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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1/. Αύξηση στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ουκρανικού Υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων, το πρώτο 

8μηνο του 2021 (Ιανουάριος – Αύγουστος), οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 9,5% 

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και ανήλθαν στα 15 δισ. $. Οι βασικοί αγοραστές των 

ουκρανικών γεωργικών προϊόντων είναι η Κίνα (αγορές 2,7 δισ. $), η Ινδία (1,06 δισ. $), η Ολλανδία 

(1,02 δις. $), η Αίγυπτος (800 εκατ. $) και η Τουρκία (600 εκατ. $). Παράλληλα, την ίδια περίοδο 

αυξήθηκαν και οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από το εξωτερικό κατά 20,5%, στα 4,8 δις. $ (αυτό 

σημαίνει βελτίωση του θετικού εμπορικού ισοζυγίου κατά 5%). 

 

2/. Η ΕΒΑ στηρίζει την απαγόρευση εξαγωγής μετάλλων σκραπ από την Ουκρανία μέχρι 

τις 31.12.2022  

 

Το Υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας δημοσίευσε σχέδιο κυβερνητικής απόφασης για την 

επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές μετάλλων σκραπ από τη χώρα μέχρι τις 31.12.2022 και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων (European Business Association - EBA) εξέφρασε την υποστήριξή της 

με επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. O. Liubchenko. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση 

αφορά προϊόντα της δασμολογικής κατηγορίας με τον κωδικό 7204 [=απορρίμματα και θραύσματα 

χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα) - απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο 

ή χάλυβα] και η EBA εκτιμά ότι θα έχει θετική επίδραση στη μεταλλουργική βιομηχανία και την 

οικονομία της Ουκρανίας γενικότερα (ενόψει μάλιστα της αναμενόμενης εισαγωγής στην Ουκρανία 

του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα - Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM, 

το κόστος του οποίου για την ουκρανική μεταλλοβιομηχανία θα ανέρχεται στα 628 εκατ. ευρώ 

ετησίως), ενώ παράλληλα θα ωφελήσει το περιβάλλον και την προσπάθεια απεξάρτησης από τον 

άνθρακα : χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι κάθε τόνος ανακυκλούμενου σκραπ μετάλλων μειώνει τις 

εκπομπές CO2 κατά 1,5 τόνο, τη χρήση σιδηρομεταλλεύματος κατά 1,4 τόνο και τη χρήση άνθρακα 

κατά 740 χιλιόγραμμα, ενώ εξοικονομεί τα 2/3 της ενέργειας που απαιτείται για την εξ αρχής 

παραγωγή χάλυβα από φυσικά υλικά.  

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  

 

1/. Σχέδια για κατασκευή δύο αεροδρομίων στην περιοχή του Donbas 

 

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της χώρας, V. Zelensky η ουκρανική κυβέρνηση σχεδιάζει την 

κατασκευή δύο αεροδρομίων στην περιοχή Donbas στην ανατολική Ουκρανία. Σημειώνεται ότι μετά 

την έναρξη των ενόπλων συγκρούσεων στην περιφέρεια του Donbas το 2014, η αεροπορική σύνδεση 

της χώρας με τις υπό ουκρανικό έλεγχο περιοχές της περιφέρειας έχει διακοπεί, λόγω του ότι τα 

υπάρχοντα αεροδρόμια στο Donetsk και στο Luhansk παραμένουν υπό κατοχή (το τρίτο αεροδρόμιο 

της περιοχής, αυτό της Μαριούπολης, έκλεισε για λόγους ασφαλείας τον Ιούνιο του 2014, καθώς 

βρισκόταν πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου).  

Παρά το ότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι ακριβείς τοποθεσίες κατασκευής των νέων 

αεροδρομίων, η επικρατέστερη εκδοχή θέλει το μεν πρώτο να χτίζεται μεταξύ της Μαριούπολης και 

του Μπερντιάνσκ (στην περιφέρεια Ζαπορίζια), 720 χλμ. νοτιοανατολικά του Κιέβου και το δεύτερο 

κοντά στο Κραματόρσκ, 70 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια Donetsk. 
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2/. Ρεκόρ τετραετίας στις ΑΞΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πρωθυπουργός της χώρας D. Shmyhal, οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ουκρανία, ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 στα 2,83 δισ. $ (2,33 

εκ των οποίων προήλθαν από χώρες της Ε.Ε.), σημειώνοντας έτσι νέο ρεκόρ τετραετίας. 

 

3/. Σχέδια παραχώρησης του λιμανιού Chornomorsk  

 

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας, η Ουκρανική Αρχή Θαλασσίων 

Λιμένων (USPA) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπέγραψαν μία 

συμφωνία για την προετοιμασία σχεδίων παραχώρησης του θαλάσσιου λιμανιού Chornomorsk, 

μέσω συνεργασίας δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.  

Με βάση την εν λόγω συμφωνία, η USPA, σε συνεργασία με την EBRD, θα χρηματοδοτήσει την 

προετοιμασία των σχεδίων παραχώρησης που θα αφορά τον πρώτο και τον πέμπτο τερματικό 

σταθμό του λιμένος, τον τερματικό σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων καθώς και όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία της USPA που συνδέονται με αυτούς τους σταθμούς.  

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας ξεκίνησε την παραχώρηση των θαλασσίων 

λιμένων της χώρας το 2020, με πρώτα αυτά της Χερσώνος και της Όλβιας στο Mykolaiv. 

 

4/. Πώληση του εργοστασίου “Bolshevik” σε πλειστηριασμό  

 

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

Κιέβου, πωλήθηκε σε πλειστηριασμό για 1,429 δισ. χρίβνες (53 εκατ. $), όπως ανακοίνωσε το Ταμείο 

Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κρατικό περιουσιακό στοιχείο που 

εκποιείται εδώ και 16 χρόνια στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος 

ιδιωτικοποιήσεων μεγάλης κλίμακας του Προέδρου Zelensky. Πλειοδότρια στον σχετικό διαγωνισμό 

(στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά μόλις τρεις προσφορές, με τιμή εκκίνησης το 1,39 δισ. χρίβνες) 

ήταν η εταιρεία "General Commerce", με έδρα την Κύπρο και μετοχικό κεφάλαιο 150 $. Ωστόσο, 

πίσω από την αγορά του εργοστασίου βρίσκεται ο Ουκρανός μεγιστάνας και πρώην πολιτικός V. 

Khmelnytsky. Ενστάσεις πάντως διατυπώθηκαν σχετικά με το επιτευχθέν τίμημα, καθώς παράγοντες 

της αγοράς εκτιμούν την αξία του εργοστασίου στα 150 εκατ. $.     

 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1/. Αύξηση της κατώτατης σύνταξης στην Ουκρανία  

 

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, D. Shmyhal, η κατώτατη σύνταξη στην χώρα θα 

αυξηθεί στις 2.600 χρίβνες (περίπου 99 $) από την 1η Δεκεμβρίου 2021. Για το σκοπό αυτό, η 

Κυβέρνηση αύξησε τα έσοδα και τις δαπάνες του Ταμείου Συντάξεων της Ουκρανίας κατά 18 δισ. 

χρίβνες (680 εκατ. $).  

Επιπροσθέτως, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας υιοθέτησε μία απόφαση για την υλική 

στήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, όπως αυτών που υπηρέτησαν στον στρατό της χώρας, 

διαθέτοντας για το σκοπό αυτό το ποσό των 194 εκατ. $ για τους μήνες Ιούλιο – Δεκέμβριο 2021. 

Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο επίδομα 73 $ για πρώην στρατιωτικούς, αστυνομικούς υπαλλήλους, 

υπαλλήλους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου κ.α. Για τις κατηγορίες αυτές, η ελάχιστη μηνιαία 

σύνταξη θα ανέλθει στα 141 $, ενώ για όσους πολέμησαν στο πεδίο της μάχης στα 143 $. 
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2/. Αύξηση του μέσου μισθού στην Ουκρανία  

 

Ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Ουκρανία υπερέβη για πρώτη φορά τα 500 $, τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο 

Πρωθυπουργός D. Shmyhal, έφτασε τις 14.313 χρίβνες (UAH ή 525 $), σημειώνοντας αύξηση 24% 

μέσα σε ένα έτος (βέβαια, η εκτόξευση του πληθωρισμού κατά την ίδια χρονική περίοδο, 

συρρικνώνει κατά πολύ την πραγματική αύξηση των εισοδημάτων από την εργασία). Ο υψηλότερος 

μέσος μηνιαίος μισθός καταβάλλεται στο Κίεβο (20,400 UAH ή 760 $) και ο χαμηλότερος στην 

περιφέρεια του Kirovograd (11.497 UAH ή 427 $). 

 

3/. Το ΔΝΤ αναθεωρεί τις οικονομικές του προβλέψεις για την Ουκρανία  

 

Το ΔΝΤ αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ της Ουκρανίας για το 

έτος 2021, κάνοντας πλέον λόγο για αύξηση 3,5% (η προηγούμενη εκτίμηση, του Απριλίου 2021, 

ήταν της τάξης του 4,0%). Παράλληλα, το ΔΝΤ προβλέπει μεγαλύτερη ανάπτυξη για το επόμενο έτος 

(2022), ήτοι 3,6% (η προηγούμενη πρόβλεψη έκανε λόγο για ανάπτυξη 3,4% την προσεχή χρονιά). 

Εκτός του ρυθμού ανάπτυξης, το ΔΝΤ προέβλεψε αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 9,5% το 

2021 και κατά 7,1% το 2022 (οι προηγούμενες προβλέψεις ήταν της τάξης του 7.9% και 6.8% 

αντιστοίχως). 

Τέλος, το ΔΝΤ προβλέπει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (-0.7% το 2021 και -2.4% το 

2022) και ανεργία στο 9.7% για την τρέχουσα χρονιά και 8.7% την επόμενη. 

 

4/. Οι Ουκρανοί πρωταθλητές στις άδειες διαμονής στην Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2020, για πέμπτη μάλιστα συνεχή χρονιά, οι Ουκρανοί έλαβαν 

τον μεγαλύτερο αριθμό αδειών παραμονής από τις χώρες της Ε.Ε., σε σχέση με τους πολίτες 

οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 601.200 άδειες παραμονής, το 86% 

των οποίων για εργασία. Η χώρα της Ε.Ε. που εξέδωσε τις περισσότερες εξ αυτών των αδειών ήταν η 

Πολωνία (488,900 άδειες). 

 

5/. Πληθωρισμός 9,6% για το 2021  

 

Η Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας προβλέπει πληθωρισμό 9,6% για το 2021. Όπως 

υποστήριξε σχετικά ο Διοικητής της NBU, κ. Shevchenko, οι τιμές στη χώρα θα φτάσουν στο 

υψηλότερο σημείο τους τον Οκτώβριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν καθοδική πορεία, καθώς 

οι τάσεις αποπληθωρισμού θα ευνοηθούν από την κατάσταση στην αγορά συναλλάγματος, από τις 

υψηλές αποδόσεις στις καλλιέργειες καθώς και από τη νομισματική πολιτική της Εθνικής Τράπεζας 

της Ουκρανίας. Μάλιστα, για το 2022 ο Shevchenko εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα πέσει στο 5%. 

Το ουκρανικό Υπουργείο Οικονομίας συμμερίζεται τις προβλέψεις της NBU και εκτιμά ότι ο 

πληθωρισμός δε θα υπερβεί το 10% το 2021.  

 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης της Oschadbank 

 

Όπως έκανε γνωστό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD), η ουκρανική 

κρατική τράπεζα Oschadbank ήρθε σε συμφωνία μαζί της προκειμένου να εργαστούν από κοινού για 

την ιδιωτικοποίηση της τελευταίας. Πιο συγκεκριμένα, η EBRD θα κληθεί να βοηθήσει την 

εμπορευματοποίηση της Oschadbank, καθώς επίσης και να ενισχύσει την εταιρική της 
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διακυβέρνηση, ώστε να προσελκύσει ευκολότερα κάποιον επιφανή επενδυτή. Παράλληλα, η 

ουκρανική τράπεζα θα δανειστεί το ποσό των 100 εκατ. ευρώ από την EBRD, όπως επιβεβαίωσε το 

Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας. 

Σημειώνεται ότι πέραν της Oschadbank, τα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβάνουν και τις έτερες 

κρατικές τράπεζες Ukrgasbank (ήδη συνεργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή με το International 

Financial Corporation της Παγκόσμιας Τράπεζας) και Privatbank, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 

προγράμματος με απώτερο στόχο τη μείωση της συμμετοχής του κράτους στον τραπεζικό τομέα από 

το 60% στο 25% μέχρι το 2025.  

 

Ε. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1/. Συνέδριο ΙΤ στο Κίεβο  

 

Στις 11 Οκτωβρίου τ.ε. έλαβε χώρα στο Κίεβο, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρήσεων 

(European Business Association - EBA), συνέδριο αφιερωμένο στον ΙΤ τομέα (παρούσα κατάσταση, 

τεχνολογική εκπαίδευση και προοπτικές/προκλήσεις για το μέλλον). Σύμφωνα με τα νούμερα που 

αναφέρθηκαν στο συνέδριο, ο συγκεκριμένος κλάδος της ουκρανικής οικονομίας γνωρίζει αλματώδη 

ανάπτυξη της τάξης του 20-25% ετησίως. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ΙΤ αυξήθηκαν τα τελευταία 15 

χρόνια 114 φορές και πλέον αντιστοιχούν στο 8,3% των συνολικών εξαγωγών της Ουκρανίας (σε 

αγαθά και υπηρεσίες μαζί). Όπως ανακοίνωσε ο V. Kraskovsky, Διευθύνων Σύμβουλος και 

συνιδρυτής των εταιρειών ΙΤ, “EPAM”, “Sigma Software’, “Intellias” και “GlobalLogic”, η δυναμική του 

τομέα είναι για ανάπτυξη 30-60% ετησίως τα επόμενα χρόνια. Ο τζίρος της βιομηχανίας ΙΤ 

υπερβαίνει σήμερα τα 6 δισ. $. Οι περισσότερες παραγγελίες που λαμβάνουν οι ουκρανικές 

εταιρείες προέρχονται από τις ΗΠΑ και αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (το οποίο γνώρισε τρομερή 

άνθηση μέσα στην πανδημία), την κυβερνοασφάλεια και την χρηματοοικονομική τεχνολογία. 

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “epravda”, το μέσο εισόδημα των ουκρανικών ΙΤ 

εταιρειών που συναλλάσσονται με ξένους πελάτες αυξήθηκε το 2020 κατά 29% (στην πρώτη θέση 

βρέθηκαν οι εταιρείες με έδρα το Κίεβο που είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται κατά 41% μ.ο.. 

 

2/. Μαύρη οικονομία στις μισθώσεις γης στην Ουκρανία 

 

Σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές πηγές (η διατμηματική ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση 

της μαύρης οικονομίας), το μέγεθος της σκιώδους αγοράς εκμίσθωσης γης στην Ουκρανία 

κυμαίνεται από τα 760 εκατ. $ στα 2,66 δισ. $ ετησίως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις 

κοινοτικές γαίες, σημαντικό μέρος των οπίων δεν έχει ακόμη καταγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Εξάλλου, σύμφωνα με την Κρατική Φορολογική Υπηρεσία, 10 εκατομμύρια εκτάρια αγροτικής γης 

καλλιεργούνται ανεπίσημα (ήτοι χωρίς να καταγράφονται πουθενά, ούτε να φορολογούνται) στην 

Ουκρανία. Πρόκειται για μία τεράστια έκταση που αντιστοιχεί στο 1/6 της συνολικής επιφάνειας της 

χώρας, ή, με άλλα λόγια για μία έκταση μεγαλύτερη από την όλη επιφάνεια της γειτονικής 

Ουγγαρίας. 

 

3/. Αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου το πρώτο 9μηνο του έτους 

 

Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, ο τζίρος του λιανικού εμπορίου στη 

χώρα για το πρώτο εννιάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2020) και διαμορφώθηκε στα 747,87 δισ. χρίβνες (28,44 δισ. $). 

Την πρώτη θέση κατέχει η πρωτεύουσα Κίεβο (171,36 δισ. χρίβνες ή 6,52 δισ. $) και ακολουθεί η 

περιφέρεια του Dnipropetrovsk (73.73 δισ. χρίβνες ή 2,8 δισ. $), και η περιφέρεια του Κιέβου (πλην 

της πρωτεύουσας (67.71 δισ. χρίβνες ή 2,57 δισ. $). 
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ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1/. Η Ουκρανία θα χρειαστεί περίπου 10 δισ. $ για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό της  

 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος V. Zelensky, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με 

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου C. Michel και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής U. 

von der Leyen, στο πλαίσιο της 23ης Συνόδου Ουκρανίας – Ε.Ε., η χώρα του έχει επεξεργαστεί ένα 

λεπτομερές πρόγραμμα για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό της, το οποίο όμως απαιτεί κονδύλια 

περίπου 300 δισ. χριβνών (ή 9,82 δισ. $) για την υλοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα 

απαιτεί την αντικατάσταση των ενεργειακών δικτύων σε όλη τη χώρα και στοχεύει στο να καταστεί η 

Ουκρανία ενεργειακά ανεξάρτητη (με τη βοήθεια και της επέκτασης χρήσης της πυρηνικής 

ενέργειας). Επίσης ο Zelensky επανέλαβε τη σημασία του να παραμείνει η Ουκρανία χώρα διέλευσης 

φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. 

 

2/. Η Naftogaz υπογράφει διεθνή μνημόνια κατανόησης για την παραγωγή αερίου 

 

Στο περιθώριο του “Ukrainian Gas Investment Congress” που έλαβε χώρα στο Κίεβο στις 20-21 

Οκτωβρίου τ.ε., η κρατική εταιρεία αερίου της Ουκρανίας “NJSC Naftogaz”, μία από τις μεγαλύτερες 

παραγωγούς αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υπέγραψε τρία μνημόνια κατανόησης με 

ξένες εταιρείες, την “Dragon Oil” από τα ΗΑΕ, τη “SOCAR AQS” από το Αζερμπαϊτζάν και τις 

αμερικανικές “Helmerich & Payne, Inc.” και “3 Seas Energy”.  

Πιο συγκεκριμένα, η ενδεχόμενη συνεργασία με την “Dragon Oil”, η οποία δραστηριοποιείται 

επιτυχημένα στη Μ. Ανατολή, τη Β. Αφρική και την Κεντρική Ασία, αφορά την έρευνα και την 

αξιοποίηση κοιτασμάτων αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, στο τμήμα που ανήκει στην Ουκρανία (και το 

οποίο θεωρείται το πλέον αναξιοποίητο στην περιοχή και παράλληλα το πλέον υποσχόμενο για 

μελλοντικές αποδόσεις, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της αραβικής εταιρείας). 

Η συνεργασία με την “SOCAR AQS”, αποσκοπεί να αναβαθμίσει τεχνολογικά τις έρευνες στην 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ομοίως. Η Naftogaz αποβλέπει στην μεγάλη εμπειρία της αζέρικης 

εταιρείας, η οποία έχει αποδειχθεί κατά τις πολυετείς έρευνες στην υφαλοκρηπίδα της Κασπίας 

Θάλασσας και στον εξειδικευμένο στόλο που διαθέτει η τελευταία.   

Τέλος, το μνημόνιο με τις αμερικανικές εταιρείες (η 3 Seas Energy εδρεύει στην Tulsa της Οκλαχόμα 

και δραστηριοποιείται στην έρευνα, μεταφορά, ανάπτυξη και επεξεργασία υδρογονανθράκων, στην 

αιολική ενέργεια κ.α. και η H&P, επίσης με έδρα την Τulsa ασχολείται με γεωτρήσεις πετρελαίου και 

φυσικού αερίου) αποσκοπεί στο να αυξήσει την αποδοτικότητα ήδη αξιοποιημένων κοιτασμάτων. 

Παράλληλα η H&P, με την τεχνογνωσία της, θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της 

θυγατρικής εταιρείας γεωτρήσεων της Naftogaz, της Ukrburgaz. 

 

3/. Η Βουλή της Ουκρανίας ψηφίζει νόμο για το βιομεθάνιο  

 

Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας έκανε δεκτό και σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο αρ. 5464, το 

οποίο αναμένεται να επεκτείνει την παραγωγή και χρήση του βιομεθανίου στη χώρα, καθώς και να 

ενισχύσει τις εξαγωγικές δυνατότητες ως προς το συγκεκριμένο καύσιμο.  

Το νομοσχέδιο περιέχει αρχικά ορισμό του «βιομεθανίου» (μέχρι τώρα δεν υπήρχε νομικός ορισμός 

του συγκεκριμένου ανανεώσιμου καυσίμου), ως το βιοαέριο το οποίο ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές του φυσικού αερίου όσον αφορά τη διανομή του μέσω των υπαρχόντων αγωγών 

(φυσικού αερίου) και τη χρήση του ως καύσιμο κίνησης.  

Επίσης, το νομοσχέδιο θεσπίζει εγγυήσεις προέλευσης για το βιομεθάνιο και προβλέπει τη 

δημιουργία σχετικού Μητρώου, στο οποίο θα καταχωρούνται οι παραγωγοί του καυσίμου, που 
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σκοπεύουν να εφοδιάσουν με αυτό το σύστημα μεταφοράς και διανομής αερίου (εκδίδοντας 

παράλληλα το πιστοποιητικό προέλευσης βιομεθανίου).  

 

Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 

 

1/. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του ΟΣΕΠ χρηματοδοτεί έργα αξίας 842 εκατ. ευρώ στην 

Ουκρανία  

 

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου ή Παρευξείνια Τράπεζα, περιφερειακός 

οικονομικός οργανισμός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενέκρινε 53 επενδυτικά σχέδια στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού 

842.7 εκατ. ευρώ (για 48 εξ αυτών, η Παρευξείνια Τράπεζα καλύπτει ολοκληρωτικά το κόστος, ύψους 

776,2 εκατ. ευρώ).  Οι τομείς στους οποίους ανήκουν τα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν τα 

καταναλωτικά αγαθά, τους οικονομικούς θεσμούς, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες.  

 

2/. H Ουκρανία ανταποκρίνεται στο 70-80% των προδιαγραφών της Ε.Ε. στους βασικούς 

τομείς εμπορικών σχέσεων 

 

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Ουκρανίας, O. 

Stefanishyna, η χώρα της ανταποκρίνεται ήδη στο 70-80% των προδιαγραφών της Ε.Ε., στους 

σημαντικότερους τομείς των διμερών εμπορικών σχέσεων και συγκεκριμένα στον τομέα της 

ενέργειας (80%), στον τομέα των τροφίμων και υγειονομικών μέτρων (περισσότερο από 70%) και 

στους τομείς των δημοσίων προμηθειών και τηλεπικοινωνιών (όπου η συμμόρφωση με το 

ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι σχεδόν πλήρης κατά την Υπουργό). Προς επίρρωση των ανωτέρω, η κ. 

Stefanishyna συμπλήρωσε ότι περισσότερες από 14.000 ουκρανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται 

ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος – και αυτό είναι απόδειξη των όσων έχει πετύχει η χώρα στην 

προσέγγισή της με την Ευρώπη κατά την τελευταία πενταετία – η Ουκρανία είναι μέλος σε 

περισσότερες από 20 υπηρεσίες και θεσμούς της Ε.Ε. (επιστημονικού, πολιτιστικού και πολιτικού – 

νομικού χαρακτήρα). 

 

3/. Δεύτερη δόση 600 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στην Ουκρανία  

 

Η δεύτερη – και τελευταία - δόση της μακροοικονομικής βοήθειας της Ε.Ε. προς την Ουκρανία (μέρος 

ευρύτερου δανειακού ενωσιακού πακέτου 3 δισ. ευρώ προς δέκα γειτονικές ή υπό ένταξη χώρες, για 

την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19), ύψους 600 εκατ. ευρώ, 

εκταμιεύτηκε στο τέλος Οκτωβρίου (η πρώτη, ισόποση, δόση είχε χορηγηθεί το Δεκέμβριο του 2020). 

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε σε κοινό ανακοινωθέν της Ε.Ε. και της Ουκρανίας, με αφορμή την 23η 

Σύνοδο μεταξύ των μερών που έλαβε χώρα στο Κίεβο τον Οκτώβριο, από το 2014 και μέχρι σήμερα, 

η χώρα έχει λάβει περισσότερα από 17 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων ή επιχορηγήσεων από την 

Ένωση και τους οικονομικούς οργανισμούς της (EBRD, EIB).  

Τέλος, στην πρόσφατη Σύνοδο, εκ μέρους της Ε.Ε. παρουσιάστηκε ένα οικονομικό και επενδυτικό 

πλάνο για την Ουκρανία (στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης), το οποίο προβλέπει τη 

μόχλευση 6,47 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχεία ανάρρωση της 

οικονομίας από τις συνέπειες του Covid. 
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Η. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

1/. Συνεργασία της Ukrzaliznytsia με την Deutsche Bahn στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών  

 

Η κρατική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ουκρανίας “Ukrzaliznytsia JSC” και η γερμανική “Deutsche 

Bahn Engineering & Consulting GmbH” παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου στις αρχές Οκτωβρίου τ.ε. 

την στρατηγική συνεργασίας τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς 

επιβατών στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Διευθυντή του Τμήματος Επενδύσεων της “Ukrzaliznytsia 

JSC”,  V. Shemaiev, η συνεργασία με την γερμανική εταιρεία θα περάσει από τρία στάδια :  

α) Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε ήδη τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και την εκπόνηση μέτρων που σχετίζονται με την εισαγωγή αλλαγών στις υπηρεσίες 

μεταφοράς επιβατών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γερμανικής εταιρείας, D. 

Slodzinski, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) 

προς την κατεύθυνση μετασχηματισμού του Τμήματος Μεταφοράς Επιβατών της “Ukrzaliznytsia JSC” 

σε ξεχωριστή νομική οντότητα, την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και την εισαγωγή ενός 

μηχανισμού δημόσιας χρηματοδότησης των υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών. 

β) Το δεύτερο στάδιο προγραμματίζεται το πρώτο τρίμηνο του 2022 και αφορά την εν μέρει ανάθεση 

διαχειριστικών καθηκόντων σε σχέση με την “Ukrzaliznytsia JSC” σε στελέχη της γερμανικής 

εταιρείας, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. 

γ) Το τρίτο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει το 2024-2025, όταν η ουκρανική εταιρεία θα είναι έτοιμη 

να υποδεχθεί ξένες επενδύσεις, να συνάψει συνεργασίες με ξένους πελάτες και να επεκταθεί σε νέα 

(διεθνή) δρομολόγια με την παροχή νέων, αναβαθμισμένων υπηρεσιών. 

 

2/. Κατασκευή νέου διαδρόμου προσαπογείωσης στο αεροδρόμιο του Dnipro από την 

τουρκική εταιρεία Onur 

 

Όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διοίκηση του Dnipropetrovsk, η τουρκική εταιρεία “Onur 

Construction International” (η οποία μεταξύ άλλων έχει κατασκευάσει τον διάδρομο 

προσαπογείωσης στο αεροδρόμιο της Zaporizhzhia, το χώρο στάθμευσης αεροσκαφών και τον 

τερματικό σταθμό D στο αεροδρόμιο Boryspil του Κιέβου) θα αναλάβει την κατασκευή νέου 

διαδρόμου προσαπογείωσης (μήκους 3.200 μέτρων και πλάτους 45 μέτρων, με ενισχυμένο σύστημα 

φωτισμού που θα επιτρέπει την προσγείωση εν μέσω ομίχλης), χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και 

διαδρόμου τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Dnipro. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με δημόσιους 

πόρους στο πλαίσιο του Μεγάλου Κατασκευαστικού Προγράμματος της Κυβέρνησης Zelensky. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το αεροδρόμιο του Dnipro θα αναβαθμιστεί καθώς θα μπορεί να 

υποδέχεται τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροσκάφη όπως το Boeing 777 και το Airbus A330. Σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της Περιφερειακής Διοίκησης του Dnipropetrovsk, η επιβατική κίνηση αναμένεται 

να αυξηθεί κατά 2,5 φορές και να φτάσει άμεσα στο 1 εκατ. επιβάτες και σε βάθος χρόνου τα 4 εκ. 

επιβάτες.  

 

3/. Η ουκρανική Κυβέρνηση εγκρίνει την προσχώρηση στη συμφωνία TRACECA  

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε το νόμο που ψήφισε η Βουλή της χώρας το 

Δεκέμβριο του 2020, περί προσχώρησης της Ουκρανίας στην Συμφωνία για την Ανάπτυξη των 

Πολυτροπικών Μεταφορών TRACECA ("On joining the Agreement on the Development of Multimodal 

Transportation TRACECA"). Η Συμφωνία έχει ως αντικείμενο την ενιαία άδεια διέλευσης που αφορά 

τον διεθνή διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων Ευρώπης – Καυκάσου – Ασίας (TRACECA). Σύμφωνα 

με την αιτιολογική έκθεση της απόφασης, η εφαρμογή της εν θέματι συμφωνίας, θα συμβάλλει στην 
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ψηφιοποίηση των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, στην ελάττωση του κόστους τους, στη 

μείωση του χρόνου που απαιτείται και στην εξασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία TRACECA υπογράφηκε στο Cholpon-Ata του Κιργιστάν τον Ιούνιο του 

2009.  

 


