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A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Η Ε.Ε. υποκαθιστά τη Ρωσία ως κύριος προορισμός των ουκρανικών εξαγωγών 

 

Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα επτά ετών (από το 2013 έως το 2019), οι ουκρανικές εξαγωγές προς 

τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 78%. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς τις χώρες της Ε.Ε. 

αυξήθηκαν κατά 24%, κυρίως ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των δύο μερών, 

χωρίς ωστόσο να καλύπτουν τις απώλειες από την ανωτέρω μείωση προς τη Ρωσία. Η Συμφωνία 

Σύνδεσης του 2014 ευνόησε τις εξαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σε βάρος 

των μέχρι τότε κυρίαρχων κατηγοριών (μέταλλα και ορυκτά). Γενικά, η Ε.Ε. ως σύνολο χωρών, 

λογίζεται πλέον ο βασικός εμπορικός εταίρος της Ουκρανίας, ενώ η αναδυόμενη ασιατική αγορά – 

προεξάρχουσας ασφαλώς της Κίνας – καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. 

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  

 

Εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων από τις «μικρές» ιδιωτικοποιήσεις το πρώτο εξάμηνο 

του έτους 

 

Σύμφωνα με το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας, το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα έσοδα 

από τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων μικρής κλίμακας, ανήλθαν στα 61 εκατ. 

$, ήτοι τέσσερις φορές περισσότερα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι 

οι πλειστηριασμοί των κρατικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγονται διαδικτυακά και η όλη 

διαδικασία στοχεύει να αξιοποιήσει με παραγωγικό τρόπο απαξιωμένες ιδιοκτησίες (κυρίως ακίνητη 

ιδιοκτησία), οι οποίες είναι επί μακρόν εγκαταλελειμμένες.   

 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

1/. Μόνο το 28% των κρατικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας εμφάνισαν κέρδη το 2020  

 

Σύμφωνα με έρευνα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας “Ukrainska Pravda”, μόνο το 28% των 

κρατικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας εμφάνισε κέρδη το 2020.  

Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 3.343 επίσημα καταγεγραμμένες κρατικές επιχειρήσεις, 1.458 είχαν 

πραγματική δραστηριότητα (ποσοστό 43%) και μόλις 947 (το 28%) ήταν κερδοφόρες. Στο σύνολό 

τους, οι κρατικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας, η αξία των οποίων αποτιμάται στα 1,7 τρισ. χρίβνες 

(62 δισ. $), είχαν απώλειες της τάξης των 51 δισ. χριβνών (περίπου 1,87 δισ. $). Η “NJSC Naftogaz”, η 

μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, ήταν πρώτη σε αυτή την αρνητική 

λίστα, με ζημία 19 δισ. χρίβνες  (685 εκατ. $) το 2020.  

 

2/. Αύξηση του αριθμού των οφειλετών στην Ουκρανία  

 

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης ανοικτών δεδομένων “Opendatabot”, τους 

πρώτους έξι μήνες του 2021, ο αριθμός των Ουκρανών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ενοποιημένο 

Μητρώο Οφειλετών (“Unified Register of Debtors”) της χώρας, αυξήθηκε κατά 15%, ενώ παράλληλα, 

την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν 700.000 νέα χρέη.  

Τη μεγαλύτερη αύξηση (20,4% ή 244.000 νέες οφειλές) παρουσίασαν τα χρέη ιδιωτών σε δάνεια και 

σε εταιρείες, ενώ ακολούθησαν οι οφειλές λόγω διοικητικών παραβάσεων (158.000 νέες οφειλές, 

+19,6%) και προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας (73.000 νέες οφειλές, +21,2%). 
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Όσον αφορά την πλευρά των πιστωτών, το 25,8% των χρεών είναι προς την κυβέρνηση, το 24,6% 

προς τράπεζες, εταιρείες και λοιπούς οργανισμούς και το 21,2% αφορά πρόστιμα για τροχαίες 

παραβάσεις.  

 

3/. Υπέρβαση των εσόδων του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του 2021  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στις αρχές Ιουλίου στην Εθνική Αντιπροσωπεία ο Πρωθυπουργός 

της Ουκρανίας, D. Shmyhal, το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα κρατικά έσοδα ανήλθαν στα 583 δισ. 

χρίβνες (UAH – ήτοι περίπου 21,873 δισ. $), υπερβαίνοντας κατά 35 δισ. χρίβνες (περίπου 1,31 δισ. 

$) το στόχο του προϋπολογισμού για την περίοδο αυτή και κατά 63 δισ. χρίβνες (2,36 δις. $) τα 

έσοδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε την ευκαιρία στον κ. Shmyhal 

να τονίσει ακόμη μία φορά ενώπιον του Κοινοβουλίου, ότι προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η 

οικονομική ανάκαμψη, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η μακροοικονομική σταθερότητα. 

Προς την κατεύθυνση της τελευταίας άλλωστε κατατείνει και η έγκριση από τη Βουλή της Δήλωσης 

του Προϋπολογισμού για τα έτη 2022-2024, μία καινοτομία της ουκρανικής κυβέρνησης που 

αποδεικνύει, κατά τον Πρωθυπουργό, την υπεύθυνη προσέγγιση της χρήσης των κρατικών πόρων.  

 

4/. Αύξηση των εμβασμάτων από το εξωτερικό για το 2021 

 

Τα εμβάσματα από τους Ουκρανούς εργαζομένους στο εξωτερικό αναμένεται να φτάσουν τα 13,3 

δισ. $ το 2021, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το 2020 (12 δισ. $). Η εργατική δύναμη των 

Ουκρανών μεταναστών παραμένει έτσι το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας, πίσω μόνο από τα 

τρόφιμα και μπροστά από τα μεταλλεύματα. Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της 

Ουκρανίας, Y. Geletiy, η αύξηση στο ποσό των εισερχόμενων εμβασμάτων οφείλεται στην ανάκαμψη 

των οικονομιών των χωρών που φιλοξενούν τους Ουκρανούς εργαζομένους αλλά και στην 

απλοποίηση των προϋποθέσεων διασυνοριακής κυκλοφορίας, μετά την επιτάχυνση των 

προγραμμάτων εμβολιασμού στην Ευρώπη.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανικής Ένωσης Επιχειρήσεων για τη Διεθνή Απασχόληση, V. 

Voskoboynik, αυτή τη στιγμή εργάζονται στο εξωτερικό 3-5 εκατ. Ουκρανοί πολίτες. Η μέση τιμή των 

4 εκατ. εργαζομένων αντιστοιχεί στο 17% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ουκρανίας. 

Οι περισσότεροι Ουκρανοί εργαζόμενοι ζουν και εργάζονται στην γειτονική Πολωνία : με βάση τα 

επίσημα στοιχεία (2020) ανέρχονται στα 775.000 άτομα, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον 

αριθμό αυτό στο 1 – 1,5 εκατομμύριο. Όπως σημείωσε ο Ουκρανός Πρέσβης στην Πολωνία, A. 

Deschytsia, στο πλαίσιο του φόρουμ “Ukraine 30. Human Capital Forum” (Κίεβο, 20-21 Ιουλίου 2021), 

μεταξύ 2014 και 2021 τριπλασιάστηκε ο αριθμός των Ουκρανών που εργάζονται στη χώρα. 

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Πολωνία που ανήκουν σε 

Ουκρανούς πολίτες, αυξήθηκε από τις 680 στις 16.000 περίπου (ενδεικτικό είναι και ότι στα 

πολωνικά πανεπιστήμια φοιτούν περίπου 50.000 νέοι και νέες από την Ουκρανία). Άλλες χώρες στις 

οποίες κατευθύνονται οι Ουκρανοί προς εξεύρεση εργασίας είναι η Τσεχία (αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν 180.000 Ουκρανοί πολίτες στη χώρα, όπως και 53.000 επιπλέον Τσέχοι πολίτες 

ουκρανικής καταγωγής), η Γερμανία, η Λιθουανία και η Λετονία. Οι πλέον περιζήτητες ειδικότητες 

είναι οι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροσυγκολλητές, τεχνίτες, οδηγοί, συσκευαστές, μοδίστρες, 

μάγειρες και νοσοκόμες.   

Ωστόσο, η αθρόα φυγή των Ουκρανών εργαζομένων στο εξωτερικό, προκαλεί προβλήματα 

εξεύρεσης προσωπικού στις εγχώριες επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτές του αγροτικού τομέα. Σύμφωνα 

με άρθρο (δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων “Unian”), του G. Bobov, Προέδρου της 

αγροτικής επιχείρησης “Panda” που εδρεύει στην περιφέρεια του Κιέβου, υπάρχει μεγάλη έλλειψη 

σε συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ηλεκτροσυγκολλητές, τορναδόροι και οδηγοί φορτηγών, παρά 

τους αυξημένους μισθούς που προσφέρονται. Μάλιστα, η κατάσταση, λόγω του μεγάλου μέσου 
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όρου ηλικίας όσων απασχολούνται σήμερα σε αυτές τις ειδικότητες, αναμένεται να επιδεινωθεί σε 

δραματικό βαθμό τα προσεχή χρόνια. Ο Bobov εντοπίζει τις ρίζες του φαινομένου και του 

προβλήματος στο άνοιγμα της αγοράς εργασίας της Ε.Ε. για τους Ουκρανούς εργάτες και στην 

«καταστροφή» της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα του. 

 

5/. Αλλοδαποί φοιτητές στα ουκρανικά πανεπιστήμια  

 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας της Ουκρανίας, 80.470 

αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα στα ουκρανικά πανεπιστήμια, εισφέροντας κάθε 

χρόνο ποσό 600 εκατ. $ στην οικονομία της χώρας. Η πλειοψηφία των ξένων φοιτητών, περίπου το 

ένα τέταρτο αυτών, προέρχεται από την Ινδία. Βασικός λόγος που προτιμώνται τα ουκρανικά 

πανεπιστήμια είναι τα χαμηλά δίδακτρα που απαιτούν : ενδεικτικά, οι σπουδές Ιατρικής κοστίζουν 

ανά έτος 4-5 χιλ. $, ήτοι το 1/3 του ποσού που απαιτείται στα ιδρύματα των χωρών της Ε.Ε.. 

 

Δ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1/. Απελευθέρωση της αγοράς γης στην Ουκρανία 

 

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ουκρανοί έχουν και πάλι τη δυνατότητα να πωλούν και να αγοράζουν 

εκτάσεις αγροτικής γης, έστω και με κάποιους περιορισμούς : οι μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο 

μεταξύ Ουκρανών πολιτών και με αντικείμενο αγροτεμάχια έως 100 εκτάρια (1.000 στρέμματα). Από 

την 01.01.2024 θα επιτρέπεται η μεταβίβαση εκτάσεων έως 10.000 εκτάρια ανά συναλλαγή ενώ την 

ίδια χρονιά (2024) θα αποφασιστεί με δημοψήφισμα εάν θα επιτραπεί η αγορά αγροτικής γης από 

αλλοδαπούς (πράγμα το οποίο απαγορεύεται ρητώς επί του παρόντος). Όπως ανέφερε σχετικά ο 

Πρωθυπουργός της χώρας, D. Shmyhal, με την μεταρρύθμιση αυτή οι Ουκρανοί θα γίνουν για πρώτη 

φορά αληθινοί, ουσιαστικοί κύριοι της ιδιοκτησίας τους, αφού θα μπορούν όχι μόνο να την κατέχουν 

αλλά και να τη διαθέτουν κατά το δοκούν. Περαιτέρω εκτίμησε ότι το άνοιγμα της αγοράς αγροτικής 

γης θα συνεισφέρει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 10 δισ. $ στη χώρα, ενώ γενικότερα το ΑΕΠ της 

Ουκρανίας θα αυξηθεί (σύμφωνα με πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας) κατά 2%.  

 Ήδη την πρώτη εβδομάδα ισχύος του νόμου, πραγματοποιήθηκαν 322 μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων. 

 

2/. Αύξηση στις τιμές των κατοικιών στην Ουκρανία το 2021  

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων της Ουκρανίας, οι τιμές πώλησης των 

νέων διαμερισμάτων στη χώρα αναμένεται να αυξηθούν μέχρι 25% έως το τέλος του έτους (ήδη, το 

πρώτο εξάμηνο, παρατηρείται αύξηση 15-18%). Στη δευτερογενή αγορά κατοικιών (μεταβιβάσεις 

παλαιών διαμερισμάτων), οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν σε ποσοστό 12% (ήδη παρατηρείται 

αύξηση 7-10%, κυρίως όσον αφορά διαμερίσματα 1-2 δωματίων, σε καλή τοποθεσία και σε καλή 

κατάσταση). Οι αυξήσεις των τιμών, αποδίδονται σε μία σειρά παράγοντες, σημαντικότεροι εκ των 

οποίων είναι ο υψηλός πληθωρισμός (9,5%, παράγοντας που μειώνει την αγοραστική δύναμη του 

εθνικού νομίσματος και οδηγεί σε ανατίμηση όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της στέγασης), η αύξηση στο κόστος των οικοδομικών υλικών (+14% το 

πρώτο μισό του έτους) και η πτώση (6%) στις κατασκευαστικές εργασίες το διάστημα Ιανουαρίου – 

Μαΐου 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Η περαιτέρω πορεία της 

αγοράς κατοικιών στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της επιδημίας, την 

κατάσταση της οικονομίας και τη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού 

νομίσματος έναντι του δολαρίου. Σε κάθε περίπτωση, η ζήτηση για κατοικίες φαίνεται να 

επανέρχεται πλήρως στα προ της πανδημίας επίπεδα (2019) : σύμφωνα με έρευνα της “Finance and 

Investment Association”, ένωσης 41 χρηματοδοτικών οργανισμών για κατασκευαστικούς σκοπούς, το 
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77% των όσων επιθυμούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών 

της ζωής τους και οι υπόλοιποι αναζητούν απλά ένα τρόπο να επενδύσουν τα χρήματά τους. 

Περαιτέρω, μεγάλη αύξηση παρατηρείται από τις αρχές του τρέχοντος έτους στο κόστος των 

κατασκευαστικών εργασιών και των εργασιών εγκατάστασης (+15% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος). Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο όγκος εργασιών (τζίρος) για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις της 

Ουκρανίας, μειώθηκε (περίοδος Ιανουάριος – Μάιος 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020) κατά 6,1% και ανήλθε στα 54,4 δισ. χρίβνες (περίπου 2 δισ. $).  

Τέλος, η κυβέρνηση της Ουκρανίας, προσπαθώντας να στηρίξει την αγορά ακινήτων και τις 

στεγαστικές ανάγκες των πολιτών της χώρας, εγκαινίασε στο τέλος Φεβρουαρίου τ.ε. (κατόπιν 

συμφωνίας του Ταμείου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και 7 εξουσιοδοτημένων τραπεζών) το 

κρατικό πρόγραμμα "Υποθήκη στο 7%". Τα αποτελέσματα αυτού είναι νωρίς να κριθούν, παρ’ ότι 

ήδη επισημαίνεται από παράγοντες της αγοράς, ότι ειδικά εργαζόμενοι που λαμβάνουν το μισθό 

τους σε φάκελο (μαύρη εργασία) είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθούν στους 

όρους οποιασδήποτε τραπεζικής υποθήκης.  

 

3/. Υπογραφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ουκρανίας για τις πρώτες ύλες και τις 

μπαταρίες 

 

Σε επίσκεψή του στην Ουκρανία (12-13 Ιουλίου τ.ε.), ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Maroš Šefčovič, επεσήμανε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την Ουκρανία ως πηγή πρώτων 

υλών για ηλεκτρικές μπαταρίες.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ταξιδιού του, που είχε σαν κύριο στόχο την υπογραφή 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ε.Ε.-Ουκρανίας για τις πρώτες ύλες και τις μπαταρίες, ο κ. 

Šefčovič περιηγήθηκε στο ορυχείο τιτανίου-ζιρκονίου της υπό ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας 

“United Mining and Chemical Company” (ο σχετικός πλειστηριασμός αναμένεται να λάβει χώρα στις 

31 Αυγούστου), της μεγαλύτερης παραγωγού τιτανίου στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται στην πόλη 

του Zhytomyr. Παράλληλα με την υπογραφή της ανωτέρω εταιρικής σχέσης, πραγματοποιήθηκε στο 

Κίεβο το φόρουμ «Συνδιάσκεψη για κρίσιμες πρώτες ύλες και μπαταρίες» (“Conference on Critical 

Raw Materials and Batteries”). Όπως υποστήριξε ο Šefčovič (ο οποίος κατείχε το χαρτοφυλάκιο 

ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πέντε έτη), «..η εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων 

υλών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της πράσινης ανάπτυξης και της 

ψηφιακής μετάβασης».  

Καθώς οι μπαταρίες και η αποθήκευση ενέργειας θεωρούνται τεχνολογίες – κλειδιά για τη δεκαετία 

του 2020 (κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, η παγκόσμια αγορά μπαταριών αυτοκινήτων 

αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν 8 φορές, από 46 δισ. $ το 2020, σε 352 δισ. $ το 2030), η Ε.Ε. επενδύει 

δισεκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξει τη δική της παραγωγή και να αποφύγει την εξάρτηση από 

την Κίνα (προς το παρόν, η Κίνα καλύπτει το 98% των αναγκών της Ε.Ε. σε σπάνιες γαίες, ένα βασικό 

συστατικό για μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έξυπνα 

κινητά τηλέφωνα και ανεμογεννήτριες). Στην προσπάθεια αυτή, η συνεργασία με την Ουκρανία είναι 

επιβεβλημένη : όπως δήλωσε ο Šefčovič, από τον κατάλογο της Ε.Ε. με τις 30 κρίσιμες πρώτες ύλες 

(λίθιο, κοβάλτιο, μαγγάνιο, σπάνιες γαίες κ.α.) 21 βρίσκονται στην Ουκρανία. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. 

θα δαπανήσει το 2022, 750.000 ευρώ για να εξασφαλίσει τη θέση της Ουκρανίας στην αλυσίδα 

εφοδιασμού μπαταριών της Ε.Ε.. και να τη βοηθήσει να ευθυγραμμίσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο 

εξόρυξης με αυτό της Ε.Ε., τηρώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. 

 

4/. Διεθνές συνέδριο τεχνολογίας τον Οκτώβριο στο Λβιβ της Ουκρανίας 

 

Το διεθνές συνέδριο τεχνολογίας “IT Arena 2021”, αφιερωμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες 

πληροφοριών, θα διεξαχθεί στο Λβιβ στις 7-9 Οκτωβρίου 2021. Πρόκειται για το μεγαλύτερο γεγονός 
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στον τομέα της τεχνολογίας στην Ουκρανία και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη. Ξεχωρίζει για το 

υψηλού επιπέδου περιεχόμενό του, την αποτελεσματική δικτύωση μεταξύ των εταιρειών και το 

μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (περισσότεροι από 10.000 παριστάμενοι και περίπου 100 

εκπρόσωποι ΜΜΕ) από εταιρείες – κολοσσούς του κλάδου, όπως ενδεικτικά οι Google, Microsoft, 

Amazon, Ajax System, Spotify, Zalando, IBM, Number 1 Agency, Facebook, Tesla και Cambridge 

Analytica. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο διαδικτυακό τόπο https://itarena.ua/, 

όπου και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε αυτό (σημειώνεται ότι οι 

εκδηλώσεις του συνεδρίου θα λάβουν χώρα τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά). 

 

5/. Εξαγορά χαλυβουργικής εταιρείας από τη Metinvest 

 

Όπως ανέφερε στις 26 Ιουλίου τ.ε. η πλατφόρμα διαδικτυακών πλειστηριασμών “ProZorro.Sale”, η 

“Metinvest”, η μεγαλύτερη παραγωγός σιδήρου, χάλυβα και άνθρακα στην Ουκρανία, θα 

καταβάλλει το ποσό των 339 εκατ. $ για την απόκτηση της χαλυβουργικής “Dniprovsky Integrated 

Iron & Steel Works”, η οποία χρεοκόπησε. Με την εξαγορά αυτή, η Metinvest που ανήκει κατά 

πλειοψηφία στον ουκρανό μεγιστάνα R. Akhmetov, θα ελέγχει πλέον το 70% (από 60% μέχρι 

πρότινος) της παραγωγής χάλυβα στην Ουκρανία. 

 

Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

1/. Αύξηση του όγκου του διακινούμενου φορτίου μέσω του Δνείπερου το πρώτο 

εξάμηνο του 2021  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Θαλασσίων Λιμένων της Ουκρανίας, ο όγκος του φορτίου που 

διακινήθηκε μέσω του Δνείπερου ποταμού το πρώτο μισό του 2021, παρουσίασε αύξηση κατά 64% 

και ανήλθε στους 5,4 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 69% αφορούσε δομικά υλικά (κατά 

κύριο λόγο άμμο και χαλίκι). Αξιόλογη κίνηση είχαν τα σιτηρά (1,1 εκατ. τόνοι) και τα μέταλλα 

(604.000 τόνοι). Με τους ρυθμούς αυτούς, η συνολική κίνηση στο τέλος του έτους αναμένεται να 

αγγίξει τα 12 εκατ. τόνους, υπολειπόμενη ωστόσο πολύ από τις αντίστοιχες επιδόσεις της σοβιετικής 

περιόδου, οπότε και ανερχόταν ετησίως στους 60 εκατ. τόνους.  

 

2/. Συμφωνία για δημιουργία εμπορικής σιδηροδρομικής γραμμής Ουκρανίας – 

Λιθουανίας 

 

Σε συνάντησή τους στην λιθουανική πόλη Klaipeda (09.07), οι Υπουργοί Υποδομών Ουκρανίας και 

Λιθουανίας συμφώνησαν να εγκαινιάσουν το Σεπτέμβριο μία νέα εμπορική σιδηροδρομική σύνδεση 

μεταξύ της ανωτέρω πόλης – λιμανιού στη Βαλτική Θάλασσα και της Οδησσού. H λειτουργία της 

νέας γραμμής, μήκους 1.500 χλμ. που καλύπτονται με ταξίδι 1,5 ημέρας, αναμένεται να 

δεκαπλασιάσει τις ουκρανικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω του λιμανιού της Klaipeda και να 

καταστήσει ταυτόχρονα τη λιθουανική πόλη τη βόρεια έξοδο της Ουκρανίας προς την Σκανδιναβία 

και την Οδησσό τη νότια έξοδο της Λιθουανίας προς τη Μαύρη Θάλασσα. 

 

3/. Συνεργασία Καναδά – Ουκρανίας για την κατασκευή νέου αεροσκάφους Antonov 

 

Σύμφωνα με την κρατική στρατιωτική βιομηχανία “Ukroboronprom”, η Ουκρανία και ο Καναδάς 

ετοιμάζουν από κοινού την κατασκευή μίας σύγχρονης εκδοχής του αεροσκάφους Antonov “An-

74TK-200”, το οποίο προορίζεται για την από κοινού μεταφορά επιβατών (έως 52 άτομα) και 

εμπορευμάτων (μέχρι 10 τόνους), στοχεύοντας καταρχάς στην αγορά του Καναδά. Με βάση το 

https://itarena.ua/
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αρχικό πλάνο συνεργασίας, ο σχεδιασμός και η τελική συναρμολόγηση του αεροσκάφους θα λάβει 

χώρα στο Québec του Καναδά. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, η ουκρανική “Antonov” 

εγκαινίασε στο Μόντρεαλ τη θυγατρική της, “Antonov Aircraft Canada”. Ωστόσο, πριν ακόμη 

ξεκινήσει η παραγωγή του νέου μοντέλου, αναφαίνεται ένα βασικό μειονέκτημα αυτού : η χρήση 

μεγάλου αριθμού εξαρτημάτων που κατασκευάζονται στη Ρωσία, τα οποία δεν πληρούν τις 

σύγχρονες προδιαγραφές, καθιστούν δυσχερή την πιστοποίηση του αεροσκάφους στις αγορές της 

Ευρώπης και των Η.Π.Α..  

 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1/. Δάνειο 212 εκατ. $ της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ukrhydroenergo 

 

Στις αρχές Ιουλίου τ.ε., η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 212 

εκατ. $ προς την κρατική εταιρεία διαχείρισης υδροηλεκτρικών σταθμών “Ukrhydroenergο”, 

προκειμένου αφενός να διευκολύνει το συγχρονισμό του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

με το ευρωπαϊκό δίκτυο “ENTSO-E” μέχρι το 2024 και αφετέρου να βοηθήσει την Ουκρανία να 

συμβαδίσει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (“European Green Deal”). Πιο 

συγκεκριμένα, τα δάνεια θα συμβάλλουν στην αγορά και κατασκευή (ισχύος 197-megawatt) 

χαμηλής διάρκειας μπαταρίας (συστήματος αποθήκευσης ενέργειας) και τεσσάρων σταθμών 

ηλιακής ενέργειας σε τέσσερα υδροηλεκτρικά φράγματα στο Δνείπερο (τοποθεσίες Kyiv, Kaniv, 

Kremenchuk και Kamianske) και στην εγκατάσταση μακράς διάρκειας μπαταρίας και σταθμού 

ηλιακής ενέργειας στο υδροηλεκτρικό σταθμό στον ποταμό Δνείστερο (“Dnister Hydroelectric 

Plant”). Σημειώνεται ότι η Ukrhydroenergo λειτουργεί οκτώ υδροηλεκτρικούς σταθμούς στο 

Δνείπερο και δύο στο Δνείστερο, συνολικής ισχύος 5,7 gigawatt. 

 

2/. Νέος σταθμός παραγωγής ηλιακής ενέργειας στην περιφέρεια Cherkasy 

 

Η νορβηγική εταιρεία “Scatec Solar” έθεσε σε λειτουργία ένα νέο σταθμό ηλιακής ενέργειας, 

συνολικής ισχύος 55-megawatt στο χωριό Vitove της περιφέρειας Cherkasy της Κεντρικής Ουκρανίας. 

Πρόκειται για το πέμπτο αντίστοιχο έργο της εταιρείας στην Ουκρανία και το δεύτερο στην ίδια ως 

άνω περιφέρεια, μετά την εγκατάσταση ενός σταθμού ηλιακής ενέργειας ισχύος 32-megawatt στην 

Kamianka, τον Ιούνιο τ.ε. Το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο αναμένεται να παράγει πράσινη 

ενέργεια για 28.000 νοικοκυριά ετησίως, ανήλθε στα 2 δισ. χρίβνες, άλλως περίπου 73 εκατ. $.  

 

3/. Περί τα 2 δις. $ ετησίως τα έσοδα από τα τέλη διέλευσης αερίου για την Ουκρανία  

 

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, V. Zelensky, σε ομιλία του στο φόρουμ “Ukraine 30. Humanitarian 

Policy” (Κίεβο, 13-14 Ιουλίου), ανέφερε ότι τα ετήσια έσοδα της χώρας του, από τα τέλη διέλευσης 

φυσικού αερίου μέσω αυτής, ανέρχονται στα 2 δισ. $, πόροι που επενδύονται στις υποδομές, στις 

ένοπλες δυνάμεις και στον ενεργειακό τομέα. Ο Zelensky πρόσθεσε, ότι καθώς η στροφή της 

Ουκρανίας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα χρειαστεί μία περίοδο 10-15 ετών για να 

αποφέρει τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα, είναι πραγματικά κρίσιμο για τη χώρα του να 

διατηρεί ως τότε επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου. 

 

 

 

 


