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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Εισαγωγές φρούτων στην Ουκρανία το 2020 
 
Σύμφωνα με την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας, η συνολική αξία των φρούτων και 
ξηρών καρπών που εισήγαγε η χώρα έφτασε στα 795 εκ. $, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με το 2019. 
Σε όρους όγκου εμπορευμάτων οι εισαγωγές φρούτων άγγιξαν το 1 εκ. τόνους, αυξημένες κατά 8% 
σε σχέση με το 2019.  
Η Ελλάδα ήταν η τρίτη προμηθεύτρια χώρα της Ουκρανίας, με μερίδιο στη σχετική κατηγορία της 
τάξης του 6,2% επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Τουρκία (28,8%) 
και στην δεύτερη το Εκουαδόρ (Ισημερινός – 12,9%). Πίσω από τη χώρα μας ακολουθούν οι Κόστα 
Ρίκα (5,8%), η Ισπανία (5,4%) και η Αίγυπτος (5%). 
Τα εσπεριδοειδή (προερχόμενα κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον 50%, από την Τουρκία) και οι 
μπανάνες (80% από τη Λατινική Αμερική) διατήρησαν ακόμη μία χρονιά τη μερίδα του λέοντος στις 
εισαγωγές φρούτων, καθώς αντιστοιχούν στο 60% της συνολικής αξίας αυτών. Η ζήτησή τους 
αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη περσινή χρονιά, καθώς προτιμήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας 
της αλλαγής των συνηθειών τους λόγω της πανδημίας : λιγότερες επισκέψεις σε καταστήματα 
τροφίμων και στροφή σε είδη με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι (εκτός ψυγείου). Σε όρους 
όγκου εμπορευμάτων το 33% αφορά μπανάνες, το 19% μανταρίνια, το 9% πορτοκάλια και έπονται 
λεμόνια (7%) και ροδάκινα (5%).  
Τέλος, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των Ουκρανών και η υιοθέτηση ενός νέου, πιο υγιεινού 
τρόπου ζωής, συνετέλεσε επίσης στην αύξηση της ζήτησης για φρούτα, όχι μόνο για είδη που 
καλλιεργούνται στη χώρα (για παράδειγμα τα μήλα, των οποίων η τιμή, την περίοδο Μαΐου – 
Ιουλίου 2020, εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019, φθάνοντας κατ’ ελάχιστο το 1,5 ευρώ / κιλό), 
αλλά και για εξωτικά φρούτα, όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, το μάνγκο, οι καρύδες κλπ., τα οποία 
ήταν σχεδόν απίθανο να βρει κανείς στις αγορές της χώρας, τουλάχιστον μέχρι πριν 5-7 χρόνια. 
 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 
1/. Το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας ο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας για τις ξένες 
επενδύσεις  
 
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ουκρανία, Matti 
Maasikas, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Ukraine 30. Development of Justice", το δικαστικό σύστημα 
της χώρας, το οποίο τελεί ακόμη υπό μεταρρύθμιση, έχει μετατραπεί στο βασικό αποτρεπτικό 
παράγοντα για τους ξένους επενδυτές.  
Ο Maasikas παρέθεσε τα αποτελέσματα μίας έρευνας που διεξήχθη από το Κέντρο Razumkov το 
Νοέμβριο του παρελθόντος έτους, σύμφωνα με τα οποία το δικαστικό σύστημα έρχεται τρίτο μεταξύ 
των θεσμών που εμπιστεύονται λιγότερο οι Ουκρανοί, μετά τα ρωσικά ΜΜΕ και τον κρατικό 
μηχανισμό : το 37% των πολιτών της χώρας είτε δεν εμπιστεύεται καθόλου το δικαστικό σύστημα 
είτε δείχνει σε αυτό πολύ μικρή εμπιστοσύνη. Ωστόσο, η δυσπιστία απέναντι στα δικαστήρια αγγίζει 
και τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με σκεπτικισμό την πιθανότητα να 
διεκδικήσουν την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον της ουκρανικής δικαιοσύνης. 
Τέλος, o Maasikas ανέφερε εξ αντιδιαστολής το παράδειγμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, η 
μεταρρύθμιση του οποίου το 2016 υποστηρίχθηκε οικονομικά και θεσμικά από την Ε.Ε., στη βάση 
κυρίως της διαφανούς στελέχωσής του, με αποτέλεσμα σήμερα να απολαμβάνει μεγαλύτερη  
εμπιστοσύνη από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεσή του και 
να αποτελεί μία εξαίρεση στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος της Ουκρανίας.  
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2/. Σχέδιο παραχώρησης δύο αεροδρομίων το 2022 
 
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός V. Kryklii κατά τη διάρκεια του 4ου Ουκρανό – Γερμανικού 
Επιχειρηματικού Φόρουμ, το ουκρανικό Υπουργείο Υποδομών σχεδιάζει να εκκινήσει τη διαδικασία 
παραχώρησης δύο αεροδρομίων το 2022, ήτοι του διεθνούς αεροδρομίου του Λβιβ “Danylo 
Halytskyi” και του διεθνούς αεροδρομίου της Χερσώνας.  
Ο V. Kryklii δήλωσε ότι το Υπουργείο του προετοιμάζεται για συζητήσεις με επίδοξους επενδυτές και 
εργάζεται αυτή τη στιγμή για την δημιουργία ενός αναλυτικού επιχειρηματικού οδηγού του, ο 
οποίος θα περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες για συμβάσεις 
παραχώρησης στην Ουκρανία.  
 
3/. Συζητήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας παραχώρησης του λιμανιού της Olvia  
 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Πρεσβείας της Ουκρανίας στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης 
εργασίας εκεί, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Dmytro Senik, συναντήθηκε με τη διοίκηση της 
καταριανής εταιρείας “QTerminals” για να συζητήσει την εφαρμογή της συμφωνίας παραχώρησης σε 
αυτή του θαλάσσιου λιμένα της Olvia που βρίσκεται στην πόλη Mykolaiv (στην αριστερή πλευρά των 
εκβολών του Δνείπερου στη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας). Παράλληλα ο Senyk ενημερώθηκε 
για την υποδομή και τις τεχνικές δυνατότητες του λιμανιού Hamad, το οποίο είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο.  
Υπενθυμίζεται ότι στις 20.08.2020, το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας, η Κρατική Επιχείρηση 
Διαχείρισης των Θαλασσίων Λιμένων της χώρας και η καταριανή εταιρεία “QTerminals” υπέγραψαν 
συμφωνία για την παραχώρηση στην τελευταία του λιμανιού της Olvia. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η 
“QTerminals” υποχρεούται να επενδύσει εντός πενταετίας το συνολικό ποσό των 3,4 δις. χριβνιών 
(UAH, περίπου 100 εκ. ευρώ) για να αναπτύξει το λιμάνι και τις υποδομές του. Η εφαρμογή της 
συμφωνίας θα αποτελέσει τη σημαντικότερη άμεση ξένη επένδυση στη λιμενική βιομηχανία της 
Ουκρανίας, από την ανεξαρτητοποίηση της χώρας το 1991. 
 

4/. H Ukravtodor ξεκίνησε τα έργα στο πλαίσιο του Μεγάλου Κατασκευαστικού Σχεδίου 
 
Η Κρατική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων της Ουκρανίας “Ukravtodor”, σύμφωνα με δελτίο τύπου που 
κυκλοφόρησε η ίδια, ξεκίνησε εντός του Μαρτίου του τρέχοντος έτους εργασίες αποκατάστασης και 
ανακαίνισης σε 215 εγκαταστάσεις (δρόμους και λοιπές μηχανικές κατασκευές, όπως γέφυρες) σε 23 
περιφέρειες της χώρας (εξαιρουμένης της περιφέρειας του Chernivtsi), στο πλαίσιο του «Μεγάλου 
Κατασκευαστικού Σχεδίου» που είχε εγκαινιαστεί από τον Πρόεδρο V. Zelensky το φθινόπωρο του 
2019. 
Το συνολικό μήκος των εγκαταστάσεων, στις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει οδικές εργασίες, ανέρχεται 
σε 1.960 χλμ. Σύμφωνα με το Σχέδιο, το 2021 θα ολοκληρωθούν εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης 
και συντήρησης οδικού δικτύου συνολικού μήκους 4.500 χλμ., ενώ θα γίνουν έργα και σε 150 
γέφυρες.    
 

5/. Επενδυτικό σχέδιο για εμπορευματικές μεταφορές στο Δνείπερο ποταμό 
 
Το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας ενέκρινε το ύψους 200 εκατ. $ επενδυτικό σχέδιο της 
ουκρανικής ναυτιλιακής εταιρείας “PJSC Ukrainian Danube Shipping” που αφορά την βελτίωση των 
υποδομών για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του Δνείπερου ποταμού. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
την κατασκευή 16 ρυμουλκών με υβριδικές μηχανές ντίζελ, 31 ποταμοφορτηγίδων και 5 
εγκαταστάσεων για συντήρηση και επισκευή του ποτάμιου στόλου. Μετά το πράσινο φως από το 
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αρμόδιο υπουργείο, η ναυτιλιακή εταιρεία θα στραφεί σε διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς για τη 
χρηματοδότηση, μέσω δανείων, του έργου.  
Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η αναβίωση των πλάνων για τη λειτουργία του υδάτινου 
διαδρόμου «Ε-40», μίας πλωτής ποτάμιας οδού μήκους 2.000 χλμ. η οποία αποτελείται από έξι 
ποτάμια και κανάλια (μεταξύ των οποίων ο Δνείπερος) και συνδέει την Ουκρανία με την Πολωνία 
(και άρα τη Μαύρη Θάλασσα με τη Βαλτική) μέσω Λευκορωσίας. Πρόκειται για ένα υπερφιλόδοξο 
σχέδιο, το οποίο συζητείται ήδη από το 1996 και καθυστερεί λόγω του υπέρογκου κόστους για την 
υλοποίησή του (υπολογίζεται στα 13 δισ. $). Εφόσον πραγματοποιηθεί θα διευκολύνει τη μεταφορά 
εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και θα αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του 
Δνείπερου ποταμού (ο όγκος των διακινούμενων φορτίων σε αυτόν μπορεί να αυξηθεί έως και 7 εκ. 
τόνους ετησίως), μειώνοντας παράλληλα το βάρος που πέφτει σήμερα στους οδικούς και 
σιδηροδρομικούς άξονες της Ουκρανίας (με την αντίστοιχη ωφέλεια για το περιβάλλον). 
Σημειώνεται ότι Λευκορωσία και Πολωνία, στο πλαίσιο του σχεδίου λειτουργίας του «Ε-40», 
προχωρούν και αυτές σε βελτίωση των ποτάμιων υποδομών τους, καθώς αυτή τη στιγμή η 
ναυσιπλοΐα στο Δνείπερο βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο απ’ ότι στα δικά τους εσωτερικά ύδατα. 
Τέλος, υπενθυμίζεται (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2021), ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Zelensky 
υπέγραψε στις αρχές του τρέχοντος έτους, το νόμο για τις «μεταφορές στα εσωτερικά ύδατα», ο 
οποίος μεταξύ άλλων επιτρέπει σε πλοία με ξένη σημαία να πλέουν στον Δνείπερο και προβλέπει τη 
δημιουργία ειδικού Ταμείου για τη βελτίωση των ποτάμιων υποδομών της χώρας.  
 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
 
1/. Αξιολόγηση της ουκρανικής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα της χώρας από την 
S&P 
 
O διεθνής οίκος S&P Global Ratings επιβεβαίωσε τη σταθερή προοπτική της ουκρανικής οικονομίας, 
διατηρώντας την αξιολόγησή της στο επίπεδο Β/Β, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης, το ισοζύγιο 
πληρωμών και η εικόνα των δημοσίων οικονομικών της χώρας για το 2020 ξεπέρασαν τις προσδοκίες 
των ειδικών. Ο S&P επισημαίνει ιδιαίτερα τη βελτίωση της επάρκειας των συναλλαγματικών 
αποθεμάτων της Ουκρανίας, επιφυλασσόμενος παράλληλα για τους κινδύνους που εγκυμονεί για 
την οικονομία η συνεχιζόμενη επιβαρυμένη επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. 
Για το 2021, ο διεθνής οίκος προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 4% (η οποία θα αντισταθμίσει εν 
πολλοίς της ύφεση 4,2% του 2020), ενώ εκτιμά ότι μέσα στο τρέχον έτος η Ουκρανία θα λάβει την 
επόμενη δόση του ΔΝΤ, ύψους 700 εκ. $ (ωστόσο, το κλιμάκιο του ΔΝΤ, που ολοκλήρωσε την 
αποστολή του στη χώρα στις 13.02, κατέληξε στο ότι απαιτείται μεγάλη πρόοδος στα εκκρεμή 
ζητήματα – διαφθορά, δικαιοσύνη κλπ – προτού προχωρήσει το Ταμείο στην εκταμίευση της δόσης).  
Η αξιολόγηση και η θετική προοπτική για την ουκρανική οικονομία μπορεί να αλλάξει επί τα χείρω, 
εφόσον η κυβέρνηση της Ουκρανίας εγκαταλείψει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, στο οποίο 
κομβική θέση κατέχει η ανεξαρτησία της Κεντρικής (Εθνικής) Τράπεζας. 
Ειδικά όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, αυτός παραμένει σχετικά ισχυρός σύμφωνα με την 
αξιολόγηση του S&P. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί αναλυτές, η κυριότερη πρόκληση για τις κρατικά 
ελεγχόμενες PrivatBank, Oschadbank, Ukrgasbank and Ukreximbank τα έτη 2021-2022, είναι η 
διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και η εφαρμογή αποτελεσματικών επιχειρηματικών 
στρατηγικών διοίκησής τους, σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα, προκειμένου αυτές να είναι έτοιμες 
και «ελκυστικές» για την μερική η πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τέσσερις 
τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 60% της σχετικής αγοράς στη χώρα, τη στιγμή που σύμφωνα με 
σχετικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ουκρανία απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 
ποσοστό ανάμιξης του κράτους στον τραπεζικό τομέα πρέπει να έχει περιοριστεί στο 25% μέχρι το 
2025. 
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2/. To ονομαστικό ΑΕΠ της Ουκρανίας για το 2020 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, το 2020, το ονομαστικό ΑΕΠ 
της Ουκρανίας ανήλθε στα 4,19 τρισ. χρίβνιες (UAH), άλλως περίπου στα 127 δισ. ευρώ (με την 
σημερινή ισοτιμία, όπου 1 ευρώ = 33 UAH) ή 151 δισ. $ ΗΠΑ, σημειώνοντας πτώση 4,0% σε σχέση με 
το 2019 (σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το 2016). Ήταν η πρώτη πτώση του ΑΕΠ, μετά από 
τέσσερις συνεχείς χρονιές μεγέθυνσής του, 2016 : +2,5%, 2017 : +2,5%, 2018 : +3,4% και 2019 : 
+3,2%. 
Να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας άγγιξε τα 183 δισ. $ το 2013 (κορυφαία επίδοση στην 
ιστορία της χώρας), ωστόσο με τα γεγονότα που μεσολάβησαν έκτοτε (επανάσταση του 
“EuroMaidan” και κυρίως η σύρραξη με τη Ρωσία στο Ντονμπάς και στη Κριμαία, που οδήγησε στη 
de facto απώλεια της τελευταίας), η οικονομία της χώρας δεν κατόρθωσε να πλησιάσει ξανά σε αυτά 
τα μεγέθη. 
Τις μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, τις υπέστη η ουκρανική 
οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, όταν η επιβολή αυστηρού λοκντάουν τους 
μήνες Μάρτιο – Μάιο, επέφερε συρρίκνωση της τάξης του 11,2%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το 
ονομαστικό ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 1,301 τρισ. UAH (περίπου 39,4 δισ. ευρώ), μόλις κατά 0,5% 
ελαττωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και αυξημένο κατά 0,8% σε σχέση με το 
τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους (αυτό δικαιολογείται από την άρση μεγάλου μέρους των 
περιορισμών της πανδημίας κατά την περίοδο αυτή). 
 

3/. Η Ουκρανία στην 63η θέση του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου για το 2020 
 
Δημοσιεύτηκε από τον αμερικανικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Social Progress Imperative”, σε 
συνεργασία με την Deloitte, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου (“Social Progress Index”, ΔΚΠ) για το 
2020. Ο ΔΚΠ μετρά την έκταση στην οποία τα κράτη ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων τους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται βάσει 54 κριτηρίων, τα 
οποία χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες : Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες (τροφή, στέγη, νερό, 
ιατρική περίθαλψη, προσωπική ασφάλεια), Θεμέλια Ευημερίας (πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση, 
πρόσβαση σε πληροφορίες και τηλεπικοινωνίες, υγεία, περιβαλλοντική ποιότητα) και Ευκαιρίες 
(προσωπικά δικαιώματα, προσωπική ελευθερία και επιλογή, ανοχή και ένταξη, πρόσβαση σε 
ανώτερη εκπαίδευση). 
Η Ουκρανία σημείωσε σημαντική πρόοδο και με 73,38 πόντους κατέλαβε την 63η θέση μεταξύ 163 
χωρών, ανεβαίνοντας 17 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (80η θέση με 66,97 πόντους το 
2019). Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, εν μέσω μάλιστα της πανδημίας του Covid-
19, έκανε δε ειδική μνεία σε αυτό η Υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής της Ουκρανίας, M. Lazebna.  
Οι επιμέρους τομείς στους οποίους κατέγραψε τα καλύτερα αποτελέσματα η χώρα ήταν η ίση 
πρόσβαση ανδρών και γυναικών στη βασική εκπαίδευση, η προστασία των περιουσιακών 
δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα πολιτικής ισχύος για τα δύο φύλα, η πρόσβαση ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού σε θέσεις εργασίας, η πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και η ευρεία 
διαθεσιμότητα κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων. Από την άλλη πλευρά η Ουκρανία σημειώνει 
προβληματικές επιδόσεις στο προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού (117η θέση με 60 έτη), στην 
εξάρτηση της πολιτικής ισχύος από την κοινωνικοοικονομική θέση, στη διαφθορά, στα επίπεδα 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (στα οποία οφείλεται μάλιστα και μεγάλος 
αριθμός θανάτων) και στον αριθμό των πρόωρων θανάτων που δεν οφείλονται σε μεταδοτικές 
ασθένειες.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τρεις πρώτες θέσεις για το 2020 στον ΔΚΠ κατέλαβαν οι Νορβηγία (92,73 
πόντοι), Δανία (92,17) και Φινλανδία (91,89). Η χώρα μας κατετάγη στην 27η θέση με 85,78 πόντους 
(30η θέση το 2019).  
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4/. Προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2021 
 
Σύμφωνα με προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας της χώρας (NBU), ο πληθωρισμός στην Ουκρανία 
αναμένεται να αγγίξει το 8% το καλοκαίρι και να κυμανθεί σε ετήσια βάση για το 2021 περί το 7%, 
πάνω από το διακηρυγμένο στόχο του 5+1%. Όπως επεσήμανε ο υποδιοικητής της NBU, Y. Heletiy, ο 
πληθωρισμός θα αγγίξει τις υψηλότερες τιμές του στα μέσα του τρέχοντος έτους και έκτοτε θα 
αρχίσει να αποκλιμακώνεται σταδιακά, μέχρι να επανέλθει εντός στόχων το πρώτο εξάμηνο του 
2022.  
Σαν απάντηση στον πληθωρισμό και προκειμένου να περιορίσει τις συνέπειές του στην οικονομία 
της χώρας, η NBU αποφάσισε στις αρχές Μαρτίου, μετά από δύο χρόνια, να αυξήσει το βασικό 
επιτόκιο από το 6 στο 6,5%, ασκώντας περιοριστική νομισματική πολιτική.  
 

5/. Η Ουκρανία κατρακυλάει στο Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 
 
Σύμφωνα με τον Δείκτη Καινοτομίας του Bloomberg, η Ουκρανία καταλαμβάνει το 2021 την 58η θέση 
μεταξύ των 60 πιο καινοτόμων οικονομιών του πλανήτη. Η οπισθοχώρηση της χώρας είναι εμφανής, 
καθώς το 2018 βρισκόταν στην 46η θέση, το 2019 στην 53η και πέρσι στην 56η. Η κατάταξη των 
κρατών στον παραπάνω δείκτη γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν σε μία 
100βάθμια κλίμακα, σε κατηγορίες όπως η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, οι επενδύσεις σε 
κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ο κατά κεφαλήν αριθμός των εταιρειών υψηλής 
τεχνολογίας. Η Ουκρανία υπολείπεται στη σχετική κατάταξη όχι μόνο έναντι χωρών όπως οι ΗΠΑ, 
αλλά και έναντι των γειτόνων της (Ρωσία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία). 
Το Bloomberg συσχετίζει ευθέως τις υψηλές επιδόσεις μίας οικονομίας στον τομέα της καινοτομίας, 
με τον τρόπο που αντιμετώπισε η αντίστοιχη χώρα την πανδημία του Covid-19: Η Νότια Κορέα για 
παράδειγμα, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση του σχετικού Δείκτη, έδρασε 
αποτελεσματικότερα κατά της πανδημίας, εφαρμόζοντας αφενός καινοτόμες μεθόδους εντοπισμού 
των ασθενών και αφετέρου οδηγώντας τις έρευνες για την ανεύρεση του εμβολίου.  
Όσον αφορά στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι έχει έναν ανεπτυγμένο τεχνολογικό τομέα που 
απασχολεί περί τους 180.000 καταρτισμένους υπαλλήλους και αποφέρει έσοδα ύψους 5 δισ. $ 
ετησίως από εξαγωγές σχετικών υπηρεσιών, στερείται αξιόπιστου δικαστικού συστήματος και 
νομοθεσίας και έχει χαμηλή αγοραστική δύναμη : ως αποτέλεσμα, οι εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας 
αναγκάζονται να πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ζήτηση. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι νεοφυείς (start – up) επιχειρήσεις που ιδρύονται στην Ουκρανία (και 
οι οποίες προσέλκυσαν το 2020 επενδύσεις ύψους 570 εκατ. $), επιλέγουν ως καταστατική τους 
έδρα το εξωτερικό (τις ΗΠΑ ή κάποια χώρα της Ευρώπης), προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 
ευκολότερη δανειοδότηση και σε μεγαλύτερες αγορές για να διαθέτουν τα προϊόντα τους. Οι μέχρι 
τώρα ενέργειες της ουκρανικής κυβέρνησης για να αντιστραφεί η τάση αυτή (ίδρυση Ταμείου 
Νεοφυών Επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση ουκρανικών start-up και σύσταση ενός νέου, 
απόλυτα εξειδικευμένου Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού), δεν έχουν αποδώσει τα 
προσδωκόμενα αποτελέσματα.     
  
6/. Πώς κατανέμονται τα έξοδα στα ουκρανικά νοικοκυριά – 2020 
 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, το 2020, τα 
ουκρανικά νοικοκυριά ξόδεψαν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους (45 δισ. $ ή 41%) για 
τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, όπως ο καφές, το νερό και το γάλα (το αντίστοιχο ποσοστό το 
2019 έφτασε στο 39,5%). Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι Ουκρανοί στην αγορά γαλακτοκομικών 
προϊόντων, φρούτων και ψωμιού. Ας σημειωθεί ότι η ανάλωση του κύριου μέρους του εισοδήματος 
των νοικοκυριών για την αγορά φαγητών και ποτών αποτελεί ίδιον των μικρομεσαίων οικονομιών, 



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2021 
 

6 
 

αντίθετα όπου το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο, το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει εντυπωσιακά : οι 
πολίτες της Ε.Ε. για παράδειγμα δαπανούν κατά μέσο όρο μόλις το 13% του εισοδήματός τους για 
την κατηγορία αυτή.  
Στη δεύτερη θέση των εξόδων ενός ουκρανικού νοικοκυριού έρχεται η πληρωμή των λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας (15,6 δισ. $ ή 14% - στην Ε.Ε. το έξοδο αυτό, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 
για πετρέλαιο, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μερίδιο 23,5%) και ακολουθούν οι μεταφορές (9,4 
δισ. $ ή 8,6% - το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 13,1%), τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (8,3 
δισ. $ ή 8%), η υγειονομική περίθαλψη (6,7 δισ. $ ή 6,1%), τα ρούχα και τα παπούτσια (5,2 δισ. $ ή 
4,7%), τα είδη για το νοικοκυριό (4,2 δισ. $ ή 3,8%), εκδρομές και πολιτιστικές δραστηριότητες (3,7 
δισ. $ ή 3,4%), τηλεπικοινωνίες (3 δις. $ ή 2,8% - εδώ να σημειωθεί ότι στην Ουκρανία, η χρήση 
δεδομένων διαδικτύου μέσω κινητής τηλεφωνίας είναι από τις πιο οικονομικές παγκοσμίως, αφού 
κατά μέσο όρο 1 gigabyte κοστίζει περίπου 0,46 $ ή 0,37 ευρώ), φαγητό εκτός σπιτιού (2,8 δισ. $ ή 
2,6%) και εκπαίδευση (μόλις 1,3 δισ. $ ή 1,2%).     
 

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
1/. Αύξηση συντάξεων μέσω αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 
 
Από την 1η Μαρτίου 2021, οι συντάξεις οκτώ εκατομμυρίων ουκρανών πολιτών επανυπολογίστηκαν 
με βάση την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (δυνάμει της με αριθμό 127/2019 απόφασης 
του Συμβουλίου των Υπουργών, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται την ανωτέρω ημερομηνία) και 
αυξήθηκαν κατά 11% μεσοσταθμικά, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 308 χρίβνιες (λίγο περισσότερο 
από 9 ευρώ) ανά συνταξιούχο. Εάν προκύπτει αύξηση, κατόπιν επανυπολογισμού, αυτή δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 100 χριβνιών. Πλέον η ελάχιστη μηνιαία σύνταξη (για 35 εργάσιμα χρόνια για 
άνδρες και 30 εργάσιμα χρόνια για γυναίκες) ανέρχεται στις 2.200 χρίβνιες (περίπου 67 ευρώ).  
Παράλληλα, το Συμβούλιο των Υπουργών μεριμνά για την πρόσθετη στήριξη των συνταξιούχων : 
κάθε πολίτης άνω των 75 ετών θα λαμβάνει, πέραν της σύνταξης που δικαιούται, ένα μηνιαίο 
επίδομα ύψους 400 χριβνιών (περίπου 12 ευρώ).   
 
2/. Η Κυβέρνηση της Ουκρανίας υιοθετεί την Εθνική Οικονομική Στρατηγική 2030 
 
Η Κυβέρνηση της Ουκρανίας ενέκρινε στις αρχές Μαρτίου την «Εθνική Οικονομική Στρατηγική 
2030», αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εμβαθύνει σε αυτή και να τελειοποιήσει το παρόν κείμενο. 
Όπως δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός D. Shmyhal, η «Εθνική Οικονομική Στρατηγική 2030» 
αποτελεί έγγραφο θεμελιώδους σημασίας για την ιστορία της Ουκρανίας, αφού εμπεριέχει το όραμα 
και συνιστά τον «οδικό χάρτη» για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Για την σύνταξη του 
εγγράφου εργάστηκαν περισσότερα από 500 άτομα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι δεξαμενών 
σκέψης (think tanks), επιχειρηματικές ενώσεις, όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, εμπειρογνώμονες, 
μέλη της κοινωνίας των πολιτών και βουλευτές. 
Η «Εθνική Οικονομική Στρατηγική 2030» θέτει τους άξονες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του 
αγροτικού τομέα, των μεταλλείων – ορυχείων, των υποδομών, των μεταφορών, της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, ενώ λαμβάνει υπόψη της και οριζόντια θέματα, όπως η 
ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις και η ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη. Οι αρχές 
στις οποίες βασίζεται είναι η ενσωμάτωση στην Ευρώπη και στην Ευρώ-ατλαντική Συμμαχία, το 
απαραβίαστο της ιδιωτικής περιουσίας, το κράτος δικαίου, η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ο 
ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός και οι ίσες ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα.   
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3/. Επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας για παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 
 
Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο που προβλέπει την 
επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας 20% για την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου από ξένες 
εταιρείες στους κατοίκους της χώρας. Ο νόμος στοχεύει εταιρείες όπως οι Apple, Google, Microsoft, 
Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, και Booking, οι οποίες λειτουργούν και αποκομίζουν 
κέρδη από τη δραστηριότητά τους στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να φορολογούνται για αυτά. Οι 
υπηρεσίες στις οποίες θα επιβάλλεται ο ανωτέρω φόρος είναι μεταξύ άλλων, η πώληση εικόνων και 
κειμένων μέσω διαδικτύου, η πώληση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
(video – games), τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου, η προμήθεια λογισμικού και η αναβάθμιση 
αυτού και η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Στόχος της φορολόγησης αυτής είναι 
να εισρέουν στα δημόσια ταμεία περίπου 100 εκατ. $ σε ετήσια βάση.  

 
4/. Νέος νόμος για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  
 
O Πρόεδρος της Ουκρανίας, V. Zelensky, υπέγραψε το νέο κείμενο του νόμου για τη χρηματοδοτική 
μίσθωση ("On Financial Leasing"), τον οποίο είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2021.  
Ο νέος νόμος καθορίζει τις βασικές αρχές της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτές θα ισχύουν 
εφεξής στην Ουκρανία σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και (ιδίως) το δίκαιο της Ε.Ε.. Σκοπός 
του νόμου είναι η προστασία των δικαιωμάτων εκμισθωτών και μισθωτών και η δημιουργία 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον τομέα αυτό της οικονομίας. Ο νόμος καθορίζει τα 
χαρακτηριστικά της χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και τα αντικείμενα της, από τα οποία 
εξαιρούνται οικόπεδα και αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως της κυριότητάς τους (εάν δηλαδή ανήκουν σε 
ιδιώτες, σε νομικά πρόσωπα, στο δήμο ή στο κράτος). Η Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας 
θα αναλάβει ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο για την αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
Με τη νέα νομοθεσία, η Ουκρανία θέλει να δώσει έμφαση σε ένα οικονομικό εργαλείο, που 
αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, βελτίωσης της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως μέσω της 
ανανέωσης του μηχανολογικού και όχι μόνο εξοπλισμού τους). Δεν είναι τυχαίο ότι στις προηγμένες 
χώρες (το παράδειγμα των οποίων επιθυμεί να ακολουθήσει η Ουκρανία με τη βοήθεια του νέου 
νόμου), το ένα τρίτο των επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό γίνεται μέσω leasing, τη στιγμή που στην 
Ουκρανία το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3-4% τα τελευταία χρόνια. 
 

5/. Δημιουργία Γραφείου για την Οικονομική Ασφάλεια  
 

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, V. Zelensky, υπέγραψε το νόμο για τη δημιουργία του Γραφείου για την 
Οικονομική Ασφάλεια (“Bureau of Economic Security” - BEB), ο οποίος είχε ψηφιστεί από το 
Κοινοβούλιο της χώρας στο τέλος Ιανουαρίου τ.ε.. Σύμφωνα με κύκλους της κυβέρνησης, κύρια 
αρμοδιότητα του νεοϊδρυθέντος Γραφείου δεν θα είναι η επιβολή του νόμου αλλά η διερεύνηση των 
αποδεκτών των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και η διαπίστωση εάν υπάρχει παραβίαση του 
νόμου που αφορά την κυκλοφορία των κεφαλαίων συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή κυβερνητικών 
δομών.  
Εφεξής, το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας θα είναι η μόνη κρατική υπηρεσία που θα επιφορτιστεί 
με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Για το λόγο αυτό θα συγκεντρώσει τις οικείες 
εξουσίες από την Υπηρεσία Ασφαλείας (Security Service) και την κρατική Φορολογική Αστυνομία 
(State Tax Police). Οι δράσεις του Γραφείου θα διευθύνονται και θα συντονίζονται από το Συμβούλιο 
των Υπουργών.  
Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, είναι 
«…ο προσδιορισμός των ζωνών κινδύνου στην οικονομική σφαίρα με την ανάλυση δομημένων και 
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μη δομημένων δεδομένων, η αξιολόγηση κινδύνων και απειλών για την οικονομική ασφάλεια του 
κράτους, η ανάπτυξη τρόπων ελαχιστοποίησης και εξάλειψής τους, η υποβολή προτάσεων για την 
τροποποίηση κανονιστικών πράξεων με σκοπό την εξάλειψη των προϋποθέσεων για τη δημιουργία 
συστημάτων παράνομων δραστηριοτήτων στον οικονομικό τομέα και η διασφάλιση της οικονομικής 
ασφάλειας του κράτους με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή ποινικών αδικημάτων 
που παραβιάζουν τη λειτουργία της κρατικής οικονομίας..». Ωστόσο, το Γραφείο Οικονομικής 
Ασφάλειας δεν θα έχει εξουσία επιβολής του νόμου, αλλά θα περιορίζεται στην εξαγωγή αναλυτικών 
συμπερασμάτων και την υποβολή συστάσεων στα κυβερνητικά σώματα, με σκοπό να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα των αποφάσεών τους περί διαχείρισης ζητημάτων που εμπίπτουν στη σφαίρα 
της οικονομίας.   
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ουκρανία χαιρέτισε τη σύσταση της νέας 
υπηρεσίας και εστίασε περαιτέρω στην ανάγκη διαφανούς στελέχωσής της και υιοθέτησης 
τροποποιήσεων στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1/. Κατάλογος των «συστημικών» τραπεζών της Ουκρανίας 
 
Η Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) δημοσίευσε τον ετήσια καταρτιζόμενο κατάλογο 
των «συστημικών» τραπεζών της χώρας. Σε αυτόν περιλαμβάνονται φέτος 13 πιστωτικά ιδρύματα, 
καθώς η “Kredobank” παραλείφθηκε από τη σχετική λίστα. 
Ο νέος πλήρης κατάλογος, όπως εγκρίθηκε από την απόφαση Νο 76/2021 του Δ.Σ. της NBU «περί του 
ορισμού των συστημικά σημαντικών τραπεζών» έχει ως εξής : A-Bank, Alfa-Bank, OTP Bank, 
Oschadbank, Pivdennyi, PrivatBank, FUIB, Raiffeisen Bank Aval, TAScombank, Ukrgasbank, 
Ukreximbank, UkrSibbank και Universal Bank.   
 
2/. Στατιστικά στοιχεία για τις κρατικές τράπεζας της Ουκρανίας 
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας, οι τέσσερις κρατικές τράπεζες Oschadbank, 
PrivatBank, Ukrgasbank και Ukreximbank εμφάνισαν αθροιστικά κέρδη 23,1 δισ. χρίβνιες (UAH) το 
2020 (περίπου δηλαδή 700 εκ. ευρώ, με τη σημερινή ισοτιμία 1 ευρώ = 33 χρίβνιες), σημαντικά 
μειωμένα σε σχέση με το 2019 (34,2 δισ. UAH). Τις καλύτερες επιδόσεις πέτυχε η PrivatBank, με 
κέρδη 25,3 δισ. UAH (ήτοι περίπου 767 εκ. ευρώ), ενώ στον αντίποδα βρέθηκε η Ukreximbank με 
απώλειες της τάξης των 5,6 δις. UAH (περίπου 170 εκ. ευρώ). 
Σε σχέση με την 01.01.2020, το χαρτοφυλάκιο των δανείων στις κρατικές τράπεζες μειώθηκε ένα 
χρόνο μετά κατά 2,5 δισ. UAH (76 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 1,1%), κυρίως λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της καραντίνας για την επιδημία του Covid-19. Αντίθετα, οι καταθέσεις των πελατών, 
ιδιωτών και νομικών προσώπων, αυξήθηκαν κατά 20,8% ή 126,5 δισ. UAH (περίπου 3,83 δισ. ευρώ) 
και ανήλθαν στα 735 δις. UAH (22,27 δισ. ευρώ) από 609 δισ. UAH έναν ακριβώς χρόνο πριν.     
  
ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
1/. Η Ουκρανία βασικός παραγωγός μπαταριών λιθίου για την Ε.Ε. 
 
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, D. Shmyhal, η χώρα έχει τις δυνατότητες να γίνει ο 
κύριος παραγωγός μπαταριών λιθίου για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της Ευρώπης. Ο Shmyhal 
υποστήριξε ότι η ζήτηση για λίθιο στην γηραιά ήπειρο θα αυξηθεί 18 φορές μέχρι το 2030 και 60 
φορές μέχρι το 2050 (σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα). Εν όψει αυτού συμπλήρωσε ότι η 
Ουκρανία, η οποία διαθέτει τα σημαντικότερα αποθέματα του συγκεκριμένου στοιχείου σε όλη την 
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Ευρώπη, θα καταστεί ο κύριος εταίρος της Ε.Ε. στο πλαίσιο της παραγωγής και επεξεργασίας του 
λιθίου μέχρι την κατασκευή του τελικού προϊόντος (μπαταρίες).  
Οι έρευνες για την εξόρυξη του πολύτιμου αυτού στοιχείου μπορεί να δώσουν τη λύση για την 
απασχόληση των ανθρακωρύχων στα νέα ορυχεία λιθίου. Αυτό τουλάχιστον συζητείται να συμβεί σε 
πιλοτική βάση, για τους εργάτες δύο ανθρακωρυχείων, στο Λβιβ και στο Ντονέτσκ, που σχεδιάζεται 
να κλείσουν εντός του 2021.  
 

2/. Εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Furshet από τα Silpo 
 
H αλυσίδα σούπερ μάρκετ “Silpo”, μέλος του ομίλου “Fozzy”, εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
“Furshet” και ενέταξε στο δίκτυο της 21 καταστήματα της τελευταίας. Η Silpo διαθέτει πλέον 
περίπου 300 καταστήματα στο σύνολο της Ουκρανίας, παραμένει ωστόσο αρκετά πίσω από τον 
κύριο ανταγωνιστή της, την “ATB-Market”, η οποία έχει πάνω από 1000 σούπερ μάρκετ (μόνο το 
2020 άνοιξε 127 νέα καταστήματα).  
Η εξαγορά εγκρίθηκε από την αρμόδια Αντιμονοπωλιακή Επιτροπή της Ουκρανίας, με το αιτιολογικό 
ότι τα συνολικά μερίδια των συγχωνευόμενων μερών στις αγορές που δραστηριοποιούνται, δεν 
αγγίζουν – με βάση τους τζίρους του 2019 και των εννέα πρώτων μηνών του 2020 - το 30% (το 
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπει ο σχετικός ουκρανικός νόμος προκειμένου να υπάρχουν 
συνθήκες υγιούς και όχι αθέμιτου οικονομικού ανταγωνισμού). 
 

3/. Παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου στην Ουκρανία 
 
Όπως ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου τ.ε. η Ένωση Ουκρανικών Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων, η 
Ουκρανία βρίσκεται στη 10η θέση παγκοσμίως (μεταξύ 40 παραγωγών χωρών), όσον αφορά την 
παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου, για το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, με 3,5 
εκατομμύρια τόνους. Ο ακατέργαστος σίδηρος είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν του σιδήρου με υψηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή χάλυβα (περιζήτητος στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και στην αεροναυπηγική). Σημειώνεται ότι το 2020, η ουκρανική παραγωγή 
ακατέργαστου σιδήρου ανήλθε στα 20,4 εκατ. τόνους και η χώρα κατέλαβε την 9η θέση παγκοσμίως 
στη σχετική κατηγορία. Εξ αυτών, 3,1 εκατ. τόνοι εξήχθησαν στο εξωτερικό, με κύριους αποδέκτες τις 
ΗΠΑ (κατά 60%) και την Κίνα (κατά 22%), αποφέροντας στους ουκρανούς παραγωγούς έσοδα 920 
εκατ. $ σύμφωνα με την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία. Υπολογίζεται ότι η Ουκρανία διαθέτει στην 
παγκόσμια αγορά το 1,5% του συνολικά παραγόμενου ακατέργαστου σιδήρου. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι η Κίνα, παρά το γεγονός ότι κατέχει μακράν την πρώτη θέση στην παραγωγή του συγκεκριμένου 
μεταλλεύματος (145 εκατ. τόνοι μόνο το πρώτο δίμηνο του 2021), αναγκάζεται να εισάγει 
ακατέργαστο σίδηρο από την Ουκρανία, προφανώς λόγω της τεράστιας εσωτερικής ζήτησης από την 
εγχώρια βιομηχανία.   
 

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
1/. Μείωση της κατανάλωσης αερίου για τα ουκρανικά νοικοκυριά το 2020 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για την Ενεργειακή Απόδοση και την 
Εξοικονόμηση Ενέργειας (“Ukrainian State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving”), η 
κατανάλωση φυσικού αερίου από τα ουκρανικά νοικοκυριά μειώθηκε το 2020 κατά 1,3 δισ. κυβικά 
μέτρα (14%) σε σχέση με το 2019, αυτό δε επέφερε εξοικονόμηση ποσού 220 εκ. $ ΗΠΑ. Αντίστοιχα 
μειώθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου και από τις επιχειρήσεις κατά 200 εκατ. κυβικά μέτρα (ή 
3%), ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η κατανάλωση για κυβερνητικούς και θρησκευτικούς οργανισμούς, 
στα 400 εκατ. κυβικά μέτρα. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα αποδίδονται, από την αρμόδια υπηρεσία, στα μέτρα για την βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και ιδιαίτερα στα δάνεια που δόθηκαν σε 110 χιλ. συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα, οι οποίοι με τη σειρά τους επένδυσαν 1,04 δισ. χρίβνιες (UAH) ή 31,5 εκατ. ευρώ, στο 
συγκεκριμένο πεδίο.  
Το πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συνεχίζεται και το 2021, με νέους στόχους, 
καθώς τα νοικοκυριά θα λαμβάνουν κρατική ενίσχυση για την εγκατάσταση συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η μορφή της ενίσχυσης θα 
είναι η μερική αποπληρωμή των δανείων από το κράτος και συγκεκριμένα η καταβολή του 35% του 
ποσού του δανείου που παρέχεται για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης (μέχρι 14 χιλ. χρίβνιες, περίπου 430 ευρώ) και του 20% του ποσού για την 
εγκατάσταση θερμοσιφώνων (boilers) σε μονοκατοικίες (μέχρι 12 χιλ. χρίβνιες, περίπου 370 ευρώ). 
 

2/. Συνεργασία DTEK με δανέζικη εταιρεία στον τομέα της αιολικής ενέργειας  
 
Ο ουκρανικός ενεργειακός κολοσσός “DTEK Renewables” ο οποίος ανήκει στον μεγιστάνα Ρ. 
Αχμέτοφ, συμφώνησε με τη δανέζικη εταιρεία “ Vestas” για την κατασκευή ενός σταθμού 
παραγωγής αιολικής ενέργειας, (αρχικής) ισχύος 126 MW στην περιφέρεια του Mykolaiv. Για τη 
χρηματοδότηση του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει 21 πύργους και ανεμογεννήτριες, η DTEK θα 
αντλήσει κεφάλαια από το πενταετές «πράσινο ομόλογο» ύψους 325 εκ. ευρώ, το οποίο εξέδωσε η 
ίδια το 2019.  
Το έργο θα κατασκευαστεί στο Tylihul, 80 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης του Mykolaiv και οι 
ανεμογεννήτριες του θα αποτελέσουν την υψηλότερη κατασκευή που ανεγέρθηκε στην Ουκρανία 
μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας το 1991. Πιο συγκεκριμένα, τα πτερύγια των γεννητριών θα 
έχουν μήκος 162 μ. (60% μεγαλύτερο μήκος από ένα μέσο ποδοσφαιρικό γήπεδο), ενώ το συνολικό 
ύψος κάθε ανεμογεννήτριας (αν συνυπολογιστεί και ο πύργος ύψους 100 μέτρων στον οποίο θα 
τοποθετηθεί) θα φτάνει τα 181 μέτρα.  
Ο σταθμός αιολικής ενέργειας “Tiligulska”, σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να αναπτύξει ισχύ έως και 
564 MW. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο, όπως επεσήμανε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της DTEK 
Renewables, M. Kunitskis, θα πρέπει να λυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τις 
πληρωμές (εκ μέρους του κράτους) στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
να καταστεί επιτέλους η κυβερνητική πολιτική στο ενεργειακό πεδίο προβλέψιμη, ώστε να 
διευκολύνεται ο προγραμματισμός και οι επενδύσεις των επιχειρήσεων. 
 
3/. Νέα δομή για τη “Centrenergo” ενόψει ιδιωτικοποίησής της 
 
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του ουκρανικού Ταμείου Κρατικής Περιουσίας (State 
Property Fund), D. Kudin, η κάθετα διαρθρωμένη εταιρεία που θα δημιουργηθεί με βάση τη 
“Centrenergo PJSC” θα συμπεριλάβει στη δομή της τα σπουδαιότερα κρατικά ορυχεία της χώρας. Με 
τον τρόπο αυτό η Centrenergo, η οποία αποτελεί μία από τις τρεις σημαντικότερες εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία, θα υιοθετήσει την εταιρική δομή των κύριων ανταγωνιστριών 
της, DTEK και Donbasenergo, οι οποίες δεν έχουν μόνο εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αλλά 
διαθέτουν και τις δικές τους πηγές πρώτων υλών, γεγονός που τις φέρνει σε πλεονεκτική θέση επί 
του παρόντος. Για την επιλογή των κρατικών ορυχείων (από ένα συνολικό αριθμό 33 τέτοιων) που θα 
συμπεριληφθούν στη νέα εταιρεία, έχει συσταθεί ήδη μία επιτροπή με επικεφαλής έναν εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας.   
Όπως υποστήριξε ο Kudin, η νέα μορφή της Centrenergo (το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει 
κατά πλειοψηφία στο Ταμείο Κρατικής Περιουσίας) θα την καταστήσει ελκυστικότερη στους 
ενδιαφερόμενους αγοραστές, με το σκοπό να προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή της μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους.  
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4/. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Naftogaz και Naphtha Israel Petroleum για έρευνα 
υδρογονανθράκων στη Μαύρη Θάλασσα 
 

Ο ουκρανικός κρατικός ενεργειακός όμιλος “Naftogaz” και η ισραηλινή πετρελαϊκή εταιρεία 
“Naphtha Israel Petroleum” υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια γεωλογικών 
ερευνών για ανεύρεση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας που 
ανήκει στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για το ουκρανικό μέρος 
της υφαλοκρηπίδας της Μαύρης Θάλασσας και τις προοπτικές που παρουσιάζει από την άποψη 
ύπαρξης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
O ολλανδός διευθύνων σύμβουλος της “Naftogaz” Otto Waterlander, δήλωσε σχετικά ότι η παρούσα 
συμφωνία, όπως και η προσφάτως ανακοινωθείσα συνεργασία με τη ρουμανική εταιρεία 
πετρελαίου “OMV Petrom” (μέλος του ομώνυμου αυστριακού ομίλου), ενισχύουν τις φιλοδοξίες που 
τρέφει η Ουκρανία για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο μέλλον, καθώς οι έρευνες σε αυτή 
αποτελούν το πιο σημαντικό έργο, από πλευράς έντασης κεφαλαίου, που υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο 
του ουκρανικού ομίλου. 
Υπενθυμίζεται ότι η Naftogaz έλαβε στις αρχές του 2021 είκοσι ειδικές άδειες, διάρκειας 30 ετών, 
από την Κρατική Υπηρεσία Γεωλογίας και Υπεδάφους της Ουκρανίας (State Service of Geology and 
Subsoil of Ukraine) για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα κοιτάσματα 
Scythian (Skyfska) και Dolphin που βρίσκονται στην υφαλοκρηπίδα της Μαύρης Θάλασσας.  
 

5/. Επενδύσεις στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου  
 
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ο 
Πρωθυπουργός της Ουκρανίας D. Shmyhal, η χώρα του σκοπεύει να επενδύσει περίπου 14 δισ. 
χρίβνιες (περίπου 425 εκ. ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία) μέχρι το 2030 για να αυξήσει τη 
χωρητικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου. Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου 2021 
υπήρχαν στις υπόγειες εγκαταστάσεις αερίου της Ουκρανίας 18 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, 
τα μεγαλύτερα αποθέματα εδώ και μία δεκαετία. Επίσης ο Shmyhal ανέφερε ότι το ουκρανικό 
σύστημα μεταφοράς αερίου έχει την τεχνική δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τη μεταφορά 
υδρογόνου. Προσέθεσε δε ότι η παραγωγή και μεταφορά στην Ευρώπη υδρογόνου αποτελεί βασική 
προτεραιότητα της χώρας (με την προοπτική να αποτελέσει και έναν από τους σημαντικότερους 
τομείς της οικονομίας της), η οποία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την Ε.Ε. για το θέμα αυτό. 
 

6/. Συνεργασία Naftogaz με πολωνική εταιρεία για την παραγωγή αερίου στη Δυτική 
Ουκρανία 
 
Η “Naftogaz” υπέγραψε στα τέλη Μαρτίου τ.ε., επιστολή προθέσεων για ενδεχόμενη συνεργασία με 
την πολωνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου “PGNiG”, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίου 
στη δυτική Ουκρανία. Η πολωνική εταιρεία εκμεταλλεύεται ήδη για το σκοπό αυτό το υπέδαφος 
στην πολωνική περιφέρεια που συνορεύει με τα ουκρανικά σύνορα στα Καρπάθια και έχει την 
τεχνογνωσία, σε ενδεχόμενη σύμπραξη με τη Naftogaz, να συνδράμει την τελευταία στο στρατηγικό 
της στόχο που είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ουκρανίας, μέσα από την 
αξιοποίηση των φυσικών κοιτασμάτων αερίου της χώρας. Η PGNiG έχει αναπτύξει μία τρισδιάστατη 
σεισμική έρευνα, που της επέτρεψε να ανακαλύψει νέα κοιτάσματα αερίου στην πολωνική πλευρά 
των Καρπαθίων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της πολωνικής εταιρείας (δελτίο 
τύπου της οποίας έκανε γνωστή την πρόθεση συνεργασίας των δύο μερών), R. Perkowski, η πιθανή 
συνεργασία με τη Νaftogaz δε θα ωφελήσει απλά τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αλλά θα ενισχύσει 
την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.   
 


