεινή, αξίας USD 350 εκατ., σύµφωνα µε δηλώσεις του Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης 
και Υ̟ουργού Περιφερειακής Ανά̟τυξης, ∆όµησης, Στέγασης και Κοινοτικών 
Υ̟ηρεσιών, κ. V. Hroysman, στις 13 Α̟ριλίου.  
 Την ίδια ηµέρα, η ουκρανική Κυβέρνηση ψήφισε διάταγµα για την ̟ροετοιµασία 
των α̟αραίτητων εγγράφων για τη χορήγηση δανείου USD 750 εκατ. α̟ό την Παγκόσµια 
Τρά̟εζα, το ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται να εκταµιευθεί εντός του Μαΐου µε σκο̟ό της 
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χρηµατοδότηση του Προϋ̟ολογισµού και την εκτέλεση των συµφωνηθεισών 
µεταρρυθµίσεων.  
 
- Χρηµατοδότηση EBRD για οδική α̟οκατάσταση και ε̟ιχειρηµατική συνδροµή  

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας Ανασυγκρότησης και 
Ανά̟τυξης (EBRD) ενέκρινε στις 8 Α̟ριλίου την εκταµίευση €350 εκατ. για την 
Ουκρανία. Ποσό €200 εκατ. ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιηθεί για την υ̟οστήριξη του 
̟ρογράµµατος των Πανευρω̟αϊκών ∆ιαδρόµων, µε σκο̟ό την α̟οκατάσταση των 
οδικών τµηµάτων M05 Κιέβου – Οδησσού και Μ01 Κιέβου-Τσερνκίγκιβ, ̟ου α̟οτελούν 
τµήµα του ∆ιαδρόµου ΙΧ. Το ̟ρόγραµµα θα ̟εριλαµβάνει και άλλα οδικά τµήµατα και 
θα χρησιµο̟οιηθεί για τη χρηµατοδότηση συµβάσεων οδικής συντήρησης και βελτιώσεων 
οδικής ασφάλειας. Ποσό €150 εκατ. θα χρησιµο̟οιηθεί για τη συνδροµή εταιρειών ̟ου 
αντιµετω̟ίζουν δυσκολίες λόγω της κρίσης και της µειωµένης δυνατότητας εξωτερικής 
χρηµατοδότησης.  
 
- Συνδροµή α̟ό Ια̟ωνία 
 Η Ια̟ωνία ̟ρόκειται να ̟αράσχει συνδροµή ύψους USD 1,5 δισ. στην Ουκρανία 
συµ̟εριλαµβανοµένου ̟οσού USD 1,1 δισ. το ο̟οίο ̟ρόκειται να χρησιµο̟οιηθεί για τον 
εκσυγχρονισµό του σταθµού ε̟εξεργασίας λυµάτων του Bortnychi, το ο̟οίο είναι το µόνο 
σύστηµα ε̟εξεργασίας λυµάτων στο Κίεβο.  
 
- Σηµαντική µείωση του εµ̟ορίου µε τη Ρωσία 

 Σύµφωνα µε δηλώσεις του Ουκρανού Υ̟ουργού Εµ̟ορίου και Οικονοµικής 
Ανά̟τυξης, κ. P. Sheremeta, το εµ̟όριο της Ουκρανίας µε τη Ρωσία κατά το δίµηνο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου έχει µειωθεί κατά 25% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 
2013.  
 Ε̟ίσης, σύµφωνα µε την ένωση µεταλλουργικών εταιρειών της Ουκρανίας, 
"Metalurhprom", οι ̟ωλήσεις των ουκρανικών µεταλλουργικών ̟ροϊόντων στη Ρωσία 
έχουν µειωθεί κατά 30%.  
 
- Περιορισµοί εισαγωγών ουκρανικών ̟ροϊόντων και α̟ό το Καζακστάν – 

Ε̟ικείµενη ε̟έκταση στις α̟αγορεύσεις ρωσικών εισαγωγών α̟ό την Ουκρανία – 

Ουκρανικές αντιδράσεις 
 Μετά τους ̟εριορισµούς ̟ου ε̟έβαλαν οι ρωσικές αρχές στις εισαγωγές ουκρανικών 
γαλακτοκοµικών, η Υ̟ηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του Καζακστάν ε̟έβαλε µε τη 
σειρά της α̟αγόρευση στην εισαγωγή και ̟ώληση τυριών α̟ό ̟έντε ουκρανικές εταιρείες. 
Ε̟ίσης, η νέα ε̟ικεφαλής της ρωσικής Οµοσ̟ονδιακής Ε̟ο̟τικής Αρχής για τα 
Καταναλωτικά Αγαθά "Rospotrebnadzor", κα Anna Popova, δήλωσε ότι δεν α̟οκλείει την 
ε̟έκταση του καταλόγου των ουκρανικών ̟ροϊόντων τα ο̟οία δεν θα εισάγονται στη 
Ρωσία, ενώ σύµφωνα µε δηλώσεις του Υ̟ουργού Γεωργίας της Ρωσίας, κ. N. Fedorov, τα 
ουκρανικά τρόφιµα είναι ̟ιθανόν να αντικατασταθούν στις ρωσικές αγορές α̟ό τρόφιµα 
α̟ό τη Λευκορωσία. 
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 Α̟ό την άλλη ̟λευρά, ο Πρωθυ̟ουργός της Ουκρανίας, κ. A. Yatseniuk, δήλωσε ότι 
η Ουκρανία σκο̟εύει να ̟ροβεί σε καταγγελία στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµ̟ορίου 
σχετικά µε τους ̟εριορισµούς στο εµ̟όριο ̟ου έχει ε̟ιβάλει η Ρωσία. Ταυτόχρονα, 
σύµφωνα µε δηλώσεις της Εκτελεστικής ∆ιευθύντριας του European Business Association 
στο Κίεβο, κας Α. Derevyanko, το ανε̟ίσηµο µ̟οϊκοτάζ στα ρωσικά ̟ροϊόντα το ο̟οίο 
οργανώθηκε α̟ό τους ̟ολίτες µετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριµαία φαίνεται ότι 
λειτουργεί, αν και είναι αδύνατον, σύµφωνα µε την ίδια, η Ουκρανία να διακόψει 
εντελώς την κατανάλωση ρωσικών ̟ροϊόντων λόγω έλλειψης βιώσιµων εναλλακτικών 
λύσεων, ιδίως όσον αφορά στα καύσιµα. 
 
- ΑΕΠ και ελλείµµατα 
 Το ουκρανικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του 2014 κατά -1,1% σε σχέση 
µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013. Σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2013, το ΑΕΠ 
µειώθηκε κατά -2%. Σύµφωνα µε ̟ροβλέψεις του ∆.Ν.Τ., το ΑΕΠ θα µειωθεί κατά -5% για 
την Ουκρανία το 2014.  
 Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας κατά το ̟ρώτο τρίµηνο ανήλθε σε UAH 4,13 
δισ. (USD 375 εκατ.), µειωµένο κατά -8,6% α̟ό το ̟ρώτο τρίµηνο του 2013, σύµφωνα µε το 
Υ̟ουργείο Οικονοµικών.  
 Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα, το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών αναµένεται να µειωθεί σε 4-4,5% του ΑΕΠ για το 2014 έναντι 9% του ΑΕΠ το 
2013. 
 
- Ζηµίες στην Ουκρανία α̟ό την κατοχή της Κριµαίας 
 Σύµφωνα µε τον Ουκρανό Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, κ. P. Petrenko, η Ουκρανία έχει 
υ̟ολογίσει τις ζηµίες ̟ου υ̟έστη α̟ό τη ρωσική κατοχή στην Κριµαία σε UAH 950 δισ. 
(USD 86 δισ.), ε̟ι̟λέον διαφυγόντων κερδών. Ε̟ίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο, το ̟οσό αυτό 
δεν συµ̟εριλαµβάνει την αξία του ορυκτού ̟λούτου της υφαλοκρη̟ίδας της Κριµαίας.  
 Η Ουκρανία ετοιµάζεται να υ̟οβάλει τις α̟αιτήσεις ενώ̟ιον διεθνών δικαστηρίων 
για τη λήψη α̟οζηµίωσης λόγω της ζηµίας ̟ου υ̟έστη στην Κριµαία.  
 
- Πρόβλεψη για µείζονα αύξηση του δηµοσίου χρέους 
 Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών ̟ροβλέ̟ει ότι το δηµόσιο χρέος της Ουκρανίας το 2014 
θα αυξηθεί κατά 37,6% σε UAH 804 δισ. (USD 73,09 δισ.), ήτοι σε 52,7% του ΑΕΠ. 
Σηµειωτέον ότι 43,3% του χρέους στο τέλος του 2013 ήταν σε ουκρανικές Γκρίβνες, 43,9% 
σε ∆ολάρια ΗΠΑ, 9,1% σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα, 3,4% σε Ευρώ και 0,3% σε 
ια̟ωνικά Γιέν.  
 Ε̟ίσης, σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο, ε̟ι̟λέον της αύξησης UAH 129,3 δισ. (USD 
11,75 δισ.) στις υ̟οχρεώσεις της Ουκρανίας λόγω της υ̟οτίµησης του εθνικού νοµίσµατος, 
το δηµόσιο χρέος της χώρας θα αυξηθεί λόγω της κεφαλαιο̟οίησης του χρέους της 
κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftohaz Ukrayiny, της χρηµατοδότησης µέσω δανεισµού 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και της ανακεφαλαιο̟οίησης των τρα̟εζών. 

Αναµένεται ότι οι ̟ληρωµές για το δηµόσιο χρέος κατά το τρέχον έτος θα 
αυξηθούν κατά 39,2% σε σχέση µε το 2013, σε UAH 115,2 δισ.  
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- Προβλέψεις δηµοσιονοµικής ̟ολιτικής για το 2015 
 Το Υ̟ουργείο Οικονοµικών δηµοσίευσε ̟ροσχέδιο της δηµοσιονοµικής ̟ολιτικής 
για το 2015, στο ο̟οίο θα βασιστεί και ο Προϋ̟ολογισµός, σύµφωνα µε το ο̟οίο η 
Κυβέρνηση αναµένει ανάκαµψη για το ε̟όµενο έτος. Προβλέ̟εται ότι το ονοµαστικό 
ΑΕΠ θα ανέλθει σε UAH 1,742 δισ. (USD 158 δισ.) αυξηµένο κατά 1,7%, ο ̟ληθωρισµός θα 
φτάσει σε 5,4% και η ανεργία σε 7,8%. Η ισοτιµία της Γκρίβνας θα ̟αραµείνει ευέλικτη, 
ανάλογα µε την κατάσταση στη διατρα̟εζική αγορά.  
 
- Αύξηση του ̟ροεξοφλητικού ε̟ιτοκίου και α̟οσύνδεση 14 τρα̟εζών α̟ό τη 

διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος 
 Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας αύξησε το ετήσιο ̟ροεξοφλητικό ε̟ιτόκιό της 
σε 9,5% α̟ό 6,5%, ό̟ου βρισκόταν α̟ό τις 13 Αυγούστου 2013, και το ε̟ιτόκιο 
αναχρηµατοδότησης σε 19%. Η εν λόγω α̟όφαση ελήφθη µε σκο̟ό τον ̟εριορισµό των 
̟ληθωριστικών ̟ιέσεων και την εξισορρό̟ηση της κατάστασης στη νοµισµατική αγορά.  

Η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας α̟οσύνδεσε ̟ροσωρινά 14 τρά̟εζες α̟ό τη 
διατρα̟εζική αγορά συναλλάγµατος λόγω της ̟ρακτικής ̟ου ακολούθησαν µε διόγκωση 
ισοτιµιών µε σκο̟ό το κέρδος, η ο̟οία οδήγησε, σύµφωνα µε την Κεντρική τρά̟εζα, σε 
α̟οσταθερο̟οίηση της Γκρίβνας και στη δηµιουργία αρνητικών ̟ροσδοκιών για το 
εθνικό νόµισµα. Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας, κ. S. Kubiv, δήλωσε 
ότι οι εν λόγω τρά̟εζες βρίσκονται υ̟ό έλεγχο και αν ε̟ιβεβαιωθούν οι ̟αραβάσεις τους, 
µ̟ορεί να χάσουν τις άδειες λειτουργίας τους.  
 
- Μειώσεις στην βιοµηχανική ̟αραγωγή και αυξήσεις στην αγροτική ̟αραγωγή 

 Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Ε̟ιτρο̟ή της Ουκρανίας, η βιοµηχανική 
̟αραγωγή της Ουκρανίας συρρικνώθηκε το Μάρτιο του 2014 κατά -6,8% σε σχέση µε το 
Μάρτιο του 2013, σε συνέχεια των µειώσεων του Ιανουαρίου κατά -5% και του 
Φεβρουαρίου κατά -3,7%.  
 Αντιθέτως, κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του 2014, η αγροτική ̟αραγωγή αυξήθηκε κατά 
6%. 
 
- Εξέλιξη ισοτιµίας της Γκρίβνας 
 Στο τέλος του Α̟ριλίου, η ισοτιµία της Γκρίβνας µε το ∆ολάριο Η.Π.Α. ανερχόταν 
σε USD 1 / UAH 11,4, και µε το Ευρώ σε EUR 1 / UAH 15,76, αυξηµένη κατά 43% και για 
τα δύο νοµίσµατα α̟ό τις αρχές του έτους.  
 Σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή της Κεντρικής Τρά̟εζας της Ουκρανίας, κ. S. Kubiv, η 
ισοτιµία αντικατο̟τρίζει την τρέχουσα κατάσταση στην ο̟οία βρίσκεται η εθνική 
οικονοµία, κατά τη γνώµη του, όµως, το εθνικό νόµισµα θα ισχυρο̟οιηθεί κατό̟ιν της 
λήψης της χρηµατοοικονοµικής βοήθειας α̟ό το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την 
Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (EBRD).  
 Σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας, κ. A. Yatsenyuk, ένας εκ των λόγων 
της διολίσθησης της Γκρίβνας είναι και η α̟οσταθερο̟οίηση των ανατολικών 
̟εριφερειών της χώρας.  
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- Πληθωρισµός σε αύξηση 
 Σύµφωνα µε την Κρατική Στατιστική Υ̟ηρεσία της Ουκρανίας, ο ̟ληθωρισµός για 
το Μάρτιο ανήλθε σε 2,2% σε σχέση µε τον Φεβρουάριο, ε̟ιταχυνόµενος σε σχέση µε τον 
̟ροηγούµενο µήνα κατά 3,7 φορές. Ο δείκτης τιµών ̟αραγωγού για το Μάρτιο αυξήθηκε 
κατά 2,7% σε σχέση µε τον Φεβρουάριο.  
 
- Εισοδήµατα και µισθοί 
 Το ονοµαστικό εισόδηµα των ουκρανικών νοικοκυριών για το 2013 αυξήθηκε κατά 
5,3% σε σχέση µε το 2012 σε UAH 1,53 τρισ. Το µέσο ετήσιο εισόδηµα για τον ουκρανικό 
̟ληθυσµό το 2013 ανήλθε σε UAH 26.200 (USD 2.380) ή ̟ερί̟ου UAH 2.200 (USD 200) το 
µήνα.  
 Ο µέσος µισθός για τον Μάρτιο του 2014 στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά ̟ερί̟ου 7% 
σε UAH 3.400 (USD 309).  
 
- Σχεδιασµός για τη µείωση του αριθµού των φόρων 
 Σύµφωνα µε τον Πρωθυ̟ουργό της Ουκρανίας, κ. A. Yatsenyuk, η ουκρανική 
Κυβέρνηση έχει ετοιµάσει τρο̟ο̟οιήσεις στο Φορολογικό Κώδικα ̟ου θα εισάγουν 
χαλαρότερο φορολογικό ̟λαίσιο στη χώρα α̟ό το 2016, µε µείωση του αριθµού των 
φόρων α̟ό 22 – ̟ου είναι σήµερα – σε οκτώ. Στόχος, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι η 
κατα̟ολέµηση της διαφθοράς και η λειτουργία διαφανών και σαφών µηχανισµών. 
 
- Συµφωνία µε Σλοβακία για ̟ροµήθεια φυσικού αερίου µε αντίστροφη ροή  
 Ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας, 
Ukrtranshaz, και ο διαχειριστής του δικτύου µεταφοράς φυσικού αερίου της Σλοβακίας, 
Eustream, υ̟έγραψαν, στις 29 Α̟ριλίου, στη Μ̟ρατισλάβα, συµφωνία για ̟ροµήθεια 
φυσικού αερίου σε αντίστροφη ροή. Η εν λόγω συµφωνία ̟ροβλέ̟ει δύο ε̟ιλογές, ήτοι, 
την "ελάσσονα αντίστροφη ροή» η ο̟οία θα ξεκινήσει στο εγγύς µέλλον και αφορά στη 
µεταφορά 8 δισ. κ.µ. ετησίως στην Ουκρανία µέσω του ανενεργού αγωγού Vojany-
Uzhhorod , και την "µείζονα αντίστροφη ροή», η ο̟οία αφορά µεταφορά έως και 30 δισ. 
κ.µ. ετησίως µέσω αγωγού ο ο̟οίος χρησιµο̟οιείται µόνο µερικώς α̟ό τη Ρωσία για 
µεταφορά φυσικού αερίου ̟ρος τη ∆ύση.  
 Αν και η δεύτερη είναι η ̟ροτιµώµενη λύση για την Ουκρανία, για την υλο̟οίησή 
της θα α̟αιτηθούν δια̟ραγµατεύσεις µε την Gazprom. Η λύση αυτή µ̟ορεί να 
ανεξαρτητο̟οιήσει ̟λήρως την Ουκρανία α̟ό τις άµεσες εισαγωγές φυσικού αερίου α̟ό 
τη Ρωσία.  
 Οι ̟ροµήθειες θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο και αναµένεται ότι ο αγωγός Vojany-
Uzhhorod θα έχει τεθεί σε ̟λήρη λειτουργία έως τον Οκτώβριο.  
 
- Πρόστιµο για αγορά µικρότερης α̟ό τη συµφωνηθείσα ̟οσότητα ρωσικού 

φυσικού αερίου 

 Στις 23 Α̟ριλίου, η Gazprom αιτήθηκε ε̟ισήµως α̟ό την Ουκρανία την ̟ληρωµή 
̟ροστίµου ύψους USD 11,4 δισ. λόγω της αγοράς α̟ό την Ουκρανία ̟οσότητας φυσικού 
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αερίου µικρότερης α̟ό τη συµφωνηθείσα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τη διάταξη "αγόρασε-ή-
̟λήρωσε" στη µεταξύ τους σύµβαση για την ̟ροµήθεια φ.α., σύµφωνα µε την ο̟οία ο 
̟ελάτης οφείλει να καταβάλει την ̟λήρη τιµή για τις συµφωνηθείσες ̟οσότητες ακόµα 
και αν δεν τις ̟ροµηθευτεί.  
 Το εν λόγω ̟ρόστιµο έρχεται σε συνέχεια ε̟ιστολής του Ρώσου Προέδρου κ. V. 
Putin, ̟ρος τους ευρω̟αίους ηγέτες, στην ο̟οία ανέβαζε το σχετικό χρέος της Ουκρανίας 
σε USD 18,4 δισ.  
 
- Αυξήσεις στα τιµολόγια φυσικού αερίου οικιακής χρήσης 
 Στις 3 Α̟ριλίου, η Εθνική Ρυθµιστική Ε̟ιτρο̟ή Ενέργειας (NERC) ενέκρινε αύξηση 
στα τιµολόγια φυσικού αερίου οικιακής χρήσης κατά 56% κατά µέσο όρο. Ο Υ̟ουργός 
Οικονοµικών κ. O. Shlapak, σηµείωσε ότι οι υψηλότερες τιµές θα ε̟ηρεάσουν µόνο τα 
νοικοκυριά τα ο̟οία καταναλώνουν µεγάλες ̟οσότητες φ.α. και έχουν ε̟αρκή 
εισοδήµατα για να καταβάλουν τις νέες τιµές. Η Υ̟ουργός Κοινωνικής Πολιτικής, κα L. 
Denysova, δήλωσε ότι οι οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα θα λάβουν ε̟ιδόµατα και θα 
καταβάλουν τις ̟ροηγούµενες χαµηλότερες τιµές.  
 Η ουκρανική Κυβέρνηση ενέκρινε ε̟ίσης στις 17 Α̟ριλίου χρονοδιάγραµµα για την 
αύξηση των τιµών φυσικού αερίου οικιακής χρήσης για την ̟ερίοδο 2015-17. 
Τοιουτοτρό̟ως, συστήνεται στη NERC να αυξήσει τις τιµές κατά 40% α̟ό 1ης Μαΐου 2015, 
20% α̟ό 1ης Μαΐου 2016 και 20% α̟ό 1ης Μαΐου 2017.  
 
- Περαιτέρω µειώσεις στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα 
 Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας, την 1η Α̟ριλίου 2014, τα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας ανέρχονταν σε USD 15,08 δισ., κατά 2,47% ή USD 
382 εκατ. χαµηλότερα α̟ό την 1η Μαρτίου. 
 Α̟ό τις αρχές του έτους, τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας µειώθηκαν κατά 
26,14%, ήτοι USD 5,34 δισ.  
 
- Α̟ώλειες α̟ό διαφθορά και ̟ροεισ̟ράξεις φόρων 
 Σύµφωνα µε τον Ουκρανό Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, κ. P. Petrenko, οι α̟ώλειες α̟ό 
τον Προϋ̟ολογισµό του 2013, λόγω της διαφθοράς της ̟ροηγούµενης Κυβέρνησης 
ανήλθαν σε UAH 300 δισ. (USD 27,27 δισ.). Ε̟ίσης, σύµφωνα µε τον Ανα̟ληρωτή 
Υ̟ουργό Εσόδων και Φόρων, εκλεί̟ει µείζον τµήµα δηµοσιονοµικών εσόδων για το 
τρέχον έτος, καθώς τα ̟εριφερειακά τµήµατα του Υ̟ουργείου ήταν υ̟οχρεωµένα κατό̟ιν 
εντολών α̟ό την τότε ηγεσία, να α̟οσ̟ούν α̟ό τους φορολογούµενους ̟ροκαταβολικές 
̟ληρωµές φόρων µε κάθε δυνατό τρό̟ο.  
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Α̟ρίλιος 2014 

 
- Προβλέψεις για τη µολδαβική οικονοµία 
 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ̟ροβλέ̟ει ότι η µολδαβική οικονοµία θα σηµειώσει 
ανά̟τυξη 3,5% για το 2014 και 4,5% για το 2015, κατό̟ιν της σηµαντικότατης αύξησης 
του ΑΕΠ κατά 8,9%, το 2013. Το ∆ΝΤ θεωρεί ότι οι βραχυ̟ρόθεσµες ̟ροο̟τικές είναι 
ευνοϊκές αλλά υ̟άρχουν ορισµένοι κίνδυνοι λόγω της εύθραυστης θέσης στην ο̟οία 
βρίσκονται οι κύριοι εµ̟ορικοί εταίροι της χώρας, υ̟ογραµµίζοντας ότι µια κλιµάκωση 
της κρίσης στην Ουκρανία µ̟ορεί να έχει σηµαντικές αρνητικές συνέ̟ειες για την 
οικονοµία της ̟εριοχής. Το ∆.Ν.Τ.  ̟ροβλέ̟ει ε̟ίσης ̟ληθωρισµό 5,2% για το 2014. 
 Το Υ̟ουργείο Οικονοµίας της Μολδαβίας αναµένει ανά̟τυξη 4% για το 2014, και η 
Παγκόσµια Τρά̟εζα 2% για το 2014 και 4-4,5% για την ̟ερίοδο 2015-2017. 
 
- Κατάργηση φόρου στους ξηρούς καρ̟ούς 
 Καταργείται ο φόρος 1,5% ε̟ί των εξαγόµενων ξηρών καρ̟ών σύµφωνα µε 
νοµοθεσία ̟ου ψήφισε το µολδαβικό Κοινοβούλιο στις 16 Α̟ριλίου. Μέχρι την 
κατάργησή του ο φόρος χρησιµο̟οιούταν για τη χρηµατοδότηση του τοµέα, όµως ̟αρά 
τη µετέ̟ειτα κατάργηση του σχετικού ταµείου, ο φόρος είχε ̟αραµείνει.  
 Σύµφωνα µε εκ̟ροσώ̟ους του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, ο εν λόγω φόρος ήταν 
αντίθετος στις δεσµεύσεις ̟ου είχε αναλάβει η Μολδαβία ενώ̟ιον του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµ̟ορίου (Π.Ο.Ε.). 
 Η Μολδαβία εξάγει ετησίως 11-13.000 τόνους ξηρών καρ̟ών, κυρίως στην Ε.Ε. 
 
- Έγκριση διαδροµής Οδικού ∆ακτυλίου Ευξείνου Πόντου 
 Τα Υ̟ουργεία Μεταφορών της Μολδαβίας της Ρουµανίας και της Ουκρανίας 
ενέκριναν τη διαδροµή του Οδικού ∆ακτυλίου του Ευξείνου Πόντου στις ε̟ικράτειές τους 
στις 16 Α̟ριλίου. Η διαδροµή θα έχει δύο κατευθύνσεις για τη Μολδαβία, α̟ό την 
Οδησσό στο Βουκουρέστι µέσω Κισινάου – Ungheni και α̟ό την Οδησσό στο Βουκουρέστι 
µέσω Reni - Giurgiulesti - Galati.  
 Ο Υ̟ουργός Μεταφορών και Οδικών Υ̟οδοµών της Μολδαβίας, κ. V. Botnari 
δήλωσε ότι το Κισινάου συµ̟εριλαµβάνεται στη διαδροµή ώστε να ε̟ιτρα̟εί η 
διασύνδεση του ∆ακτυλίου µε τη σηµαντική ροή µεταφορών ε̟ί των κυρίων αξόνων της 
Ε.Ε. 
 
- Μείωση µολδαβικών εξαγωγών στη Ρωσία 
 Οι µολδαβικές εξαγωγές στη ρωσική αγορά µειώθηκαν κατά -28,5% κατά τους δύο 
̟ρώτους µήνες του 2014 έναντι της αντίστοιχης ̟εριόδου του 2013, ως α̟οτέλεσµα της 
ρωσικής α̟αγόρευσης εισαγωγών οινο̟νευµατωδών ̟οτών και της οικονοµικής 
ε̟ιβράδυνσης της Ρωσίας και της ε̟ακόλουθης µείωσης της ζήτησης.  
 Σύµφωνα µε τις µολδαβικές στατιστικές, η Ρωσία είναι η µόνη α̟ό τις ̟έντε ̟ρώτες 
χώρες ̟ελάτες της Μολδαβίας στην ο̟οία σηµειώθηκε µείωση εξαγωγών. Οι µολδαβικές 
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εξαγωγές στη Ρουµανία σηµείωσαν αύξηση κατά 9,5%, στην Ιταλία κατά 57,3%, στη 
Γερµανία κατά 58,6% και στην Ουκρανία κατά 2,1% για την ίδια ̟ερίοδο.  
 
- Α̟αγόρευση εισαγωγών χοιρινού κρέατος α̟ό τη Μολδαβία στη Ρωσία 
 Η Ρωσική Κτηνιατρική και Φυτοϋγειονοµική Υ̟ηρεσία Ελέγχου 
"Rosselkhoznadzor" ανακοίνωσε ότι α̟ό 8 Α̟ριλίου θα ισχύσει α̟αγόρευση εισαγωγών 
χοιρινού κρέατος α̟ό τη Μολδαβία. Ο λόγος για την α̟αγόρευση είναι ότι µια 
µολδαβική εταιρεία ̟ροσ̟άθησε να εξαγάγει στη Ρωσία χοιρινό κρέας µε ̟ροέλευση α̟ό 
την Ε.Ε., ενώ η ρωσική Κυβέρνηση έχει α̟αγορεύσει τις εισαγωγές χοιρινού α̟ό την Ε.Ε. 
λόγω κρουσµάτων αφρικανικής ̟ανώλης των χοίρων στη Λετονία και την Πολωνία.  
 
- Νέο σύστηµα ηλεκτρονικού εκτελωνισµού 
 Η Τελωνειακή Υ̟ηρεσία της Μολδαβίας ξεκίνησε εκστρατεία ενηµέρωσης όσον 
αφορά στο νέο σύστηµα ηλεκτρονικού εκτελωνισµού ̟ου θα εφαρµόσει, το ο̟οίο 
̟ροβλέ̟εται να µειώσει τον α̟αιτούµενο χρόνο για εκτελωνισµό µέχρι και σε δύο ώρες.  
 Σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή της Τελωνειακής Υ̟ηρεσίας, κ. T. Balitchi, ̟έραν της 
συντόµευσης της διαδικασίας, θα υ̟άρξει και µείωση του κόστους στο διεθνές εµ̟όριο 
αγαθών της Μολδαβίας.  
 


