
[Type text] 
 

[Type text] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Οικονομικών Εξελίξεων στην Ουκρανία 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 

 

 
Επιμέλεια – Συντονισμός : Ιωάννης Δερμεντζόγλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Συνταξη : Γρηγόρης Σταφίδας, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Διεύθυνση : 30-i Andriivskyy uzviz, Kyiv 01601 
Τηλ.: (0038044) 3630897, 3630898 

e-mail: ecocom-kiev@mfa.gr 

 

mailto:ecocom-kiev@mfa.gr


Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2021 
 

1 
 

Α/. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
1/. Αύξηση εισαγωγών ελαιολάδου κατά 56% το 2020 στην Ουκρανία – Στην τρίτη θέση το 
ελληνικό λάδι  
 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο Ουκρανικός Όμιλος Αγροτικής Οικονομίας (Ukrainian 
Agribusiness Club - UCAB), το 2020 η Ουκρανία εισήγαγε 3,8 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου (αξίας 15,5 
εκ. ευρώ), ποσότητα κατά 56% αυξημένη σε σχέση με το 2019. Γενικά, τα τελευταία πέντε χρόνια, η 
χώρα έχει τριπλασιάσει τις αγορές ελαιολάδου από το εξωτερικό, ως συνέπεια της αυξημένης 
εσωτερικής ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, το μερίδιο του ελαιολάδου στο σύνολο των διαφορετικών 
ελαίων που καταναλώνονται στη χώρα, δεν υπερβαίνει ακόμα το 7-8%. Σύμφωνα με την ειδική 
αναλύτρια του UCAB, κα S. Lytvyn, το ελαιόλαδο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ηλιέλαιο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ουκρανικής κουζίνας, κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης 
τιμής του : το ηλιέλαιο παραμένει 2,5 με 3 φορές φθηνότερο από το ελαιόλαδο.    
Η κύρια προμηθεύτρια χώρα της Ουκρανίας είναι η Ιταλία (1,61 χιλ. τόνους – 7,34 εκατ. $) κι 
ακολουθούν η Ισπανία (0,92 χιλ. τόνους – 3,69 εκατ. $) και η χώρα μας (0,58 χιλ. τόνους – 2,8 εκατ. 
$).  
 
2/. Αύξηση εξαγωγών για τα ουκρανικά έπιπλα κατά 13,5% το 2020  
 
Σύμφωνα με το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Κατασκευαστών Επίπλου της Ουκρανίας, O. Donska, το 
2020 η Ουκρανία εξήγαγε έπιπλα συνολικής αξίας 750 εκατ. $, ήτοι κατά 13,5% μεγαλύτερης αξίας 
από το 2019. 
Σύμφωνα με την Donska, η βιομηχανία επίπλου της Ουκρανίας είναι προσανατολισμένη στις 
εξαγωγές, με κύριες αγορές την Πολωνία (35% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων επίπλων), τη 
Γερμανία (16,1%), τη Δανία (5,7%) και την Αυστρία (4%). Παρ’ όλα αυτά, η σχετική βιομηχανία 
υστερεί συγκριτικά με άλλες γειτονικές χώρες : για παράδειγμα οι εξαγωγές της Πολωνίας, η οποία 
κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως (αντίθετα η Ουκρανία κατετάγη 39η στις εξαγωγές επίπλων), 
ήταν κατά 20 φορές μεγαλύτερες, καθώς ανήλθαν το 2020 στα 14,8 δισ. $.  
 

Β/. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  
  
1/. Τα βιομηχανικά πάρκα εντάσσονται στο «Μεγάλο Κατασκευαστικό Πρόγραμμα» το 
2021 
 
Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης των Κοινοτήτων και Περιοχών της Ουκρανίας, κ. O. 
Chernyshov, το 2021 η δημιουργία βιομηχανικών πάρκων θα αποτελέσει στρατηγικό στόχο στο 
πλαίσιο του «Μεγάλου Κατασκευαστικού Προγράμματος», που έχει εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της 
χώρας V. Zelensky. 
Για το σκοπό αυτό, η ουκρανική κυβέρνηση θα επενδύσει το τρέχον έτος περίπου 80 εκατ. χρίβνες 
(UAH), άλλως 2,5 περίπου εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών σε τέσσερα βιομηχανικά πάρκα 
(αστική περιοχή η οποία μπορεί να περιλαμβάνει εργοστάσια, λιμάνια, αποθήκες, σταθμούς 
παροχής υπηρεσιών logistics κ.α. – είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο 2015-2020 επένδυσε στον 
τομέα αυτόν, 8 εκατ. UAH).  
Η πολωνική τράπεζα “BGK Bank” συμφώνησε να χρηματοδοτήσει μέσω δανείου το 60% της πρώτης 
φάσης κατασκευής του τεχνολογικού πάρκου “Innovation District IT Park”, στο Λβιβ της Ουκρανίας 
(παρέχοντας έτσι τα 81,5 εκατ. $ από τα συνολικά 136 εκατ. $ της αρχικής επένδυσης). Η πρώτη 
φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και το έργο έχει αναλάβει μία από τις 
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μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Πολωνίας, η “Unibep”. Το πάρκο θα κατασκευαστεί σε 
απόσταση μόλις 4 χλμ. από την κεντρική πλατεία του Λβιβ, θα καλύπτει μία έκταση 100 χιλ. περίπου 
τ.μ. και θα περιλαμβάνει γραφεία και εργαστήρια για 10.000 εργαζόμενους και φοιτητές στον τομέα 
ΙΤ. Κάποιες από τις εταιρείες που έχουν ήδη κρατήσει θέση στο πάρκο είναι οι “GlobalLogic”, “N-iX”, 
“Intellias”, “SoftServe” and “Perfectial”. 
 
2/. Επένδυση 1 δις. $ της “ArcelorMittal” για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της Ε.Ε. 
 
Στις 14 Απριλίου 2021, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Εμπορίου και Γεωργίας της Ουκρανίας 
υπέγραψε με την χαλυβουργία “ArcelorMittal Kryvyi Rih” (θυγατρική του κολοσσού στον τομέα του 
σιδήρου και του χάλυβα παγκοσμίως “ArcelorMittal”) Μνημόνιο για την εφαρμογή νέων 
επενδυτικών σχεδίων εκ μέρους της εταιρείας με στόχο τον περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη της παραγωγής, στο εργοστάσιο της τελευταίας, στο Kryvyi Rih της κεντρικής Ουκρανίας. Η 
εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει μέχρι τέλους του 2023 το ποσό του 1 δισ. $ (τα οποία θα 
προστεθούν στα 5 δισ. $, τα οποία έχει ήδη επενδύσει για τις παραγωγικές δραστηριότητες της στην 
Ουκρανία τα τελευταία 15 έτη) για να συμμορφωθεί με τους «πράσινους» κανόνες της Ε.Ε., 
εκσυγχρονίζοντας την παραγωγή χημικού οπτάνθρακα και πυροσυσσωματώματος (φρύγματος) και 
την παραγωγή της υψικαμίνου, οι οποίες θεωρούνται οι πλέον επιβλαβείς για το περιβάλλον.  
Πλέον ειδικότερα, το Μνημόνιο (το οποίο υπογράφηκε στο ευνοϊκό πλαίσιο του νόμου «περί 
κρατικής υποστήριξης σε επενδυτικά σχέδια με αξιοσημείωτες επενδύσεις») περιέχει προβλέψεις 
για μία σειρά από ειδικότερα θέματα, όπως : α) «πράσινη μεταλλουργία», η οποία συμβάλλει στην 
μείωση των εκπομπών του άνθρακα και στην προστασία του περιβάλλοντος, β) βιώσιμη ανάπτυξη 
της εξόρυξης σιδηρομεταλλευμάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έως και 30 έτη επιμήκυνση της 
διάρκειας ζωής της σχετικής δραστηριότητας, γ) δημιουργία νέων προϊόντων, όπως ενδεικτικά 
έλαστρα και ράβδους, δ) εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ε) κυκλική 
οικονομία και διαχείριση αποβλήτων.  
 

Γ/. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
 
1/. Στα 7,7 δισ. $ το κόστος της φοροδιαφυγής στην Ουκρανία για το 2020 
 
Σύμφωνα με την Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας, το 2020 η φοροδιαφυγή κόστισε 7,7 
δισ. $ στα δημόσια ταμεία της χώρας.  
Η μη πληρωμή του Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες (1,5 δισ. $) καθώς και η καταβολή των μισθών σε 
μετρητά (4,3 δις. $ φορολογικά έσοδα χάθηκαν μόνο γι’ αυτό το λόγο) και όχι με κατάθεση σε 
τραπεζικό λογαριασμό αποτελούν τις δύο κυριότερες αιτίες - εκφάνσεις του φαινομένου, σύμφωνα 
με τον διευθυντή της υπηρεσίας, κ. O. Lyubchenko. Όπως συμπλήρωσε, μόνο το 38% των εξόδων των 
νοικοκυριών καταγράφονται, με την έκδοση αντίστοιχων αποδείξεων.  
Για τον Lyubchenko, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής δε θα λυθεί με αυστηροποίηση των σχετικών 
ελέγχων, αλλά με την καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των φορολογουμένων. Για 
το λόγο αυτό, το φορολογικό σύστημα πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις : δικαιοσύνη, 
διαφάνεια και ευκολία. 
Ο  V. Dubrovskiy, οικονομολόγος στο Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών εντοπίζει την 
αιτία του φαινομένου στο υψηλό ποσοστό των φόρων και λοιπών εισφορών, που αντιστοιχούν στο 
41,5 % των αποδοχών κάθε εργαζομένου : 22% είναι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 19,5% ο 
ατομικός συντελεστής της φορολογίας εισοδήματος. Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά για 
αναπτυσσόμενη χώρα, τα οποία ουσιαστικά «δίνουν κίνητρο» για φοροδιαφυγή. Από την άλλη 
πλευρά, η κατοχή περιουσίας φορολογείται δυσανάλογα λίγο στην Ουκρανία, αποφέροντας μόλις το 
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3% των φορολογικών εσόδων, τη στιγμή που στις δυτικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει 
το 50%. 
Το 2020 τα έσοδα της ουκρανικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 38,5 δισ. $, εκ των οποίων το 37% 
αφορούσε εισπράξεις Φ.Π.Α. και το 21% εταιρικών και προσωπικών φόρων εισοδήματος.   
 
2/. Η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 50% του ουκρανικού ΑΕΠ  
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οικονομική, Φορολογική και 
Τελωνειακή Πολιτική, κ. Ο. Hetmantsev, το επίπεδο της σκιώδους οικονομίας στην Ουκρανία για το 
2020 ανέρχεται στο ήμισυ του δηλωμένου ΑΕΠ της χώρας. Αυτό προκύπτει από εκτιμήσεις, καθώς 
επίσημα νούμερα δεν είναι (και δεν μπορούν να είναι) διαθέσιμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο 
Hetmantsev βλέπει την παραοικονομία ως ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας 
και σημειώνει ότι τα πρώτα βήματα για την καταπολέμηση του φαινομένου έχουν ήδη γίνει με την 
υιοθέτηση σχετικών νομοθετημάτων, όπως ενδεικτικά περί χρηματοοικονομικής επιτήρησης, περί 
υπεράκτιων εταιριών, περί διάσπασης μετοχών (split) κ.α. 
 
3/. Οι σημαντικότερες φίρμες στην Ουκρανία 
 
Σύμφωνα με το περιοδικό “Korrespondent”, οι πέντε μεγαλύτερες εμπορικές φίρμες της Ουκρανίας 
είναι κατά σειρά : α) η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας “Kyivstar” (αξία 225 εκ. $), η εταιρεία 
ηλεκτρονικού εμπορίου “Rozetka” (210 εκ. $), η φαρμακευτική εταιρεία “Darnitsa” (187 εκ. 4), η 
εταιρεία επιτραπέζιου μεταλλικού νερού “Morshynska” (173.25 εκ. $) και η εταιρεία ταχυμεταφορών 
“Nova Poshta” (170 εκ. $).  
 

Δ/. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
1/. Ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τον τομέα ΙΤ  
 
Το ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε το σχέδιο νόμου με αριθμό 5376 «περί τροποποιήσεων στο 
Κώδικα Φορολογίας της Ουκρανίας για παροχή κινήτρων με σκοπό την ανάπτυξη της Ψηφιακής 
Οικονομίας». Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για εταιρείες ΙΤ οι 
οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “Diia City” (την πρώτη παγκοσμίως εικονική επιχειρηματική 
κοινότητα, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2020 από το Υπουργείο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού της Ουκρανίας για την ανάπτυξη των καινοτόμων και τεχνολογικών 
επιχειρήσεων):  
α) μείωση προσωπικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 18 στο 5%,  
β) υπολογισμός των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης επί τη βάσει του ελάχιστου μισθού,  
γ) παροχή δυνατότητας επιλογής συντελεστή εταιρικού φόρου – είτε 18% στα κέρδη είτε 9% στα 
κεφάλαια που έχουν αναληφθεί και  
δ) ποσοστό στρατιωτικής εισφοράς 1,5%.   
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, οι συγκεκριμένες ευνοϊκές 
φορολογικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται πιλοτικά στον τομέα ΙΤ, με απώτερο στόχο, εάν αποδειχθούν 
επωφελείς για την οικονομία της χώρας (αύξηση φορολογικών εσόδων), να επεκταθούν και σε 
άλλους τομείς.  
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2/. Η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και των σχετικών υποδομών προτεραιότητα της 
ουκρανικής κυβέρνησης  
 
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ουκρανίας, κ. O. Romanishyn (κατά τη διάρκεια του ουκρανο-ελβετικού φόρουμ "Switzerland - 
Ukraine: Prospects for B2B Cooperation"), οι προτεραιότητες της κυβέρνησής του περιλαμβάνουν την 
προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία ευνοϊκών όρων για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών. Η επίτευξη των στόχων αυτών περνάει μέσα από την 
επιτυχημένη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, την κρατική ενίσχυση των επενδυτικών 
σχεδίων και την ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων.   
Ειδικότερα, προκειμένου για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, ο κ. Romanishyn δήλωσε ότι η 
ουκρανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία ενός δικτύου 24 φυτωρίων καινοτομίας, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Δικτύου Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Κέντρων Καινοτομίας (EBN) και μίας 
διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η 
κυβέρνηση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα δίκτυο κέντρων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη 
βιομηχανία και για την τυποποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στην αγορά μέσω 
της εφαρμογής ευρωπαϊκών κανονισμών και ρυθμίσεων. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν να 
επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν την ήδη ξεχωριστή θέση της Ουκρανίας στην παγκόσμια αγορά ΙΤ 
και να την καταστήσουν διεθνές κέντρο της τεχνολογίας πληροφοριών.  
 
3/. Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την προστασία και εφαρμογή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες (εκδίδεται ανά διετία), διατηρώντας την 
Ουκρανία μεταξύ των χωρών δεύτερης προτεραιότητας μαζί με την Ινδία, τη Ρωσία και την Τουρκία 
(ως χώρα πρώτης προτεραιότητας παραμένει η Κίνα, λόγω της έκτασης των προβλημάτων και της 
επιμονής στην μη επίλυση τους, στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ ως χώρες τρίτης προτεραιότητας 
αναφέρονται μεταξύ άλλων οι Αργεντινή, Βραζιλία, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία και Ινδονησία, 
εξαιτίας της προόδου που έχουν επιτελέσει σχετικά).   
Ειδικά όσον αφορά την περίπτωση της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε ως 
προβληματικά και επιδεχόμενα βελτίωση τα σημεία που αφορούν τα κριτήρια για την κατοχύρωση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις νέες σχετικές διατάξεις (κριτήρια που αποτιμώνται ως 
περιοριστικά), καθώς και τη διαδικασία εναντίωσης που προβλέπει ο νέος νόμος περί εμπορικών 
σημάτων. Περαιτέρω πρόοδος απαιτείται εξάλλου, σύμφωνα με την Επιτροπή, σε σχέση με την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας και 
την εφαρμογή του νόμου του 2018 περί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.  
 
4/. Φορολογική αμνηστία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής  
 
Το ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο που προβλέπει φορολογική 
αμνηστία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τεράστια φοροδιαφυγή που κόστισε στα ταμεία της 
χώρας 7,7 δισ. $ μόνο το 2020. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι απέκρυψαν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είχαν 
αποκτήσει νόμιμα στο παρελθόν, έχουν τη δυνατότητα να τα δηλώσουν, αρχής γενομένης από την 1η 

Ιουλίου τ.ε. και να φορολογηθούν εφάπαξ για αυτά, με συντελεστή 5% (προκειμένου για εισοδήματα 
που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό) ή 9% (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό). Η δυνατότητα φορολογικής αμνηστίας με δήλωση αποκρυφθέντων εισοδημάτων δεν 
αφορά όσους απέκτησαν αυτά με παράνομες δραστηριότητες.  
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Στόχος του νομοσχεδίου (που αποτελεί μέρος του πακέτου «BEPS law – Νόμος για τη διάβρωση της 
βάσης και μετατόπιση των κερδών», το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2020 ως εργαλείο για τον 
εντοπισμό και την φορολόγηση εισοδημάτων ουκρανών πολιτών, όπου κι αν αποκτώνται αυτά 
παγκοσμίως), πέραν από το να εγκαινιάσει μία νέα αρχή στις σχέσεις κράτους – φορολογουμένων, 
είναι η καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας και η μείωση των συναλλαγών εκτός του τραπεζικού 
συστήματος (συναλλαγών «χέρι με χέρι»).  
Ωστόσο, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από το ΔΝΤ, ο 
αντιπρόσωπος του οποίου στην Ουκρανία G. Ljungman, αναφέρθηκε στο ότι οι μορφές φορολογικής 
αμνηστίας συχνά πλήττουν τα φορολογικά έσοδα μακροπρόθεσμα, καθώς οι πολίτες αποφασίζουν 
να μην καταβάλουν τους φόρους τους, αναμένοντας μία νέα συνολική ρύθμιση κάποια στιγμή στο 
μέλλον.  
 

Ε/. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 
1/. Η “Dragon Capital” αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο της “UnexBank” 
 
O T. Fiala, Διευθυντής της επενδυτικής εταιρείας “Dragon Capital”, απέκτησε το 75,01% των μετοχών 
της “Unex Bank” από τον ολιγάρχη V. Novinsky. Το υπόλοιπο 24,99% των μετοχών περιήλθε στον Ι. 
Svitek, πρώην κορυφαίο στέλεχος του ουκρανικού παραρτήματος της ρωσικής τράπεζας “Alfa Bank”, 
ο οποίος ανέλαβε και τη θέση του Προέδρου στο νέο Δ.Σ. της “Unex Bank”. Στοιχεία για τα 
οικονομικά δεδομένα της εξαγοράς, η οποία εγκρίθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (η 
οποία λειτουργεί και ως Ρυθμιστική Αρχή στον πιστωτικό τομέα της χώρας) και την Αντιμονοπωλιακή 
Επιτροπή, δεν έγιναν γνωστά. 
Στόχος των νέων ιδιοκτητών είναι να αποκτήσει η “Unex Bank” κομβική θέση στο τραπεζικό σύστημα 
της Ουκρανίας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η προσπάθειά τους προοιωνίζεται δύσκολη, καθώς μόλις 
πέρσι η “Unex Bank” εμφάνισε απώλειες ύψους 1,3 εκατ. $ και κατετάγη στην πεντάδα των πλέον 
ζημιογόνων ουκρανικών τραπεζών.  
 
2/. Αύξηση 10% στα προσωπικά δάνεια το 2020 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, το 2020, οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας (τράπεζες κ.α.) χορήγησαν 
προσωπικά δάνεια συνολικού ύψους 48 δισ. χριβνών (UAH), δηλαδή περίπου 1,44 δισ. ευρώ, κατά 
10% περισσότερα από το 2019. Από τις 775 εταιρείες που είναι εξουσιοδοτημένες για την έκδοση 
δανείων, μόνο το 1/3 εξ αυτών προχώρησε στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τους ιδιώτες. 
Εξίσου αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι πολύ μεγάλος αριθμός των δανειακών συμβάσεων 
συνάφθηκε μέσω διαδικτύου, κάτι στο οποίο ασφαλώς συνετέλεσαν τα νέα δεδομένα που επέβαλε 
η πανδημία, αλλά δείχνει και μία τάση προς την κατεύθυνση επέκτασης της παροχής 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως.  
 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 
1/. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην Ουκρανία αντέχουν στην κρίση και αναπτύσσονται 
 
Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της καραντίνας στο λιανικό εμπόριο και την αλματώδη αύξηση των 
πωλήσεων μέσω διαδικτύου (26% επάνω το “on-line shopping” από την αρχή της πανδημίας, εδώ και 
ένα χρόνο), τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (Malls) συνεχίζουν να ξεπετάγονται και να αναπτύσσονται 
στην Ουκρανία. Μέχρι το τέλος του 2022, 20 νέα εμπορικά κέντρα θα κατασκευαστούν, με συνολική 
επιφάνεια εμπορικών χώρων προς μίσθωση που θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. τετρ. μέτρα. Αυτά θα 
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προστεθούν στα 268 malls που ήδη υπάρχουν στη χώρα, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στο 
Κίεβο. 
Υπολογίζεται ότι με μία μέση τιμή 20-25$ / τ.μ. μισθωμένης επιφάνειας, ένα μεγάλο εμπορικό 
κέντρο στο Κίεβο (με 70.000 τ.μ. διαθέσιμων για εμπορική χρήση χώρων), μπορεί να δημιουργήσει 
κέρδη έως και 1,75 εκατ. $ μηνιαίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεγιστάνες των εμπορικών κέντρων 
της χώρας αποκόμισαν τεράστια ποσά το 2020, παρά τους περιορισμούς και τα εμπόδια λόγω των 
μέτρων κατά του Covid-19 : ο επενδυτής V. Aliyev με ποσοστό σε τέσσερα εμπορικά κέντρα στο 
Κίεβο (“Ocean Mall”, “Mandarin Plaza”, “Lavina Mall” και “Blockbuster Mall”), είχε κέρδη 61 εκατ. $, 
ενώ ο ιδιοκτήτης του “Gulliver” (μεγάλο εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Κιέβου), έφτασε τα 70 εκατ. 
$ (σύμφωνα με στοιχεία από το “Forbes Ukraine”). 
H επισκεψιμότητα στα μεγάλα εμπορικά κέντρα μειώθηκε κατά 26,5% το 2020 σε σχέση με την 
αμέσως προηγούμενη χρονιά (σαν απόρροια, εκτός των λοκντάουν, της αυξημένης ανεργίας και των 
χαμηλών εισοδημάτων), ωστόσο οι καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα χρήματα κατά μέσο όρο : 
620$ σε τέσσερις επισκέψεις ανά μήνα το 2020, σε σύγκριση με τα 488$ του 2019.  
Παροδικά παρατηρείται μία πτώση στα ενοίκια εντός των εμπορικών κέντρων, η οποία σε κάποιες 
περιπτώσεις ανέρχεται στο 10-20%, ωστόσο εκτιμάται ότι αυτή η τάση θα αναστραφεί σύντομα και 
τα μισθώματα θα αυξηθούν και πάλι. Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον των μεγάλων εμπορικών 
κέντρων στην Ουκρανία διαγράφεται ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι καταναλωτές τα επιλέγουν όχι μόνο 
για τις αγορές τους, αλλά και για να πραγματοποιήσουν τις κοινωνικές τους εξόδους (δεδομένων και 
των άσχημων καιρικών συνθηκών για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου).  
 
2/. 3.850 καταστήματα εστίασης έκλεισαν λόγω της πανδημίας στην Ουκρανία το 2020 
 
Η πανδημία και οι επιπτώσεις της στην οικονομία, είχαν ως αποτέλεσμα να μπει λουκέτο σε 3.850 
επιχειρήσεις εστίασης (καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια) στην Ουκρανία το προηγούμενο έτος. Τον 
Μάρτιο του 2020 υπήρχαν 18.600 τέτοιες επιχειρήσεις – ακριβώς ένα χρόνο μετά (Μάρτιος 2021) 
μειώθηκαν στις 14.700 περίπου. Η συνολική αξία της αγοράς εστίασης μειώθηκε επίσης, από τα 720 
εκατ. $ στα 508 εκατ. $ (περίπου 30% σε ένα χρόνο). Στις απώλειες (οι οποίες σε κάποιες 
περιπτώσεις καταστημάτων έφτασαν έως και το 80% των εσόδων τους), τις οποίες δεν κατάφερε να 
αντισταθμίσει η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον παράδοσης των προϊόντων τους, συνετέλεσε και η 
έλλειψη ξένων τουριστών.  
Ωστόσο υπάρχουν και αισιόδοξα σημάδια για τον κλάδο, ο οποίος αποδείχθηκε περισσότερο 
ανθεκτικός στην κρίση, απ’ όσο αναμενόταν : το 2021 θα είναι μία καλύτερη χρονιά, καθώς αφενός 
διατίθενται περισσότεροι χώροι για να ανοίξει κάποιος ένα εστιατόριο ή μία καφετέρια, αφετέρου 
παρατηρείται πτώση στα ενοίκια.  
 
3/. Μεγάλες απώλειες για την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων το 2020 
 
Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας (μονοπώλιο) “Ukrzaliznytsia” κατέγραψε μεγάλες 
οικονομικές ζημίες το 2020, εξαιτίας της μείωσης εμπορικών και επιβατικών μεταφορών. Οι 
συνολικές απώλειες ανήλθαν στα 426 εκατ. $ : τα έσοδα από την μεταφορά επιβατών μειώθηκαν 
από τα 355 εκατ. $ το 2019 στα 148 εκατ. $ το 2020 (-58%), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα από την 
μεταφορά εμπορευμάτων έπεσαν από τα 285 στα 220 εκατ. $ (-22%).  
Η εταιρεία διέθεσε μικρότερο ποσό για μισθούς, ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα και επισκευές το 
2020, ωστόσο κατέβαλε 14 εκατ. $ περισσότερα για συντάξεις πρόωρα συνταξιοδοτηθέντων 
υπαλλήλων της. 
Για να καλύψει τα ελλείμματα η διοίκηση της εταιρείας σκέφτεται να καταφύγει στον εξωτερικό 
δανεισμό (με την έκδοση ευρω-ομολόγου), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να απευθυνθεί και προς τις 
κρατικές τράπεζες για χρηματοδότηση. 
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Έχοντας περίπου 250.000 υπαλλήλους (η μεγαλύτερη σε μέγεθος κρατική εταιρεία της Ουκρανίας, η 
οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά με το μισό προσωπικό), η 
“Ukrzaliznytsia” βρίσκεται εδώ και χρόνια στο χείλος της χρεωκοπίας, ταλανιζόμενη από σκάνδαλα 
διαφθοράς και κακής διοίκησης, ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών της 
και του προγράμματος δρομολογίων της. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί στην εταιρεία η 
υποτιμολόγηση των υπηρεσιών της, η οποία εν πολλοίς «επιβάλλεται» από τα συμφέροντα των 
ολιγαρχών, κυρίως της βιομηχανίας σιδήρου (R. Akhmetov). Όπως ανέφερε το μέλος του Δ.Σ. της 
Ukrzaliznytsia, S. Leshchenko, σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη εφημερίδα “Kyiv Post”, κάθε τόνος 
σιδηρομεταλλεύματος μεταφέρεται με ζημία 19% για την εταιρεία, με αποτέλεσμα απώλειες 
συνολικού ύψους 288 εκατ. $ ετησίως μόνο από τη μεταφορά προϊόντων σιδήρου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι μεταφορές σιτηρών κοστίζουν έως και 40% περισσότερο από τις αντίστοιχες 
των μεταλλευμάτων, κατά συνέπεια ο επαναπροσδιορισμός των κομίστρων είναι επιβεβλημένος.  
Οι τραγικές οικονομικές επιδόσεις και η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, επέφεραν 
μία ακόμη αλλαγή στη θέση του Διοικητή της, την 10η τα τελευταία επτά χρόνια : μετά την απόλυση 
στις 17.03.2021, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, του πρώην επικεφαλής της V. Zhmak, 
νέος Διευθυντής ανέλαβε ο I. Yuryk. 
 

Ζ/. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1/. Αιολική και ηλιακή ενέργεια υπεύθυνες για το 13% του συνόλου της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ουκρανία 

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας, το 2020, το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική) στη συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού στη χώρα κυμάνθηκε 
περί το 13%, επιβεβαιώνοντας τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο και τη σημασία των ΑΠΕ στον 
ενεργειακό τομέα.  
Ωστόσο, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα είναι 
δυσανάλογα υψηλό, το μερίδιο των υπολοίπων ΑΠΕ, όπως τα βιοκαύσιμα, είναι ιδιαίτερα χαμηλό, 
τη στιγμή μάλιστα που τα τελευταία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν το φυσικό αέριο και να 
οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ετήσιας ζήτησης για αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία των 
περιφερειακών διοικήσεων, την περίοδο 2014-2020 στην Ουκρανία, τέθηκαν σε λειτουργία νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής βιομάζας συνολικής ισχύος 2,436 megawatt. Επίσης, την προηγούμενη 
χρονιά (2020), τέθηκαν σε εφαρμογή στη χώρα 114 σχέδια παραγωγής θερμικής ενέργειας από 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, η βιοενέργεια δεν έχει αναπτύξει την πλήρη δυναμική 
της στην Ουκρανία. Αυτό σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας οφείλεται πρωτίστως στην 
έλλειψη ανταγωνιστικής αγοράς στερεών και υγρών βιοκαυσίμων καθώς και βιομεθανίου.  
 
2/. Η Ουκρανία «σπατάλησε» 7,5 δις. $ για την αγορά ενέργειας το 2020 
 
Σύμφωνα με όσα δήλωσε σχετικά ο Υποδιοικητής της ουκρανικής Κρατικής Υπηρεσίας για την 
Ενεργειακή Απόδοση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, κ. Y. Shafarenko, κατά τη διάρκεια συζήτησης 
με θέμα «Βιώσιμη Χρηματοδότηση της Πράσινης Ενέργειας - Νέες Προσεγγίσεις στην Ε.Ε. και η 
κατάσταση στην Ουκρανία», το 2020 η Ουκρανία διέθεσε το ποσό των 7,5 δισ. $ για την εισαγωγή 
προϊόντων πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Αυτές οι δαπάνες θα μπορούσαν να είχαν 
αποφευχθεί κατά τον Shafarenko, εάν η χώρα αξιοποιούσε πλήρως τις δικές της ενεργειακές πηγές 
και αποθέματα : και μόνο η αξιοποίηση των αποθεμάτων βιοκαυσίμων θα μπορούσε να 
υποκαταστήσει ετησίως την κατανάλωση 37 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου κι έτσι η χώρα να 
αποφύγει την εισαγωγή 15,9 δισ. κυβικών μέτρων αυτού του καυσίμου το 2020.  
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Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας και διεθνείς εταίρους, η αρμόδια ως άνω 
Κρατική Υπηρεσία διερευνά περαιτέρω το ενδεχόμενο της παραγωγής και χρήσης «πράσινου» 
υδρογόνου κι ετοιμάζεται να εκπονήσει μία σχετική αναπτυξιακή στρατηγική με ορίζοντα 
τριακονταετίας (“Ukraine’s Hydrogen Economy Development Strategy”). Τέλος, η Κρατική Υπηρεσία 
για την Ενεργειακή Απόδοση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας επεξεργάζεται ένα σύστημα Μέτρησης 
Καθαρής Ενέργειας, δηλαδή έναν μηχανισμό για την παραγωγή και κατανάλωση πράσινης 
ηλεκτρικής ενέργειας, με την επιλογή διοχέτευσης της πλεονάζουσας ενέργειας στο ενοποιημένο 
ενεργειακό σύστημα.  
 
3/. Μεγάλες απώλειες για τη Naftogaz το 2020 – Αντικατάσταση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου 
 
Ο κρατικός ενεργειακός όμιλος “Naftogaz” ανακοίνωσε επίσημα για το 2020 απώλειες (για πρώτη 
φορά από το 2015) της τάξης των 685 εκατ. $ (σε αντιδιαστολή με τα κέρδη ύψους 93 εκατ. $ που 
είχε εμφανίσει το 2019). 
Η εταιρεία απέδωσε το γεγονός σε μία σειρά παράγοντες : α) στη διαγραφή ληξιπρόθεσμου χρέους 
830 εκατ. $ που είχαν απέναντί της οι ιδιωτικές εταιρείες διανομής ενέργειας, β) στον διαχωρισμό 
μεταξύ παραγωγής και διανομής αερίου που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020 και είχε ως 
αποτέλεσμα να καρπωθούν κέρδη από τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου τρίτα μέρη, εκτός 
της Navtogaz και γ) στις ιστορικά χαμηλές τιμές για το φυσικό αέριο (το πρώτο τρίμηνο του 2020 
άγγιξαν το χαμηλό δεκαετίας).      
Σαν αποτέλεσμα των άσχημων αυτών οικονομικών αποτελεσμάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο της 
Ουκρανίας απέλυσε στις 28.04.2021 τον μέχρι πρότινος Διευθύνοντα Σύμβουλο της “Naftogaz”, A. 
Kobolyev και διόρισε στη θέση του, τον πρώην ασκούντα καθήκοντα Υπουργού Ενέργειας, Υ. 
Vitrenko (τη θέση του κατέλαβε ο H. Halushchenko, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος στην  
“Energoatom”, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας). Η ενέργεια αυτή 
αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τους διεθνείς παρατηρητές (όπως τον εκπρόσωπο τύπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ουκρανία, τους 
Πρέσβεις των G7 στο Κίεβο κ.α.), οι οποίοι εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους κατά πόσο η Ουκρανία θα 
εξακολουθήσει να τηρεί τις δεσμέυσεις της περί μη ανάμειξης και επιρροής των πολιτικών στις 
κρατικές εταιρείες. Εξάλλου, σε επιστολή τους προς τον τύπο, μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της 
εταιρείας, αφού ξεκαθάρισαν ότι το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα και εξουσία επί θεμάτων 
προσωπικού (η οποία προφανώς αγνοήθηκε στην προκειμένη περίπτωση), αναφέρουν ότι η 
απόλυση Κobolyev αντιβαίνει στον νόμο και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιχειρηματική συνέχεια 
του ομίλου, καθώς και την μεταρρύθμιση περί εταιρικής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα της 
ουκρανικής οικονομίας. Ο ίδιος ο Κobolyev τέλος, αφού χαρακτήρισε την απόφαση απόλυσής του 
«μη νόμιμη», συνέχισε υποστηρίζοντας ότι θέτει (η απόφαση) ένα τέλος στην εταιρική 
μεταρρύθμιση, μετά από προσπάθεια επτά ετών να χτιστεί ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 
όσον αφορά τις κρατικές εταιρείες. 

 
Η/. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ KAI ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 
 
1/. Η Ουκρανία έχει ολοκληρώσει σε ποσοστό 54% την εφαρμογή της Συμφωνίας 
Σύνδεσης με την Ε.Ε.  
 
Όπως δήλωσε σχετικά η Ουκρανή Υπουργός για την Ενσωμάτωση στην Ευρώπη και την 
Ευρωατλαντική Συμμαχία, O. Stefanishyna, από την υπογραφή της το 2014 μέχρι και σήμερα, η χώρα 
έχει εκπληρώσει σε ποσοστό 54% τις υποχρεώσεις της από τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε..  
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Όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας την περασμένη χρονιά, τα αποτελέσματα σε γενικές 
γραμμές δεν ήταν ικανοποιητικά, με την εξαίρεση του τομέα των μεταφορών, όπου η εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων όσον αφορά την νομοθέτηση ανήλθε στο 50% (ενώ μέχρι τότε ποτέ δεν υπερέβη 
το 16% των ετήσιων στόχων). Κατά την Υπουργό, βασική απόδειξη ότι η Ουκρανία ανταποκρίνεται 
στη Συμφωνία, είναι η εναρμόνιση του συστήματος εμπορίου των βιομηχανικών προϊόντων με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, η από κοινού αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας 
θα λάβει χώρα και θα παρουσιαστεί στην επόμενη, 23η, σύνοδο Ε.Ε. – Ουκρανίας, η οποία μάλλον θα 
διεξαχθεί το προσεχές φθινόπωρο (η τελευταία,, 22η, μέχρι σήμερα έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον 
Οκτώβριο του 2020).   
 
2/. Υπογραφή κοινής διακήρυξης στον τομέα του τουρισμού μεταξύ Ουκρανίας και 
Τουρκίας  
 
Κατά την επίσκεψη του Ουκρανού Υπουργού Πολιτισμού κ. O. Tkachenko στην Τουρκία στις 
27.04.2021 και μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, M. N. Ersoy, υπεγράφη κοινή 
διακήρυξη για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, μεταξύ των δύο κρατών. 
Στόχοι της συμφωνίας είναι η αμοιβαία απλοποίηση των κανόνων διέλευσης των συνόρων για τους 
πολίτες των δύο κρατών, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εμβολιασμού, η αύξηση του αριθμού 
των πτήσεων μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας, η επέκταση των διαθέσιμων ακουστικών οδηγών στις 
γλώσσες των δύο χωρών στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και γενικά η συνεργασία για την 
προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού και της αναψυχής.   
 
 
 
 
 


