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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

Η Ουκρανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

με έκταση 603,550 τ.χλμ.. Συνορεύει με τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, 

την Πολωνία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο και την Αζοφική 

Θάλασσα, ενώ την χώρα διασχίζει από βορρά προς νότο ο ποταμός Δνείπερος (1121 χλμ. εντός της 

Ουκρανίας), που εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. Το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας αποτελείται 

από εύφορες πεδιάδες, ενώ το βόρειο τμήμα της οροσειράς των Καρπαθίων καλύπτει τα δυτικά της 

χώρας (ψηλότερη κορυφή Hoverla, 2061 μ).  

 Το κλίμα της Ουκρανίας είναι εύκρατο ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες και σχετικά θερμά 

καλοκαίρια (στη Ν. Κριμαία το κλίμα εμφανίζει υποτροπικά χαρακτηριστικά). 

 

2. Πληθυσμός 

O συνολικός πληθυσμός της Ουκρανίας, ανέρχεται σε 41,59 εκατ. (σύμφωνα με εκτίμηση 

Ιανουαρίου 2021), εκ των οποίων ο αστικός πληθυσμός αριθμεί 28,96 εκατ. (περίπου 69,6%) και ο 

αγροτικός πληθυσμός 12,63 εκατ. (περίπου 30,4%).  

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας μετά την πρωτεύουσα Κίεβο (πληθυσμός 2,9 εκατ.), 

είναι (με πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου) το Kharkiv, το Dnipropetrovsk, η 

Οδησσός, το Donetsk και (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500.000) η Zaporizhia, το Lviv, το 

Kryvyi Rih, το Mykolaiv. 

 Διοικητικά, η Ουκρανία αποτελείται από τις εξής 24 περιφέρειες: Cherkasy, Chernihiv, 

Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kiev, 

Kirovohrad, Luhansk, Lviv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, 

Zakarpattia, Zaporizhia, Zhytomyr, τις ανεξάρτητες διοικητικές μονάδες της πόλης του Κιέβου και 

της Σεβαστούπολης (η οποία έχει προσαρτηθεί από την Ρωσία) και την Αυτόνομη Δημοκρατία της 

Κριμαίας (επίσης υπό ρωσική κατοχή).  

3. Πολιτικό Σύστημα – Πολίτευμα 

Η Ουκρανία είναι προεδρική Δημοκρατία με πολυκομματικό σύστημα. Ο Πρόεδρος 

εκλέγεται απ' ευθείας από το λαό για μία πενταετία. Πρόεδρος της Ουκρανίας είναι ο Volodymir 

Zelenskyi, ο οποίος εξελέγη στις Προεδρικές Εκλογές της 21ης Απριλίου 2019. 

 Τη νομοθετική εξουσία ασκεί το ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada / "Ανώτατο 

Συμβούλιο"), το οποίο αποτελείται από 450 βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται ανά πενταετία. Οι 

μισοί εκ των βουλευτών εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από λίστα του κόμματος, ενώ οι 

υπόλοιποι μέσω συστήματος πλειοψηφίας σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες.  

Kατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019, την πλειοψηφία των εδρών 

(253) συγκέντρωσε το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού»  

 

4. Εξωτερικές σχέσεις 

 

4.1. Ουκρανία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Από την 1.1.2016 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. με τον τίτλο Συμφωνία 

Συνολικής και σε Βάθος Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Ουκρανίας (DCFTA). Παράλληλα 

συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών και η οικονομική στήριξη από πλευράς της ΕΕ με 

παράλληλη ενθάρρυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων από πλευράς Ουκρανίας. 

 

4.2 Συμμετοχή της Ουκρανίας σε Διεθνείς Οργανισμούς 

Η Ουκρανία είναι, μεταξύ άλλων, μέλος των εξής διεθνών οργανισμών: του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
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Ευρώπη, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, της Ενεργειακής 

Κοινότητας, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κ.α. 

   

4.3 Διεθνείς Συμφωνίες 

 Η Ουκρανία έχει διπλωματικές σχέσεις με πάνω από 170 χώρες. 

 Γενικά, η χώρα έχει εν ισχύ 74 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας (2 εκ των οποίων, 

με Ιαπωνία και Ισπανία, έχουν υπογραφεί από εποχής Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζουν να 

δεσμεύουν την Ουκρανία, ως ένα από τα διάδοχα μέρη αυτής).  

 

4.4 Διμερείς Συμφωνίες 

 Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Ουκρανίας διέπονται από τα εξής συμβατικά κείμενα :  

- Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας 

(1997),  

- Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 

(Αθήνα, 15.1.1992, Ν.2142/1993 ΦΕΚ 86/Α/28.5.1993),  

- Συμφωνία για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Κίεβο, 1.9.1994, 

Ν.2317/1995 ΦΕΚ 125Α/19.6.1995, έναρξη ισχύος 4.1.1997),  

- Συμφωνία για την Σύσταση Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1994),  

- Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές, Επιβατικές και Εμπορευματικές Μεταφορές (Αθήνα, 

11.11.1996 Ν.2506/1997 ΦΕΚ 119/Α/11.6.1997),  

- Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα, 11.11.1996 Ν.2549/1997 ΦΕΚ 

261/Α/19.12.1997, έναρξη ισχύος 17.1.1998),  

- Συμφωνία για Οικονομική, Τεχνική και Επιστημονική συνεργασία στον τομέα της 

Γεωργίας (Κίεβο, 15.12.1997, Ν.2666/1998 ΦΕΚ 280/1998, έναρξη ισχύος 17.8.1999), 

- Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (Κίεβο, 15.12.1997, Ν.2982/2002 ΦΕΚ 

11Α/25.1.2002, έναρξη ισχύος 16.7.2002 ΦΕΚ 219/Α/20.9.2002),  

- Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Κίεβο, 6.11.2000 Ν.3046/2002 ΦΕΚ 

199/Α/27.8.2002, έναρξη ισχύος 26.9.2003 ΦΕΚ 263/Α/18.11.2003),  

- Ναυτιλιακή Συμφωνία (Κίεβο, 6.11.2000 Ν.2967/2001, ΦΕΚ 277/Α/6.12.2001, έναρξη 

ισχύος 14.3.2002), 

- Συμφωνία Συνεργασίας σε Τελωνειακά Θέματα (Κίεβο, 6.11.2000 Ν.2977/2001 ΦΕΚ 

296/Α/31.12.2001),  

- Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΟΤ και του ουκρανικού φορέα “State Committee for 

Technical Regulation and Consumer Policy” DSSU στον τομέα της τυποποίησης, (Αθήνα, 

Δεκέμβριος 2006), 

- Διμερής Αεροπορική Συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας (Αθήνα, 6.8.2011). 
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5 Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως 

 

5.1 Τύπος 

Yπάρχουν εκατοντάδες εκδόσεις τύπου στην Ουκρανία (εφημερίδες και περιοδικά), ωστόσο 

οι πληροφορίες που αφορούν στην ευρύτητα της κυκλοφορίας τους είναι συγκεχυμένες και 

αναξιόπιστες, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και οι αριθμοί που διαρρέουν τα ίδια τα 

έντυπα είναι συχνά παραπλανητικοί σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο κομμάτι από 

τη διαφημιστική πίτα. Παράλληλα, αρκετές εφημερίδες αναστέλλουν κάθε χρόνο την έντυπη 

κυκλοφορία τους και διατηρούν μόνο την ηλεκτρονική τους ιστοσελίδα (γεγονός που επεξηγείται 

και από το ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Ουκρανών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο).  

Εκ των μεγαλυτέρων εφημερίδων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι οι: 

"Fakty / Fakty i kommentarii" (http://fakty.ua/) - ιδιοκτησίας του Ουκρανού ολιγάρχη V. Pinchuk, 

"Argumenty i fakty" (ουκρανική έκδοση ρωσικής εφημερίδας) (http://www.aif.ua/), η οποία από το 

2014 ανήκει στο Δημαρχείο Μόσχας, "Segodnya" (http://www.segodnya.ua/) - ιδιοκτησίας του 

Ukraina Media Group του Ουκρανού ολιγάρχη R. Akhmetov, η "Komsomolskaya Pravda" 

(ουκρανική έκδοση ρωσικής εφημερίδας) (http://kp.ua/) - ιδιοκτησίας του Ρώσου ολιγάρχη Grigory 

Berezkin και η "Express" (http://expres.ua/, η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην 

ουκρανική γλώσσα) - ιδιοκτησίας “Express Media Group". 

 Άξιζει να αναφερθεί επίσης και η εφημερίδα "Zerkalo Nedeli/Dzerkalo Tyzhnia" 

(http://zn.ua/), η οποία είναι κυρίως εφημερίδα πολιτικών αναλύσεων και, παρά τη σχετικά μικρή 

της κυκλοφορία, θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη επιρροή στην πολιτική ζωή του τόπου (ανέστειλε την 

κυκλοφορία της έντυπης έκδοσής της το 2019). 

 Τέλος, η αγγλόφωνη εφημερίδα με την υψηλότερη αναγνωσιμότητα στην Ουκρανία είναι η 

"KyivPost", (http://www.kyivpost.com/). 

 Σε κάθε περίπτωση, ο έντυπος τύπος είναι αυτός που απολαμβάνει τη χαμηλότερη 

εμπιστοσύνη από τους Ουκρανούς πολίτες (σε σχέση με τον ηλεκτρονικό τύπο, την τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο). Μόλις το 35% εμπιστεύεται τις περιφερειακές – τοπικές εκδόσεις, ενώ το ποσοστό 

για τις πανεθνικής κυκλοφορίας εφημερίδες και περιοδικά είναι ακόμη μικρότερο (33%). 

 

5.2 Ραδιοτηλεόραση 

 Η ουκρανική τηλεόραση χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από την αυξανόμενη επιρροή 

των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, την τάση 

συγκέντρωσης των τηλεοπτικών σταθμών από ολιγαρχικούς ομίλους (χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

ότι οι εννιά στους δέκα πρώτους τηλεοπτικούς σταθμούς σε τηλεθέαση βρίσκονται στην ιδιοκτησία 

ολιγαρχών) και τη χαμηλή παρουσία ξένου κεφαλαίου και επενδύσεων. 

 Οι δέκα τηλεοπτικοί σταθμοί της Ουκρανίας με τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης είναι οι 

εξής: "Inter" (http://inter.ua), "Kanal Ukrayina" (http://kanalukraina.tv/) και "ΝΤΝ" 

(http://ntn.ua/uk/), ιδιοκτησίας του Ουκρανού ολιγάρχη D. Firtash, οι "1+1" 

(http://www.1plus1.ua/) και "ΤΕΤ" (http://tet.tv/uk/), ιδιοκτησίας του Ουκρανού ολιγάρχη O. 

Kolomyyskyy, οι "ICTV" (http://ictv.ua/), "STB" (www.stb.ua) και Novyi Kanal 

(http://www.novy.tv/), ιδιοκτησίας του Ουκρανού ολιγάρχη V. Pinchuk, και ο "5 Kanal" 

("http://www.5.ua/"), ιδιοκτησίας του Ουκρανού ολιγάρχη και πρώην Προέδρου της χώρας, P. 

Poroshenko. Ο μόνος κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της πρώτης δεκάδας είναι το "Pershyi 

Natsionalnyi". 

 Στην Ουκρανία λειτουργούν εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο.  

 

 

 

 

 

 

http://kp.ua/
http://expres.ua/
http://www.kyivpost.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 

1. Γενικά στοιχεία 

Το οικονομικό έτος στην Ουκρανία ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

Το 2020 η ουκρανική οικονομία, επηρεασμένη και αυτή από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

του Covid-19, παρουσίασε σημαντική ύφεση της τάξης του 4% του ΑΕΠ. Ήταν η πρώτη χρονιά με 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μετά από τέσσερα έτη (2016-2019) μεγέθυνσης της οικονομίας 

(ενδεικτικά 2019, +3,2% του ΑΕΠ). Ωστόσο, η ύφεση ήταν μικρότερη της αναμενόμενης και σε 

αυτό συνέβαλαν η ενισχυμένη εσωτερική ζήτηση (η οποία με τη σειρά της υποβοηθήθηκε από την 

αύξηση των μισθών), η ανάπτυξη του εγχώριου εμπορίου (χονδρικού και λιανικού), η αύξηση των 

διεθνών τιμών στο σίδηρο και τα δημητριακά (βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας) και η 

μείωση των τιμών στην ενέργεια (σαν αποτέλεσμα μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα σε ότι αφορά 

τα αγαθά και αυξήθηκε το πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών). Την ύφεση της ουκρανικής 

οικονομίας συγκράτησε και η παροχή βοήθειας εκ μέρους της Ε.Ε. (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβη σε καταβολή ποσού 600 εκ. ευρώ, ως μέρος ευρύτερου πακέτου συνολικού ύψους 1,2 δισ. 

ευρώ, με σκοπό την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας) και του Δ.Ν.Τ. (το Μάιο του 2020 

υπεγράφη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 5 δισ. $, εκ των οποίων τα 2,1 

εκταμιεύθηκαν άμεσα), όπως επίσης και τα αναπτυξιακά δάνεια που προέρχονται από την EBRD 

(περίπου 800 εκατ. ευρώ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB, περίπου 1 δισ. ευρώ) και 

την Παγκόσμια Τράπεζα. 

Μεγάλη πληγή της ουκρανικής οικονομίας παράμενει η εκτεταμένη διαφθορά και η 

παραοικονομία που συντηρείται. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί 

επακριβώς αριθμητικά, υπολογίζεται σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 25-50% του ΑΕΠ.   

 

2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Πίνακας Α' – Βασικά οικονομικά μεγέθη 

 2020 2019 2018 

ΑΕΠ (ονομαστικό) (σε δισ. $) 151,26 153,78 130,9 

ΑΕΠ (μεταβολή %) -4 3.2 3,3 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε $)  3.625 3.659 3.096 

Ανεργία (%)  9,5 8.6 9,1 

Πληθωρισμός (%) (Δεκ.–Δεκ.) 5 4,1 9,8 

Εξαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών (σύνολο) (δισ. $) 60,38 65,7 58,9 

Εισαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών (σύνολο) (δισ. $) 59,30 67,7 63,4 

Ισοζύγιο εμπορευμάτων και υπηρεσιών (δις. $) 1,08 - 2 - 4,5 

Ισοζύγιο  Τρεχουσών Συναλλαγών (δισ. $) 6,2 - 4,1 - 6,4 

ΑΞΕ (FDI) στη χώρα (stock / τέλος έτους αναφοράς (δισ. $) 48,93 51,4 44 

ΑΞΕ (FDI) χώρας σε υπόλοιπο κόσμο (stock / τέλος έτους αναφοράς) 

(δισ. $) 

 

     2,75 

 

3,5 

 

2,7 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) 5,5 2,4 2,1 

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 63 50,3 60,9 

Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 81,2 78,6 87,6 

Συναλλαγματικά αποθέματα (δισ. $) 29,1 25,3 18,4 

  Πηγές: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας, Παγκόσμια Τράπεζα 
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3. Εξέλιξη και ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών 

 

3.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

 Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2020, το 

ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας 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%. 

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%. Αντίθετα, το 

τέταρτο τρίμηνο του 2020, το ονομαστικό ΑΕΠ μειώθηκε μόλις κατά 0,5% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019 (άρση μεγάλου μέρους των περιορισμών της πανδημίας κατά την 

περίοδο αυτή). 

 

3.2 Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή 

Η ξηρασία, οι παγετοί και οι κακές χρονικά βροχές προκάλεσαν τη μεγαλύτερη πτώση της 

γεωργικής παραγωγής στην Ουκρανία, εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 

με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, η αγροτική παραγωγή μειώθηκε κατά 

11,5% το 2020 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος : η απόδοση των καλλιεργειών 

μειώθηκε κατά 13,6% (ειδικά η συγκομιδή σιτηρών μειώθηκε περίπου 10% και ανήλθε σε 64 εκατ. 

τόνους), ενώ η ζωική παραγωγή κατά 2,6% (η μείωση των ζώων και των πτηνών έφερε πτώση της 

παραγωγής αυγών κατά 2,9% και γάλακτος κατά 4,2%, ενώ και η παραγωγή βόειου κρέατος 

μειώθηκε κατά 17%). 

Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη μείωση στην αγροτική παραγωγή τους ήταν η Οδησσός (-

38,4%), το Kirovohrad (-32,2%) και το Cherkasy (-24,4%). Αντίθετα, η γεωργική παραγωγή 

αυξήθηκε στις περιφέρειες Sumy (4,1%), Ivano-Frankivsk (3,2%), Chernihiv (4,7%), Rivne (3,1%) 

και Chernivtsi (0,6%).  

 

3.3 Βιομηχανία/Βιομηχανική Παραγωγή  

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ουκρανία σημείωσε αξιοσημείωτη πτώση της τάξης του 

5,2% το 2020, επηρεασμένη και αυτή από τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Ωστόσο, τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια άρχισαν να φαίνονται στο τέλος του έτους, 

καθώς το Δεκέμβριο του 2020 υπήρξε αύξηση της παραγωγής κατά 4,8% (η 3,2% σε εποχικά 

προσαρμοσμένη βάση) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 

Στους επιμέρους τομείς, η παραγωγή αγαθών υποχώρησε κατά 7%, η βιομηχανία εξόρυξης 

άνθρακα κατά 13%, η παραγωγή ενέργειας κατά 6,6%. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή χάλυβα 

και τσιμέντου κινήθηκε ανοδικά (6.5 και 7% αντίστοιχα). 

Υπενθυμίζεται ότι η βιομηχανική παραγωγή είχε παρουσιάσει μείωση και το 2019 (-0,5% σε 

σχέση με το 2018).  

  

 3.4 Ενέργεια 

 Η Ουκρανία παράγει άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο ενώ καλύπτει μέρος των 

ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια. Η εγχώρια παραγωγή 

καλύπτει τη ζήτηση κατά τα 2/3, το δε υπόλοιπο 35% εισάγεται από το εξωτερικό (κυρίως 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Εν προκειμένω, σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής Κρατικής 

Υπηρεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, 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 την ως άνω υπηρεσία, εάν η 

χώρα αξιοποιούσε πλήρως τις δικές της ενεργειακές πηγές και αποθέματα, όπως π.χ. τα βιοκαύσιμα. 

Στο ενεργειακό μείγμα που αντιπροσωπεύει την κατανάλωση στη χώρα, κυριαρχεί το φυσικό 
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αέριο (31%) : 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. Άλλες ενεργειακής πηγές είναι ο 

άνθρακας (30% στο συνολικό μείγμα), η πυρηνική ενέργεια (21%) και το πετρέλαιο με τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή) που αθροιστικά ανέρχονται στο 18%.  

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, το 2020, οι ξένες επενδύσεις στους τομείς της ηλιακής και 

αιολικής ενέργειας έπεσαν στο ένα τρίτο του επιπέδου της αμέσως προηγούμενης χρονιάς και 

συγκεκριμένα από 3,7 δισ. $ στα 1,2 δισ. $ (στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας). Ο κύριος λόγος για τη σημαντική αυτή υποχώρηση είναι οι καθυστερήσεις στην 

εξόφληση των «πράσινων τιμολογίων» (“green tariffs”) και οι μεγάλες συσσωρευμένες οφειλές 

απέναντι στις εταιρείες ΑΠΕ (τέλος του 2020, ανέρχονταν περίπου στο 1 δισ. ευρώ). Παράλληλα, η 

ουκρανική κυβέρνηση έχει μειώσει από τον Αύγουστο του 2020 τα «πράσινα τιμολόγια» (τα οποία 

ήταν από τα ψηλότερα πανευρωπαϊκά), καθιστώντας την επένδυση στο συγκεκριμένο τομέα 

λιγότερο ελκυστική σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.   

 

3.5       Κατασκευές 

Το 2020, ο κατασκευαστικός τομέας στην Ουκρανία βελτίωσε τα αποτελέσματά του κατά 4%, 

σε σχέση με το 2019 (συγκριτικά, η μεγέθυνση του κλάδου μεταξύ 2018 και 2019, ήταν της τάξης του 

24%). Η συνολική αξία των έργων του κατασκευαστικού τομέα ανήλθε στα 199 δισ. UAH (περίπου 

7,1 δισ. $), εκ των οποίων το 36,1% αντιστοιχεί σε νέες κατασκευές, το 36,9% σε επισκευαστικές 

εργασίες και έργα συντήρησης και το 27% σε ανακατασκευές και τεχνικό επανεξοπλισμό. Σύμφωνα 

με άλλη κατηγοριοποίηση, 28,38 δισ. UAH (περίπου 1 δισ. $) κόστισαν τα έργα (κατασκευές και 

επισκευές) που αφορούσαν κατοικίες, 50,0 δισ. UAH (περίπου 1,78 δισ. $) τα έργα που αφορούσαν 

εμπορικά κτίρια (και γενικά άλλες χρήσεις πλην των κατοικιών) και 120,64 δισ. UAH (περίπου 4,31 

δισ. $) τα έργα που αφορούσαν μηχανικές εγκαταστάσεις. Αξιοσημείωτη, μεταξύ άλλων, ήταν η 

αύξηση των οδικών (δημόσιων) έργων (+142% σε ονομαστική αξία), η οποία εξισορρόπησε την 

πτώση στα έργα που αφορούν τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (-53%). Τέλος, το 

Κίεβο απορρόφησε το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του συνόλου της δραστηριότητας του 

κατασκευαστικού τομέα (περίπου το 22%, ήτοι έργα ύψους 1,5 δισ. $).  

 

3.6       Μεταφορές 

  Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε τόσο τις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές 

μεταφορές το 2020 στην Ουκρανία. 

Πλέον ειδικότερα, οι ουκρανικές εταιρείες μετέφεραν 600 εκ. τόνους εμπορευμάτων το 2020, 

11% λιγότερα σε σχέση με το 2019. Ο μεγαλύτερος όγκος διακινήθηκε σιδηροδρομικώς (305,5 εκ. 

τόνοι, το ήμισυ του συνόλου – πτώση 2,4% σε σχέση με το 2019). Οι μεταφορές οδικώς ανήλθαν 

στους 191 εκ. τόνους (-22%), οι ποτάμιες μεταφορές στους 5,6 εκ. τόνους (-8%), οι αεροπορικές 

μεταφορές στους 100 χιλιάδες τόνους (-6,7%) και οι μεταφορές (καυσίμων) μέσω αγωγών στα 58 δισ. 

κυβικά μέτρα (-35%). 

Ακόμη περισσότερο επλήγησαν οι επιβατικές μεταφορές στην Ουκρανία, καθώς, 

ακολουθώντας μία παγκόσμια τάση βαθιάς ύφεσης στον κλάδο, σημείωσαν πτώση επί του συνόλου 

54%. Μεγαλύτερη ζημία υπέστησαν οι αεροπορικές μεταφορές (-64%) και ακολούθησαν οι 

σιδηροδρομικές (-63%) και οι οδικές (συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων με ΜΜΜ, -40%).  
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3.7 Πληθωρισμός 

Ο πληθωρισμός κινήθηκε το 2020 στο 5%, ελαφρά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά (2019 : 4,1%), ωστόσο εντός των στόχων της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Στις επιμέρους 

κατηγορίες, παρατηρήθηκε μέση αύξηση 5,2% στις τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων (ηλιελαιο, 

μαργαρίνη, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας) και 1,6% στις λοιπές κατηγορίες αγαθών (αυτοκίνητα, 

οικιακές συσκευές, φάρμακα). Οι πρώτες ύλες (γάλα, αυγά, φρούτα) σημείωσαν μία μέση αύξηση 

της τάξης του 4,1% στις τιμές τους. Τέλος, η τιμή των καυσίμων μειώθηκε κατά 10,5% μέσα στη 

χρονιά, ωστόσο ο ρυθμός πτώσης στην τιμή τους επιβραδύνθηκε προς το τέλος του έτους (λόγω της 

αύξησης της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου και της αυξημένης ζήτησης για καύσιμα, εξαιτίας 

των μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

  

3.8 Αγορά Εργασίας 

Η ανεργία στην Ουκρανία αυξήθηκε ελαφρώς το 2020 κι έκλεισε στο 9,5%, έναντι 

αντίστοιχου ποσοστού 8,6% για το 2019. Ασφαλώς, το αποτέλεσμα αυτό ήταν απόρροια των 

επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία έπληξε βαθιά συγκεκριμένους κλάδους. Ενδεικτικά, το 2020 

μπήκε λουκέτο σε 3.850 επιχειρήσεις εστίασης (καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια) και η συνολική 

αξία της σχετικής αγοράς μειώθηκε από τα 720 εκατ. $ στα 508 εκατ. $ (περίπου 30% σε ένα 

χρόνο).  

Ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων ανήλθε στα 15.915.300 άτομα και οι άνεργοι στους 

1.674.200. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2020, οι πραγματικοί μισθοί 

στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Οι 

ονομαστικοί μισθοί – χωρίς δηλαδή να συνυπολογιστεί η επίδραση του πληθωρισμού – αυξήθηκαν 

το Δεκέμβριο του 2020 κατά 15,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.  

Ο μέσος μηνιαίος μισθός πανεθνικά διαμορφώθηκε στα 506 δολάρια ΗΠΑ, περίπου 

τριπλάσιος από τον επίσημο κατώτατο μισθό. Αυτοί που είχαν μεγαλύτερη αύξηση στις αποδοχές 

τους ήταν οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας (+51%), ενώ οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τα 

ξενοδοχεία είδαν τους μισθούς τους να μειώνονται κατά 6% (αμφότερες οι περιπτώσεις συνδέονται 

ασφαλώς με την πανδημία). Οι υψηλότερες μέσες αποδοχές παρατηρούνται στο Κίεβο (775 $) και οι 

χαμηλότερες στην περιφέρεια του Chernihiv (390$). 

        

3.9 Εξωτερικό Εμπόριο  

 Για το 2020, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 49,21 δισ. $, σημειώνοντας μείωση 

1,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι εισαγωγές αγαθών κινήθηκαν κι αυτές καθοδικά, στα 

54,09 δισ. $ (-11% σε σύγκριση με το 2019), ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε στα 4,88 δισ. $ 

(το 2019 το εμπορικό έλλειμμα βρισκόταν στα 10,75 δισ. $). Αναλυτικά : 
Πίνακας Β 

 Εξαγωγές 
2019 

Εξαγωγές 
2020 

Μεταβολή 
2019/2020 

Εισαγωγές 
2019 

Εισαγωγές 
2020 

Μεταβολή 
2019/2020 

Ισοζύγιο 
2019 

Ισοζύγιο 
2020 

Ε.Ε. των 28 20,75 δισ $ 18,61 δισ $ -10,3% 25,01 δισ $ 23,46 δισ $ -6,2% -4,26 δισ -4,84 δισ. 

Μερίδιο % 41,5 37,8 - 41,1 43,4    

Κίνα 3,59 δισ $ 7,11 δισ $ 98% 9,20 δισ $ 8,31 δισ $ -9,8% -5,61 δισ  -1,19 δισ. 

Μερίδιο % 7,2 14,5 - 15,1 15,4    

Ρωσία 3,24 δισ $ 2,71 δισ $ -16,6% 6,99 δισ $ 4,54 δισ $ -35,0% -3,74 δισ  -1,84 δισ. 

Μερίδιο % 6,5 5,5 - 11,5 8,4    

Υπόλοιπος 

Κόσμος 

22,47 δισ $ 20,78 δισ $ -7,5% 19,60 δισ $ 17,79 δισ $ -9,2% 2,87 δισ  3,00 δισ. 

Μερίδιο % 44,9 42,2 - 32,2 32,9    

Σύνολο 50,05 δισ $ 49,21 δισ $ -1,7% 60,80 δισ $ 54,09 δισ $ -11,0% -10,75 δισ -4,88 δισ. 

                                                                                       Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας 

 

Παρατηρείται ότι η άνοδος των διεθνών τιμών του χάλυβα και του σιδήρου στο τέλος του 

2020, επέφερε μία βελτίωση στα αποτελέσματα του εξωτερικού εμπορίου της Ουκρανίας, το οποίο 

κατά τα λοιπά επηρεάστηκε αρνητικά, καθ’ όλη την περσινή χρονιά, από τις επιπτώσεις της 

πανδημίας στην οικονομία και στη διακίνηση των αγαθών, την πτώση της ζήτησης, καθώς και την 

πτώση των τιμών στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. 
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Κάμψη παρουσίασε το διμερές εμπόριο με την Ε.Ε. των 28 σαν σύνολο, καθώς πτώση 

σημείωσαν τόσο οι εξαγωγές (-10,3%, στα 18,61 δισ. $ το 2020), όσο και οι εισαγωγές (-6,2%, στα 

23,46 δισ. $). Παρ’ όλα αυτά, η Ε.Ε. παραμένει η κύρια αγορά για τα ουκρανικά προϊόντα (στις χώρες 

της κατευθύνεται το 37,8% του συνόλου, σε αξία, αυτών), ενώ και η Ουκρανία προμηθεύεται το 

43,4% των αγαθών που εισάγει (κατ’ αξία), από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά συγκεντρωτικά τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Ουκρανίας, καθώς και τα 

αγαθά που η χώρα προμηθεύεται από το εξωτερικό, παρατίθενται οι ακόλουθοι πίνακες :  

   
Πίνακας Γ - Εξαγωγές Ουκρανίας 

 Προϊόν Αξία σε εκατ. $ ΗΠΑ Μερίδιο επί του συνόλου % 2019/2020 

Μεταβολή % 

1. Δημητριακά 9.417.313,8 19,1 -2,2 

2. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 7.690.724,4 15,6 -12 

3. Λίπη και λάδια φυτικά και ζωικά  5.759.599,1 11,7 +21,7 

4. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 4.420.742,2 9,0 +23,1 

5. Ηλεκτρικές συσκευές/μηχανές και τα μέρη τους 2.572.871,5 5,2 -7,2 

6. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές 1.914.223,4 3,9 +13,1 

7. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις 1.842.436,6 3,7 -28,1 

8. Υπολείμματα και απορρίμματα της βιομηχανίας τροφίμων 1.576.500,6 3,2 +6,1 

9. Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο 1.409.010,1 2,9 +0,8 

10. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα 877.970,5 1,8 -15,7 

 Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ) 
 

Πίνακας Δ - Εισαγωγές Ουκρανίας 

 Προϊόν Αξία σε εκατ. $ ΗΠΑ Μερίδιο επί του συνόλου % 2019/2020 

Μεταβολή % 

1. Ορυκτά καύσιμα/λάδια και προϊόντα απόσταξης αυτών 7.753.159,5 14,3 -36,3 

2. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές 6.074.212,2 11,2 -8,8 

3. Οχήματα για χερσαίες μεταφορές (με την εξαίρεση των 

σιδηροδρόμων)  

5.504.000,8 10,2 -5,0 

4. Ηλεκτρικές συσκευές/μηχανές και τα μέρη τους 5.469.960,2 10,1 -17,8 

5. Φαρμακευτικά προϊόντα  2.522.804,7 4,7 +17,7 

6. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές 2.481.452,8 4,6 -6,0 

7. Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών 1.334.573,5 2,5 +-0,4 

8. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, οπτικής, φωτογραφίας 
ή κινηματογραφίας 

1.247.836,1 2,3 +18,4 

9. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 1.039.531,4 1,9 -17,0 

10. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 927.576,8 1,7 +0,2 

 Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ) 

 

Επί των ανωτέρω παρατηρείται ότι όσον αφορά τις ουκρανικές εξαγωγές, αυτές κατά κύριο 

λόγο (σε ποσοστό άνω του 70%) αποτελούνται από αγροτικά προϊόντα (διάφορες κατηγορίες 

τροφίμων) και πρώτες ύλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 η Ουκρανία σημείωσε νέο ιστορικό 

υψηλό (για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μάλιστα) στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 45% της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Στις πρώτες ύλες, ξεχωρίζουν τα 

σιδηρομεταλλεύματα, τα προϊόντα σιδήρου και συγκεκριμένα ημιτελή προϊόντα από σίδηρο σε κράμα 

χάλυβες, πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες που έχουν ελαθεί σε 

θερμή κατάσταση και οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι.  

Στις εισαγωγές της Ουκρανίας κυριαρχούν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια : λάδια από 

πετρέλαιο (3,356 δισ. $), αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (1,736 δισ. $ εκ των 

οποίων τα 1,176 δις. $ αντιστοιχούν σε εισαγωγές φυσικού αερίου) και λιθάνθρακες (1,689 δις. $ εκ 

των οποίων το 80% αντιστοιχεί σε εισαγωγές ασφαλτούχου λιθάνθρακα). Στην κατηγορία των 

πυρηνικών αντιδραστήρων, λέβητων, μηχανών κλπ., ξεχωρίζουν οι αυτόματες ψηφιακές μηχανές 

επεξεργασίας πληροφοριών και τα στοιχεία αυτών (618 εκατ. $ - ποσοστό επί της κατηγορίας 10,2%) 

και έπονται τα ψυγεία και καταψύκτες (375 εκατ. $ - 5,3%) και οι μηχανές, συσκευές και µηχανικές 

επινοήσεις για τη συγκοµιδή ή τον αλωνισµό των γεωργικών προϊόντων, κουρευτικές µηχανές χόρτου 

και μηχανές για το καθάρισµα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων (272 

εκατ. $ - 4,5%). Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία, 

παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες οι εισαγωγές και πωλήσεις επιβατικών οχημάτων (το 2020 

καταγράφηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ουκρανών Κατασκευαστών 

Μηχανοκίνητων Οχημάτων, 85.500 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, σε σύγκριση με τα 88.500 του 2019). 
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Πράγματι οι εισαγωγές αυτοκινήτων ανήλθαν στα 3,504 δισ. $ το 2020 (ποσοστό 64% επί της 

κατηγορίας των οχημάτων για χερσαίες μεταφορές). 

 

3.10    Εμπορικοί εταίροι  

Η Κίνα παρέμεινε ο κύριος εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας, τόσο σε όρους εξαγωγών 

(14,5% της συνολικής αξίας, ήτοι 7,11 δισ. $), όσο και σε όρους εισαγωγών (15,4% - 9,2 δισ. $). 

Μάλιστα, η αύξηση των ουκρανικών εξαγωγών προς την Κίνα, το 2020, υπήρξε ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή (+98% από το 2019). Στις ουκρανικές εξαγωγές, τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η 

Πολωνία (6,7% - 3,27 δισ. $) και την τρίτη η Ρωσία (5,5% - 2,71 δισ. $), ενώ στις εισαγωγές δεύτερη 

χώρα είναι η Γερμανία (9.9% - 5,34 δισ. $) και τρίτη - και πάλι - η Ρωσία (8,4% - 4,54 δισ. $). 

Αναλυτικά, οι δέκα πρώτοι εταίροι της Ουκρανίας, σε εξαγωγές και εισαγωγές, έχουν ως εξής : 

 

Πίνακας Ε - Εξαγωγές Ουκρανίας  

 Χώρες Αξία Εξαγωγών 
(σε δις. $ ΗΠΑ) 

Μερίδιο % 
επί του συνόλου 

1. Κίνα 7,11 14,5 

2. Πολωνία 3,27 6,7 

3. Ρωσία 2,71 5,5 

4. Τουρκία 2,44 5,0 

5. Γερμανία 2,07 4,2 

6. Ινδία 1,97 4,0 

7. Ιταλία 1,93 3,9 

8. Ολλανδία 1,81 3,7 

9. Αίγυπτος 1,62 3,3 

10. Λευκορωσία 1,34 2,7 

                                                                                                                                                 Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας 

Πίνακας ΣΤ - Εισαγωγές Ουκρανίας  

 Χώρες Αξία Εξαγωγών 

(σε δις. $ ΗΠΑ) 

Μερίδιο % 

επί του συνόλου 

1. Κίνα 8,31 15,4 

2. Γερμανία 5,34 9,9 

3. Ρωσία 4,54 8,4 

4. Πολωνία 4,09 7,6 

5. ΗΠΑ 2,96 5,5 

6. Λευκορωσία 2,87 5,3 

7. Τουρκία 2,41 4,5 

8. Ιταλία 2,13 3,9 

9. Γαλλία 1,48 2,7 

10. Ουγγαρία 1,21 2,2 

                                                                                          Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας 

 
3.11     Συναλλαγματικά Αποθέματα 

Τη χρονιά που μόλις πέρασε, τα διεθνή αποθεματικά της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 15% 

και ανήλθαν στα 29,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ την 01.01.2021. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό οκταετίας, 

το οποίο καλύπτει 4,8 μήνες μελλοντικών εξαγωγών. Η αύξηση των διεθνών αποθεματικών της 

χώρας εν καιρώ πανδημίας και οικονομικής κρίσης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην συνεπή 

πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών της Εθνικής (Κεντρικής) Τράπεζας της Ουκρανίας. 

 

4.         Οικονομικό-Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Καθώς η νομοθεσία στην Ουκρανία μεταβάλλεται συχνά και απροειδοποίητα και οι 

ισχύοντες νόμοι τυγχάνουν συχνά διπλής ερμηνείας, οι παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις 

σκόπιμο είναι να λαμβάνονται ως ενδεικτικές μέχρις επιβεβαίωσής τους. 

Όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία διεξάγουν εμπορικές πράξεις οφείλουν να 

καταχωρούνται στην οικεία φορολογική αρχή και να δηλώνουν τακτικά όλες τις φορολογητέες 

συναλλαγές τους. 

Όλοι οι φορολογούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, θα πρέπει να έχουν 

καταγραφεί στο Κρατικό Μητρώο για Ατομικούς Φορολογούμενους και να λάβουν ΑΦΜ. Το 

ουκρανικό ΑΦΜ απαιτείται για ένα μεγάλο εύρος ενεργειών, όπως η καταχώρηση εταιρειών, η 

ενοικίαση διαμερισμάτων, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η καταβολή προσωπικού φόρου 

εισοδήματος και η καταχώρηση δαπανών που εκπίπτουν από τη φορολογία. 
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 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

Ο φόρος προσωπικού εισοδήματος (personal income tax) καταβάλλεται από μεμονωμένα 

πρόσωπα, κατοίκους και μη κατοίκους Ουκρανίας. Ο γενικός συντελεστής του συγκεκριμένου 

φόρου είναι 18%. Για εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων σε μετοχές ή/και επενδυτικά 

πιστοποιητικά, εταιρικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους, καθώς επίσης και 

εισόδημα οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και εταιρειών που δεν πληρώνουν εταιρικό φόρο 

εισοδήματος, ο φορολογικός συντελεστής είναι 9%. 

 

Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος (corporate income tax) καταβάλλεται από τις εταιρείες που 

εδρεύουν στην Ουκρανία και αποκτούν εισόδημα από δραστηριότητες στη χώρα. Επίσης από 

αλλοδαπές εταιρείες που δεν εδρεύουν στη χώρα, οι οποίες έχουν εισοδήματα από ουκρανικές 

πηγές ή ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία, μέσω μόνιμων γραφείων 

αντιπροσωπείας στη χώρα.  

Ο ενιαίος συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος είναι 18% (επί των καθαρών κερδών). 

Προκειμένου για εισόδημα αλλοδαπών νομικών προσώπων (που δεν εδρεύουν στη χώρα), το οποίο 

προέρχεται από ουκρανικές πηγές, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται κατ’ εξαίρεση στο 15%. 

Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα, ναύλους (στην 

περίπτωση των ναύλων ο φορολογικός συντελεστής είναι 6%), χρηματοδοτική μίσθωση και 

ενοικίαση, κέρδη από πώληση ακινήτων κ.α.. 

 

Φ.Π.Α. 

Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε συναλλαγές που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ουκρανίας, καθώς και σε συναλλαγές που σχετίζονται με 

εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών προς και από την Ουκρανία. Επίσης, οι υπηρεσίες διεθνούς 

μεταφοράς επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης, ποταμού και αέρος, 

υπόκεινται ομοίως σε Φ.Π.Α.. Ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 20%. 

Διαφοροποιημένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν για εισαγωγές και προμήθεια 

συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων (14%), φαρμακευτικά προϊόντα, θεατρικές παραστάσεις, 

συναυλίες και άλλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες παροχής προσωρινής 

διαμονής από ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις (7%). Μηδενικός (0%) συντελεστής 

Φ.Π.Α. εφαρμόζεται για την εξαγωγή αγαθών από το έδαφος της Ουκρανίας, για προμήθεια 

αγαθών για ανεφοδιασμό (με καύσιμα) πλοίων, αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών και για 

διεθνείς μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Τέλος, εξαιρούνται εντελώς από τον Φ.Π.Α. μία 

σειρά από συναλλαγές όπως η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών από τους αδειοδοτημένους 

σχετικά οργανισμούς, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι πληρωμές βάσει συμβάσεων 

μίσθωσης ή παραχώρησης καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν την αναδιοργάνωση 

(συγχώνευση, μετασχηματισμός κλπ)νομικών οντοτήτων. 

 

Εισφορά κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβάλλεται από εργοδότες (επί των μισθών των εργαζομένων), ιδιώτες επιχειρηματίες και 

αυτοαπασχολούμενους. Το ενιαίο ποσοστό κοινωνικής εισφοράς καθορίζεται στο 22% (για 

εργαζόμενους με αναπηρίες στο 8,41%). Ωστόσο, το μέγιστο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η 

εισφορά κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 ελάχιστους μισθούς (15 X 6000 

= 90000 UAH). 

 

Στρατιωτικός φόρος (Military duty) 

Αντιστοιχεί στο 1,5% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος κατοίκων και μη κατοίκων 

Ουκρανίας, το οποίο προέρχεται από ουκρανικές πηγές (μισθοί, αποζημιώσεις κλπ.) 

 

Φόροι ακίνητης περιουσίας / έγγειας ιδιοκτησίας 

Μπορεί να αφορά αστικά ακίνητα, καθώς και αγροτεμάχια.  
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    Το ακριβές ποσό υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση από τις τοπικές δημοτικές αρχές. 

Όσον αφορά τα αστικά ακίνητα, ο φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του ελάχιστου 

μηνιαίου μισθού / τετραγωνικό μέτρο (είτε αφορά κατοικία, είτε επαγγελματικό ακίνητο). Για 

διαμερίσματα άνω των 300 τ.μ. ή αστικά οικόπεδα και κατοικίες άνω των 500 τ.μ. επιβάλλεται 

επιπλέον φόρος ίσος με 25.000 UAH (περίπου 770 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία 1 ευρώ = 32,5 

UAH). Αντίθετα, διαμερίσματα μικρότερα των 60 τ.μ. ή αστικά οικόπεδα και μονοκατοικίες 

μικρότερες των 120 τ.μ., απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο. 

Για τα αγροτεμάχια το ποσοστό φόρου κυμαίνεται από 0,3 – 3 με 5% της εκτιμώμενης 

(κανονιστικά) αξίας τους, ενώ ειδικά για καλλιεργήσιμες εκτάσεις που είναι αντικείμενο 

συστηματικής εκμετάλλευσης από επιχειρηματικές οντότητες, ο φόρος μπορεί να φτάσει έως το 

12% αυτής. 

 

Παρακρατούμενος φόρος 

Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από ουκρανικές πηγές που καταβάλλεται σε 

νομικές οντότητες που δεν εδρεύουν στην Ουκρανία, υπόκειται γενικά σε παρακρατούμενο φόρο 

(withholding tax) 15%. 

Ωστόσο, δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης Συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας 

Ελλάδας – Ουκρανίας, τα ποσοστά του παρακρατούμενου φόρου για ελληνικές νομικές οντότητες 

είναι 5% (για μερίσματα, εφόσον ο δικαιούχος είναι εταιρεία εκτός από προσωπική η οποία έχει 

απευθείας στην κατοχή της τουλάχιστο το 25 τοις εκατό του κεφαλαίου της εταιρείας που 

καταβάλλει τα μερίσματα), 10% (για μερίσματα σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός της ανωτέρω, για 

τόκους και δικαιώματα). 

 

Ειδικός φόρος κατανάλωσης 

Καταβάλλεται κατά την αγορά αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων 

καπνού, καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου) και καθορίζεται συγκεκριμένα για κάθε προϊόν στον 

Φορολογικό Κώδικα της Ουκρανίας.  

 

Δασμοί 

 Ως επακόλουθο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας (σε ισχύ από το 

Νοέμβριο του 2014), από την 01.01.2016 τέθηκε σε ισχύ Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών 

μεταξύ των δύο μερών, με την οποία προβλέπεται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση των 

ευρωπαϊκών προϊόντων στην ουκρανική αγορά και αντίστοιχα των ουκρανικών προϊόντων στις 

ευρωπαϊκές αγορές (με σταδιακή εξάλειψη των δασμών επί των ευρωπαϊκών προϊόντων σε όσες 

περιπτώσεις δεν καταργήθηκαν από την έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας). Στον ιστότοπο της 

Ε.Ε. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-

11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1 υπάρχει διαθέσιμο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας 

στα ελληνικά, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν ανά δασμολογική κλάση.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν δύο κατηγορίες δασμών στην Ουκρανία :  

α) οι μειωμένοι δασμοί που ισχύουν επί των εμπορευμάτων που προέρχονται από χώρες-

μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου του οποίου είναι μέλος και η Ουκρανία και χώρες οι 

οποίες απολαύουν της ιδιότητας του “μάλλον ευνοούμενου κράτους” και  

β) οι πλήρεις δασμοί που ισχύουν επί των εμπορευμάτων που προέρχονται από άλλες χώρες 

ή επί των προϊόντων στα οποία δεν μπορεί να καθοριστεί η χώρα προέλευσης.  

      Σε πολλές περιπτώσεις, πλέον, οι μειωμένοι και οι πλήρεις δασμοί ταυτίζονται. Οι δασμοί 

μπορεί να επιβάλλονται επί της αξίας, επί του αριθμού των μονάδων ή σε συνδυασμό των δύο. 

Επιπλέον των μειωμένων δασμών, η Ουκρανία έχει συνάψει Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών 

με τις χώρες ΚΑΚ, με τη Γεωργία και την Βόρεια Μακεδονία, οι οποίες προβλέπουν την εισαγωγή 

αγαθών με τελωνειακή ατέλεια στην Ουκρανία. 

Η τελωνειακή υπηρεσία της Ουκρανίας έχει δημιουργήσει στο παρελθόν πολλές φορές 

προβλήματα στους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στη χώρα καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

δεν δεχόταν τις δασμολογικές κλάσεις των προϊόντων που χρησιμοποιούσαν οι εισαγωγείς και τα 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_
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δασμολογούσε με άλλες κλάσεις με υψηλότερους δασμούς ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν 

αποδεχόταν τα τιμολόγια των ελληνικών επιχειρήσεων και δασμολογεί τα εισαγόμενα προϊόντα 

σύμφωνα με τις τελωνειακές τιμές αναφοράς από τη βάση δεδομένων που τηρείται. Ωστόσο το 

τελευταίο έτος, δεν έχουν αναφερθεί από ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις νέα περιστατικά που 

να αφορούν ίδιας ή παρόμοιας φύσης προβλήματα.   

  

Καθεστώς εισαγωγών 

 Υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία πιστοποίησης με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

εισαγόμενα στην Ουκρανία προϊόντα συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα. Η πιστοποίηση 

παρέχεται από την Ουκρανική Αρχή Πιστοποίησης (UkrSepro), με την έκδοση Ουκρανικού 

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (έχει πολλά κοινά με τα πιστοποιητικά ISO 9000 στην Ευρώπη).  

Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό UkrSerpo είναι οι 

εξής : ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, φώτα, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία, ραδιο-

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων, ιατρικός εξοπλισμός, μηχανήματα 

επεξεργασίας ξύλου και μετάλλων, εξοπλισμός συγκόλλησης, ποδήλατα, μέσα τηλεπικοινωνιών, 

πιάτα, εξοπλισμός πυροπροστασίας, μέσα μεταφοράς, γεωργικός εξοπλισμός, ανυψωτικός 

εξοπλισμός, ύφασμα, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, σωλήνες και μπαλόνια, συσσωρευτές μολύβδου, 

συσκευές ακτινολογικής ανάλυσης, καλώδια και ημιαγωγοί, βαλβίδες και εξαρτήματα. Επίσης 

ορισμένα προϊόντα απαιτούν ειδικές άδειες για την εισαγωγή τους στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχουν πολλές φορές προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι οι 

προαναφερθείσες πιστοποιήσεις καθώς και οι άδειες τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται ως μη-

δασμολογικά εμπόδια, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ουκρανικές αρχές να έχουν 

προχωρήσει σε  αλλαγή της νομοθεσίας για  διευκόλυνση των εισαγωγέων. 

 Οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ουκρανία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως εισαγωγέας 

εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο τελωνείο που εξυπηρετεί την περιοχή 

στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Ο εκτελωνισμός εμπορευμάτων σε διαφορετικό τελωνείο απαιτεί 

προηγούμενη άδεια από το τελωνείο όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.  

 Τα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στην Ουκρανία θα πρέπει να δηλώνονται στις 

τελωνειακές αρχές είτε από τον εισαγωγέα είτε από εξουσιοδοτημένο εκτελωνιστή εκ μέρους του 

εισαγωγέα. Η δασμολογητέα αξία δηλώνεται με τη σχετική δήλωση, όμως ο εισαγωγέας οφείλει να 

παράσχει σχετικά έγγραφα για να αποδείξει τη δασμολογητέα αξία. Αν αυτά τα έγγραφα δεν είναι 

διαθέσιμα, ή αν ο τελωνειακός υπάλληλος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τα δεδομένα που κατέθεσε 

ο εισαγωγέας, μπορεί να ορίσει τη δασμολογητέα αξία βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, βάσει 

τιμών παρόμοιων ή άλλων ίδιων εμπορευμάτων.  

 Ορισμένα εμπορεύματα, σύμφωνα με το Νόμο, μπορούν να λάβουν άδεια για προσωρινή 

εισαγωγή/εξαγωγή, εξαιρούμενα από δασμούς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αν πρόκειται για : 

α/. εμπορεύματα που προορίζονται για επίδειξη  κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων ή 

παρόμοιων περιπτώσεων, 

β/. επαγγελματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται από ΜΜΕ ή για κινηματογράφηση, 

γ/. εμπορευματοκιβώτια, παλέτες, συσκευασίες ή άλλα υλικά που εισάγονται σε σχέση με 

εμπορικές συναλλαγές, 

δ/. μεταφορικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων 

σε σχέση με εμπορικές συναλλαγές, 

ε/. πλοία και αεροσκάφη τα οποία εισήχθησαν για επισκευή. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 2042/2017 “Κρατικός έλεγχος για τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία περί τροφίμων, ζωοτροφών, ζωικών υποπροϊόντων, υγείας και ευεξίας των ζώων”, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, «…φορτίο με προϊόντα τα οποία εισάγονται στην 

τελωνειακή επικράτεια της Ουκρανίας μέσω καθορισμένων συνοριακών σημείων ελέγχου, πρέπει 

να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα διεθνή πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από 

την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή εξαγωγής αυτών» (άρθρο 41 παρ.7). Ωστόσο, η παρ. 8 

του αρ. 41 προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή για προϊόντα που εισάγονται ως 

εκθεσιακά δείγματα ή ως αντικείμενα επιστημονικής έρευνας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι 
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κατωτέρω προϋποθέσεις : 

α) τα προϊόντα οφείλουν να συνοδεύονται από έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έχει 

εγκαίρως - ήτοι τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη του σχετικού φορτίου στο 

καθορισμένο συνοριακό σημείο ελέγχου - ενημερωθεί η αρμόδια αρχή της χώρας «Κρατική 

Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Προστασία του Καταναλωτή – State Service of 

Food Safety and Consumer Protection» για την εισαγωγή τους στο πλαίσιο συγκεκριμένης 

παραγγελίας (η ενημέρωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : περιγραφή του φορτίου – 

προϊόντων, πληροφορίες για το καθορισμένο συνοριακό σημείο ελέγχου που είναι 

προγραμματισμένο να φτάσει το φορτίο, τον κατά προσέγγιση, έστω, χρόνο άφιξης του φορτίου 

και τον τελικό προορισμό αυτού) και 

β) να μην υπάρχουν δικαιολογημένες αντιρρήσεις της αρμόδιας αρχής για την εισαγωγή των 

συγκεκριμένων προϊόντων. 

Τα προϊόντα ειδικού σκοπού (εκθεσιακά δείγματα ή για επιστημονική έρευνα), που 

εισήχθησαν με την ανωτέρω διαδικασία στην Ουκρανία, πρέπει μετά την καθορισμένη χρήση τους, 

είτε να καταστραφούν, είτε να εξαχθούν από τη χώρα με τρόπο που δε θα προκαλέσει βλάβη στην 

υγεία ανθρώπων ή ζώων. Η πώληση προϊόντων αυτής της κατηγορίας απαγορεύεται από το νόμο 

(αρ. 65 παρ. 15), οι δε παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το 15πλάσιο (εάν πρόκειται για 

φυσικά πρόσωπα) ή 20πλάσιο (εάν πρόκειται για επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα) του 

κατώτατου μισθού.  

Τέλος, η Ουκρανία είναι μέλος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τις Προσωρινές 

Εισαγωγές, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αδασμολόγητη προσωρινή εισαγωγή 

περιορισμένου αριθμού εμπορευμάτων στη χώρα. Η προσωρινή εισαγωγή επιτρέπεται για περίοδο 

μέχρις ενός έτους και μπορεί να παραταθεί από τις τελωνειακές αρχές. Παρά ταύτα, η πρακτική 

έχει δείξει ότι η εφαρμογή της σχετικής με τα ως άνω νομοθεσίας δεν βρίσκει πάντα εύφορο 

έδαφος στις κατά τόπους υπηρεσίες και τελωνεία της Ουκρανίας. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι 

παρακαλούνται να συνεννοούνται εκ των προτέρων με τους εισαγωγείς που έχουν αναλάβει τις εν 

λόγω προσωρινές εισαγωγές ή τους εμπλεκόμενους εκτελωνιστές ώστε να είναι ενήμεροι για τις 

απαιτούμενες διαδικασίες. 

 

5. Τραπεζικός Τομέας 

Στο τέλος του 2020 στην Ουκρανία λειτουργούσαν νόμιμα 74 τράπεζες (μετά την ευρεία 

εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας). Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU), 

έχουσα το μονοπώλιο έκδοσης του εθνικού νομίσματος (χρίβνα – UAH) και ούσα υπεύθυνη για τη 

χάραξη της νομισματικής πολιτικής της χώρας, λειτουργεί και ως ρυθμιστική αρχή (αδειοδότηση – 

εποπτεία) των τραπεζών. 

Η κατάταξη των 15 πιο ισχυρών από άποψη αξιοπιστίας τραπεζών στην Ουκρανία, έχει ως 

εξής (σύμφωνα με την ιστοσελίδα οικονομικών αναλύσεων MinFin) :  

1. Raiffeisen Bank Aval (ιδιωτική αυστριακή - https://raiffeisen.ua/en),  

2. Credit Agricole Bank (ιδιωτική γαλλική - https://credit-agricole.ua/en),  

3. OTP Bank (ιδιωτική ουγγρική - https://en.otpbank.com.ua/),  

4. UkrSibbank (ιδιωτική γαλλική - https://my.ukrsibbank.com/en/personal/),  

5. Kredobank (ιδιωτική πολωνική - https://kredobank.com.ua/),  

6. PrivatBank (κρατική ουκρανική - https://privatbank.ua/),  

7. ProCredit Bank (ιδιωτική γερμανική - https://en.procreditbank.com.ua/), 

8. Alfa – Bank (ιδιωτική ρωσική - https://alfabank.ua/),  

9. First Ukrainian International Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.pumb.ua/en),  

10. Oschadbank (κρατική ουκρανική - https://www.oschadbank.ua/en), 

11. Pravex Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.pravex.com.ua/en), 

12. UkrGasBank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.ukrgasbank.com/en/), 

13. Ukreximbank (κρατική ουκρανική - https://www.eximb.com/eng/home/), 

14. Universal Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.universalbank.com.ua/), 

15. Idea Bank (ιδιωτική πολωνική - https://ideabank.ua/uk). 
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Το 2020, τα κέρδη των τραπεζών στην Ουκρανία σημείωσαν μεγάλη πτώση (27%). Από τις 

73 τράπεζες, 62 παρουσίασαν κέρδη και 11 εμφάνισαν ζημία. Η κρατική «PrivatΒank», η 

μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με 23 εκ. πελάτες, βρίσκεται στην πρώτη θέση με καθαρά κέρδη 

886 εκ. δολαρίων. Ακολουθούν η επίσης κρατική «Oschadbank» (172 εκ. δολάρια) και οι ιδιωτικές 

«Austria’s Raiffeisen Bank» (133 εκ. δολάρια) και «First Ukrainian International Bank» του 

ολιγάρχη Ρ. Αχμέτοφ (89 εκ. δολάρια). 

Μεγάλο αγκάθι στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στον τραπεζικό τομέα της 

Ουκρανίας αποτελεί το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 

NBU, το 2020, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έπεσε στο 41% από 48,4% στο 

τέλος του 2019 (το συνολικό ποσό των δανείων ανέρχεται σε περίπου 40 δισ. $). Η Εθνική 

Τράπεζα της Ουκρανίας σχεδιάζει να μειώσει το μερίδιο του κράτους στην πιστωτική αγορά από 

55% που είναι σήμερα (περιλαμβάνει τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας PrivatBank, 

Oschadbank, Ukreximbank και Ukrgasbank) στο 25% εντός πενταετίας, μέσα από ένα πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων. 

 

6. Υποδομές – Μεταφορές 

 Η Ουκρανία είναι εύκολα προσβάσιμη από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, ωστόσο οι 

μεταφορικές υποδομές της χρήζουν σοβαρής βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά το οδικό δίκτυο 

(περίπου 170.000 χλμ.), το οποίο είναι σε μέτρια προς κακή κατάσταση με την εξαίρεση 

συγκεκριμένων αυτοκινητοδρόμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των οδικών αρτηριών δεν 

είχε υποστεί καμία επισκευή, ουσιαστικά από την ανεξαρτησία της χώρας και μετά. Εξίσου 

προβληματική παρουσιάζεται και η κατάσταση με τις γέφυρες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Υποδομών της χώρας, λιγότερες από τις μισές (7.471 από 16,191) ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, ενώ περίπου 1.800 εξ αυτών έχουν ανάγκη άμεσης 

επισκευής. 

 Για τους λόγους αυτούς, μία από τις πρώτες εξαγγελίες του Προέδρου Zelenskyy και βασική 

του κυβερνητική φιλοδοξία είναι η ολοκλήρωση του «Μεγάλου Κατασκευαστικού 

Προγράμματος», το οποίο εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2019 από τον ίδιο και ξεκίνησε 

επίσημα την 01.03.2020 με έργα σε 300 σημεία της χώρας ταυτοχρόνως. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού το 2020, η Κρατική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων “Ukravtodor”, 

κατασκεύασε και επιδιόρθωσε 4.056 χλμ. οδικού δικτύου και ανακαίνισε 158 τεχνητές κατασκευές 

(γέφυρες κλπ) με κόστος 82 δισ. UAH (με ισοτιμία 1 ευρώ = περίπου 34 UAH) και προέβη σε 

συντήρηση 476 χλμ. οδικού δικτύου με κόστος 9,1 δισ. UAH. Με τα ανωτέρω αποτελέσματα 

επιτεύχθηκαν οι ετήσιοι στόχοι της κατά 97%, όσον αφορά τις κατασκευές και επισκευές δρόμων 

και κατά 100% όσον αφορά την ανακαίνιση των κατασκευών και το έργο της συντήρησης. 

Σημειωτέον ότι η Ουκρανία είναι σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, καθώς τέσσερις από τους 

10 διεθνείς διαδρόμους μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν από το έδαφός της.  

 

Όσον αφορά τις υδάτινες μεταφορές, η χώρα διαθέτει 13 θαλάσσια και 16 ποτάμια λιμάνια 

(άλλα πέντε θαλάσσια λιμάνια βρίσκονται στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία).  

Τα θαλάσσια λιμάνια της χώρας ευρίσκονται σε ευνοϊκή θέση, στο σταυροδρόμι μεταξύ 

Ευρώπης και Ασίας, με πρόσβαση τόσο στον Εύξεινο Πόντο όσο και σε ένα ποτάμι 2.100 

χιλιομέτρων, τον Δνείπερο (Dnipro) - το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, οι υδάτινες μεταφορές της Ουκρανίας - όπως σχεδόν 

κάθε άλλος οικονομικός τομέας - είχαν παραμεληθεί από τότε που η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητη. 

Σε μία προσπάθεια να αναβιώσουν οι ποτάμιες μεταφορές (οι οποίες κατά τη σοβιετική περίοδο 

έφταναν στο επίπεδο των 60 εκατ. τόνων ετησίως), η ουκρανική Βουλή ψήφισε νόμο το 2020 (ο 

οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ζελένσκι στις αρχές του 2021) για τις «μεταφορές στα 

εσωτερικά ύδατα», ο οποίος αφενός επιτρέπει σε πλοία με ξένη σημαία να πλέουν στον Δνείπερο, 

αφετέρου προβλέπει τη δημιουργία ειδικού Ταμείου για την ανακατασκευή των αποβαθρών και 

των δεξαμενών ανύψωσης του ποταμού (έργα απαραίτητα, καθώς οι ποτάμιες υποδομές της χώρας 
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είναι σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένες). Με τα νέα μέτρα, εκτιμάται ότι η μεταφορά εμπορευμάτων 

μέσω των ποτάμιων οδών θα τριπλασιαστεί έως το 2024 και θα ανέλθει στους 30 εκ. τόνους. Αυτό 

θα δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρει 500 εκ. ευρώ μόνο σε φόρους 

στο κρατικό ταμείο. 

Παράλληλα, η υιοθέτηση του νέου νόμου «περί παραχωρήσεων» (“Concession Law”) από 

το ουκρανικό κοινοβούλιο το 2019 και η επιτυχής σύναψη δύο πιλοτικών παραχωρήσεων – όσον 

αφορά τα λιμάνια Olvia και Kherson το καλοκαίρι του 2020 - άνοιξε την πόρτα στον ιδιωτικό 

τομέα να συμμετάσχει στον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών της Ουκρανίας. Ειδικότερα η 

συμφωνία για την παραχώρηση του λιμανιού της Olvia στην καταριανή εταιρεία “QTerminals” 

αποτελεί τη σημαντικότερη άμεση ξένη επένδυση στη λιμενική βιομηχανία της Ουκρανίας, από 

την ανεξαρτητοποίηση της χώρας το 1991. 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. Μετά την επιτυχημένη πιλοτική 

παραχώρηση των δύο πρώτων ως άνω λιμανιών, η κυβέρνηση σχεδιάζει την παραχώρηση (πλήρως 

ή εν μέρει) των 10 από τα 13 λιμάνια της μέσα στα επόμενα 10 χρόνια (συμπεριλαμβανομένου των 

λιμανιών του Yuzhny της Μαριούπολης, του Μπερντιάνσκ, καθώς και του επιβατικού τερματικού 

σταθμού στο λιμάνι της Οδησσού), ενώ τρία μικρότερα λιμάνια (Skadovsk, Belgorod-Dnestrovsk 

και Ust-Dunaysk) ετοιμάζονται προς πώληση (ιδιωτικοποίηση).  

 

 Η Ουκρανία διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο 19.800 χλμ., από τα οποία το 47,2% είναι 

ηλεκτροδοτούμενο. Υπάρχουν και intercity τρένα μεταξύ των πόλεων του Κιέβου, του Λβιβ, του 

Χάρκιβ και του Ντονιέτσκ. Γενικά, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι πολύ διαδεδομένες στην 

Ουκρανία, καθώς με τον τρόπο αυτό διακινούνται το 82% των εμπορευμάτων και το 50% των 

επιβατών ετησίως. Ειδικά όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι 

καταλαμβάνουν την 4η θέση (σε όγκο διακινούμενου φορτίου) στην Ευρασία, μετά τη Κίνα, τη 

Ρωσία και την Ινδία. Ωστόσο, το δίκτυο μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών λειτουργεί στα 

όρια των δυνατοτήτων του και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη τεχνικού επανεξοπλισμού και 

εκμοντερνισμού των σχετικών υποδομών.  

 Για το 2020, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας (μονοπώλιο) 

“Ukrzaliznytsia” κατέγραψε μεγάλες οικονομικές ζημίες (426 εκατ. $), εξαιτίας της μείωσης των 

εμπορικών και επιβατικών μεταφορών. 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. 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). 

 

Τέλος, η Ουκρανία έχει 18 διεθνή αεροδρόμια, οι περισσότερες δε διεθνείς πτήσεις γίνονται 

από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Boryspil, περίπου 30 χλμ. εκτός Κιέβου. Δεύτερο διεθνές 

αεροδρόμιο της χώρας, με κριτήριο την εμπορική κίνηση, αναδείχθηκε το 2020 αυτό της πόλης του 

Lviv, στη δυτική Ουκρανία. 

  

7. Κανονιστική Συμμόρφωση 

Η κύρια νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, το εμπόριο, τις επενδύσεις 

και τις παρεμφερείς δραστηριότητες στην Ουκρανία αποτελείται από τον Αστικό Κώδικα, τον 

Εμπορικό Κώδικα, τον Φορολογικό Κώδικα, το Νόμο περί Επιχειρηματικών Ενώσεων, το Νόμο 

περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Νόμο περί Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου, το Νόμο περί Ξένων 

Επενδύσεων, το Νόμο για την Προστασία του Οικονομικού Ανταγωνισμού, το Νόμο περί 

Προστασίας από τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, το Νόμο για την Περιβαλλοντική Προστασία, το 

Νόμο για τα Κοινά Επενδυτικά Ιδρύματα, το Νόμο περί Απασχόλησης, το Νόμο περί Λογιστικών 

και Χρηματοοικονομικών Εκθέσεων, το Νόμο περί Λογιστικού Ελέγχου και (όσον αφορά τις 

εξωτερικές επιχειρηματικές σχέσεις των ουκρανικών με τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα) 
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το Νόμο περί Αλλοδαπής Οικονομικής Δραστηριότητας.  

 Στην Ουκρανία επιτρέπεται η διαιτησία και η συμπερίληψη διατάξεων διεθνούς διαιτησίας 

σε συμβάσεις με ξένες εταιρείες.  

 Επίσης, υφίσταται η Εθνική Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου, η οποία έχει ως 

σκοπό τη νομική ρύθμιση των σχέσεων που προκύπτουν στην κεφαλαιαγορά, την προστασία των 

πολιτών και του κράτους της Ουκρανίας και την πρόληψη των καταχρήσεων και των παραβάσεων 

στην κεφαλαιαγορά.  

 

  8. Διακυμάνσεις συναλλαγματικής ισοτιμίας ουκρανικής χρίβνιας (UAH) 

   Μετά το Φεβρουάριο του 2004, οπότε και η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας αποσύνδεσε την 

  χρίβνια από το Δολλάριο ΗΠΑ εν μέσω μεγάλης πολιτικής αστάθειας, το εθνικό νόμισμα έχασε το    

  70% της αξίας του, χωρίς από τότε να επανήλθε πλήρως στα προηγούμενα επίπεδα του. 

Ωστόσο από το Δεκέμβριο του 2017 άρχισε η ανατίμηση του νομίσματος, που συνεχίστηκε 

καθ’ όλο το 2019, στη διάρκεια του οποίου η χρίβνια ενδυναμώθηκε κατά 16% σε σχέση με το 

Δολλάριο ΗΠΑ, κλείνοντας τη χρονιά στο ιστορικό υψηλό τετραετίας για ισοτιμία, 1 $ ΗΠΑ = 23 

UAH. Αντίστοιχα ανατιμήθηκε η χρίβνια και έναντι του ευρώ, αν ληφθεί υπόψη ότι η ισοτιμία 1 

ευρώ = 31,39 UAH που ίσχυε την 31.12.2018, μετατράπηκε σε 1 ευρώ = 26,26 UAH στο τέλος του 

2019.  

Ο παράγοντας – κλειδί για την ανατίμηση της χρίβνιας κατά τη διάρκεια του 2019, ήταν η 

αγορά κρατικών ομολόγων από ξένους επενδυτές. Υπολογίζεται ότι από την πηγή αυτή εισέρευσαν 

στην ουκρανική οικονομία περίπου 4,5 δισ. $ ΗΠΑ. Στην βελτίωση της νομισματικής ισοτιμίας και 

την ενίσχυση του εθνικού νομίσματος συνέβαλαν και τα εμβάσματα των μεταναστών (που κάλυψαν 

μέρος του εμπορικού ελλείμματος της χώρας) αλλά και τα έσοδα από τις εξαγωγές των δημητριακών 

και των ελαιόσπορων (σοδειές – ρεκόρ το 2019).  

Σε κάθε περίπτωση, η ανατίμηση της χρίβνιας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ήταν κάτι 

δεδομένο ή εδραζόμενο σε ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία. Αυτό απεδείχθη από την ισχυρή 

υποτίμηση κατά τη διάρκεια του 2020, όταν η ουκρανική οικονομία βίωσε τις επιπτώσεις της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας του Covid-19. Έτσι, η ισοτιμία έναντι του 

δολαρίου ανήλθε στο 1 $ = 28,35 UAH στο τέλος του έτους (από 1 $ = 23,71 UAH την 01.01.2020, 

υποτίμηση 16,5%) και έναντι του ευρώ στο 1 ευρώ = 34,75 UAH (από 1 ευρώ = 26,59 UΑΗ την 

01.01.2020, υποτίμηση 23,5%). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 

  1. Διμερές Εμπόριο 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ουκρανίας ακολουθεί (με την εξαίρεση της περσινής, 

ιδιαίτερης λόγω πανδημίας, χρονιάς) αυξητική τάση, με τη χώρα μας να έχει θετικό ισοζύγιο. Σε 

κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν σε κάθε ευκαιρία οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών, 

υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 

 

  Πίνακας Ζ - Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Ουκρανίας  

 2018 2019 2020 

Μεταβολή 

2019/2018 % 

Ελληνικές εξαγωγές 181,6 

 

210,8 193,7 -8,1 

Ελληνικές εισαγωγές 164,7 

 

186,5 178,9 -4,1 

Ισοζύγιο 16,9 24,3 14,8 -39,1 

Όγκος εμπορίου 346,3 397,3 372,6 -6,2 

        Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας Η - Οι 5 Κυριότερες Κατηγορίες Εξαγωγών από την Ελλάδα για το 2020                αξία σε ευρώ 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 

λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια 

από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά 

αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 85.027.021 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons 

και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 20.396.483 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 

άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα 

καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, 

φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 9.057.077 

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 

υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών 8.526.067 

Σωλήνες από χαλκό 7.708.429 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
Πίνακας Θ - Οι 5 κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών από την Ουκρανία για το 2020            αξία σε ευρώ 

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 44.208.800 

Σιτάρι και σμιγάδι 16.911.528 

Σιδηροκράματα 12.153.862 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 10.365.857 

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με 

πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη 

επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα 10.022.845 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

  

1.2 Εντοπισμός ελληνικών προϊόντων με προοπτικές αύξησης εξαγωγών  

Ο τομέας των τροφίμων θα μπορούσε να προσφέρει ικανοποιητικές ευκαιρίες συνεργασίας. 

Ορισμένες προτάσεις :  

Είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιήματα (φρυγανιές, παξιμάδια, πίττες για σουβλάκια, 

γεμιστά μπισκότα, γλυκά κουταλιού, μπάρες δημητριακών, μακεδονικός χαλβάς),  

Γαλακτοκομικά προϊόντα (φέτα, στραγγιστό γιαούρτι, με ή χωρίς φρούτα, επιτραπέζια τυριά 

όχι πολύ πικάντικα), 

Φρέσκα και νωπά ψάρια (και ιχθυοτροφείου και πιο ακριβά), κονσέρβες ψαριών, 

συσκευασμένα καπνιστά φιλέτα ρέγκας και πέστροφας, 

Κατεψυγμένο φύλλο και έτοιμες πίττες (σπανακόπιτες κλπ),  

Κατεψυγμένα η κονσερβοποιημένα έτοιμα παραδοσιακά φαγητά,  

Κατεψυγμένος μεγάλος γύρος χοιρινός και, ει δυνατόν, υπόλοιπη γκάμα παραδοσιακών 

κρεατικών ψητοπωλείου (για εστίαση), 

Φιστίκια Αιγίνης, σταφίδα γλυκιά μαύρη και σουλτανίνα, τσάγια από βότανα (βουνού, 

δίκταμο, κρόκος), 

Φυσικά μεταλλικά νερά, 

Λικέρ μαστίχας Χίου, κουμκουάτ, βύσσινο. Μαυροδάφνη και λοιπά γλυκά ή ημίγλυκα 

αρωματικά κρασιά (Μοσχάτο Σάμου, Μοσχάτο Λήμνου, αφρώδη ημίγλυκα), 

Φρούτα.  

 

Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, πέραν του κλάδου των τροφίμων, για δομικά υλικά και 

φάρμακα. 

Ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ουκρανία είναι, όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο ΙΤ τομέας, αφού 

πολλές ουκρανικές εταιρείες περιλαμβάνονται μεταξύ των πλέον καινοτόμων του κόσμου και 

συνεργάζονται με εταίρους από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.. 



20 

 

 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη το Μεγάλο 

Κατασκευαστικό Πρόγραμμα της Κυβέρνησης Zelenskyy. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η 

κατασκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση του οδικού δικτύου της χώρας καθώς και άλλα έργα 

κοινωνικών υποδομών (ανακατασκευή σχολικών κτιρίων). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

παρουσιάζει ευκαιρίες για ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάληψη έργων στο 

συγκεκριμένο τομέα. 

  

2. Επενδύσεις 

 

Σήμερα στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται περί τις 45 ελληνικές εταιρείες, κυρίως στο 

χώρο της εμπορίας τροφίμων, φρούτων κ λαχανικών, επιλογής προσωπικού για την ελληνική 

ναυτιλία (εκτιμάται ότι 40.000 Ουκρανοί ναυτικοί απασχολούνται σε πλοία ελληνικής 

ιδιοκτησίας, ωστόσο, δεν υφίστανται, μέχρι στιγμής, περισσότερο συγκεκριμένα στοιχεία) 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τουρισμού και εστίασης. Υπάρχει μία, μεσαίου μεγέθους 

για τα ουκρανικά δεδομένα, κατασκευαστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 

χρόνια. Εξακολουθεί, επίσης, να δραστηριοποιείται η Τράπεζα Πειραιώς με μικρή 

κεφαλαιοποίηση και λίγα παραρτήματα. Ειδικότερα, ,εταξύ των ελληνικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην ουκρανική αγορά συγκαταλέγονται οι : Τράπεζα Πειραιώς, Coca Cola 

Hellenic, Ήφαιστος, Alumil, Etem, Profilco, HGI (υαλουργία - πρώην Yioula), Chipita, Printec, 

Neokem, Ukravtomatika κ.α. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, το απόθεμα των 

εισερχομένων από την Ελλάδα ξένων άμεσων επενδύσεων ανερχόταν στις 31.12.2020 σε 36,5 

εκατ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένο κατά 5 εκατ. ή 12% από τις αρχές του έτους (31.12.2019 = 41,5 

εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Κατά την εν λόγω ημερομηνία, οι ελληνικές επενδύσεις αποτελούσαν το 

0,07% του συνόλου των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα. Σημειώνεται, πάντως, ότι υπάρχουν 

και συμμετοχές ελληνικών κεφαλαίων σε καταστατικά επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί ως 

εισερχόμενες από άλλες χώρες και όχι από την Ελλάδα.  

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, οι ουκρανικές επενδύσεις 

στην Ελλάδα είναι μηδενικές. Ωστόσο, παρά την πραγματικότητα αυτή, θεωρούμε ότι η Ουκρανία 

θα μπορούσε να διοχετεύσει επενδυτικά κεφάλαια στη χώρα μας, σε διάφορους τομείς, όπως 

στον τουρισμό, τις παραγωγικές μονάδες, τις κατασκευές, την κτηματαγορά κ.α. Aπό πλευράς 

Ελλάδος συνιστώνται οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και στις υπό ιδιωτικοποίηση 

κρατικές εταιρείες. 
 

3. Τουρισμός 

 Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο αριθμός των Ουκρανών 

τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας, έβαινε σταθερά αυξανόμενος κατά την τελευταία 

τριετία πριν την πανδημία. Ειδικότερα, από τους 232.064 τουρίστες του 2017, περάσαμε στους 

262.795 το 2018 (αύξηση 12,9%), για να φθάσουμε στους 447.124 τουρίστες το 2019 (αύξηση 

70,6% και υπερδιπλασιασμός μέσα σε δύο χρόνια). To 2020 ο αριθμός των τουριστών από την 

Ουκρανία μειώθηκε στα 19.074 άτομα (περίπου το 1/22 του 2019), κάτι που εξηγείται από τους 

περιορισμούς στις μετακινήσεις που ίσχυσαν για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Είναι 

προφανές ωστόσο, ότι προ των νέων δεδομένων που προέκυψαν λόγω του Covid-19, οι 

τουριστικές σχέσεις της Ουκρανίας με την Ελλάδα ήταν (όπως αποτυπώνεται ανωτέρω και στους 

αριθμούς) δυναμικά αναπτυσσόμενες και παρουσίαζαν σημαντικές προοπτικές. Το ενδιαφέρον για 

τη χώρα μας είναι, άλλωστε, μεγάλο στην Ουκρανία, όσον αφορά την αναψυχή και τις διακοπές 

αλλά και για ιστορικό και θρησκευτικό τουρισμό. 

 Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των τουριστικών ροών από την Ουκρανία στην Ελλάδα, 

εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει ασφαλώς και η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου του ΕΟΤ στην 

χώρα. 
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4. Τομείς Συνεργασίας Ελλάδος- Ουκρανίας 

 Τον Φεβρουάριο του 2017 πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο η τελευταία επίσημη επίσκεψη του 

τότε Π/Θ κ. Αλέξη Τσίπρα, με συμμετοχή και του Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ, κ. Γιώργου 

Τσίπρα. Στα πλαίσια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε και επιχειρηματική αποστολή 4 ελληνικών 

επιχειρήσεων από τους κλάδους γούνας, τουρισμού, τροφίμων και υπηρεσιών υγείας. 

 Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση Επιτροπής Μεταφορών. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ΜΔΕ Ελλάδος – Ουκρανίας έλαβε χώρα στην Αθήνα 

στις 13.07.2011. Λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος έκτοτε και της ανάγκης να 

συζητηθούν διμερή θέματα που έχουν στο μεταξύ ανακύψει, ξεκίνησαν ήδη οι συζητήσεις για τη 

σύγκληση της επόμενης ΜΔΕ, η οποία θα λάβει χώρα στην Ουκρανία.  

 

5. Προτάσεις αναλήψεως εξειδικευμένων δράσεων προς ενίσχυση της εξωστρέφειας της 

ελληνικής οικονομίας στην αγορά της Ουκρανίας 

 Το Γραφείο μας έχει διαπιστώσει ότι, ενώ υπάρχει διαχρονικό ενδιαφέρον από ελληνικής 

πλευράς για την αγορά της Ουκρανίας, οι προσπάθειες εμπορικής προσέγγισης από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις γίνονται μακρόθεν, με περιορισμένα, συνήθως, αποτελέσματα. 

 Με τα δεδομένα που ίσχυαν προ της πανδημίας, θα ήταν προτιμητέα η συμμετοχή της χώρας 

μας με εθνικά περίπτερα σε διεθνείς εκθέσεις, καθώς θα βοηθούσε στην εξοικείωση της 

ουκρανικής αγοράς με τα ελληνικά προϊόντα και, κυρίως, με τα ποιοτικά πλεονεκτήματα που αυτά 

παρουσιάζουν. Επίσης, πάγια ενθαρρύνουμε τους Έλληνες εξαγωγείς να επισκεφτούν τις διεθνείς 

εκθέσεις στην Ουκρανία, είτε ως επισκέπτες, είτε ως εκθέτες, ώστε να δημιουργήσουν την 

απαραίτητη τριβή με τους εισαγωγείς και το κοινό και να αποκτήσουν, από πρώτο χέρι, μια ιδέα 

για τις προοπτικές του προϊόντος τους στη χώρα αλλά και για τον ανταγωνισμό που μπορεί να 

συναντήσει.  

 

6. Η εικόνα της χώρας μας στην Ουκρανία 

 Η εικόνα της Ελλάδας στην Ουκρανία είναι θετική. Ο μέσος Ουκρανός αισθάνεται ιδιαίτερα 

συνδεδεμένος με τη χώρα μας με μακραίωνους δεσμούς, οι οποίοι ξεκίνησαν από την εμφάνιση 

των αρχαίων Ελλήνων στα νότια παράλια της χώρας και εδραιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, 

μέσω της ομοδοξίας και της αδιάκοπης παρουσίας Ελλήνων ομογενών στη χώρα. Δεν είναι σπάνιο 

φαινόμενο Ουκρανοί συνομιλητές μας να υπερηφανεύονται για κάποιες ελληνικές ρίζες τους. Όλο 

και περισσότεροι Ουκρανοί προσπαθούν να περνάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα. 

 Σημειώνεται όμως ότι η παγκοσμια οικονομική κρίση που δεν άφησε αθικτη και την χώρα 

μας, έχει δημιουργήσει μια συγκεχυμένη εικόνα για την Ελλάδα στους επιχειρηματικούς 

ουκρανικούς κύκλους και συνιστάται η εκπόνηση συγκεκριμένων ενεργειών πληροφόρησης των 

ουκρανών επιχειρηματιών για την πραγματική τρέχουσα κατάσταση και δυνατότητες της 

ελληνικής οικονομίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην   

ουκρανική αγορά, ή να συναλλαγούν με ουκρανικές επιχειρήσεις για τους σκοπούς της εμπορίας 

τους, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

 

  Δίκτυα διανομής λιανικής 

Οι κυριότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι οι κάτωθι :  

   

1/. FOURSHET, 6 Sosiury str., Kyiv 02090, Tel/fax: +38(044) 5831563, Purchase department 

Galina.Suhenko@furshet.ua, URL: www.furshet.ua 

 

2/. FOZZY GROUP – supermarkets SILPO, FORA κλπ., 13 Kalachevska Str., 02090, Kyiv, 

Tel./fax: +380 44 4963200 Commercial department, E-mail: offer@fozzy.ua, URL: 
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www.fozzy.ua/en/ 

 

3/. METRO CASH & CARRY UKRAINE LTD, Address: 1, Kiltseva doroga, Kiev, Tel: +380 44 

492 1000, Fax: +380 44 492 1100, E-mail: mccuafresh@metro.ua, mccuadry@metro.ua, 

contactcenter@metro.ua,  URL: www.metro.ua  

 

4/. ATB-Market, 40 Kirova Ave, 49101 Dnipropetrovsk, Purchase Department (food) Tel.: 

(+38056) 7700457, E-mail: com@atbmarket.dp.ua, URL: www.atbmarket.com 

 

5/. VELYKA KISHENYIA (Kviza Trade, OJSC)  Address: 57 Zaliznychne shosse, 01103 Kyiv, 

Tel: (+38 044) 2067080, 539-09-39, fax: (+38 044) 2067585, URL: www.kishenya.com.ua, 

Commercial Director Mr. Olexiy SERIKOV, Tel: (+38 044) 206-70-80, E-mail: 

serikov_aa@welcash.kiev.ua 

 

6/. AUCHAN Ukraine Moskovskiy Ave, 15A, Tel: +380 44 3913825, 5859536, Fax: +380 44 391 

38 29  

E-mail: info@auchan.ua, URL: www.auchan.ua -  Purchase Department, Fax +38 (044)5932318 

(internal 1597), 585 99 35, E-mail: zakupki@auchan.ua, Purchase Department, Contact: Ms. Elena 

BJELTCHYKOVA, abjeltchykova@auchan.ua, Fax: +380 44 5859935  

 

7/. BILLA UKRAINA Address: 3 Hryshka, 02140 Kyiv, Tel: 0 (800) 30 88 30, +380 44 4902444, 

4902442, Fax: +380 44 4902499, E-mail: info@billa.ua, assortment@billa.ua, URL: www.billa.ua  

 

8/. MEGA MARKET Address: 6 Moskovskiy Ave, Kyiv, Tel/fax: (+38 044) 531 39 17, E-mail: 

info@megamarket.kiev.ua, https://megamarket.ua/, Fresh Fruits&Vegetables Department, Contact: 

Mr. Artem KRISCHENKO, artem@megamarket.ua 

 

9/. NOVUS (BT Invest Holding) Address: 3rd floor, 26 Moskovskiy Ave 04073 Kyiv, Tel: +38 

044 585 41 70, Fax: +38 044 585 41 78, Commercial Department, Contact: Ms Irina Milchenko, E-

mail: Іrina.Milchenko@novus.com.ua, URL: http://www.novus.com.ua 

 

10/. VARUS (Omega Ltd.) 104-A Kirova Ave, 49000 Dnipropetrovsk, E-mail: info@varus.ua  

URL: http://varus.ua/new/, Purchase Department (Fruits&Vegetables), Contact: Mr. Gennadiy 

GLAVATSKIY (fruits), Tel.: +38 (056)787-35-65 E-mail: ggla@varus.ua, Mr. Andriy Stiozhka 

(vegetables), Tel: +38 (056)787-36-58 E-mail: a.styozhka@varus.ua 

 

Πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

 Όσον αφορά στη ανεύρεση επιχειρηματικών εταίρων από την Ουκρανία, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

Κιέβου μπορεί να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που θα μας απευθύνει αίτημα για 

συγκεκριμένο προς εξαγωγή προϊόν, καταλόγους με εισαγωγείς / διανομείς του εν λόγω προϊόντος 

(με τους οποίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει σε απευθείας επαφή για να διερευνήσει δυνατότητες 

συνεργασίας), πληροφόρηση για δασμολογικά καθεστώτα, πληροφορίες για σχετικές με το προϊόν 

διεθνείς εκθέσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ζητηθεί. 

 Το Γραφείο μας έχει τη δική του ιστοσελίδα στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου 

Εξωτερικών "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) όπου και αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες για 

τη χώρα, καθώς και το μηνιαίο μας δελτίο. 

 

Επικοινωνία / γλώσσα 

 Η εμπειρία του Γραφείου μας, έχει δείξει ότι είναι σκόπιμο, ο επιχειρηματίας που επιθυμεί 

να έρθει σε επαφή δι’ αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής ή άλλης) με κάποια ουκρανική εταιρεία να 

χρησιμοποιήσει τη ρωσική ή την ουκρανική γλώσσα. καθώς η αγγλική δεν ομιλείται ευρέως και, 

σε κάθε περίπτωση – όπως έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως – μια επιστολή σε μια από τις 

mailto:a.styozhka@varus.ua
http://www.agora.mfa.gr/
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ομιλούμενες γλώσσες θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξεταστεί και να απαντηθεί.  

 Το ίδιο ισχύει και για την προσωπική παρουσία σε επισκέψεις ή εκθέσεις. Οι Έλληνες 

επιχειρηματίες θα πρέπει να συνοδεύονται από διερμηνείς για την καλύτερη δυνατή συνεννόηση – 

εκτός φυσικά αν ομιλούν οι ίδιοι μία από τις δύο γλώσσες. Το Γραφείο μας μπορεί να παράσχει 

κατάλογο διερμηνέων σε οποιονδήποτε επιχειρηματία το ζητήσει. 

 

Προσωπική επαφή 

 Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται οι προσωπικές επισκέψεις και επαφές των Ελλήνων με 

τους Ουκρανούς επιχειρηματίες, με τους οποίους τους οποίους επιθυμούν να συνεργαστούν. Πέραν 

των υπολοίπων πλεονεκτημάτων της άμεσης επαφής, δίνεται με τον τρόπο αυτό η ευκαιρία στον 

Έλληνα επιχειρηματία να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία η μη της 

ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς καθώς και να αποκτήσει εικόνα της τοπικής αγοράς, του 

ανταγωνισμού, των δικτύων διανομής κ.α. 

 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις που 

διοργανώνονται στην Ουκρανία. 

 

Δικηγορικές υπηρεσίες 

 Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επενδύσεις ή μια πιο 

διευρυμένη συνεργασία, πέραν των απλών εξαγωγών, με Ουκρανούς επιχειρηματίες, καλό θα είναι 

να έρθουν σε επαφή με δικηγορικό γραφείο στην Ουκρανία, το οποίο θα συμβουλευτούν ή το 

οποίο θα τους εκπροσωπήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία με το ουκρανικό Δημόσιο ή συμφωνία με 

Ουκρανούς επιχειρηματίες. 

 Η πολυπλοκότητα και οι συχνές μεταβολές της ουκρανικής νομοθεσίας, η διαφθορά, η 

γραφειοκρατία και η πιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής αγοράς καθιστούν τη 

δικηγορική συνδρομή εκ των ων ουκ άνευ. Επίσης, συνιστάται θερμά η εμπλοκή δικηγόρου σε 

οποιαδήποτε περίπτωση αγοράς ακινήτου.  

 

Επαφή με ελληνικές τράπεζες 

 Στην Ουκρανία δραστηριοποιείται η Τράπεζα Πειραιώς. Οι ενδιαφερόμενοι για 

δραστηριοποίηση στην Ουκρανία μπορούν να έρθουν σε επαφή με την τράπεζα ώστε να 

συζητήσουν τρόπους με τους οποίους αυτές θα μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν ή να τους 

παράσχουν πληροφόρηση στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ή εν γένει δραστηριοτήτων τους.  

 

Έλλειψη διμερούς επιχειρηματικού θεσμού στην Ουκρανία 

 Στην Ουκρανία δεν υφίσταται μέχρι στιγμής κάποιος επίσημος ουκρανο-ελληνικός 

επιχειρηματικός σύνδεσμος, ένωση ή επιμελητήριο. Παρ' όλα αυτά υφίσταται "Σύνδεσμος 

Ελλήνων Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων Ουκρανίας". 

 Σημειώνουμε την ύπαρξη του "Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου" στον Πειραιά 

(Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, 18531 - Τηλ.: 210 4119340, Φαξ: 210 4119341, e-

mail: huc@otenet.gr) και του "Ελληνο-Ουκρανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συμβουλίου" 

στη Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου 179, Χαριλάου, 54250, τηλ.: 2310 320094 – 320197, Φαξ: 

2310 302084, e-mail: info@gu-cci.gr). 

 

Προτίμηση σε καλά εδραιωμένους εισαγωγείς 

 Οι Έλληνες εξαγωγείς, τουλάχιστον στις αρχικές τους προσπάθειες για εξαγωγές στην 

Ουκρανία, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα για συνεργασία σε εισαγωγικές εταιρείες με 

εμπειρία στο χώρο των εισαγωγών των προϊόντων τα οποία ενδιαφέρεται να εξάγει η ελληνική 

επιχείρηση ακόμη και αν το κέρδος είναι μικρότερο.  

 

 Επίσης, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις με ενδιαφέρον για την Ουκρανία θα πρέπει 

να προσέξουν τα εξής: 
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Έλεγχοι / τελωνειακές εκτιμήσεις αξίας εισαγόμενων προϊόντων 

 Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η συνεργασία με εισαγωγείς με εμπειρία είναι ιδιαίτερα 

επιβοηθητική στην περίπτωση προβλημάτων με τα τελωνεία, τα οποία συχνά προβαίνουν σε 

επιπρόσθετους ελέγχους, ζητούν επιπλέον έγγραφα ή προσπαθούν να αυξήσουν την τελωνειακή 

αξία των εισαγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις τελωνειακές τιμές αναφοράς, απορρίπτοντας τις 

τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια. Οι έμπειροι εισαγωγείς συνήθως γνωρίζουν πώς να 

αποφύγουν ή να διαχειριστούν παρόμοιες περιπτώσεις.  

 

Διαφθορά / Γραφειοκρατία 

 Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία με τρόπο ο οποίος δεν είναι 

βοηθητικός προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, παρά τις επίσημες προσπάθειες κρατικών 

υπηρεσιών και οργανισμών. Η διαφθορά εξακολουθεί να βρίσκει εύφορο έδαφος, ιδίως υπό τη 

μορφή διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) επίλυσης προβλημάτων – δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το 

λαθρεμπόριο ανθεί. 

 

Τρόποι πληρωμής 

 Για εξαγωγικές συμφωνίες, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να προτιμάται πάντα η 

προπληρωμή. Αντίστοιχα για εισαγωγικές συμφωνίες να αποφεύγεται παντελώς η προπληρωμή και 

να ανοίγεται ενέγγυος πίστωση έναντι φορτωτικών εγγράφων (συν ασφάλιση του φορτίου δι παν 

ενδεχόμενο) και, σε περίπτωση που χρειάζεται, βεβαίωση επιθεώρησης φορτίου από ανεξάρτητο 

πραγματογνώμονα. Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά καιρούς, η αγορά (κυρίως οι μεγάλες αλυσίδες 

λιανικής) καθυστερεί πληρωμές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στη 

ρευστότητα των εισαγωγέων. 

  

Καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ 

 Οι ενδιαφερόμενοι για συναλλαγές με την Ουκρανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 

καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ είναι συχνές και σημαντικές και να συνυπολογίσουν το 

ενδεχόμενο αυτό στην δραστηριότητα τους.  

 

Πλαστά στοιχεία, τίτλοι, πιστοποιήσεις 

 Έχουν φτάσει στο Γραφείο μας πολλές περιπτώσεις για ανύπαρκτες εταιρείες (μέσω 

διαδικτύου), πλαστούς τίτλους, πιστωτικές / εγγυητικές επιστολές και πιστοποιήσεις. Συνιστάται η 

επικοινωνία με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου για επαλήθευση στοιχείων διαδικτυακών εταιρειών και 

σε κάθε περίπτωση οι αποδέκτες πιστοποιητικών θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητά τους 

μέσω ενός δικηγορικού γραφείου ή σε άμεση επαφή με τον εκδότη / την εκδούσα αρχή.  

 

Απουσία ανεξαρτήτων εργαστηρίων  

 Δεν υπάρχει ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων στην Ουκρανία και, συνεπώς, αν 

υπάρχει διαφωνία εταιρείας με τις κρατικές αρχές δεν υπάρχει δυνατότητα επαναληπτικών ελέγχων 

από ανεξάρτητο φορέα με επισήμως αποδεκτά αποτελέσματα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ουκρανική αγορά είναι μεγάλη πληθυσμιακά αλλά με σχετικά χαμηλή εισοδηματική 

δύναμη κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Διαθέτει, μεν, μεσοπρόθεσμες προοπτικές – ιδίως μετά τη 

θέση σε ισχύ της DCFTA και την αναμενόμενη  αλλαγή πορείας του εμπορίου προς την Ε.Ε. – 

παραμένει, δε, μια δύσκολη αγορά, κυρίως, πλέον, λόγω της μείζονος μείωσης της ισοτιμίας της 

Γκρίβνας έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. και του Ευρώ αλλά και της περιορισμένης 

προσβασιμότητάς της, ενώ η μη-προβλεψιμότητα των Αρχών και της αγοράς μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στους εξαγωγείς που δεν έχουν ήδη κάποια εμπειρία. 

Στις ενδιαφερόμενες εταιρείες συστήνεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν την 

προσπάθεια παρουσίας των προϊόντων τους στη χώρα, έστω και με μικρές ποσότητες και με 

χαμηλότερο κέρδος, ώστε μεσοπρόθεσμα όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, να βρίσκονται ήδη 



25 

 

μέσα στην αγορά και να έχουν γνώση του αντικειμένου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Ελληνικές Αρχές 

Ελληνική Πρεσβεία               Τηλ: +38044 3630780, -02  www.mfa.gr/kiev  

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου  Τηλ: +38044 3630897, -98              ecocom-kiev@mfa.gr 

Προξενικό Γραφείο Κιέβου   Τηλ: +38044 3630780, 3630893 consulate.kiev@mfa.gr 

Γ.Π. Οδησσού    Τηλ: +38048 7860503, 7860570 grconsodessa@paco.net 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Οδησσού   Τηλ: +38048 7263479   ecocom-odessa@mfa.gr 

Γ.Π. Μαριούπολης                Τηλ: +380629 332492, 345384 grgencon.mar@mfa.gr 

 

Ουκρανικές Αρχές 

Πρεσβεία Ουκρανίας, Αθήνα, Τηλ: 210 6800230 www.mfa.gov.ua/greece/greek/news/top.htm 

Κυβέρνηση, Υπουργεία Ουκρανίας               www.kmu.gov.ua/control/en 

Ουκρανικό Κοινοβούλιο                 http://rada.gov.ua   

Διοίκηση του Προέδρου                http://www.president.gov.ua/en 

Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας             http://minrd.gov.ua/  

Κρατική Στατιστική Υπηρεσία               www.ukrstat.gov.ua 

State Agency for Investment and National Projects           http://www.ukrproject.gov.ua/en 

 

Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια (κύρια), Επιχειρηματικές Ενώσεις 

THE UKRAINIAN CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY (΄Ενωση 

Ε.Β.Ε. Ουκρανίας) 

Πρόεδρος: Gennadiy CHIZHYKOV  

33 Velyka Zhytomyrska str., Kyiv 01601  

Τηλ: (+38044) 2122911, Fax: (+38044) 

2123353 

e-mail: ucci@ucci.org.ua 

http://www.ucci.org.ua 

 

THE KYIV CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY 

Πρόεδρος Mr. Myckola ZASULSKY 

55 Bohdan Khmelnytsky Str., Kyiv 01601  

Τηλ: (+38044) 4820301, Fax: (+38044) 

4823966 

 e-mail: info@kiev-chamber.org.ua 

Web site: http://www.kiev-chamber.org.ua  

 

THE KHARKIV CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Victor ZVEREV 

122-b Moskovskiy Ave, Kharkiv  

Phone: (+38057) 7149690 Fax: (+38057) 

7386479 

e-mail: info@kcci.kharkov.ua 

http://www.kcci.kharkov.ua  

 

 

 

INTERNATIONAL CHAMBER OF 

COMMERCE UKRAINE  

(ICC Ukraine) 

Πρόεδρος: Volodymir SCHELKUNOV  

19-b Reytarska St., 01034 Kyiv  

Τηλ: (+38044) 2344273, Fax: (+38044) 

2706829 office@iccua.org, http://iccua.org  

 

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

Πρόεδρος: Γιάννης Πολυχρονόπουλος 

Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, 18531, 

Πειραιάς  

Τηλ.: +30 210 4119340, Fax: +30 210 4119341 

e-mail: huc@otenet.gr Web Site: www.hucc.gr  

 

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αλ. Παπαναστασίου 179, Χαριλάου, 54250, 

Θεσσαλονίκη 

Πρόεδρος: Αναστάσιος Οικονόμου, Τηλ: +30 

2310 320094  

e-mail: info@gu-cci.gr www.gu-cci.gr  

 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY  

Executive Director: Jorge ZUKOVSKI  

12 Amosova STR., 15th floor, Kiev 03038 

Τηλ: (+38044) 4905800, Fax: 4905801 

e-mail:chamber@chamber.ua 

http://www.chamber.ua 

http://www.mfa.gr/kiev
mailto:ecocom-kiev@mfa.gr
mailto:consulate.kiev@mfa.gr
mailto:grconsodessa@paco.net
mailto:ecocom-odessa@mfa.gr
mailto:grgencon.mar@mfa.gr
http://www.mfa.gov.ua/greece/greek/news/top.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/en
http://rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/en
http://minrd.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrproject.gov.ua/en
mailto:ucci@ucci.org.ua
http://www.ucci.org.ua/
mailto:info@kiev-chamber.org.ua
http://www.kiev-chamber.org.ua/
mailto:info@kcci.kharkov.ua
http://www.kcci.kharkov.ua/
mailto:office@iccua.org
http://iccua.org/
mailto:huc@otenet.gr
http://www.hucc.gr/
mailto:info@gu-cci.gr
http://www.gu-cci.gr/
mailto:chamber@chamber.ua?cc=mpolulyakh@chamber.ua&subject=%28WWW%20Site%29:
http://www.chamber.ua/
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THE ODESSA CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Sergeу SHUVALOV 

47 Bazarnaya str., Odessa 65125 

Τηλ: (+38048) 2364586, 7772096  

e-mail: orcci@orcci.odessa.ua 

http://www.orcci.odessa.ua  

 

THE LVIV CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Dmytro AFTANAS 

14 Stryisky Park str., 79011 Lviv  

Phone: (+38032) 2764611 Fax: (+38032) 

2767972  

e-mail: lcci@cci.lviv.ua www.lcci.com.ua 

 

THE DNIPROPETROVSK CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Vitaly ZHMURENKO 

4 Shevchenko str., Dnipropetrovsk 49044 

Τηλ: (+380562) 362258, Fax: (+380562) 

362259 

e-mail: dcci@dcci.org.ua Web site: 

http://cci.dp.ua/  

 

THE DONETSK CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY Πρόεδρος: 

Elvira SEVASTIANENKO  

87 Kievskiy Ave, Donetsk 83007  

Τηλ: (+38062) 3878000, 3878010, 3878011, 

fax: 3878001 

e-mail: dcci@dtpp.donetsk.ua 

http://www.cci.donbass.com  

 

UKRAINIAN LEAGUE OF 

INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS 

(ULIE) 

Πρόεδρος: Anatoliy KINAKH 

34 Κhreshatyk str., 01001 Кyiv 

Τηλ: (+38044) 5369641, 2783069, Fax: 

(+38044) 2263152 

e-mail: info@uspp.org.ua 

http://www.uspp.org.ua/  

 

EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION 

(EBA) 

Πρόεδρος: Tomas FIALA 

Executive Director: Anna DEREVYANKO  

1st floor, 1A Andriyivsky uzviz, Kyiv 04070 

Τηλ: (+38044) 4960601, fax: 4960602  

e-mail: office@eba.com.ua www.eba.com.ua  

Τράπεζες 

Κεντρική Τράπεζα Ουκρανίας (National Bank of Ukraine)  www.bank.gov.ua/control/en/index 

Ένωση Ουκρανικών Τραπεζών                                    http://aub.org.ua/index.php?lang=en 

PIRAEUS BANK, Tel: (+38044) 5372191                 www.piraeusbank.ua/en  

   

Διοργανωτές Εκθέσεων 

Premier Expo              www.pe.com.ua 

Kiev International Contract Fair            www.kmkya.kiev.ua 

Primus Exhibitions Group                                                                    www.theprimus.com/en 

ACCO International              http://acco.ua/eng 

 “International Exhibition Center” lt     www.iec-expo.com.ua 

  

Ξενοδοχεία 

Γενική πληροφόρηση:   www.hotels-kiev.com/hotels.htm, www.expedia.com/  

Ξενοδοχεία Κιέβου, 5 αστέρων: Fairmont, Hilton Kyiv, InterContinental, Hyatt Regency, Opera 

Hotel, Premier Palace, Radisson SAS 

Ξενοδοχεία Κιέβου, 4 αστέρων: Dnipro, Impressa, Nationalny, Podol Plaza, President Hotel  

mailto:orcci@orcci.odessa.ua
http://www.orcci.odessa.ua/
mailto:lcci@cci.lviv.ua
http://www.lcci.com.ua/
mailto:dcci@dcci.org.ua
http://cci.dp.ua/
mailto:dcci@dtpp.donetsk.ua
http://www.cci.donbass.com/
mailto:info@uspp.org.ua
http://www.uspp.org.ua/
mailto:office@eba.com.ua
http://www.eba.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/en/index
http://aub.org.ua/index.php?lang=en
http://www.piraeusbank.ua/en
http://www.pe.com.ua/
http://www.kmkya.kiev.ua/
http://www.theprimus.com/en
http://acco.ua/eng
http://www.iec-expo.com.ua/
http://www.expedia.com/
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Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Ουκρανία 

Bλ. Ιστοσελίδα ουκρανικού ΥΠΕΞ (χώρες, αλφαβητικά)  

http://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-lis 

 

 

 

                                                 Ιωάννης Δερμεντζόγλου 

                                                                                                         Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


