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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1/. Πρόγραμμα για ενίσχυση των ουκρανικών εξαγωγών 

 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Υπηρεσίας Εξαγωγικών Πιστώσεων της Ουκρανίας (PJSC 

“Export-Credit Agency – ECA”), Ruslan Hashev, το 2022 ο οργανισμός του θα εγκαινιάσει, σε 

συνεργασία με τις τράπεζες, ένα νέο πρόγραμμα προώθησης των ουκρανικών εξαγωγών, συνολικού 

ύψους 20 δισ. χριβνών (περίπου 650 εκατ. ευρώ). 

Η οικονομική βοήθεια θα κατευθύνεται στους εξαγωγείς για παραγωγή των προϊόντων τους και 

είσοδο σε νέες αγορές που εμπεριέχουν επιχειρηματικό κίνδυνο. Εξάλλου, εντός των επόμενων δύο 

μηνών, η ECA σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. χρίβνες (περίπου 33 εκατ. ευρώ) για να προωθήσει την 

εξαγωγή νέων αγαθών όπως βιομηχανικό εξοπλισμό, εξοπλισμό για την παραγωγή αερίου, προϊόντα 

ναυπηγείων κ.α.  

 

2/. Μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές – εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2021 

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κρατικής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, ο τζίρος του 

εξαγωγικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων αυξήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – 

Νοεμβρίου 2021 κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, φτάνοντας στα 31,3 δισ. $ 

(το 24,7% του συνολικού τζίρου που αφορά το εξαγωγικό εμπόριο). Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων ανήλθαν στα 24,4 δισ. $, αυξημένες κατά 22% σε σχέση με πέρσι και 

αντιστοιχούν στο 39,8% των συνολικών εξαγωγών της Ουκρανίας. Τα κυριότερα αγαθά αυτής της 

κατηγορίας παραμένουν τα δημητριακά, τα έλαια, οι ελαιόσποροι και τα στερεά υπολείμματα από 

την αφαίρεση των φυτικών λιπών και ελαίων. Οι κύριοι εισαγωγείς των ουκρανικών αγροτικών 

προϊόντων είναι η Κίνα (15,4% του συνόλου), η Ινδία (6,5%), η Ολλανδία (6,4%), η Αίγυπτος (5,9%) 

και η Τουρκία (4,8%).  

Αύξηση (20%) παρουσίασαν και οι εισαγωγές αγαθών της συγκεκριμένης κατηγορίας, οι οποίες 

έφτασαν στα 6,9 δισ. $ (10,5% του συνόλου των εισαγωγών). Εδώ τα βασικά εισαγόμενα προϊόντα 

είναι τα φρούτα, τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα μαλάκια, ο καπνός και τα καπνικά προϊόντα, η 

σοκολάτα και τα προϊόντα από κακάο καθώς και τα λάδια. Οι βασικοί προμηθευτές της Ουκρανίας 

είναι η Πολωνία (10,5%), η Γερμανία (6,9%), η Ιταλία (6,9%), η Τουρκία (6,1%) και η Ινδονησία (4,3%).  

 

3/. Η Ουκρανία επεκτείνει το εμπάργκο στα ρωσικά αγαθά για έναν ακόμη χρόνο  

 

Το Συμβούλιο Υπουργών της Ουκρανίας, αποφάσισε στις 23.12.2021 την επέκταση του εμπάργκο στα 

ρωσικά αγαθά για έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι την 01.01.2023. Σημειωτέον ότι η απαγόρευση των 

ρωσικών εισαγωγών είναι σε ισχύ από το 2016 και αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών 

συμφερόντων και της ασφάλειας της Ουκρανίας. Μεταξύ των προϊόντων που αφορά το εμπάργκο, 

συμπεριλαμβάνονται κρέατα, ψάρια, καφές, τσάι, σιτηρά, είδη ζαχαροπλαστικής και ζαχαρωτά, 

μπίρες, τσιγάρα, βότκα και λοιπά αλκοολούχα ποτά, ζωοτροφές, οχήματα, χαρτί, απορρυπαντικά 

κ.α.. 

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
 

1/. Διαγωνισμοί για την παραχώρηση λιμανιών το 2022  

 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας, Y. Vaskov, το 

Υπουργείο του σχεδιάζει να διεξαγάγει τέσσερις διαγωνισμούς για την παραχώρηση λιμένων το 

2022. Συγκεκριμένα, τα σχέδια του Υπουργείου Υποδομών αφορούν τα λιμάνια του Berdiansk, του 
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Izmail και της Οδησσού, καθώς και τρεις τερματικούς σταθμούς στο λιμάνι του Chornomorsk. 

Εξάλλου, τον Δεκέμβριο του 2021, διατέθηκαν, μέσω δημόσιου διαγωνισμού, προς εκμίσθωση για 

μία περίοδο 49 ετών, τρεις θέσεις ελλιμενισμού στο λιμάνι του Chornomorsk. Πρόκειται για πιλοτικό 

σχέδιο, το οποίο εάν κριθεί επιτυχημένο, θα επεκταθεί ώστε να καλύψει τις θέσεις ελλιμενισμού και 

στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας. Ο Vaskov κατέληξε στο ότι το Υπουργείο του έχει αποφασίσει να 

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών διαχείρισης που αφορούν όλα τα λιμάνια 

της χώρας, πλην του Yuzhny. 

 

2/. Έλληνας επιχειρηματίας αποκτά δίκτυο πρατηρίων καυσίμων στην Ουκρανία 

 

Ο Έλληνας επιχειρηματίας Δημήτρης Ανυφαντάκης, νυν μέλος του Δ.Σ. της Motor Oil Hellas και με 

σημαντική προϋπηρεσία σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες όπως η Litasco, η BP plc, η Cargill SA 

κ.α., ήρθε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό Nisan Moiseyev και απέκτησε από τον τελευταίο το σύνολο 

των μετοχών της ελβετικής “Glusco Energy SA”, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο 127 πρατηρίων 

καυσίμων και 6 δεξαμενών πετρελαίου στην Ουκρανία. Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Έλληνας 

επιχειρηματίας, αφού αναγνώρισε ότι η ουκρανική αγορά καυσίμων είναι ιδιαίτερα σύνθετη, 

στάθηκε στις καλές υποδομές της νέας του εταιρείας, καθώς και στις ευοίωνες προοπτικές 

ανάπτυξής της και υποσχέθηκε να συνδυάσει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και την άψογη 

εξυπηρέτηση του κοινού με την εφαρμογή καινοτόμων ευρωπαϊκών ιδεών.  

 

3/. Επενδύσεις σε υποδομές για το 2022 

 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Oleksandr Kava, η Ουκρανία θα επενδύσει το 

2022 141,8 δισ. χρίβνες (περίπου 5,22 δισ. $)  για την κατασκευή και συντήρηση επαρχιακών και 

εθνικών οδικών δικτύων, τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών, αεροπορικών και ποτάμιων 

μεταφορών και την κατασκευή και ανακατασκευή γεφυρών, όπως η γέφυρα Zaporizhzhya, η γέφυρα 

Darnytskyi στο Κίεβο και η γέφυρα στο Kremenchuk.  

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινοτήτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Vasyl 

Lozynskyi, το 2022 θα διατεθούν 400 εκατ. χρίβνες (περίπου 15 εκατ. $) για τη συγχρηματοδότηση 

από το κράτος (σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς ανά περίπτωση) της κατασκευής υποδομών 

για τα βιομηχανικά πάρκα (κυρίως δρόμοι για την πρόσβαση σε αυτά και τηλεπικοινωνίες). Όπως 

υπενθύμισε ο κ. Lozynskyi, υπάρχουν καταγεγραμμένα 52 βιομηχανικά πάρκα εκ των οποίων μόλις 

10 λειτουργούν. Στόχος της ουκρανικής κυβέρνησης είναι να λειτουργήσουν τουλάχιστον 25 πάρκα, 

προσφέροντας άμεσα 50 χιλιάδες θέσεις εργασίας και έμμεσα (σε συνεργαζόμενες βιομηχανίες) 

άλλες 150 – 200 χιλιάδες. Για την προσέλκυση μάλιστα επενδυτών στα βιομηχανικά πάρκα, το 

Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση στις αρχές Δεκεμβρίου τ.ε. νόμο, ο οποίος 

εξαιρεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός αυτών από την πληρωμή δασμών κατά την 

εισαγωγή νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες της παραγωγής τους ή για ερευνητικούς σκοπούς 

(εφόσον αμφότερα πραγματοποιούνται εντός των οριοθετημένων ως βιομηχανικά πάρκα περιοχών). 

 

4/. Στόχοι και κίνητρα για νέες ξένες επενδύσεις στην Ουκρανία 

 

Ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας D. Shmyhal, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε στο πλαίσιο του 

δεύτερου ετήσιου forum “UkraineInvest MAKE in UA”, αφού ανέφερε ότι οι ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) 

στη χώρα αναμένεται να φτάσουν τα 6,5 δισ. $ στο σύνολο του 2021 (υψηλό πενταετίας), τόνισε πώς 

στόχος της κυβέρνησής του (στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Εθνικής Οικονομικής Στρατηγικής) είναι οι 

ΑΞΕ να φτάσουν ετησίως στο ποσό των 15 δισ. $ από το 2025 και μετέπειτα. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, η κυβέρνηση έχει θέσει επτά (7) βασικές προτεραιότητες : α)  εμπέδωση της 

εφαρμογής του νόμου που αφορά την κρατική υποστήριξη σε ιδιαίτερης σημασίας επενδυτικά 
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σχέδια, β) περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους και μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, γ) 

ελάττωση του κυβερνητικού ρόλου στην οικονομία μέσω της ιδιωτικοποίησης κρατικών 

επιχειρήσεων κι ενθάρρυνση συνεργασιών δημόσιου - ιδιωτικού τομέα σε διάφορα πεδία (ενέργεια, 

μεταφορές κ.α.), δ) ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην αγορά γης και ανάπτυξη των αρδευτικών 

συστημάτων, ε) έναρξη λειτουργίας των βιομηχανικών πάρκων, στ) εξασφάλιση χρηματοδότησης με 

ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις και ζ) ορθός σχεδιασμός των αγορών.  

 

5/. Συνολικά κέρδη από τις ιδιωτικοποιήσεις για το 2021  

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας, στα δημόσια ταμεία της 

χώρας εισέρευσαν το 2021 συνολικά 5,07 δισ. χρίβνες (περίπου 185,8 εκατ. $), από τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ταμείου, D. Sennychenko, το αποτέλεσμα 

οφείλεται στην υιοθέτηση διαφανών και ανοιχτών διαδικασιών κατά την εκποίηση των κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων (μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο διαδίκτυο). Είναι χαρακτηριστικό 

ότι τα δύο τελευταία έτη (2020-21) τα κέρδη από τις ιδιωτικοποιήσεις ανήλθαν συνολικά στα 8,1 δισ. 

χρίβνες (περίπου 300 εκατ. $), τη στιγμή που την αμέσως προηγούμενη επταετία (2012-19) έφτασαν 

μόλις στα 6,5 δισ. χρίβνες. Στόχος της ουκρανικής κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά (2022), είναι 

τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας να ανέλθουν συνολικά στα 12 δισ. 

χρίβνες (περίπου 440 εκατ. $). 

 

6/. Επιχειρηματική συνεργασία Ουκρανίας - Τουρκίας  

 

Σύμφωνα με τον Oleksiy Arestovych, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Τριμερή Ομάδα 

Επαφών (Ουκρανία – Ρωσία – ΟΑΣΕ) για την ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς στην περιοχή του 

Donbas, η Ουκρανία θα κατασκευάσει από κοινού με την Τουρκία ένα εργοστάσιο παραγωγής μη 

επανδρωμένων επιθετικών αεροσκαφών (drones) στο Vasylkiv, στην περιφέρεια του Κιέβου. Τα 

αεροσκάφη θα είναι τύπου “ANKA” και τεχνολογικά θα αποτελούν μετεξέλιξη των “Bayraktar” της 

προηγούμενης γενιάς, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με μηχανές ουκρανικής κατασκευής και 

ηλεκτρονικά συστήματα τουρκικής προέλευσης. 

Όπως δήλωσε στον ουκρανικό τύπο (Ukrinform) ο αναπληρωτής επικεφαλής της Περιφερειακής 

Διοίκησης του Lviv, V. Zahainyi, υπάρχει ενδιαφέρον για διμερή συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών 

από το Λβιβ αφενός και από τις επαρχίες της Κωνσταντινούπολης και της Προύσας αφετέρου. Οι 

συγκεκριμένες περιοχές της Τουρκίας συνδέονται απευθείας αεροπορικά με την ουκρανική πόλη, 

γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξη των μεταξύ τους εμπορικών σχέσεων. Ήδη, μετά την 

επίσκεψη αντιπροσωπείας Τούρκων επιχειρηματιών στο Λβιβ, συνάφθηκαν συμφωνίες για την 

προμήθεια ουκρανικής κατασκευής εξαρτημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού από την εταιρεία 

“Donsnab-Zakhid”, η οποία εδρεύει στην ως άνω περιφέρεια, στην αγορά της Τουρκίας. Επίσης 

συζητήθηκε το ενδεχόμενο πώλησης στην Τουρκία ειδών ζαχαροπλαστικής και σοκολάτας (για την 

οποία φημίζεται το Λβιβ). 

Στο πλαίσιο επιχειρηματικού forum που έλαβε χώρα στις 09.12 τ.ε. στο Afyonkarahisar της Τουρκίας, 

οι τουρκικές περιφέρειες Kütahya, Eskişehir και Afyonkarahisar απηύθυναν πρόσκληση σε ουκρανούς 

επιχειρηματίες και εταιρείες για συνεργασία σε διάφορους τομείς. Στο Forum συμμετείχε και ο 

επικεφαλής της Διεθνούς Ουκρανοτουρκικής Επιχειρηματικής Ένωσης (“International Turkish 

Ukrainian Business Association”), A. Akbaba, ο οποίος υπενθύμισε ότι οι συνολικές επενδύσεις των 

μελών της Ένωσης (η οποία διατηρεί γραφεία σε επτά ουκρανικές πόλεις) στην Ουκρανία φτάνουν 

τα 4 δισ. $ και εκτείνονται σε πεδία όπως οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και τα logistics. 

Τέλος, η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία “Bosphorus Development” εισήλθε στην ουκρανική 

αγορά και θα ξεκινήσει το πρώτο της έργο, την κατασκευή ενός οικιστικού συγκροτήματος στο 

κέντρο του Κιέβου, στις αρχές του 2022. 
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Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

1/. Στοιχεία για τους μισθούς στην Ουκρανία  

 

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, V. Zelensky, κατά τη διάρκεια του ετήσιου λόγου του στο Κοινοβούλιο, 

ανακοίνωσε ότι το 2021, για πρώτη φορά στην 30χρονη ιστορία της χώρας, ο μέσος μηνιαίος μισθός 

ξεπέρασε τα 500 $ ΗΠΑ. Παράλληλα σημείωσε ότι από την 01.12.2021, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός 

ανέρχεται πλέον στις 6.500 χρίβνες (περίπου 240 $, με πρόβλεψη στον προϋπολογισμό να φτάσει τις 

6.700 χρίβνες την 1η Οκτωβρίου 2022). Εξάλλου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, όπως αυτός 

δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ουκρανικής κυβέρνησης, οι ελάχιστες ανάγκες 

διαβίωσης ανά άτομο στη χώρα ορίστηκαν στις 2.393 χρίβνες (88 $) από 1ης Ιανουαρίου, στις 2.508 

χρίβνες (92 $) από 1ης Ιουλίου και στις 2.589 χρίβνες (95 $) από 1ης Δεκεμβρίου 2022. Τέλος, 

σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας grc.ua, οι πλέον υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για το 

2021 (μέσες μηνιαίες απολαβές) είναι στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών (54.000 

χρίβνες ή 1.985 $), στη διοίκηση επιχειρήσεων (43.600 χρίβνες ή 1.600 $), στη συμβουλευτική 

(26.600 χρίβνες ή 980 $), στις κατασκευές και στη μεσιτεία ακινήτων (24.800 χρίβνες ή 910 $) και 

στην πολιτική υπηρεσία (23.100 χρίβνες ή 850 $). Οι τομείς που παρουσίασαν μεγάλη αύξηση στη 

ζήτηση προσωπικού (από 91 έως 174% στις θέσεις εργασίας που άνοιξαν) ήταν οι πωλήσεις, ο 

τομέας ΙΤ, ο τραπεζικός τομέας, το marketing και τα logistics.  

 

2/. Μεγάλη αύξηση της αξίας της αγροτικής γης στην Ουκρανία  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων 

της Ουκρανίας, R. Leshchenko, η μέση τιμή του εκταρίου αγροτικής γης αυξήθηκε κατά 217% και 

ανήλθε στις 38.000 χρίβνες (περίπου 1.400 $), ως συνέπεια της αγροτικής μεταρρύθμισης που 

εισήχθη το καλοκαίρι (με την απελευθέρωση των αγοραπωλησιών στα αγροτεμάχια) και, κατά κύριο 

λόγο, της διαφάνειας των μεταβιβάσεων που εγγυάται η πραγματοποίησή τους μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας Prozorro.Sales (μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 1.542 

ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και είχαν εκποιηθεί περίπου 8.000 εκτάρια αγροτικής γης με αντίτιμο 

570 εκατ. χρίβνες – 21 εκατ. $). Μάλιστα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής της 

Ουκρανίας, T. Vysotsky, εκτίμησε ότι έως το 2024, οπότε και θα επιτραπεί σε νομικές οντότητες που 

ανήκουν σε ουκρανούς να αποκτήσουν αγροτεμάχια και να επενδύσουν σε αρδευτικά και λοιπά 

εγγειοβελτιωτικά έργα, η αξία της αγροτικής γης θα εκτοξευθεί στις 55 – 60 χιλ. χρίβνες (2.200 $ 

περίπου) ανά εκτάριο. 

 

3/. Ανακοινώσεις για το δημόσιο χρέος  

 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας στις αρχές Δεκεμβρίου, το 

δημόσιο χρέος της χώρας προσδοκάται να μειωθεί στο 56,9% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2021 και στο 

47% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2024. Μεταξύ των λοιπών στόχων του Υπουργείου Οικονομικών 

είναι η αύξηση του χρέους που εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα (χρίβνα) στο 51% του ΑΕΠ, η χρονική 

επέκταση της μέσης ωρίμανσης του δημοσίου χρέους και η διασφάλιση ενός προγράμματος 

αποπληρωμής αυτού, η βελτίωση της κρατικής πολιτικής διαχείρισης του δημοσίου χρέους, η 

εξασφάλιση μακροχρόνιας χρηματοδότησης και η προσέλκυση επενδύσεων. 

 

4/. Εκτόξευση του πληθωρισμού παραγωγής στην Ουκρανία  

 

Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, ο πληθωρισμός παραγωγής (η αύξηση 

δηλαδή που παρατηρείται στο κόστος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να 



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021 
 

5 
 

παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες) κινήθηκε άνω του 60% το Νοέμβριο του 2021 στην 

Ουκρανία, σημειώνοντας έτσι τις υψηλότερες τιμές από το 1996. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 

παρατηρήθηκαν στις κάτωθι βιομηχανίες : επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 

(174%), διύλισης προϊόντων και παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ, 112%), παραγωγής πετρελαίου και 

φυσικού αερίου (75%) και παραγωγής χημικών προϊόντων (69%).  

 

5/. Φυλλοροεί ο παραγωγικός πληθυσμός της Ουκρανίας 

 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα “Opendatamedia”, το 2021 ακόμη 600.000 

Ουκρανοί πολίτες εγκατέλειψαν τη χώρα ως μετανάστες σε τρίτα κράτη. Από το 2010, η χώρα χάνει 

κάθε χρόνο 500 χιλ. ανθρώπους ετησίως, το συνολικό δε αποτέλεσμα σε αυτά τα 11 χρόνια είναι 

περισσότεροι από 3,3 εκατ. πολίτες. Η μόνη χρονιά κατά το διάστημα αυτό που παρατηρήθηκε μία 

προσωρινή αντιστροφή της συγκεκριμένης τάσης ήταν το 2020, οπότε και επέστρεψαν 80.000 

περισσότεροι Ουκρανοί από όσους έφυγαν στο εξωτερικό (αποτέλεσμα που συνδέεται ασφαλώς με 

τις επιπτώσεις της πανδημίας στην διεθνή κινητικότητα των ατόμων).  

 

6/. Μεγάλη αύξηση στις τιμές των κατοικιών στο Κίεβο 

 

Όπως ανέφερε ο ιδρυτής της κτηματομεσιτικής εταιρείας M4U, V. Danylenko, κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, η μέση τιμή του τ.μ. στις νέες κατοικίες στο Κίεβο αυξήθηκε κατά 

25,7% και έφτασε στα 1.588 $ ΗΠΑ (μικρότερη, 21%, ήταν η αύξηση στην τιμή σε χρίβνες, φτάνοντας 

τις 43.200 / τ.μ.). Ενδεικτικό της άνθησης της κτηματαγοράς στο Κίεβο είναι η αύξηση του ποσοστού 

των πωληθέντων διαμερισμάτων σε υπό κατασκευή οικοδομές, από 56% επί του συνόλου στην αρχή 

του 2021, στο 68% στις αρχές Νοεμβρίου τρέχοντος έτους (για σύγκριση, στις αρχές του 2019, το 

συγκεκριμένο μέγεθος δεν υπερέβαινε το 40-45%. 

 

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

1/. Προτεραιότητες βάσει του προϋπολογισμού για το 2021  

 

Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, D. Shmyhal, o κρατικός προϋπολογισμός που 

εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας στις 2 Δεκεμβρίου, προβλέπει για πρώτη φορά την 

τελευταία δεκαετία, τη διάθεση ενός μεγάλου ποσού (140 δισ. χρίβνες, 5,15 δισ. $ ή το 9,4% των 

συνολικών εξόδων του κράτους) για την οικονομική ανάπτυξη. Άλλες προβλέψεις του 

προϋπολογισμού, τον οποίο ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ισορροπημένο και ρεαλιστικό, είναι η 

αύξηση του μισθού για το υγειονομικό προσωπικό, η αύξηση των υποτροφιών για τους σπουδαστές, 

η εφαρμογή του Μεγάλου Κατασκευαστικού Προγράμματος και του προγράμματος εκσυγχρονισμού 

της θέρμανσης σε μεγάλη κλίμακα και η συνέχιση των ευνοϊκών δανειοδοτικών προγραμμάτων, 

στεγαστικών και επαγγελματικών.    

 

2/. Η Ουκρανία εξοικονόμησε 1,65 δισ. $ χάρη στη πλατφόρμα ProZorro 

 

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλειστηριασμών “ProZorro” για τη διενέργεια 

διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών, εξοικονόμησε 45 δισ. χρίβνες (περίπου 1,65 δισ. $) για τα 

κρατικά ταμεία της Ουκρανίας μόνο το τρέχον έτος (2021, με την ωφέλεια στην πενταετία 

λειτουργίας της πλατφόρμας να ανέρχεται στα 190 δισ. χρίβνες, ήτοι περίπου 7 δισ. $), όπως δήλωσε 

ο γενικός διευθυντής της εταιρείας V. Zadvornyi. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τον Zadvornyi, 

ισοδυναμεί με το κόστος για την αγορά 115 νέων ηλεκτρικών τρένων για την “Ukrzaliznytsia” 

(κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων) ή την κατασκευή 150 σχολείων από τα θεμέλια. Συνολικά, το 2021 
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το κράτος υπέγραψε συμβόλαια συνολικής αξίας 790 δισ. χριβνών (περίπου 29 δισ. $), το 

μεγαλύτερο μέρος των οποίων (270 δισ. χρίβνες ή 10 δισ. $) αφορά την κατασκευή και 

ανακατασκευή δρόμων. 

 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 

1/. Αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 9% 

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU) ανέβασε το Δεκέμβριο τ.ε. το βασικό επιτόκιο στο 9% (από 

8,5% που ίσχυε μέχρι πρότινος) ετησίως. Η σχετική απόφαση της NBU στοχεύει στην άμβλυνση των 

επιπτώσεων των κινδύνων που ευνοούν τον πληθωρισμό και στην σταδιακή πτώση του τελευταίου 

στο ποσοστό – στόχο του 5%. Η συγκεκριμένη ενέργεια της NBU κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρότι 

υπάρχει τάση αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, ο ρυθμός μείωσής του είναι χαμηλότερος από ότι 

αναμενόταν.  

 

2/. Μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις κρατικές τράπεζες  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας, από την αρχή του 2021, το ποσοστό 

των «κόκκινων» (μη εξυπηρετούμενων) δανείων στις κρατικές τράπεζες της Ουκρανίας μειώθηκε 

κατά 35 δισ. χρίβνες (περίπου 1,13 δισ. ευρώ) ή, σε ποσοστό, κατά 11% (σημειωτέον ότι στο τέλος 

του 2020, τα κόκκινα δάνεια άγγιζαν τα 310 δισ. χρίβνες, περίπου 10 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με την 

ίδια πηγή, στόχος είναι η μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 20% του 

συνόλου, γεγονός που θα διευκολύνει τα σχέδια της ουκρανικής κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών τραπεζών και πτώση της συμμετοχής του κράτους στον τραπεζικό τομέα στο 25% μέχρι το 

2025. 

 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Σταθερά στη 10η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου η Ουκρανία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ουκρανικών Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων (“Ukrmetalurgprom 

Association of Enterprises”), το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, η Ουκρανία παρήγαγε 

19,44 εκατ. τόνους ακατέργαστου σιδήρου (κατά 4,5% μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2020), διατηρώντας τη δέκατη θέση στη σχετική παγκόσμια κατάταξη (βλ. 

ενημερωτικό δελτίο μηνός Μαρτίου 2021). Κυρίαρχη στην παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου 

παραμένει η Κίνα (796,23 εκατ. τόνοι ή ποσοστό 60,8% του συνόλου) και ακολουθούν Ινδία (106,62 

εκατ. τόνοι, 8%), Ιαπωνία (64,44 εκατ. τόνοι, 4,9%) και Ρωσία (56,09 εκατ. τόνοι, 4,35). Επιπλέον, η 

Ουκρανία παρήγαγε το ίδιο ως άνω διάστημα 19,62 εκατ. τόνους χάλυβα (+4,9% σε σχέση με το 

πρώτο εντεκάμηνο του 2020), καταλαμβάνοντας την δέκατη θέση μεταξύ 64 παραγωγών χωρών 

παγκοσμίως. 

 

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1/. Η Naftogaz μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο 

 

Η Naftogaz εντάχθηκε στην «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο» (“European Alliance for 

Pure Hydrogen”). Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της εταιρείας, στόχος της Naftogaz είναι η 
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αναζήτηση δυνητικών εταίρων για κοινά σχέδια στον τομέα του υδρογόνου, στην παραγωγή (και 

εξαγωγή του στις χώρες της Ε.Ε.) του οποίου φιλοδοξεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο μέλλον.  

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Αύγουστο η Naftogaz υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με 

τη γερμανική εταιρεία ενέργειας RWE για την από κοινού παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου και την 

εξαγωγή του στη Γερμανία. Εξάλλου, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο η Naftogaz και ο διαχειριστής 

του συστήματος αποθήκευσης αερίου της Ουκρανίας, Ukrtransgaz, εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία 

“H2EU + Store initiative”, η οποία στοχεύει στην παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου από ΑΠΕ στη 

Δυτική Ουκρανία, στην αποθήκευσή του στις οικείες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου 

της χώρας, στη μεταφορά του στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Αυστρία ή στη Γερμανία 

(Βαυαρία) και στην πώληση του στους καταναλωτές της Κεντρικής Ευρώπης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Υδρογόνο και κατ΄ επέκταση η Ε.Ε. 

ενέταξαν στη σχετική ατζέντα που περιλαμβάνει 750 επενδυτικά σχέδια (ατζέντα που φιλοδοξεί να 

ενσωματώσει όλα τα τμήματα της αγοράς υδρογόνου στην Ε.Ε.), την μετατροπή του Ουκρανικού 

Συστήματος Μεταφοράς Αερίου ώστε να είναι δυνατή η μέσω αυτού μεταφορά υδρογόνου και 

άλλων «πράσινων» συνθετικών αερίων στους καταναλωτές.  

 

2/. Η πυρηνική ενέργεια κλειδί για την απανθρακοποίηση της Ουκρανίας  

 

Ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, G. Galushchenko, θεωρεί την αύξηση της παραγωγής 

πυρηνικής ενέργειας ως ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα στην πορεία για την απανθρακοποίηση 

της οικονομίας. Σύμφωνα με αυτόν, υπάρχει σχέδιο για την κατασκευή επιπλέον σταθμών πυρηνικής 

ενέργειας (χάριν της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας) και ενώ 

ήδη η τελευταία είναι «υπεύθυνη» για την παραγωγή περισσότερου από το 50% της συνολικής 

ενέργειας της χώρας. 

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “Atomic Opportunities for National Development”, η κρατική 

εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας “Energoatom” και η εταιρεία “Westinghouse Electric” 

υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής (πυρηνικής) ενέργειας με 

αντιδραστήρες τύπου AP1000 στον πυρηνικό σταθμό του Khmelnytskyi. Επίσης, η “Energoatom” 

βάσει Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2021 με την αμερικανική εταιρεία 

“NuScale”, θα αναπτύξει την τεχνολογία των πυρηνικών μικροαντιδραστήρων στην Ουκρανία, με 

απώτερο σκοπό να προχωρήσει στο μέλλον σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Ήδη, η ρυθμιστική αρχή για 

την πυρηνική ενέργεια των ΗΠΑ (“US Nuclear Regulatory Commission“) ενέκρινε το σχεδιασμό ενός 

μοντέλου μικροαντιδραστήρα της NuScale, ισχύος 50 MWe (ηλεκτρικά μεγαβάτ), ενώ η εταιρεία θα 

επανυποβάλλει προς έγκριση ένα έτερο μοντέλο ισχύος 77 MWe. Όπως τόνισε ο κ. Galushchenko, η 

Ουκρανία έχει την υποδομή ώστε να γίνει ένα από τα πρώτα κράτη παγκοσμίως που θα 

υλοποιήσουν το πρόγραμμα κατασκευής μικροαντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας.   

 

3/. Συμφωνία για μεταφορά αερίου από την Ουγγαρία στην Ουκρανία 

 

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ουκρανίας και ο αντίστοιχος φορέας 

της Ουγγαρίας “FGSZ”, υπέγραψαν συμφωνία για την παροχή εγγυημένης ποσότητας φυσικού 

αερίου από την Ουγγαρία στην Ουκρανία, από την 01.01.2022. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ουκρανίας, S. Makogon, θα 

διοχετεύονται καθημερινά στους ουκρανικούς αγωγούς έως και 8 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου από την Ουγγαρία, ποσότητα που θα καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες της πρωτεύουσας 

(Κίεβο). Η συμφωνία θα έχει αρχικά τρίμηνη διάρκεια (έως το τέλος Μαρτίου 2022), μετά ωστόσο το 

πέρας αυτής της δοκιμαστικής περιόδου – και εφόσον ρυθμιστούν όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές 

λεπτομέρειες – αναμένεται να επιμηκυνθεί χρονικά και να επεκταθεί ως προς τη μεταφερόμενη 

ποσότητα καυσίμου. Σύμφωνα με τον Makogon, το πλέον σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας είναι 
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ότι θα επιτρέψει τη μεταφορά στην Ουκρανία φυσικού αερίου από τον τερματικό σταθμό LNG που 

βρίσκεται στο νησί Krk (Κροατία), συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών από τις οποίες 

προμηθεύεται η χώρα και ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, P. Szijjarto, ο οποίος δήλωσε στον τύπο (Hungary Today), ότι 

δυνάμει αυτής τους πρώτους 3 μήνες του 2022 θα μεταφερθούν στην Ουκρανία 700 εκατ. κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου και θα συνεχιστεί η τάση που θέλει τις μεγαλύτερες ποσότητες του καυσίμου 

που εισέρχονται στην Ουκρανία από τη Δύση να διέρχονται από την Ουγγαρία. Πρόσθεσε μάλιστα 

ότι το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών το προσεχές 

έτος (2022). 

 

4/ Η παραγωγή αερίου στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 3,5% το δεύτερο εξάμηνο του 2021  

 

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Y. Vitrenko, η παραγωγή 

φυσικού αερίου στην Ουκρανία, μετά από μία πρόσκαιρη πτώση της τάξης του 2% το πρώτο εξάμηνο 

του 2021 (η οποία ακολούθησε την πτώση της παραγωγής κατά 4,5% το 2020), ανέκαμψε το δεύτερο 

εξάμηνο και σημείωσε άνοδο 3,5%. Σύμφωνα με τον Vitrenko, η Ουκρανία δεν έχει ακόμη 

αξιοποιήσει στο σύνολό τους τις δυνατότητες παραγωγής αερίου που διαθέτει, ώστε να 

εγκαταλείψει εντελώς τις εισαγωγές από το εξωτερικό. Μόνο η Naftogaz δαπάνησε το 2021 το ποσό 

των 86 δισ. χριβνών (περίπου 3,15 δισ. $) για να εισαγάγει το 77% του συνολικού φυσικού αερίου 

που ήρθε από το εξωτερικό στην Ουκρανία. 

 

Η. ΣΧΕΣΗ ΜΕ Ε.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ  

 

1/. Η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση της Ουκρανίας 

 

Στις 20.12.2021 η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε στην Ουκρανία το ποσό των 300 εκατ. ευρώ στο 

πλαίσιο του τρέχοντος δανειοδοτικού προγράμματος “Second Economic Recovery Development 

Policy”. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας Y. Svyrydenko, το ποσό θα 

διατεθεί κυρίως για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη χώρα. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο μέρος του κονδυλίου αυτού θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα του Προέδρου Zelensky 

για την «Ενεργειακή Ανεξαρτησία» της Ουκρανίας. Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (περίπου 

5.000 διαμερίσματα πιλοτικά το 2022), θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την κατανάλωση 

ενέργειας και τις πληρωμές κοινοχρήστων δαπανών κατά 60%. 

Η Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας ζήτησε την αρωγή της Παγκόσμιας Τράπεζας και στην 

εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μηχανολογίας, της ενέργειας, των ΤΠΕ, της 

γεωργίας και των κατασκευών. 

Τέλος, η Ουκρανία αναμένει και μία πρόσθετη δόση 150 εκατ. $ από την Παγκόσμια Τράπεζα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. 

 

2/. Χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς  

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) θα παράσχει δάνειο 58 εκατ. € για τα ιδρύματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, τα χρήματα θα διατεθούν για την 

ανέγερση νέων καθώς και την επισκευή και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ιδρυμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και την βελτίωση των φοιτητικών εστιών στις περιφέρειες Chernihiv, 

Donetsk Dnepropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Odesa, Ternopil, Volyn, Zakarpattia και στην πρωτεύουσα 

της χώρας (Κίεβο). 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε μία δόση δανείου 

ύψους 190 εκατ. € για την περαιτέρω βελτίωση του οδικού δικτύου της Ουκρανίας. Μέρος ενός 
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ευρύτερου πακέτου χρηματοδότησης, ύψους 450 εκατ. €, η δόση θα καλύψει τις δαπάνες 

αναβάθμισης της εθνικής οδού M-05 Κίεβο – Οδησσός, στις περιφέρειες του Kirovohrad, του 

Mykolaiv και της Οδησσού (σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της EBRD). 

 

Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

1/. To 2022 θα ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου αυτοκινητόδρομου στην Ουκρανία  

 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, D. Shmyhal στις 08.12, κατά την έναρξη 

του Ουκρανικό - Κροατικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Κίεβο, εντός του 2022 θα ξεκινήσει η 

κατασκευή του πρώτου αυτοκινητοδρόμου (autobahn) στη χώρα. Ο αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα 

έχει συνολικό μήκος περίπου 280 χλμ., θα ξεκινάει από το Krakovets (κοντά στα σύνορα με την 

Πολωνία), θα διέρχεται από το Lviv και θα φτάνει έως το Brody και το Rivne. Ο αυτοκινητόδρομος θα 

επιτρέπει στα οχήματα να κινούνται με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα και θα μειώσει έτσι τον απαιτούμενο 

χρόνο ταξιδιού από τις 4 ώρες και 20 λεπτά στις 2,5 ώρες.  

 

2/. Αποτίμηση του έργου της Ukravtodor για το 2021  

 

Η κρατική εταιρεία αυτοκινητοδρόμων της Ουκρανίας “Ukravtodor” ανακοίνωσε, μέσω του 

αναπληρωτή επικεφαλής της, A. Ivko, ότι εντός του 2021 ολοκλήρωσε την ανακατασκευή 5.098 χλμ. 

οδικού δικτύου (το 11% του συνολικού οδικού δικτύου της χώρας). Αν συνυπολογιστούν και τα 

αποτελέσματα του 2020, τα δύο τελευταία χρόνια η Ukravtodor έχει ολοκληρώσει την 

ανακατασκευή περισσότερων από 9.000 χλμ. οδικού δικτύου. 

Επιπλέον, το 2021 η Ukravtodor έχει ήδη ανακαινίσει 300 μηχανικές κατασκευές (γέφυρες κλπ), 

υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο (160). Εξάλλου, τα δύο επόμενα έτη (2022-23), η 

Ukravtodor σχεδιάζει να ανακατασκευάσει 15.000 χλμ. κύριου οδικού δικτύου και να ανακαινίσει 

770 μηχανικές κατασκευές. Ως έργα προτεραιότητας θεωρούνται η κατασκευή του παρακαμπτηρίου 

δρόμου της πρωτεύουσας, η κατασκευή ενός νέου δρόμου που θα ξεκινά από τα σύνορα με την 

Ουγγαρία, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Krakovets-Rivne και η ανακατασκευή των εθνικών 

οδών M14 Οδησσός – Μαριούπολη και H08 Boryspil-Dnipro. 

Επίσης, εντός του 2022, η Ukravtodor θα ανακατασκευάσει περίπου 400 χλμ. στο πλαίσιο του 

κρατικού επενδυτικού σχεδίου «Μικρός Δακτύλιος των Καρπαθίων» ("Small Carpathian Ring"). Το 

σχέδιο αφορά δρόμους που οδηγούν σε τουριστικές περιοχές σε τρείς περιφέρειες της χώρας : Lviv, 

Zakarpattia και Ivano-Frankivsk. 

 

3/. Σιδηροδρομική σύνδεση Λιθουανίας – Τουρκίας μέσω Ουκρανίας  

 

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες της Λιθουανίας και της Τουρκίας βρίσκονται σε επαφές προκειμένου να 

ολοκληρώσουν την μεταξύ τους συμφωνία συνεργασίας για τη δημιουργία μίας πολυτροπικής 

(σιδηροδρομικής και θαλάσσιας) εμπορευματικής γραμμής, που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη 

(και συγκεκριμένα το λιμάνι Haydarpasa, το οποίο εξετάζεται ως αφετηρία της γραμμής) με το λιμάνι 

της Klaipeda στη Βαλτική και περαιτέρω την Σκανδιναβία, διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας και της 

Ουκρανίας. Η προεργασία για την εν θέματι σύνδεση έχει γίνει, μάλιστα υπάρχουν ήδη δύο εν 

λειτουργία εμπορικές σιδηροδρομικές συνδέσεις Λιθουανίας – Ουκρανίας : η εμπορική 

αμαξοστοιχία "Baltika-Ukraine" η οποία πραγματοποιεί μία φορά την εβδομάδα το δρομολόγιο 

Klaipeda – Οδησσός, διερχόμενη και από το Κίεβο και η αμαξοστοιχία “Viking”, η οποία από το 2010 

συνδέει επίσης τα λιμάνια της Klaipeda και της Οδησσού, με ενδιάμεσες στάσεις, μεταξύ άλλων, στο 

Βίλνιους, στο Μινσκ και στο Κίεβο. Όπως δήλωσε σχετικά ο υπεύθυνος διεθνών σχέσεων των 

Λιθουανικών Σιδηροδρόμων, L. Buchalis, σχεδιάζεται η επέκταση της γραμμής της αμαξοστοιχίας 



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2021 
 

10 
 

“Viking” έως το λιμάνι του Chornomorsk, κοντά στην Οδησσό, προκειμένου αυτό να αποτελέσει πύλη 

εισόδου και ελέγχου για τα τουρκικά προϊόντα που φτάνουν στην Ουκρανία. Το πλάνο αφορά την 

πραγματοποίηση δύο δρομολογίων εβδομαδιαίως μεταξύ Chernomorsk και Klaipeda (με την 

προοπτική το λιθουανικό λιμάνι να αποτελέσει την αφετηρία για την περαιτέρω μεταφορά 

εμπορευμάτων στη Σουηδία - Trelleborg και Karlshamn – στη Δανία - Fredericia – και στη Β. Γερμανία 

– Kiel), ενώ υπολογίζεται ότι ετησίως θα μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο περίπου 4.500 τρέιλερ. 


