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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

1/. Τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Ουκρανίας για το 2021  
 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας της χώρας, οι βασικές εξαγωγές της Ουκρανίας 

για το 2021, αφορούσαν μεταλλουργικά και αγροτικά προϊόντα : ευτελή μέταλλα (χαλκός, μόλυβδος, 

αλουμίνιο κλπ) και τεχνουργήματα από αυτά αξίας 15,98 δισ. $ (+77% σε σχέση με το 2020), φυτικά 

προϊόντα αξίας 15,55 δισ. $ (+30.9%), ορυκτά - μεταλλεύματα αξίας 8,42 δισ. $ (+58%), ζωικά και 

φυτικά λίπη και έλαια αξίας 7,05 δισ. $ (+22.6%), μηχανολογικός εξοπλισμός αξίας 4,82 δισ. $ (+7.4%), 

τρόφιμα (τελικά προϊόντα) αξίας 3,8 δισ. $ (+13.1%), χημικά προϊόντα και συναφή με αυτά αξίας 2,76 

δισ. $ (+36.7%), ξύλο και προϊόντα ξυλείας 2,01 δισ. $ (+42.6%). Συνολικά οι εξαγωγές της Ουκρανίας 

για το 2021 ανήλθαν στα 68,24 δισ. $, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις από το 2012 και μετά. 

Σύμφωνα με την Υπουργό Οικονομικών της Ουκρανίας, Y. Svyrydenko, σκοπός της Κυβέρνησης για το 

2022, όσον αφορά τον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου, είναι να «ξεκλειδώσει» τουλάχιστον 40 νέες 

αγορές για τα ουκρανικά προϊόντα.  

 

2/. Μεγάλη αύξηση στα έσοδα από τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2021  
 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ένωσης Γεωργικών Επιχειρήσεων Ουκρανίας (“Ukrainian Club of 

Agrarian Business” - UCAB), η χώρα εξήγαγε το 2021, αγροτικά προϊόντα αξίας 27,8 δισ. $, κατά 25% 

αυξημένα σε σχέση με το 2020 (τα αγροτικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 41% του συνόλου των 

εξαγωγών για την περσινή χρονιά). 

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες (15,6 δισ. 

$ ή 56% του συνόλου) και ιδίως αυτές των δημητριακών, ενώ τα ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια (με 

κυρίαρχο στην κατηγορία αυτή το ηλιέλαιο) ακολουθούν με εξαγωγές αξίας 7,1 δισ. $ (25% του 

συνόλου). Περαιτέρω, η Ουκρανία εξήγαγε τρόφιμα (τελικά προϊόντα) αξίας 3,8 δισ. $ (14% του 

συνόλου), μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν τα άλευρα από ηλίανθο και ζωικά προϊόντα αξίας 1,4 δισ. $ 

(5% του συνόλου, με βασικό προϊόν το κρέας των πουλερικών). 

Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία της UCAB, το 2021 οι εξαγωγές των ουκρανικών αγροτοδιατροφικών 

προϊόντων στην Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 33% κι ανήλθαν στα 8,3 δισ. $ (μέρος της αύξησης αποδίδεται 

στην άνοδο της τιμής σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες αγαθών στην παγκόσμια αγορά, καθώς και στην 

αύξηση των ναύλων για τη μεταφορά τους). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ουκρανία εξάντλησε τις 

ποσοστώσεις για αφορολόγητες εξαγωγές στην Ε.Ε. για εννιά βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το 

μέλι, οι επεξεργασμένες ντομάτες, τα αυγά και οι χυμοί μήλου και σταφυλιού.  

Όσον αφορά το σκέλος των εισαγωγών, η Ουκρανία προμηθεύτηκε από το εξωτερικό αγροτικά 

προϊόντα αξίας 7,7 δισ. $ (11% του συνόλου των εισαγωγών), με την πλειοψηφία αυτών να αφορά 

τελικά προϊόντα και ιδίως αλκοολούχα ποτά και καπνικά (3,6 δισ. $ - 46% του συνόλου της 

κατηγορίας). Τα προϊόντα καλλιέργειας, κυρίως φρούτα και ξηροί καρποί, αντιστοιχούν στο 27% (2,1 

δισ. $), ενώ οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων ανήλθαν στο 1,6 δισ. $ (21%), με τα ψάρια να κυριαρχούν 

στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. Τέλος, η Ουκρανία εισήγαγε ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια αξίας 

400 εκατ. $, με το φοινικέλαιο να καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος.  

 

B. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
1/. Τουρκικό εργοστάσιο παραγωγής ανθρακικού νατρίου στην περιφέρεια του Donetsk 
 
Η τουρκική εταιρεία “Turkish Soda Ash & Derivatives Group” σχεδιάζει την κατασκευή εργοστασίου 

παραγωγής ανθρακικού νατρίου στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Donetsk. 

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της τουρκικής εταιρείας, I. Ceylan, το έργο, το οποίο θα έχει 

μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό και με την ολοκλήρωσή του 
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θα συνιστά τη δεύτερη πιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής ανθρακικού νατρίου, πίσω από την 

αντίστοιχη που βρίσκεται στο Καζαχστάν. Σημειώνεται ότι το ανθρακικό νάτριο (Na2CO3), γνωστό και 

ως κρυσταλλική σόδα (soda crystals), σόδα πλύσης (washing soda) ή τέφρα σόδας (soda ash), 

χρησιμοποιείται ενδεικτικά στην παρασκευή γυαλιού, ως πρόσθετο στις πισίνες για την εξουδετέρωση 

των διαβρωτικών επιπτώσεων του χλωρίου και την αύξηση του pH, στην μαγειρική και ιδιαίτερα στην 

αρτοποιία (στα pretzels και σε άλλα είδη ψωμιού), ως αποσκληρυντικό του νερού στο πλύσιμο και στη 

βαφή με δραστικές χρωστικές ινών. 

 

2/. Η περιφέρεια του Ivano-Frankivsk πρωταθλήτρια στα έσοδα από μικρές 
ιδιωτικοποιήσεις για το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας, οι πέντε περιοχές της χώρας 

με τα περισσότερα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις μικρής κλίμακας για το 2021, ήταν κατά σειρά οι εξής 

: α) Περιφέρεια Ivano-Frankivsk με 800 εκατ. χρίβνες (29,14 εκατ. $), β) Περιφέρεια Lviv με 642 εκατ. 

χρίβνες (23,38 εκατ. $), Κίεβο με 382 εκατ. χρίβνες (15,62 εκατ. $), δ) Περιφέρεια Khmelnytskyi με 305 

εκατ. χρίβνες (11,1 εκατ. $) και ε) Περιφέρεια Οδησσού με 277,5 εκατ. χρίβνες (10,1 εκατ. $). 

Υπενθυμίζεται ότι το 2021, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων (μικρής και μεγάλης κλίμακας) 

στην Ουκρανία ανήλθαν σε 5,07 δισ. χρίβνες (185 εκατ. $). 

 

3/. H Δικαιοσύνη ερευνά το σύννομο της ιδιωτικοποίησης του εργοστασίου “Bolshevik”   
 
Ο δικαστής που διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκπλειστηριάστηκε τον Οκτώβριο του 2021 το 

επιφανείας 35 εκταρίων εμβληματικό εργοστάσιο “Bolshevik” που βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου, 

διέταξε την κατάσχεση του συνόλου των μετοχών του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το 

επιτευχθέν τίμημα υπολείπεται κατά πολύ της πραγματικής αξίας του (πρώην κρατικού) περιουσιακού 

στοιχείου. Υπενθυμίζεται (βλ. ενημερωτικό δελτίο Οκτωβρίου 2021) ότι το εν λόγω εργοστάσιο 

πωλήθηκε σε πλειστηριασμό για 1,429 δισ. χρίβνες ( περίπου 53 εκατ. $), κι ενώ η τιμή εκκίνησης ήταν 

1,39 δισ. χρίβνες (περίπου 50 εκατ. $). Μεγαλύτερη προσφορά, μεταξύ των τριών μόλις που 

υποβλήθηκαν ήταν αυτή της εταιρείας "General Commerce", με έδρα την Κύπρο και μετοχικό 

κεφάλαιο 150 $, πίσω από την οποία βρίσκεται ο Ουκρανός μεγιστάνας και πρώην πολιτικός V. 

Khmelnytsky. Η διαδικασία και το αποτέλεσμά της είχαν προκαλέσει εξαρχής πλήθος ενστάσεων και 

αντιδράσεων καθώς η πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται, κατ’ εκτίμηση, στα 150 

εκατ. $.   

 

4/. Αύξηση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα  
 
Η εισαγωγή της αγροτικής μεταρρύθμισης το καλοκαίρι του 2021 και η (έστω μερική) απελευθέρωση 

στις αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων, έδωσε μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας, 

καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά 30% το πρώτο εννιάμηνο της περσινής χρονιάς, σύμφωνα με όσα 

δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας D. Shmyhal. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021, 

είχαν πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία περίπου 66.000 αγοραπωλησίες αγροτικής γης, γεγονός που 

κατά τον Πρωθυπουργό αποτελεί την αρχή ενός φαινομένου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

διπλασιασμό του μεγέθους του αγροτικού τομέα της χώρας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.  

 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1/. Το δημόσιο χρέος στο 51,7% του ΑΕΠ το 2021 - Μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος 
 
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν από τον επικεφαλής της αρμόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής για την οικονομική, φορολογική και τελωνειακή πολιτική, D. Hetmantsev, 
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το δημόσιο χρέος της Ουκρανίας έπεσε στο 51,7% του ΑΕΠ το 2021 (52,1% με βάση τους υπολογισμούς 

της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας και 50,3% με βάση το Δ.Ν.Τ.), από το 60,8% την αμέσως 

προηγούμενη χρονιά. Το νέο επίπεδο του δημοσίου χρέους είναι εντός των ορίων που προβλέπει ο 

προϋπολογισμός (κάτω από 60%) και κοντά στο όριο του 50% που συστήνουν το Δ.Ν.Τ. και η 

Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου μία αναπτυσσόμενη οικονομία (όπως η Ουκρανία) να έχει 

πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές. Όπως συμπλήρωσε ο Hetmantsev, η μείωση του δημοσίου 

χρέους το 2021 οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην ελάττωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το 

οποίο ανήλθε στα 197,9 δισ. χρίβνες (περίπου 7,2 δισ. $) ή 3,8% του ΑΕΠ (δελτίο τύπου του 

Υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας). Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη 

Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική για τη Διαχείριση του Δημοσίου Χρέους της Ουκρανίας για τα έτη 2021-

2024. Σύμφωνα με αυτή, στο τέλος της ανωτέρω περιόδου, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί στο 47% 

του ΑΕΠ. Για τη φετινή χρονιά (2022) ο στόχος της Κυβέρνησης είναι η μείωση του χρέους στο 50,8% 

του ΑΕΠ.  

 

2/. Αύξηση των διεθνών αποθεματικών της Ουκρανίας κατά 6% το 2021  
 
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας, τα διεθνή αποθεματικά της χώρας αυξήθηκαν το 2021 

κατά 1,8 δισ. $ ή 6% και ανήλθαν στα 30,941 δισ. $ την 01.01.2022. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περασμένης χρονιάς, η εισροή ξένου συναλλάγματος στην αγορά της Ουκρανίας, υπερέβαινε την 

ζήτηση για αυτό, κυρίως εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί στην παγκόσμια 

αγορά για τα βασικά εξαγωγικά αγαθά της χώρας. Παράλληλα, η Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της 

Ουκρανίας προέβη σε καθαρές αγορές ξένου συναλλάγματος που ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. $. 

Σημειώνεται τέλος, ότι το 2021, η Ουκρανία έλαβε από εγχώριες πηγές και το εξωτερικό συνολικά 11,2 

δισ. $ και την ίδια περίοδο κατέβαλε για την εξυπηρέτηση διεθνών υποχρεώσεών της (αποπληρωμή 

δημοσίου χρέους) 11,5 δισ. $.  

 

3/. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ουκρανία άγγιξε το 10% το 2021   
 
Ο πληθωρισμός στην Ουκρανία άγγιξε το 10% το 2021 (δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της 

Ουκρανίας – NBU), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά του από το 2017. Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες 

αυξήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, αφορούσαν την 

τιμή του φυσικού αερίου (+66%), του ηλεκτρικού ρεύματος (+34%) και των τροφίμων (+10%). 

Στο σχετικό δελτίο τύπου της NBU, οι παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις (οι οποίες επηρέασαν και την 

ουκρανική οικονομία) αποδίδονται στη μεγάλη αύξηση της ζήτησης, κυρίως όσον αφορά 

συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, σε αντιδιαστολή με τη βραδεία ανάκαμψη της παραγωγής και της 

λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτό προκάλεσε ραγδαία άνοδο των τιμών στο πεδίο της 

ενέργειας και των πρώτων υλών, κατάσταση που επιδεινώθηκε από τις συνθήκες στην αγορά 

εργασίας, όπου υπήρξαν ανομοιομορφίες, με άλλους τομείς να μειώνουν δραστικά το προσωπικό και 

άλλους να αυξάνουν τη ζήτησή τους για εργαζόμενους (υγειονομικό προσωπικό, ΙΤ τομέας). Η 

εξωτερική ζήτηση ενίσχυσε τις τάσεις μετανάστευσης για αναζήτηση εργασίας και αύξησε 

συνακόλουθα τα μισθολογικά κόστη των ουκρανικών εταιρειών. Τα ανωτέρω φαινόμενα προκάλεσαν 

από τη μία πλευρά εισαγόμενο πληθωρισμό στη χώρα, ενώ από την άλλη οδήγησαν στην ενίσχυση 

του εγχώριου νομίσματος (χρίβνα), λόγω της αύξησης των εσόδων από εξαγωγές και των 

εισερχόμενων εμβασμάτων και κατ’ επέκταση στη συγκράτηση των πληθωριστικών τάσεων. Οι 

προβλέψεις της NBU στο πεδίο των τιμών, κάνουν λόγο για πληθωρισμό 7,7% το 2022 κι επιστροφή 

στο στόχο του 5% περί τα τέλη του 2023.  
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4/. Αύξηση των πραγματικών μισθών στην Ουκρανία κατά 12% το 2021  
 

Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 12% στην Ουκρανία, εντός του 2021. Το 

Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο μέσος μισθός ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης ανήλθε 

στις 17.453 χρίβνες (περίπου 612 $), ήτοι κατά 2,7 μεγαλύτερος από τον κατώτατο μισθό των 6.500 

χριβνών (228 $). 

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις αποδοχές των εργαζομένων στη γεωργία (+48%) και στον 

τομέα στης εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία +42%). Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη οι αυξήσεις στις 

τιμές των βασικών αγαθών (φυσικό αέριο, τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκια), το διαθέσιμο 

εισόδημα των Ουκρανών πολιτών μάλλον μειώθηκε, παρά ενισχύθηκε.  

 

5/. Προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης το 2022 

 

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU), η ανάπτυξη της χώρας το 2022 

θα φτάσει το 3,4% του ΑΕΠ (από 3,8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη). Θετικοί παράγοντες για 

την ανάπτυξη της χώρας θα είναι η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών και οι ευνοϊκές εμπορικές 

συνθήκες, ενώ ανασταλτικοί παράγοντες η γεωπολιτική κατάσταση που θα επηρεάσει αρνητικά το 

επενδυτικό κλίμα, οι συνέπειες της πανδημίας, οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια και οι ελλείψεις στις 

πρώτες ύλες, ειδικά το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Σε αντίθεση με την NBU, η Παγκόσμια Τράπεζα (στην τελευταία της αναφορά “ Global Economic 

Prospects“ βελτίωσε τις προβλέψεις της για το ρυθμό ανάπτυξης της Ουκρανίας, από το 3,1% (τον 

Ιούνιο του 2021) στο 3,2%. 

 

6/. Μεταβολές στις τιμές των βασικών αγαθών το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία από την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, οι μεταβολές σε βασικές 

κατηγορίες προϊόντων το 2021 (με την απαραίτητη υποσημείωση ότι 1 ευρώ = 32 χρίβνες περίπου), 

είχαν ως εξής :  

α/. Στην κατηγορία των τροφίμων, μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στα προϊόντα ζωικής παραγωγής 

και ειδικότερα, στο λαρδί (99,41 χρίβνες/κιλό, +25,9% σε σχέση με το 2020), στο μοσχαρίσιο κρέας 

(182,84 χρίβνες/κιλό, +26,3%), στο χοιρινό κρέας (123,75 χρίβνες/κιλό, +6,8%), στο φιλέτο κοτόπουλο 

(117,10 χρίβνες/κιλό, +27,4%), στα κατεψυγμένα ψάρια (87,86 χρίβνες/κιλό, +8,5%), στα αυγά (33,79 

χρίβνες/δεκάδα, +23,0%), στο παστεριωμένο γάλα χαμηλών λιπαρών (28,55 χρίβνες/κιλό, +11,5%) και 

στο βούτυρο (50,59 χρίβνες/200 γρ., +13,8%). 

Στα λαχανικά και στα φρούτα, αύξηση παρατηρήθηκε στα καρότα (9,98 χρίβνες/κιλό, +66,3%), στα 

παντζάρια (2,5 ακριβότερα στις 13,34 χρίβνες/κιλό), στα λάχανα (2,4 φορές ακριβότερα, στις 11,63 

χρίβνες/κιλό) και στα κρεμμύδια (2,4 φορές ακριβότερα, στις 12,09 χρίβνες/κιλό), ενώ πτωτικά 

κινήθηκαν οι πατάτες (8,76 χρίβνες/κιλό, -13,7%) και τα μήλα (12,31 χρίβνες/κιλό, -32,4%). 

β/. Στα καύσιμα κίνησης, αυξήθηκαν όλες οι επιμέρους κατηγορίες και συγκεκριμένα η βενζίνη 92 

οκτανίων (29,63 χρίβνες/λίτρο, +24.4%), η βενζίνη 95 οκτανίων (30,47 χρίβνες/λίτρο, +22.1%), το ντίζελ 

(29,61 χρίβνες/λίτρο, +33.1%) και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (19,13 χρίβνες/λίτρο, +50.5%). 

γ/. Ανοδικά κινήθηκαν και τα καπνικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά : ουκρανική μπίρα (19,20 

χρίβνες/0,5 λίτρα, +9,8%) βότκα (94,20 χρίβνες/0,5 λίτρα, +1,7%), επιτραπέζιο κρασί (70,01 

χρίβνες/0,75 λίτρα, +5,7%), τσιγάρα ουκρανικά με φίλτρο (51,07 χρίβνες/εικοσάδα, +18,1%) και 

άφιλτρα (45,38 χρίβνες/εικοσάδα, +17,2%). 
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7/. Απώλειες 329 εκατ. $ ετησίως λόγω μαύρης αγοράς αλκοολούχων ποτών στην 
Ουκρανία 
 
Σύμφωνα με έρευνα του Λογιστικού Επιμελητηρίου της Ουκρανίας, ο κρατικός προϋπολογισμός της 

χώρας στερείται ετησίως έσοδα 9,8 δισ. χριβνών (329 εκατ. $), λόγω της αδυναμίας να φορολογήσει 

την παράνομη αγορά των αλκοολούχων ποτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2019-2021 

(τουλάχιστον τους εννιά πρώτους μήνες του τελευταίου έτους), οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες 

(κυρίως η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία και η Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία) δεν κατάφεραν να 

συντονιστούν και να λειτουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής και 

κυκλοφορίας αλκοόλ (το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου “Electronic Excise Stamp” δεν 

εφαρμόσθηκε ποτέ, λόγω μη υιοθέτησης των αναγκαίων τροποποιήσεων στον Φορολογικό Κώδικα 

της χώρας), γεγονός που ευνόησε την ύπαρξη και συντήρηση μίας μαύρης αγοράς και εμπόδισε τη 

συλλογή των αναλογούντων φόρων κατανάλωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Υγείας, η παράνομη αγορά αλκοολούχων ποτών στην Ουκρανία, αντιστοιχεί στο 1/3 και 

πλέον της συνολικής οικείας αγοράς και στο ήμισυ των «σκληρών» αλκοολούχων ποτών. 

 

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
1/. Υπογράφηκε ο νόμος για την τοπικοποίηση στις δημόσιες προμήθειες μηχανικών 
κατασκευών 
 
Στις 12 Ιανουαρίου τ.ε., μετά από ένα και πλέον χρόνο διαβουλεύσεων, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας V. 

Zelensky, υπέγραψε το νόμο για την «τοπικοποίηση» στις δημόσιες προμήθειες που αφορούν 

μηχανικές κατασκευές. Ο νέος νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2022, θα δημιουργήσει 

για δέκα χρόνια ένα ειδικό καθεστώς δημοσίων προμηθειών για 103 βιομηχανικά προϊόντα – 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται γεννήτριες ντίζελ, βαγόνια και μηχανές 

τρένων, ελικόπτερα, ασθενοφόρα, τραμ, φορτηγά, εξοπλισμός μεταλλευτικής/εξορυκτικής 

βιομηχανίας, υδρογεννήτριες κ.α.. Μέχρι τώρα, οι δημόσιες προμήθειες σε αυτό το πεδίο εξαρτώνται 

από τις εισαγωγές, καθώς περίπου το 50% των προϊόντων που αγοράζει το κράτος προέρχονται από 

το εξωτερικό (το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Ε.Ε. είναι πέντε φορές χαμηλότερο και στις Η.Π.Α. 

εννιά φορές χαμηλότερο, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου για την Ανάπτυξη της Οικονομίας της 

Αγοράς). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, σε κάθε μηχανολογικό προϊόν που είναι 

αντικείμενο δημόσιας προμήθειας, το μερίδιο των ουκρανικής προέλευσης συστατικών – υλικά, μέρη, 

υπηρεσίες - θα πρέπει να ανέλθει σταδιακά από το 10% το 2022, στο 40% το 2028 (η αρχική εκδοχή 

των διατάξεων έκανε λόγο για ποσοστά 25% και 60% αντίστοιχα το 2022 και το 2028). Ωστόσο, από τις 

διατάξεις του νέου νόμου εξαιρούνται 47 χώρες, οι οποίες έχουν συνυπογράψει με την Ουκρανία τη 

«Συμφωνία Δημοσίων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου», μεταξύ αυτών οι Η.Π.Α., 

η Ιαπωνία, το Ισραήλ, η Νότια Κορέα και οι χώρες της Ε.Ε. (χώρες στις οποίες αντιστοιχεί το 1/5 των 

εισαγωγών της Ουκρανίας στις δημόσιες προμήθειες μηχανολογικού εξοπλισμού). Πρακτικά δηλαδή, 

ο νέος νόμος «στοχεύει» στις προμήθειες μηχανικών κατασκευών από την Τουρκία, την Κίνα και τη 

Λευκορωσία, κατά κύριο λόγο. Τέλος, ο νόμος δε θα εφαρμόζεται και σε συμβάσεις δημοσίων 

προμηθειών με αντικείμενο μεγαλύτερο των 133 χιλ. ευρώ ή μικρότερο των 6.250 ευρώ. 

Σύμφωνα με βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, ο νέος νόμος θα αυξήσει το ΑΕΠ της Ουκρανίας 

κατά 3,9% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και θα δημιουργήσει 62.500 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος 

είναι η ενδυνάμωση του φθίνοντος βιομηχανικού τομέα παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, ο 

οποίος συρρικνώθηκε κατά 40% από το 2011 και κατέγραψε ιστορικό χαμηλό πωλήσεων 6,1 δις. $ το 

2020 (στοιχεία του “Analytical Center for Economic and Legal Research”). Ωστόσο, ήδη σημειώνονται 

αντιδράσεις κατά της νέας νομοθεσίας : ενδεικτικά η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια», προειδοποιεί 

για τους κινδύνους διαφθοράς που δημιουργεί η έλλειψη πρόβλεψης μίας ξεκάθαρης διαδικασίας 

που θα επιβεβαιώνει το ποσοστό τοπικοποίησης των σχετικών αγαθών, για στρεβλώσεις στον 
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ελεύθερο ανταγωνισμό στο πεδίο των δημοσίων προμηθειών και για εμφάνιση ελλείψεων (όπως και 

συνακόλουθες αυξήσεις τιμών) στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

2/. Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας υποβάλλει σχέδιο για την δημιουργία Οικονομικού 
Δικαστηρίου  
 
Ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU) K. Shevchenko, ανακοίνωσε ότι, κατόπιν 

μακρών συζητήσεων με εκπροσώπους της Δικαιοσύνης στη χώρα, επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου 

προς υποβολή στο Κοινοβούλιο, με θέμα τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Οικονομικού 

Δικαστηρίου. Σύμφωνα με τον Shevchenko υπάρχει σοβαρό θέμα με την προστασία των δικαιωμάτων 

των δανειστών στην Ουκρανία, γεγονός που αποθαρρύνει τους τελευταίους και μοιραία αυξάνει το 

κόστος δανεισμού. Η δημιουργία ειδικού δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη γρήγορη και 

δίκαιη επίλυση των οικονομικών διαφορών και θα βελτιώσει και τη λειτουργία του τραπεζικού 

συστήματος, εμπεδώνοντας στους οφειλέτες μία «πειθαρχία στις πληρωμές». Η NBU έχει θέσει το 

θέμα της δημιουργίας Οικονομικού Δικαστηρίου υπόψη του Δ.Ν.Τ., ενώ και το Βρετανο-Ουκρανικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο επικρότησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προτείνοντας μάλιστα την 

εποπτεία του νέου σώματος από έναν Δικαστικό Διαμεσολαβητή (στα πρότυπα του Συνηγόρου του 

Πολίτη).  

 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

1/. Έκλεισαν 449 υποκαταστήματα τραπεζών το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU), οι ουκρανικές τράπεζες έβαλαν 

λουκέτο σε 449 υποκαταστήματα το 2021, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέρχεται την 

01.01.2022 στα 6.685. Τα περισσότερα εκ των υποκαταστημάτων που έκλεισαν ανήκαν στην 

“Oschadbank” (235, έμειναν σε λειτουργία 1.602), στην “PrivatBank” (220, σε λειτουργία 1.497) και 

στην “Ukrsibbank” (21, σε λειτουργία 251). 

 

2/. Μία ανασκόπηση του τραπεζικού συστήματος της Ουκρανίας για το 2021  
 
Ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU), Kyrylo Shevchenko, προβαίνοντας σε μία 

ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021, χαρακτήρισε σε «καλή γενικά κατάσταση» 

το τραπεζικό σύστημα της χώρας, με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις να υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια, 

όπως επιβεβαίωσαν και τα αποτελέσματα των “stress tests” που διενεργήθηκαν μέσα στην περασμένη 

χρονιά. Περαιτέρω, ικανοποιητική κρίνεται κατά τον Shevchenko και η ρευστότητα των ουκρανικών 

τραπεζών, ενώ η ισχύς του συστήματος αντανακλάται στα κέρδη των 2,7 δις. $ που πέτυχε το σύνολό 

τους. Ο Διοικητής της NBU αναφέρθηκε στο πρόβλημα του πληθωρισμού που πλήττει την ουκρανική 

οικονομία και στην αντιμετώπισή του με την αύξηση του βασικού τραπεζικού επιτοκίου από το 6% στο 

9% και ήδη, τον Ιανουάριο του 2022, στο 10%. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μία κυμαινόμενη 

συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί την καλύτερη πολιτική ως προς το εθνικό νόμισμα (χρίβνα) και 

δήλωσε ικανοποιημένος από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και τα αποθέματα χρυσού της χώρας. 

Παρατήρησε ότι το κόστος δανεισμού για τις ουκρανικές επιχειρήσεις υποχώρησε στο 10% ή και 

λιγότερο, επίπεδο που χαρακτήρισε ικανοποιητικό. Τέλος, ο Διοικητής της NBU αναφέρθηκε στο στόχο 

της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό 10% του συνόλου μέχρι το τέλος του 2024 

(ήδη παρατηρείται μία ραγδαία πτώση στον αριθμό των «κόκκινων δανείων», τα οποία υποχώρησαν 

από το 48,4% την 01.01.2020 στο 30,7% την 01.12.2021). 
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1/. Άσχημη χρονιά το 2021 για το γάλα στην Ουκρανία  
 
Το 2021, η παραγωγή γάλακτος στην Ουκρανία μειώθηκε κατά 5,9% σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά και ανήλθε στους 8,72 εκατ. τόνους (εκ των οποίων 2,75 εκατ. τόνοι παράχθηκαν από αγροτικές 

επιχειρήσεις και 5,97 εκατ. τόνοι από νοικοκυριά). Οι βασικές γαλακτοπαραγωγικές περιοχές της 

χώρας ήταν οι περιφέρειες της Poltava (691,8 χιλιάδες τόνοι), της Vinnytsia (684,9 χιλιάδες τόνοι) και 

του Khmelnytski (643,8 χιλιάδες τόνοι). 

Σύμφωνα με στοιχεία του οικονομολόγου – στελέχους του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και 

Γεωργίας (F.A.O), A. Yarmak, το 2021 ήταν η χειρότερη χρονιά την τελευταία εξαετία για τη βιομηχανία 

γάλακτος στην Ουκρανία και μία από τις χειρότερες γενικά όσον αφορά την κερδοφορία της : τα κέρδη 

των παραγωγών γάλακτος ήταν κατά 14% λιγότερα από το 2020. Για τον Yarmak, η ευθύνη για τα 

πενιχρά αποτελέσματα βαρύνει κυρίως τους παραγωγούς, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να 

συνεργαστούν επιτυχημένα και να προχωρήσουν στην αναγκαία αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό 

της διαδικασίας επεξεργασίας του γάλακτος. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά 

γαλακτοκομικών προϊόντων γνωρίζει μεγάλη άνθηση, ο κλάδος στην Ουκρανία δεν μπορεί να 

εκμεταλλευτεί την τάση αυτή.   

 

2/. Μεγάλη κρίση για την υαλουργία στην Ουκρανία  
 
Ο κλάδος της υαλουργίας παρουσιάζει μεγάλη κρίση στην Ουκρανία, ως αποτέλεσμα της μεγάλης 

αύξησης των τιμών στην ενέργεια και ειδικότερα στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 

50% του συνολικού κόστους της παραγωγής γυαλιού. Πρόσφατα, σύμφωνα με ανακοίνωση της 

Ένωσης Ουκρανών Παραγωγών Γυαλιού στις 18.01 τ.ε., τρεις υαλουργίες διέκοψαν ολοκληρωτικά την 

λειτουργία τους ενώ και οι υπόλοιπες έχουν μπει σε φάση αναστολής της παραγωγής για να 

αποφύγουν το οριστικό λουκέτο. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τις 12.000 θέσεις εργασίας των 

απασχολουμένων στον κλάδο.  

 

3/. Σημαντικές ατασθαλίες σε διαγωνισμούς της “Ukravtodor” 
 
Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που διενήργησε η «Κρατική Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου» (“State 

Audit Office”), στην κρατική υπηρεσία αυτοκινητοδρόμων “Ukravtodor”, με αντικείμενο το ορθό και 

σύννομο της διαχείρισης των κονδυλίων που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

COVID-19, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διάρκεια διαγωνισμών 

δημοσίων προμηθειών συνολικού ύψους 7,5 δισ. χριβνών (περίπου 235 εκατ. ευρώ). Πιο 

συγκεκριμένα, ο έλεγχος της αρμόδιας υπηρεσίας κάλυψε τη διάθεση του 84,6% της συνολικής 

χρηματοδότησης της εταιρείας (η Ukravtodor έλαβε το 2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας το συνολικό ποσό των 26,2 δισ. χριβνών, περίπου 820 εκατ. ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία, 

τα περισσότερα από κάθε άλλη κρατική υπηρεσία ή οργανισμό), δηλαδή 21,8 δισ. χρίβνες. Εξ αυτών, 

σε διαγωνισμούς συνολικού ύψους 7,5 δισ. χριβνών, η Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου διαπίστωσε 

παραβιάσεις της νομοθεσίας, όπως τη μη απόρριψη προσφορών που δεν ανταποκρίνονταν στους 

όρους του διαγωνισμού ή τη σύναψη τελικών συμβολαίων με όρους που δεν αναγράφονταν στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. Σαν αποτέλεσμα των παρατυπιών αυτών, δημόσια έργα κατακυρώθηκαν 

σε μη πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι παρ΄ όλα αυτά έλαβαν κανονικά ως εργολάβοι τα ανωτέρω 

ποσά (7,5 δισ. χρίβνες). Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε με το άνοιγμα έξι ποινικών φακέλων 

δικογραφίας.  

 

 



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2022 
 

8 
 

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1/. Εισαγωγές-εξαγωγές και κατανάλωση φυσικού αερίου το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Αερίου της Ουκρανίας “GTSOU”, η 

χώρα εισήγαγε το 2021 2,6 δις. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, έξι φορές μικρότερη ποσότητα από το 

2020. Το 89% των εισαγωγών αερίου έγινε με τη μέθοδο της «εικονικής αντίστροφης ροής αερίου» 

(“virtual reverse flows”). Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήχθησαν στην Ουκρανία από την Ουγγαρία (1,5 

δισ. κυβικά μέτρα, - 64% σε σχέση με το 2020), τη Σλοβακία (285,3 εκατ. κυβικά μέτρα, -97%) και την 

Πολωνία (78,6 εκατ. κυβικά μέτρα, -95%). 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η Ουκρανία προμήθευσε την Ουγγαρία με 1,5 δις. κυβικά μέτρα αερίου, τη 

Σλοβακία με 600 εκατ. κυβικά μέτρα, την Πολωνία με 362 εκατ. κυβικά μέτρα και την Μολδαβία με 

67,2 εκατ. κυβικά μέτρα. Επίσης μειωμένη ήταν και η συνολική ποσότητα που διήλθε (gas transit) από 

την Ουκρανία το 2021 : 41,6 δισ. κυβικά μέτρα, -25% σε σχέση με το 2020. Εξ αυτών, 36 δισ. κυβικά 

μέτρα κατευθύνθηκαν δυτικά (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, - 26% σε σχέση με το 2020) και 3,6 δισ. 

κυβικά μέτρα νότια (Ρουμανία, Μολδαβία, -8%σε σχέση με το 2020). 

Εξάλλου, πάντα με βάση τα στοιχεία του “GTSOU” η κατανάλωση φυσικού αερίου από τα νοικοκυριά 

στην Ουκρανία αυξήθηκε το 2021 κατά 5% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά και ανήλθε 

στα 8,6 δισ. κυβικά μέτρα (ποσότητα που αντιστοιχεί στο 31,9% της συνολικής κατανάλωσης). Οι 

παραγωγοί θερμότητας ανάλωσαν 6,3 δισ. κυβικά μέτρα αερίου (-24% σε σχέση με το 2020, το 23,5% 

της όλης κατανάλωσης) και οι βιομηχανικές μονάδες, οι οντότητες του δημοσίου τομέα και λοιποί μη 

οικιακοί καταναλωτές 11,9 δισ. κυβικά μέτρα (-3%). Συνολικά, η κατανάλωση φυσικού αερίου στην 

Ουκρανία μειώθηκε κατά 6,6%, στα 26,8 δισ. κ.μ.. 

 

2/. Παραγωγή, εισαγωγές-εξαγωγές και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ουκρανία ανήλθε το 2021 σε 156,57 δισ. κιλοβατώρες (kWh), κατά 5,2% περισσότερο σε σύγκριση με 

το 2020. Στο ενεργειακό μίγμα συνέβαλαν : σταθμοί πυρηνικής ενέργειας 86,2 δισ. kWh (+13,1%), 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί ενέργειας 10,45 δισ. kWh (+37,7%), ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική ενέργεια και 

βιομάζα) 12,52 δισ. kWh (+15.3%) και σταθμοί θερμικής ενέργειας 37,225 δισ. kWh (+5,9%), σταθμοί 

συμπαραγωγής 8,61 δισ. kWh (+37,2%). 

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας ανήλθαν σε 3,495 δισ. kWh (-26.5% σε σχέση με το 

2020) και κατευθύνθηκαν κυρίως προς Ουγγαρία (1,570 δισ. kWh, 44,9% του συνόλου), Πολωνία 

(819,6 εκατ. kWh, 23.5%) και Ρουμανία (642,6 εκατ. kWh, 18.4%). Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 

ανήλθαν σε 1,694 δισ. kWh (-25.9% σε σχέση με το 2020), κυρίως προερχόμενες από τη Λευκορωσία 

(1,177 δισ. kWh, 69,5% του συνόλου), τη Σλοβακία (308 εκατ. kWh, 18,2%). 

Όσον αφορά τέλος την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το 

2020, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας, G. Galushchenko. 

 

3/. Ξεκίνησε και πάλι η μεταφορά αερίου από την Ουκρανία προς τη Ρουμανία 
 
Όπως ενημέρωσε επίσημα ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Αερίου της Ουκρανίας, 

επανεκκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου τ.ε., η μεταφορά φυσικού αερίου από τη χώρα προς τη Ρουμανία. 

Η παροχή αερίου προς την βαλκανική χώρα γίνεται μέσω του διακρατικού σημείου σύνδεσης “Orlivka-

Isaccea”. Η μέση ημερήσια ποσότητα που διοχετεύεται στη Ρουμανία μέσω Ουκρανίας ανέρχεται σε 

4,9 εκατ. κυβικά μέτρα (περίπου 152 εκατ. κυβικά μέτρα μηνιαίως). Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο 

του 2021, η Ρωσία διοχέτευε φυσικό αέριο στη Ρουμανία, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. 
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4/. Συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία EDF για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας 
  
Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής διευθυντής του Προεδρικού 

Γραφείου της Ουκρανίας, R. Shurma, η χώρα του επεξεργάζεται σε συνεργασία με την γαλλική εταιρεία 

EDF (τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως, η οποία λειτουργεί 

περισσότερους από 70 πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Γαλλία και σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 

Βραζιλία, η Χιλή, η Ινδία και η Κίνα) ένα σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία επιπλέον πυρηνικών 

αντιδραστήρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το γενικότερο πλάνο περιλαμβάνει επίσης 

την κατασκευή κινητών πυρηνικών αντιδραστήρων και την ανάπτυξη τεχνολογίας αποθήκευσης 

καυσίμων. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της «πράσινης μετάβασης» της οικονομίας στο πεδίο 

της ενέργειας και υπάρχει η προσδοκία ότι θα ενισχύσει την τάση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από πυρηνικούς σταθμούς (ήδη, όπως σημειώθηκε και ανωτέρω, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας “Energoatom” αυξήθηκε το 2021 κατά 13,1% στα 86,4 

δισ. kWh). 

Σε σχετικά νέα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε ένα σχέδιο για τη αύξηση της 

παραγωγής ουρανίου, προκειμένου από το 2027 οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας στη χώρα να 

λειτουργούν αποκλειστικά με εγχώριο ουράνιο.   

 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
1/. Μείωση στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές το 2021 – Αύξηση στις μεταφορές 
φορτίου μέσω του Δνείπερου 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Αρχής Θαλασσίων Λιμένων της Ουκρανίας, το 2021 διακινήθηκε 

μέσω θαλασσίων λιμένων φορτίο συνολικού βάρους 153,1 εκατ. τόνων, δηλαδή κατά 6,04 εκατ. 

τόνους (ή 3,8%) μικρότερο από το 2020. Τα 118,1 εκατ. τόνοι αφορούσαν φορτίο προς εξαγωγή (-4% 

σε σχέση με το 2020), τα 24 εκατ. τόνοι εισαγόμενο φορτίο (+1,5%), τα 8,6 εκατ. τόνοι φορτίο τράνζιτ 

(-14.3%) και τα 2,3 εκατ. τόνοι φορτίο καμποτάζ (=παροχή υπηρεσιών μεταφορών εντός μίας χώρας 

μέσω αλλοδαπής εταιρίας μεταφορών, -2.4%). Τα διακινούμενα εμπορεύματα ήταν κυρίως 

δημητριακά (49,9 εκατ. τόνοι, +3,9% σε σχέση με το 2020) και μεταλλεύματα (37,75 εκατ. τόνοι, -

14,8%). Τα λιμάνια, μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα μεγαλύτερα φορτία ήταν κατά σειρά του 

Chornomorsk (25,63 εκατ. τόνοι, +7,3%), της Olvia (5,14 εκατ. τόνοι, +31,6%), του Izmail (3,9 εκατ. 

τόνοι, +20,4%) και του Reni (1,37 εκατ. τόνοι, +74,3%). 

Σε αντίθεση με τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, οι μεταφορές εμπορευμάτων μέσω του 

Δνείπερου αυξήθηκαν κατά 27,9% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν στα 14,36 εκατ. τόνους (στοιχεία 

του ουκρανικού Υπουργείου Υποδομών). Σε αυτό συνετέλεσε κυρίως η πρωιμότερη έναρξη της 

περιόδου ναυσιπλοϊας στον ποταμό (από 10 Μαρτίου), λόγω των ευμενών καιρικών συνθηκών και η 

αντίστοιχη παράτασή της προς το τέλος του 2021, για τον ίδιο λόγο. Το διακινούμενο φορτίο 

αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από οικοδομικά και λοιπά υλικά (9,52 εκατ. τόνοι, +63% σε σχέση με 

το 2020), δημητριακά (3,61 εκατ. τόνοι, +2.4%) και μέταλλα (1,22 εκατ. τόνοι, -33.37%). 

 

2/. Στοιχεία για τις εμπορευματικές μεταφορές το 2021  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για το 2021, η 

εμπορευματική κίνηση στη χώρα αυξήθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το 2020 και ανήλθε στα 619,9 εκατ. 

τόνους. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 314,3 εκατ. τόνους και οι οδικές 

μεταφορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά 16,2% στους 222,6 εκατ. τόνους. Απεναντίας, οι 

μεταφορές από υδάτων μειώθηκαν κατά 4,8% στα 5,3 εκατ. τόνους, οι αεροπορικές μεταφορές κατά 

7,3% στους 100 χιλιάδες τόνους και οι μεταφορές διά αγωγών κατά 20,4% στα 77,6 εκατ. τόνους. 
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Θ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 
 

1/. Νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας από την Ε.Ε. στην Ουκρανία – Επενδύσεις από την 
Ε.Ε. στην Ουκρανία  
 
Στις 24.01 τ.ε., η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι η Ε.Ε. θα 

παράσχει ένα νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα συνδυασμό 

δανείων και χορηγήσεων, που στοχεύουν στην μεσοπρόθεσμη ενίσχυση της χώρας, συνολικού ύψους 

1,2 δισ. ευρώ. Η κα. von der Leyen ανέφερε ότι η πρώτη δόση, ποσού 600 εκατ. ευρώ, πρόκειται (μετά 

την έγκριση του πακέτου από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ε.Ε.) να εκταμιευτεί σύντομα, 

ακόμη και μέσα στο Μάρτιο του 2021.  

Παράλληλα, η Ε.Ε. συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και στο σκέλος των επενδύσεων, 

καθώς το σχετικό πλάνο της Ευρ. Επιτροπής προβλέπει τη μόχλευση περίπου 6,5 δισ. ευρώ για το 

σκοπό αυτό. Την είδηση αυτή μετέφερε ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Γειτονίας και Διεύρυνσης, 

Olivér Várhelyi, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο στις 26.01 τ.ε.. Αφού εξέφρασε την δέσμευση της 

Ε.Ε. στην ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ο κ. Várhelyi, αναφέρθηκε στις 

επενδύσεις που θα γίνουν με σκοπό την οικονομική ενίσχυση και ανασυγκρότηση της χώρας. 

 

2/. Η EBRD τοποθέτησε κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2021 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2021 

τοποθέτησε στην Ουκρανία (μέσω δανείων και επενδύσεων) το συνολικό ποσό του 1 δισ. ευρώ 

(συνολικά 3 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία), επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως του κορυφαίου 

χρηματοδότη των επιχειρηματικών προσπαθειών στη χώρα. Το 45% της συνολικής αυτής 

χρηματοδότησης, σε αρμονία με την «πράσινη ατζέντα» της EBRD, αφορούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς η Τράπεζα βοηθά την Ουκρανία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα. 

Πιο αναλυτικά, τα έργα που χρηματοδότησε η EBRD στην Ουκρανία το 2021 περιλαμβάνουν : 

α/. Ποσό 357 εκατ. ευρώ για δανεια προς τις ΜμΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), μέσω των 

συνεργαζόμενων τραπεζών “Ukrgasbank”, “Raiffeisen Bank Ukraine”, “Ukreximbank”, “OTP Bank”, 

“ProCredit Bank”, “Credit Agricole” και “Bank Lviv”. 

β/. Ποσό 190 εκατ. ευρώ προς την “Ukravtodor” (κρατική εταιρεία αυτοκινητοδρόμων της Ουκρανίας) 

για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στην χώρα. 

γ/. Ποσό 30,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο Dnipropetrovsk. 

δ/. Ποσό 50 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Μετρό στο Κίεβο. 

ε/. Ποσό 1,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού 

στο Κίεβο. 

στ/. Χρηματοδότηση ενός προγράμματος για την πράσινη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές στις πόλεις 

του Κιέβου, του Lviv, της Μαριούπολης, του Khmelnytsky, του Kryvyi Rih, του Dnipro και του Χαρκόβου.  

Τέλος, η EBRD επένδυσε ποσό 75 εκατ. $ ΗΠΑ σε ομόλογα της κρατικής εταιρείας ενέργειας 

“Ukrenergo”. 

 

Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Στοιχεία για τον τουρισμό το 2021  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Τουρισμού, το μέσο κόστος για τους ξένους τουρίστες 

– ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε το προηγούμενο έτος τα 4 εκατομμύρια (κατά 26% περισσότεροι 

από το 2020) - κατά την επίσκεψή τους στην Ουκρανία το 2021, ήταν 929 $, για μία διαμονή 7-9 

ημερών κατά μέσο όρο. Τα περισσότερα χρήματα ξόδεψαν οι τουρίστες από τα Η.Α.Ε. (2.200 $) και 
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ακολούθησαν οι προερχόμενοι από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν (1.500 $), οι Καναδοί (1.250 $) 

και οι πολίτες των Η.Π.Α. (1.125 $). Οι περισσότεροι ξένοι επισκέφθηκαν την Ουκρανία για λόγους 

αναψυχής (ποσοστό 29,5%), ένα 25,9% για επιχειρηματικούς/επαγγελματικούς λόγους και το 22,4% 

για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους. Λιγότεροι ήταν όσοι ταξίδεψαν προς την Ουκρανία για 

ιατρικούς λόγους ή για αποκατάσταση (11,7%) και για ψώνια (4%). 

 

 


