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ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Μάρτιος 2015
Ο Πρόεδρος Poroshenko εγκρίνει κατάργηση των εισαγωγικών δασµών για στρατιωτικό
εξοπλισµό – 2.3.2015
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Φορολογικού Κώδικα
της Ουκρανίας σχετικά µε την απαλλαγή των στρατιωτικών προϊόντων από δασµούς. Η ρύθµιση
εισάγει την προϋπόθεση αναφοράς στην χώρα προέλευσης των στρατιωτικών προϊόντων, η οποία
εξαλείφει τη δυνατότητα παροχής των εν λόγω προϊόντων από χώρα, η οποία έχει αναγνωρίσει το
επιτιθέµενο κράτος σε σχέση µε την Ουκρανία και τα γεγονότα στα ανατολικά της επικράτειας της.
Την ίδια στιγµή, ο τροποποιηµένος νόµος καταργεί τα ρυθµιστικά εµπόδια οδηγώντας σε πραγµατική
συνολική φορολογική απαλλαγή των αµυντικών προϊόντων που εισάγονται στην Ουκρανία από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και την πλειονότητα των
ευρωπαϊκών χωρών.
Η Τράπεζα Delta και δύο ακόµη τράπεζες κήρυξαν πτώχευση – 3.3.2015
Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (κεντρική τράπεζα της χώρας) ανακοίνωσε την πτώχευση των
τριών τραπεζών Delta Bank, Kredytprombank και Omega Bank.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της κεντρικής τράπεζας το 94% του συνόλου των πελατών της Delta
Bank JSC έχουν εγγυηµένες καταθέσεις εντός του ορίου εγγύησης των καταθέσεων για φυσικά
πρόσωπα έως 200.000 UAH (περίπου 8.000 €) ανά άτοµο. Ο αριθµός των ατόµων αυτών ανέρχεται
σε 554.000. Ορισµένοι πελάτες µε καταθέσεις που υπερβαίνουν το όριο αποζηµίωσης (περίπου 6%
του συνόλου των πελατών) θα πάρουν τις καταθέσεις τους πίσω µέχρι το εγγυηµένο από το ταµείο
ποσό.
Ο κύριος λόγος για την κήρυξη σε πτώχευση της Τράπεζας Delta είναι η αποτυχία του ιδιοκτήτη να
βελτιώσει την οικονοµική της κατάσταση και να επιτύχει τον εξορθολογισµό των δραστηριοτήτων
της σύµφωνα µε τους νόµους της Ουκρανίας.
Για την κεντρική τράπεζα "η επιθετική εταιρική επιχειρηµατική ανάπτυξη της Delta Bank JSC σε
συνδυασµό µε την έλλειψη πείρας στον επιλεγµένο τοµέα οδήγησαν σε σηµαντική επιδείνωση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και τη µείωση της ρευστότητας της τράπεζας. Κατά τη
διάρκεια της παρούσας κρίσης, οι κύριοι µέτοχοι δεν αύξησαν το κεφάλαιό της για να επιτύχουν την
ρευστότητα που θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους πελάτες".
Λαµβάνοντας υπόψη τη συστηµική σηµασία ιδιαίτερα της Delta Bank JSC το Υπουργείο
Οικονοµικών της Ουκρανίας και η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας είχαν συζητήσει διεξοδικά τα
σχέδια για την αναδιάρθρωση των τραπεζών και την πιθανή συµµετοχή του κράτους στην
ανακεφαλαιοποίηση τους. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή κατάσταση των περιουσιακών
στοιχείων των τραπεζών, η ρυθµιστική αρχή πήρε την απόφαση να κηρύξει τις τράπεζες σε
πτώχευση.
Νέα τιµολόγια φυσικού αερίου στην Ουκρανία – 3.3.2015
Η Εθνική Επιτροπή για την Ρύθµιση της Ενέργειας και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας της
Ουκρανίας ενέκρινε νέα τιµολόγια κατανάλωσης φυσικού αερίου για τα φυσικά πρόσωπα πληθυσµό,
η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.4.2015.
Η απόφαση που λήφθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής για την Τρίτη ορίζει ότι κατά τη
διάρκεια της περιόδου θέρµανσης, από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου, η τιµή για την κατανάλωση
φυσικού αερίου µέχρι και 200 κ.µ. ανά µήνα θα ανέρχεται στο επίπεδο των UAH 3,60 ανά κ.µ. Η τιµή
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για όγκο πάνω από 200 κ.µ. φυσικού αερίου ανά µήνα θα ανέρχεται στις 7,18 UAH ανά κ.µ., τιµή
που θα ισχύει και κατά την διάρκεια της off-season, από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεµβρίου.
Οι Ουκρανοί απέσυραν 144 δις UAH από τις τράπεζες της χώρας – 6.3.2015
Η εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστηµα της Ουκρανίας ανέρχεται σε 18 δισ. UAH (περίπου
720 εκατ. €) από την αρχή του 2015, σύµφωνα µε την ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας
Valeria Gontareva. Μόνο κατά το παρελθόν έτος, οι πολίτες της χώρας απέσυραν 126 δισ. UAH
(περίπου 5 δις €) από τράπεζες. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, το ποσό αυτό έχει αυξηθεί κατά
18 δισεκατοµµύρια UAH.
Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) αυξάνει τα σε χρυσό και συνάλλαγµα
αποθέµατα της χώρας – 11.3.2015
Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας αγόρασε 152 εκατ. $ στη διατραπεζική αγορά συναλλάγµατος µε
τη συναλλαγµατική ισοτιµία UAH 21,5 ανά 1 $.
Στις 25 Φεβρουαρίου, η Τράπεζα είχε προσθέσει περίπου 80 εκατ. δολάρια στα συναλλαγµατικά
αποθέµατα της ενώ µετά τις συναλλαγές αυτές η ισοτιµία της UAH ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου
ΗΠΑ κατά 1,16 UAH φτάνοντας τις UAH 21.7357 από UAΗ 22.8970.
Η Ουκρανία θα συµφωνήσει για αναδιάρθρωση του χρέους της- Jaresko – 18.3.2015
Η ουκρανική κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι θα είναι σε θέση να καταλήξει σε συµφωνία µε τους
πιστωτές της για την αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας στο πλαίσιο του διεθνούς πακέτου
οικονοµικής βοήθειας, καθώς υπάρχει κοινό συµφέρον των µερών σε αυτό το θέµα, σύµφωνα µε την
Υπουργό Οικονοµικών της χώρας Natalie Jaresko.
Σύµφωνα µε την ίδια υπουργό η ουκρανική κυβέρνηση και οι πιστωτές της έχουν κοινό ενδιαφέρον
για µια φερέγγυα Ουκρανία µε βιώσιµο µεσοπρόθεσµο χρέος. Η χώρα καλεί τους πιστωτές της στις
σχετικές διαπραγµατεύσεις.
Το 2014 το δηµόσιο χρέος της Ουκρανίας ανήλθε στα 93 δις $ και σε ποσοστό 71% του ΑΕΠ της
χώρας.
Η Ουκρανία χρειάζεται UAH 1,7 τρις UAH (περίπου 68 δις €) για το οδικό της δίκτυο –
20.3.2015
Η επισκευή των δρόµων της Ουκρανίας µε βάση νέες διεθνείς προδιαγραφές θα απαιτήσει 1,7 τρις
UAH (περίπου 68 δις €), µε το 97% των δρόµων να χρήζουν επισκευής σύµφωνα µε στέλεχος
διεθνούς συµβουλευτικής εταιρείας στο Κίεβο.
Σηµειώνεται ότι το πιο πάνω ποσό αφορά µακροπρόθεσµα σχέδια επισκευών , ενώ η τακτική ετήσια
συντήρηση των δρόµων απαιτεί µε την σειρά της από 50 έως 150 δις UAH (2 µε 6 δις €).
Παράλληλα σύµφωνα µε ειδικούς του κλάδου µεταφορών ένα σηµαντικό εµπόδιο για την επισκευή
των δρόµων στη χώρα είναι η διαφθορά. Παρά την ύπαρξη θεσµικών οργάνων εντός του Υπουργείου
Υποδοµών για τον έλεγχο της ποιότητας των δρόµων το αποτέλεσµα δεν είναι ανάλογο στους
δρόµους της χώρας.
Η Ουκρανία και η Τουρκία εντείνουν τις συνοµιλίες για δηµιουργία ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών – 21.3.2015
Η Ουκρανία και η Τουρκία συµφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συνοµιλίες τους για την δηµιουργία
ζώνης ελεύθερου εµπορίου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου του Προέδρου της
Ουκρανίας Petro Poroshenko µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
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Σύµφωνα µε τον Ουκρανό Πρόεδρο, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική διαδικασία
σχετικά µε τη συµφωνία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Παράλληλα επιτεύχθηκε συµφωνία για τη
διεξαγωγή συνεδρίασης µικτής διακυβερνητικής επιτροπής για το εµπόριο και την οικονοµική
συνεργασία. Ο Πρόεδρος Poroshenko ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο για την ενθάρρυνση των
τουρκικών επενδύσεων στην Ουκρανία, όπως αποδεικνύεται από την επένδυση 3 δισ. UAH (120
εκατ. €) της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Turkcell. Για τον Ουκρανό πρόεδρο αυτό είναι ένα καλό
σηµάδι της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας των διαγωνισµών, οι οποίοι λαµβάνουν χώρα
τώρα στην Ουκρανία.

ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ, Μάρτιος 2015
Πιθανή υποτίµηση leu Μολδαβίας κατά περίπου 30% έναντι του δολαρίου το 2015 –
14.3.2015
To Leu Μολδαβίας θα µπορούσε σύµφωνα µε εµπειρογνώµονες να υποτιµηθεί κατά περίπου 30% το
2015, σε συνθήκες κατά τις οποίες οι ποσοστώσεις εξαγωγών και εµβασµάτων από το εξωτερικό
µειώνονται ενώ και συναλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα επιδείνωσαν την κατάσταση στην αγορά
συναλλάγµατος. Ωστόσο για την κεντρική τράπεζα της χώρας δεν υπάρχει καµία προϋπόθεση για κάτι
τέτοιο.
Σύµφωνα ωστόσο µε τον συγγραφέα της µελέτης «∆ιάγνωση της υποτίµησης του Leu", Alexandru
Fala κατά πάσα πιθανότητα, η προσαρµογή της οικονοµίας στις νέες ροές συναλλάγµατος θα
διαρκέσει 1 µε 2 τρίµηνα, και η ονοµαστική υποτίµηση του λέι έναντι του δολαρίου θα µπορούσε να
ανέρχεται στο 30% το 2015 σε σύγκριση µε το 2014.
Η µείωση των εξαγωγών και των εισοδηµάτων από τις µεταφορές, καθώς και η αναιµική εξέλιξη των
άµεσων ξένων επενδύσεων θα καθορίσει τη µειούµενη προσφορά του νοµίσµατος και θα οδηγήσει σε
πτώση του leu.
H Μολδαβική οικονοµία αναπτύχθηκε πέρα από τις προσδοκίες το 2014 – 16.3.2015
Η Μολδαβία κατέγραψε οικονοµική ανάπτυξη 4,6% το 2014 έναντι του 2013, πέρα από τις
προσδοκίες αναλυτών και αξιωµατούχων, οι οποίοι υπολόγιζαν σε αύξηση της τάξης του 2-3,5% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (BNS) παρουσίασε τα
αποτελέσµατα για το τέταρτο τρίµηνο του 2014 κατά το οποίο το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά
4,2%.
Τα αποτελέσµατα του τελευταίου τριµήνου του 2014 είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, σε συνθήκες, κατά
τις οποίες τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, ορισµένοι τοµείς της µολδαβικής οικονοµίας
κατέγραψαν ασθενέστερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους προηγούµενους µήνες.
Η Παγκόσµια Τράπεζα ανέµενε ετήσια αύξηση 2% του ΑΕΠ για το 2014, ενώ το υπουργείο
Οικονοµικών αύξηση του 3,5%. Παρά το εχθρικό περιφερειακό περιβάλλον, που προκαλείται από την
κρίση µεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η θέση της Μολδαβικής οικονοµία συνέχισε να είναι
σταθερή.
Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ungheni-Κισινάου ξεκινάει το επόµενο
φθινόπωρο – 26.3.2015
Οι εργασίες για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου Ιάσιο-Ungheni προς το Κισινάου θα
ξεκινήσουν το επόµενο φθινόπωρο, µετά την ολοκλήρωση της µελέτης σκοπιµότητας σύµφωνα µε
τον πρόεδρο του Μολδαβικού Κοινοβουλίου Andrian Candu.
3
__________________________
∆/νση: 10 Panfilovtsiv street, UA – Kyiv 01901
Τηλ.: (+380 44) 254 3750, 254 3763 - Φαξ: 254 5321
e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr
Web: www.agora.mfa.gr/ua99

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου
Μηνιαίο Οικονοµικό ∆ελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας

Η µελέτη σκοπιµότητας που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και ξεκινώντας ήδη από το φθινόπωρο, θα
ξεκινήσουν τα τεχνικά έργα για την επέκταση του αγωγού από Ungheni στο Κισινάου για σύνδεση µε
το κεντρικό σύστηµα της χώρας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι µεταφερόµενες ποσότητες αερίου. Οι
προµήθειες φυσικού αερίου από τη Ρουµανία µέσω του αγωγού Ιάσιο-Ουνγκένι ξεκίνησαν στις 4
Μαρτίου. Το 2015, η Μολδαβία θα εισάγει ένα εκατοµµύριο κ.µ. φυσικού αερίου για 10.000
καταναλωτές των περιοχών Ungheni και Nisporeni.
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