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Α/. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
1/. Έντεκα νέες αγορές για τα ουκρανικά προϊόντα άνοιξαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

Τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, έντεκα νέες αγορές άνοιξαν για προϊόντα ουκρανών 

παραγωγών (σε σύγκριση, ολόκληρο το 2020, τα ουκρανικά αγαθά είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε 

δώδεκα νέες αγορές συνολικά).  

Η σχετική ενημέρωση προέρχεται από την Κρατική Υπηρεσία της Ουκρανίας για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και την Προστασία του Καταναλωτή : οι αγορές του Λιβάνου, της Ιαπωνίας, της 

Αργεντινής, της Λιβύης και του Κουβέιτ «υποδέχθηκαν» ουκρανικό γάλα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα (σημειώνεται ότι το 2020 η Ουκρανία διπλασίασε τις εισαγωγές γαλακτοκομικών 

προϊόντων που ανήλθαν έτσι στα 304 εκ. $, ενώ την ίδια στιγμή μειώθηκαν οι εξαγωγές της κατά 

17%, στα 226,6 εκ. $). η αγορά της Σερβίας επεξεργασμένη ζωική πρωτεΐνη, η αιθιοπική αγορά 

βρώσιμα αυγά, η Λιθουανία αραχνίδες για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς, η αγορά της Σλοβακίας 

ζώντα σαλιγκάρια και οι αγορές της Ιορδανίας και του Κουβέιτ μικρά βοοειδή.  

Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της ανωτέρω Υπηρεσίας, V. Mahaletska, κάθε νέα αγορά που ανοίγει, 

δημιουργεί και νέες ευκαιρίες στους ουκρανούς παραγωγούς και επιχειρηματίες. Η Ουκρανία 

στοχεύει ιδιαίτερα στην αγορά της Ε.Ε. και των αναδυόμενων χωρών σε Ασία και Αφρική, ενώ 

σχεδιάζει να «ξεκλειδώσει» άλλες εκατό περίπου αγορές για τα προϊόντα της.  

 

2/. Το Υπουργείο Οικονομίας έτοιμο να άρει την απαγόρευση εξαγωγής ακατέργαστης 

ξυλείας 

 

Μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Οργάνου το Δεκέμβριο του 2020, που δικαίωσε την 

Ε.Ε. και έκρινε ότι η απαγόρευση εξαγωγής ακατέργαστης ξυλείας από την Ουκρανία (απαγόρευση 

που ίσχυε από το 2015, βάσει νόμου του ουκρανικού κράτους) αντιβαίνει στους όρους της 

Συμφωνίας Σύνδεσης των δύο μερών, το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας ετοιμάζεται να καταθέσει 

νομοσχέδιο με αντικείμενο την άρση του απαγορευτικού μέτρου. Παράλληλα, στο προς υποβολή 

νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνεται μία λίστα προϊόντων ξυλείας, η εξαγωγή των οποίων θα απαιτεί την 

υποχρεωτική υποβολή στις τελωνειακές αρχές, σχετικού πιστοποιητικού προέλευσης. Σκοπός του 

μέτρου (που αφορά τους κωδικούς δασμολογικής κλάσης 4402 - Ξυλοκάρβουνα, 4406 - Στρωτήρες 

ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόµοιοι, 4408 – ξύλινα φύλλα για επικάλυψη, 4409, 4415 - κιβώτια 

κάθε µεγέθους, καφάσια, τύµπανα και παρόµοιες συσκευασίες από ξύλο, 4416 - βαρέλια, κάδοι, 

µαστέλα και άλλα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και τα µέρη τους, από ξύλο) είναι η καταπολέμηση 

της παράνομης εμπορίας ξυλείας και άρα και της παράνομης υλοτομίας.   

 

Β/. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

 

1/. Εξαίρεση από την καθιερωμένη διαδικασία δημοσίων διαγωνισμών 

 

Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε στις αρχές Ιουνίου νόμο, με τον οποίο εξαιρεί το έργο της 

κατασκευής των παρακαμπτηρίων οδών πέριξ του Κιέβου, συνολικού μήκους 150 χλμ. (“Kiev Bypass 

Road”) και εκτιμώμενου ύψους 3,5 δισ. $, από το ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων προμηθειών και 

υποβολής δημοσίων προσφορών “ProZorro”. Η επίσημη αιτιολογία του ουκρανικού Υπουργείου 

Υποδομών για την ανωτέρω εξαίρεση είναι ότι η πλατφόρμα “ProZorro” δεν επιτρέπει τη σύναψη και 

υπογραφή των λεγόμενων “EPC+F συμβολαίων” (Engineering – Procurement – Construction + 

Financing), δηλαδή τη συμφωνία με μία εταιρεία η οποία αναλαμβάνει το σύνολο του έργου από το 

σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή του, έναντι καθορισμένου από τα πριν αντιτίμου. 
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H ρύθμιση αυτή προκαλεί την δικαιολογημένη ανησυχία όσων προβλέπουν ότι δημιουργείται 

προηγούμενο για περαιτέρω εξαιρέσεις άλλων μεγάλων κατασκευαστικών έργων από τους νόμους 

και κανονισμούς περί δημοσίων συμβάσεων της Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος «κλείνει το 

μάτι» σε μεγάλους διεθνείς κατασκευαστικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε διεθνή 

χρηματοδότηση. Ήδη εν προκειμένω, για το συγκεκριμένο έργο, η κρατική εταιρεία 

αυτοκινητοδρόμων της Ουκρανίας “Ukravtodor”, έχει υπογράψει μη δεσμευτικά μνημόνια 

συνεργασίας, με δύο κατασκευαστικούς κολοσσούς, την αμερικανική “Bechtel” και την κινεζική “Poly 

Changda Engineering Co”. 

 

2/. Φυλακή μετατρέπεται σε τεχνολογικό πάρκο στο Λβιβ 

 

H εταιρεία IT “SoftServe”, η οποία εδρεύει στο Λβιβ και στο Austin του Τέξας και απασχολεί 

παγκοσμίως 9.000 εργαζομένους, θα κατασκευάσει ένα τεχνολογικό πάρκο σε μία έκταση 13 

εκταρίων (130 στρεμμάτων) στα νότια της πόλης του Λβιβ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο συγκεκριμένο 

χώρο, για την απόκτηση του οποίου η SoftServe κατέβαλε 14 εκατ. $ σε σχετικό πλειστηριασμό (3 

φορές την τιμή πρώτη προσφοράς, υπερκερνώντας τις προσφορές έξι άλλων ενδιαφερομένων), 

υπήρχε μέχρι πρότινος μία φυλακή και συγκεκριμένα το υπ’ αριθ. 48 σωφρονιστικό κατάστημα του 

Λβιβ. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, O. Denys, φιλοδοξεί να δημιουργήσει στις νέες εγκαταστάσεις, οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα (τουλάχιστον ένα σχολείο κι ένα παιδικό 

σταθμό) και αθλητικές υποδομές, ένα εκκολαπτήριο νέων ταλέντων στον ΙΤ τομέα.    

Η συγκεκριμένη επιτυχημένη ηλεκτρονική δημοπρασία σημαίνει την ιδιωτικοποίηση της πρώτης εκ 

των 35 συνολικά κλειστών φυλακών, στο πλαίσιο ενός σχετικού προγράμματος που ξεκίνησε φέτος. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, D. Mayluska, ελπίζει η εξέλιξη αυτή να αναθερμάνει το 

ενδιαφέρον των επενδυτών και για τις υπόλοιπες φυλακές. Σημειώνεται ότι από τα επιτευχθέντα 

έσοδα των συγκεκριμένων ιδιωτικοποιήσεων, το 30% θα κατευθύνεται προς την ενίσχυση του 

κρατικού προϋπολογισμού και το 70% θα χρησιμοποιείται ειδικά για την ανακατασκευή των 

λειτουργούντων σωφρονιστικών ιδρυμάτων. 

 

3/. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων εκμισθώνει χώρους στο εσωτερικό των επιβατικών 

σταθμών για εμπορική χρήση 

 

Όπως ανέφερε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της 

Ουκρανίας “Ukrzaliznytsia”, I. Yuruk, η εταιρεία σκοπεύει να εκμισθώσει αυτό το καλοκαίρι 41.000 

τ.μ. εμπορικών χώρων στους 24 πιο πολυσύχναστους επιβατικούς σταθμούς της χώρας, με 

προσδοκώμενα έσοδα έως και 4 εκατ. $ ετησίως. Στο τέλος του καλοκαιριού, θα ξεκινήσει η 

εκμίσθωση εμπορικών χώρων και στους υπόλοιπους 84 σταθμούς. Οι πιθανές εμπορικές χρήσεις 

περιλαμβάνουν καταστήματα εστίασης, φαρμακεία, καταστήματα ρούχων, υποκαταστήματα 

τραπεζών, ανθοπωλεία κ.α.. και οι μισθωτές θα επιλεγούν μέσω της πλατφόρμας ProZorro μετά από 

δημόσια υποβολή προσφορών.  

Σε δεύτερο στάδιο, αρχής γενομένης το 2023, η “Ukrzaliznytsia” σχεδιάζει τη μακροχρόνια 

εκμίσθωση των 11 πιο δημοφιλών επιβατικών σταθμών της χώρας, με τη μορφή συμβάσεων 

παραχώρησης. Ήδη έξι αλλοδαποί και εγχώριοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ενόψει 

αυτού του ενδεχομένου. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Zelensky, παρά το ότι αναγνωρίζει τον 

στρατηγικό ρόλο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων, υποστηρίζει θερμά με τη σειρά του τη 

μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης των εσωτερικών χώρων των σιδηροδρομικών σταθμών προς 

εμπορική εκμετάλλευση.  
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4/. Η ρωσική αλυσίδα εκπτωτικών σούπερ μάρκετ “Svetofor” σχεδιάζει την επέκτασή της 

στην ουκρανική αγορά 

 

H ταχέως αναπτυσσόμενη ρωσική εταιρεία “Svetofor” (το 2020 ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος 

προμηθευτής τροφίμων λιανικής στην αγορά της Ρωσίας, με περισσότερα από 1.700 καταστήματα 

και έσοδα 2,6 δισ. $) η οποία εκμεταλλεύεται την αλυσίδα εκπτωτικών σούπερ μάρκετ με την 

επωνυμία “Mere”, σκοπεύει να ανοίξει 40 νέα καταστήματα στην Ουκρανία, το δεύτερο μισό του 

2021, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον τύπο ο Διευθυντής της στη χώρα, A. Khomenko. Η εταιρεία έχει 

ήδη ένα κατάστημα στο Mykolaiv, μία πόλη 500 περίπου χιλιάδων κατοίκων, 478 χλμ. νοτίως του 

Κιέβου και σχεδιάζει να λειτουργήσει άμεσα στις πόλεις “Bila Tserkva”, “Chernivtsi” και “Dnipro”, με 

απώτερο στόχο να επεκταθεί και στο Κίεβο και να καταστεί ευθέως ανταγωνιστική της ουκρανικής 

εκπτωτικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ “ATB”, της πλέον δημοφιλούς στο καταναλωτικό κοινό της 

χώρας (δίκτυο περίπου 1130 καταστημάτων που εξυπηρετεί καθημερινά 4,5 εκατ. ουκρανούς).   

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να ανοίξει κάπου ένα κατάστημα Mere, απαιτείται μία αρχική επένδυση 

μόλις 18 χιλ. $, το 1% του αντίστοιχου ποσού που απαιτείται για ένα κατάστημα ATB. Η Svetofor, η 

οποία έχει ήδη εξαπλωθεί σε Γερμανία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία, Λιθουανία και Κίνα (και 

σχεδιάζει να εισέλθει στις αγορές των ΗΠΑ, της Μεγ. Βρετανίας αλλά και της Ελλάδας), συμπιέζει το 

κόστος λειτουργίας της ποικιλοτρόπως, εξοικονομώντας χρήματα από τη διαφήμιση, τα ενοίκια, τους 

μισθούς, ακόμη και την τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήματα, η οποία δε γίνεται σε ράφια 

(όπως σε όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ), αλλά σε ξύλινες παλέτες.  

Ωστόσο, η εμφάνιση και σχεδιαζόμενη επιθετική επέκταση μίας ρωσικής εταιρείας στην Ουκρανία, 

στο πλαίσιο των τωρινών σχέσεων των δύο χωρών, προκαλεί εύλογα (επίσημες) αντιδράσεις : ο 

γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, A. Danilov, υποσχέθηκε 

να σταματήσει με κάθε τρόπο την επένδυση αυτή. 

 

Γ/. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

 

1/. Στα ύψη ο πληθωρισμός – Σταθερό το βασικό τραπεζικό επιτόκιο 

 
Το Μάιο τ.ε., ο πληθωρισμός στην Ουκρανία άγγιξε το 9,5% (δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην 

Ευρώπη μετά την Τουρκία). Σύμφωνα με τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, K. 

Shevchenko, ο πληθωρισμός θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το προσεχές φθινόπωρο, για να αγγίξει 

το ποσοστό – στόχο του 5% εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Οι παράγοντες που αναμένεται να 

οδηγήσουν στην πτώση του πληθωρισμού είναι : η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, η ενδυνάμωση 

του εθνικού νομίσματος έναντι του ευρώ και του δολαρίου και η σύγκριση των φετινών οικονομικών 

αποτελεσμάτων με την περσινή υφεσιακή χρονιά.  

Σημειώνεται ότι παρά την άνοδο του πληθωρισμού και τις περί του αντιθέτου προσδοκίες και 

εκτιμήσεις, η Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας, αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό 

επιτόκιο στο 7,5%, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, οπότε και θα επανεκτιμήσει την απόφασή 

της.  

 
2/. Νεότερες προβλέψεις για την πορεία του ουκρανικού ΑΕΠ το 2021 – στο 30% του ΑΕΠ 

η παραοικονομία σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας 

 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομίας της 

Ουκρανίας, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,1% το 2021, σε σύγκριση με την 

προηγούμενη χρονιά της ύφεσης. Η ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει από το δεύτερο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους, καθώς ήδη το πρώτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε με ύφεση 2,2%. 
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Λιγότερο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης 

(EBRD), η οποία προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 3,5% για το 2021 και το 2022. Κύριοι 

ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ουκρανικής οικονομίας, σύμφωνα με την EBRD, είναι 

η αργή πρόοδος των μεταρρυθμίσεων στη χώρα και ο χαμηλός ρυθμός εξέλιξης του εμβολιαστικού 

προγράμματος. 

Εξάλλου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Ουκρανίας, η 

παραοικονομία το 2020 ανήλθε στο 30% του ΑΕΠ (κατά 3% υψηλότερη σε σχέση με το 2019, γεγονός 

εν πολλοίς οφειλόμενο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε στην οικονομία η πανδημία του Covid-

19). Σε σχέση με το μέγεθος της παραοικονομίας (για το οποίο μόνο εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν, 

ελλείψει επισήμων στοιχείων), βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2021 και εκεί εκτίμηση 

του Προέδρου της Επιτροπής του ουκρανικού Κοινοβουλίου για την Οικονομική, Φορολογική και 

Τελωνειακή Πολιτική, κ. Ο. Hetmantsev, ότι το επίπεδο της σκιώδους οικονομίας στην Ουκρανία για 

το 2020 ανέρχεται στο ήμισυ του δηλωμένου ΑΕΠ της χώρας.  

 
3/. Οι ουκρανοί καταναλωτές μειώνουν τις εγχρήματες συναλλαγές 

 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία “InMind” για λογαριασμό της “Mastercard” 

τον Ιούνιο του 2021, το 49% των ερωτηθέντων είναι έτοιμο να εγκαταλείψει τελείως τις συναλλαγές 

με μετρητά το αμέσως προσεχές μέλλον, ενώ το ένα τρίτο όσων πήραν μέρος στην έρευνα δηλώνει 

ότι θα πράξει το ίδιο σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Σήμερα, το 44% των Ουκρανών προτιμά να 

πραγματοποιεί τις αγορές του σε καταστήματα όπου μπορεί να συναλλαγεί με κάρτα, ενώ το 8% 

απορρίπτει εντελώς τα καταστήματα που δεν προσφέρουν αυτή την επιλογή. Από την ίδια έρευνα 

προέκυψε επίσης η στροφή των ουκρανών προς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου: το 60% των 

ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι από την έναρξη της πανδημίας άρχισε να ψωνίζει πιο συχνά 

διαδικτυακά, ενώ το 45% δηλώνει ότι πλέον προβαίνει σε αγορές on-line τακτικά κάθε μήνα.  

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα τάση που καταγράφηκε στην έρευνα είναι η αύξηση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών για την ηλικιακή ομάδα των 80+. Όπως δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της “Mastercard” 

για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, I. Andreyeva, από το 2016 κι εφεξής παρατηρείται στην 

Ουκρανία μία συνεχής αυξητική τάση στις μη εγχρήματες συναλλαγές, της τάξης του 3% κάθε χρόνο, 

σήμερα δε, το 90% των συναλλαγών στην Ουκρανία μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή με 

κάρτα.     

 

4/. Οι ουκρανικές εταιρείες με τα μεγαλύτερα έσοδα για το 2020 

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας, η 

αλυσίδα σούπερ μάρκετ “ATB” του Gennady Butkevich  (η μεγαλύτερη της χώρας) είχε τα 

μεγαλύτερα έσοδα για το 2020 – 123,9 δισ. χρίβνες (UAH, άλλως περίπου 4,5 δισ. $ ΗΠΑ), ήτοι κατά 

18% αυξημένα σε σχέση με το 2019. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η κρατική εταιρεία ενέργειας, 

“Naftogaz”, 121,1 δις. UAH (περίπου 4,4 δις. $). Η “Naftogaz” έχασε το 2020 το 1/3 των εσόδων της 

σε σχέση με το 2019 (178,3 δις. UAH), οπόταν και είχε καταλάβει την πρώτη θέση στη σχετική λίστα 

(οι λόγοι γι’ αυτήν την εξέλιξη είναι πολλοί, με κυριότερους την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου 

το 2020 και το διαχωρισμό του διαχειριστή συστήματος φυσικού αερίου, που αποτελεί πλέον 

ξεχωριστή εταιρεία στην οποία περιέρχονται τα έσοδα – δικαιώματα από τη διέλευση του ρωσικού 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη). Ο κυριότερος ανταγωνιστής της “ATB”, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 

“Silpo” του Vladimir Kostelman, εμφάνισε έσοδα 64,4 δισ. UAH (περίπου 2,34 δις. $) και κατέλαβε 

την έβδομη θέση (συνολικά ο όμιλος “Fozzy”, στον οποίο εκτός από τα “Silpo” ανήκουν και οι 

αλυσίδες “Fozzy” και “Fora”, εμφάνισε έσοδα 100 περίπου δισ. UAH, 3,63 δισ. $.  

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν :  
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3) η Metinvest (χαλυβουργική εταιρεία του R. Akhmetov) με 77,2 δισ. UAH (2,8 δισ. $, από 80,9 δισ. 

UAH τo 2019), 4) η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων “Ukrzaliznytsia” με 74,5 δισ. UAH (2,8 δισ. $, από 

89,7 δισ. UAH το 2019),  

5) η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ηλιέλαιου “Kernel” με 67,4 δισ. UAH (2,45 δις. $, από 51,5 δις. 

UAH το 2019),  

6) η κρατική εταιρεία – εγγυημένος αγοραστής ηλεκτρικής ενέργειας “Guaranteed Buyer” με 67 δισ. 

UAH (2,43 δισ. $, από 33,9 δισ. UAH το 2019),  

8) η χαλυβουργία “Anchelor Mittal” με 64,4 δισ. UAH (2,34 δισ. $, από 62,4 δισ. UAH το 2019),  

9) η εταιρεία “D. Trading” (του ενεργειακού ομίλου “DTEK” του R. Akhmetov) με 63,3 δισ. UAH (2,3 

δισ. $, από 40,7 δισ. UAH το 2019) και  

10) ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κρατική εταιρεία, με 62,3 δισ. UAH 

(2,26 δισ. $, από 1,7 δισ. UAH το 2019). 

Σημειώνεται ότι το συνολικό εισόδημα των δέκα μεγαλύτερων ουκρανικών εταιρειών μειώθηκε το 

2020 κατά 9% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά και ανήλθε στα 784 δισ. UAH (περίπου 

29 δισ. $).  

 

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

1/. Νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού του Συνηγόρου των Επιχειρήσεων  

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας της Ουκρανίας, η ψήφιση του πρόσφατα 

κατατεθέντος νομοσχεδίου για τον Συνήγορο των Επιχειρήσεων (“Law on business ombudsman”), θα 

βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα και θα βοηθήσει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Lyubchenko, η νομοθετική κατοχύρωση του 

θεσμού θα συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 

παράνομες πράξεις και αθέμιτες παρεμβάσεις κρατικών αξιωματούχων κατά τη λειτουργία τους. 

Ο θεσμός του Συμβουλίου του Συνηγόρου των Επιχειρήσεων (Business Ombudsman Council) 

δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2014, ως μόνιμο συμβουλευτικό σώμα υπό το Συμβούλιο 

Υπουργών της Ουκρανίας, με στόχο να εξασφαλίσει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

εταιρειών του ιδιωτικού τομέα από τη μία πλευρά και κρατικών αρχών και τοπικής αυτοδιοίκησης 

από την άλλη. Στα έξι και πλέον χρόνια λειτουργίας του, έχει μεσολαβήσει σε περίπου 400 

περιπτώσεις, προβαίνοντας σε ισάριθμες συστάσεις προς διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Ο 

Συνήγορος των Επιχειρήσεων πρότεινε, προς χάριν της ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, να 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη για την αύξηση των αρμοδιοτήτων των Εποπτικών 

Συμβουλίων ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα μέλη τους να καθορίζουν τους στόχους της εταιρείας 

και να αμείβονται, κατ’ ακολουθία, ανάλογα με την εκπλήρωση ή μη των στόχων τους.   

 

2/. Η Ουκρανία αναβαθμίζει την νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας  

  

Η Κυβέρνηση της Ουκρανίας υπέβαλε στο Κοινοβούλιο της χώρας σχέδιο νόμου «περί δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων», προκειμένου να εναρμονίσει την κείμενη 

σχετική νομοθεσία με το δίκαιο της Ε.Ε.. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το νομοσχέδιο 

είναι οι εξής : α) απλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης παράνομου περιεχομένου από το 

διαδίκτυο και επέκταση της διαδικασίας αυτής σε όλα τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, β) 

πρόβλεψη ώστε οι εργαζόμενοι και οι πελάτες να αποκτούν αυτόματα όλα τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγραμμάτων υπολογιστών και βάσεων δεδομένων που δημιουργούν 

στο πλαίσιο της εργασίας τους ή βάσει συμβολαίου, γ) επέκταση των περιπτώσεων ελεύθερης 

χρήσης αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας προς το συμφέρον της κοινωνίας, δ) δυνατότητα 
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σύναψης συμφωνιών χρήσης δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας επί τη βάσει μία δημόσιας 

προσφοράς και ε) ενίσχυση της προστασίας μη αυθεντικών βάσεων δεδομένων, αντικειμένων που 

δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθώς και παραδοσιακών έργων τέχνης. 

Σημειώνεται ότι το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία, 

είναι επί μακρόν εκκρεμές στις συζητήσεις της χώρας με την Ε.Ε. (βλ. σχετικό δημοσίευμα και στο 

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Απριλίου 2021).  

 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

1/. Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης πτωχευμένων τραπεζών – Σκέψεις για αύξηση του 

ορίου εγγύησης καταθέσεων 

 

Όπως δήλωσε στον τύπο (“Kyiv Post”), η Διευθύντρια του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων της 

Ουκρανίας, S. Rekrut, η υπηρεσία της ολοκλήρωσε την εκκαθάριση και ρευστοποίηση της περιουσίας 

51 εκ των 97 τραπεζών που κήρυξαν πτώχευση στη χώρα μεταξύ 2014 και 2016. Παρά τις επιτυχίες 

που σημειώνει ωστόσο (το Μάιο του 2021 πέτυχε ρεκόρ εισπράξεων 37 εκατ. $, με το υψηλότερο 

τίμημα να αντιστοιχεί στην εκποίηση του ξενοδοχείου “Victoria” στην Οδησσό, 5,1 εκατ. $), το 

Ταμείο δυσκολεύεται να αποπληρώσει το χρέος του, ύψους 4,3 δισ. $, προς την Κυβέρνηση, λόγω 

της υποτίμησης της αξίας περιουσιακών στοιχειών που μένουν «παγωμένα» επί χρόνια. Εξάλλου, 

στις περισσότερες των περιπτώσεων (περίπου 9 στις 10), δεν εμφανίζεται κανείς ενδιαφερόμενος για 

να πλειοδοτήσει.  

Η ενδυνάμωση του Ταμείου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να υλοποιήσει το διακηρυγμένο 

στόχο του περί αύξησης του ορίου εγγύησης καταθέσεων στα 21.800 $ μέχρι το 2023 (σημειώνεται 

ότι το αντίστοιχο όριο για την Ε.Ε. ανέρχεται στα 122 χιλ. $, ήτοι 100 χιλ. ευρώ). 

 

2/. Νόμος επιφέρει αλλαγές στη δομή και στη διοίκηση των τραπεζών  

 

Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε και σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο Νο 4367 για τις 

τράπεζες (είχε κατατεθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή από το Νοέμβριο του 2020), 

εκπληρώνοντας έτσι ένα από τα προαπαιτούμενα που είχε θέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για 

την εκταμίευση της δόσης που εκκρεμεί, βάσει της συμφωνίας των δύο μερών τον Μάιο του 2020.  

Βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες, 

κυρίως στα σκέλη που αφορούν την ενίσχυση της ευθύνης των διοικητικών συμβουλίων, τον 

εσωτερικό έλεγχο και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Εισάγει ακόμη μία νέα κεφαλαιακή δομή, η 

οποία περιλαμβάνει κεφάλαια που θα λειτουργούν ως «μαξιλαράκια ασφαλείας» προκειμένου να 

βοηθούν τις τράπεζες να απορροφούν τυχόν απώλειες.  

Το νομοσχέδιο προβλέπει το δικαίωμα της Εθνικής (Κεντρικής) Τράπεζας της Ουκρανίας να 

κατατάσσει τα πιστωτικά ιδρύματα σε διαφορετικές κατηγορίες (και να θέτει αντίστοιχα 

διαφορετικές οικονομικές απαιτήσεις από αυτά) ανάλογα με το ριψοκίνδυνο των δραστηριοτήτων 

τους καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί αλλαγές στη σύνθεση των συμβουλίων των τραπεζών, εάν η 

τρέχουσα δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματική διοίκηση και τον έλεγχο στις δραστηριότητές τους.  

Τέλος, το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση των τραπεζών, την 

έγκριση της απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών σε αυτές και τις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούν σχετικά με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.  
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Κίνδυνος ξηρασίας απειλεί την ουκρανική γη – Κυβερνητικό πρόγραμμα ευρείας 

αναδάσωσης 

  

Τα δύο τρίτα της καλλιεργήσιμης γης της Ουκρανίας, απειλούνται με ξηρασία, εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής. Αυτό ανέφερε (07.06.2021) ο Υπουργός Γεωργίας της χώρας, R. Leshchenko, στο 

φόρουμ “Ukraine 30 Ecology”, συμπληρώνοντας ότι οι μήνες που ακολουθούν (Ιούλιος – Αύγουστος) 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι, καθώς ιδιαίτερα στη νότια Ουκρανία, η γη χρειάζεται αγρανάπαυση ή έστω 

χαμηλότερους ρυθμούς καλλιέργειας.  

Το βασικό πρόβλημα είναι η εν πολλοίς κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος άρδευσης των 

καλλιεργειών : είναι ενδεικτικό ότι το 1990 (λίγο πριν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας), το σύστημα 

αυτό κάλυπτε τις ανάγκες 23 εκατ. εκταρίων καλλιεργήσιμης γης, ενώ πέρσι η αντίστοιχη επιφάνεια 

μειώθηκε στα 551 χιλ. εκτάρια. Έτσι σήμερα, από το σύνολο των 41,5 εκατ. εκταρίων, το 57% 

χρειάζεται κάποιας μορφής άρδευση, είτε συνεχή (τα 18,7 εκατ. εκτάρια), είτε περιοδική (τα 4,8 

εκατ. εκτάρια). Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ξηρασίας (το οποίο το 2020 είχε κόστος έως και 4 

δισ. $ σε απώλειες σοδειών), το Υπουργείο Γεωργίας εγκαινιάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την 

αποκατάσταση αρδευτικών συστημάτων στις νότιες περιφέρειες της χώρας (Odesa, Kherson, 

Mykolaiv) και στη Zaporizhia. Μόνο στην περιφέρεια της Οδησσού, τα αρδευτικά έργα αναμένεται να 

κοστίσουν 92 εκατ. $ φέτος. Εξάλλου, στο ίσιο πλαίσιο, το Υπουργείο Γεωργίας σχεδιάζει να 

ανακατασκευάσει και να επεκτείνει τα αποστραγγιστικά συστήματα, με τη συμβολή ιδιωτικών και 

κρατικών κεφαλαίων. 

Στο πλαίσιο του ίδιου ως άνω φόρουμ, “Ukraine 30 Ecology”, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας V. Zelensky 

ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιο “Green Country”, υποσχόμενος να φυτέψει ένα δισεκατομμύριο 

δέντρα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, δημιουργώντας έτσι ένα εκατομμύριο εκτάρια δασικής 

έκτασης σε βάθος δεκαετίας. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό θα απαιτηθούν περίπου 2 δισ. 

χρίβνιες (74 εκατ. $). O Zelensky στάθηκε επίσης στους νέους κανόνες που διέπουν την αγορά 

ξυλείας στη χώρα από το Δεκέμβριο του 2019 – αγορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης ξυλείας 

αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της πλατφόρμας ProZorro - και οι 

οποίοι υποτίθεται ότι θα καταπολεμήσουν το παράνομο εμπόριο στον τομέα αυτό, προστατεύοντας 

τα δάση και αυξάνοντας τα κρατικά έσοδα (37 εκατ. $ περισσότερα έσοδα από τα κρατικά δάση, 

μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021). 

Ωστόσο δεν συμμερίζονται όλοι τον ενθουσιασμό ή την αισιοδοξία του Προέδρου, σχετικά με τα 

δάση. Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων επιμένουν ότι η παράνομη υλοτομία στα 

Καρπάθια δεν σταμάτησε ποτέ και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξίσου άσχημη, αν όχι να 

επιδεινώνεται, και επί Προεδρίας Zelensky. Μόλις τον Ιούνιο του 2020, η περιβαλλοντική οργάνωση 

“EarthSight” κατηγόρησε τη γνωστή σουηδική βιομηχανία επίπλων “IKEA” για παράνομη υλοτομία 

στην ουκρανική πλευρά των Καρπαθίων. Περαιτέρω, τον Ιούλιο του 2020, το βρετανικό 

ειδησεογραφικό δίκτυο “BBC” ανέφερε ότι η παράνομη υλοτομία ανέρχεται στο 1/3 της όλης 

σχετικής δραστηριότητας και ότι ήταν υπεύθυνη για τις καταστροφικές πλημμύρες εκείνου του μήνα 

στην Ουκρανία. Τέλος, ανησυχία για την κατάσταση των δασών στην Δυτική Ουκρανία και τις 

ανεξέλεγκτες επιπτώσεις της παράνομης υλοτομίας (πλημμύρες), εξέφρασε και ο εκτελεστικός 

διευθυντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Inger Andersen. 
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Ζ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

1/. Απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας - Ουκρανίας 

  

Στις 29.05 τ.ε. εγκαινιάστηκε μία νέα απευθείας σιδηροδρομική εμπορική σύνδεση Κίνας – 

Ουκρανίας, μία διαδρομή 8.408 χλμ. σε ένα ταξίδι διάρκειας 25 περίπου ημερών, με αφετηρία την 

πόλη Guangzhou στην επαρχία Guangdong και τελικό προορισμό την Οδησσό (πρώτη αμαξοστοιχία 

που συνδέει τη Νότιο Κίνα με την Ουκρανία και πρώτη κινέζικη αμαξοστοιχία που φτάνει στην 

Οδησσό). Η αμαξοστοιχία μετέφερε 100 περίπου κιβώτια που περιείχαν φύλλα τσαγιού, μηχανές 

γκαζόν και βραστήρες ρυζιού, εμπορεύματα δηλαδή βάρους 646 τόνων και αξίας 1,67 εκατ. $. Η 

σιδηροδρομική σύνδεση Κίνας και Ευρώπης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και εξασφαλίζει μία 

νέα εμπορική οδό μεταξύ των δύο μερών, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμη την περίοδο 

της πανδημίας. 

 

2/. Η Ε.Ε. ενέκρινε τη «Συμφωνία Ανοικτών Αιθέρων» με την Ουκρανία 

 

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε στις 28.06 τ.ε., τη Συμφωνία Ανοικτών Αιθέρων με την Ουκρανία, η 

οποία πλέον αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές φθινόπωρο, προτού κυρωθεί επίσημα από την 

Ουκρανία και τα Κοινοβούλια των κρατών μερών για να τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την επίσημη 

ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ε.Ε., η Συμφωνία θα προάγει το εμπόριο, το τουρισμό, τις 

επενδύσεις και γενικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η Ουκρανία θα κληθεί, στο πλαίσιο 

της Συμφωνίας, να υιοθετήσει τις απαιτήσεις και να εφαρμόσει τους κανόνες αεροπλοΐας της Ε.Ε. 

Την έγκριση της Συμφωνίας χαιρέτησε και ο Ουκρανός Πρόεδρος Zelensky, ο οποίος στάθηκε 

ιδιαίτερα στο γεγονός ότι διευρύνονται οι ορίζοντες των ουκρανών πολιτών, οι οποίοι θα μπορούν 

να ταξιδεύουν ευκολότερα και φθηνότερα σε περισσότερους προορισμούς.  

Ο Κοινός Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος (European Common Aviation Area - ECAA) είναι μία δέσμη 

διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες ασφαλείας 

και απελευθερώνει τις αεροπορικές μεταφορές, εξασφαλίζοντας την πιο αποτελεσματική και 

ασφαλή χρήση του εναέριου χώρου. Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία με την 

Ουκρανία ξεκίνησαν το 2013, ωστόσο η υπογραφή της καθυστέρησε επί μακρόν εξαιτίας της 

διένεξης Ισπανίας – Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το καθεστώς του αεροδρομίου του Γιβραλτάρ. 

 

Η. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1/. Η Ουκρανία διπλασίασε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΕΠ το 2020 

 

Σύμφωνα με την αρμόδια Εθνική Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, 

την περασμένη χρονιά (2020), η Ουκρανία παρήγαγε 10.219 δισ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ, διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγή της σε σχέση με το 2019 (5,570 δισ. kWh). Παράλληλα με 

την αύξηση αυτή, στην Ουκρανία παρατηρήθηκε μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

10% το 2020, οφειλόμενη στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, στη μείωση της παγκόσμιας 

ζήτησης για προϊόντα της μεταλλουργικής βιομηχανίας και στα περιοριστικά μέτρα – καραντίνα 

λόγω της πανδημίας του Covid-19.  
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2/. Η Ουκρανία σκοπεύει να περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα στο 35% των επιπέδων του 

1990, εντός δεκαετίας 

 

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων της υπό τη Συμφωνία των Παρισίων για τη Κλιματική 

Αλλαγή, η Ουκρανία προτείνει τώρα να περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα στο 35% των επιπέδων του 

1990, μέχρι το 2030. Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων, κ. R. Abramovsky κατά την παρουσία του στο φόρουμ “Ukraine 30. Ecology”, που 

έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου τ.ε. στο Κίεβο. 

Το 2020, το ποσοστό ανήλθε στο 27% των επιπέδων του 1990. Συνεπώς, για να επιτευχθεί ο 

ανωτέρω στόχος εντός δεκαετίας, απαιτείται μία επιπλέον μείωση της τάξης του 6,5%. Παρά το 

γεγονός ότι το πλάνο φαίνεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, δεδομένης της δομής της ουκρανικής βαριάς 

βιομηχανίας, οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια που αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, 

θα το καταστήσουν εφικτό. Τελικός στόχος είναι οι μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2060, λίγο αργότερα 

δηλαδή από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ουκρανία θα παρουσιάσει την πρότασή της αυτή, στην ετήσια 

σύνοδο της Συμφωνίας των Παρισίων, που θα λάβει χώρα στη Γλασκώβη το προσεχές φθινόπωρο.   

 

3/. Εισαγωγή αργού πετρελαίου από την Αλγερία  

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας πετρελαίου “JSC Ukrtransnafta”, το φετινό Ιούνιο, η 

τελευταία εισήγαγε για πρώτη φορά αργό πετρέλαιο από την Αλγερία (ποιότητα Saharan Blend). Το 

πετρέλαιο μεταφέρθηκε μέσω του αγωγού Odesa-Kremenchuk στο διυλιστήριο του Kremenchuk για 

περαιτέρω επεξεργασία.  

Πλέον, η “Ukrtransnafta”, πέραν την άντλησης αργού πετρελαίου από ουκρανικά οικόπεδα, έχει την 

εμπειρία εισαγωγής έξι τύπων πετρελαίου από το εξωτερικό : Urals (Ρωσία), Azeri Light 

(Αζερμπαϊτζάν), Bakken (ΗΠΑ, από τον Ιούλιο του 2019), El Sharara (Λιβύη, από το Νοέμβριο του 

2019), WTI (ΗΠΑ, από τον Ιούνιο του 2020) και Saharan Blend (Αλγερία). 

 

4/. Η Ουκρανία ετοιμάζεται να εγκαινιάσει πιλοτικά προγράμματα υδρογόνου το 2022 

 

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα “CEENERGYNEWS” ο Ουκρανός 

Υπουργός Εξωτερικών, D. Kuleba, η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει πιλοτικά το 2022, τα πρώτα 

προγράμματα υδρογόνου. Ήδη για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται το σχέδιο 

της εθνικής Στρατηγικής Υδρογόνου και αξιολογούν κατά πόσο το σύστημα μεταφοράς αερίου της 

Ουκρανίας, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και υδρογόνο στις χώρες της Ε.Ε.. Η Κρατική Υπηρεσία 

για την Ενεργειακή Απόδοση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας της Ουκρανίας, εκτιμά ότι η χώρα 

μπορεί να παράξει 5,5 δισ. κυβικά μέτρα «πράσινου» υδρογόνου ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι το 

2020, η Ε.Ε. ενέκρινε την στρατηγική υδρογόνου για μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, 

αναγνωρίζοντας την Ουκρανία ως βασικό εταίρο στο πλαίσιο αυτό, εξαιτίας της παραγωγικής της 

δυνατότητας που αναφέρθηκε ανωτέρω και των υποδομών που επιτρέπουν τη σύνδεση με το δίκτυο 

της Ε.Ε.. 

Εξάλλου, μετά από συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, Herman Halushchenko με 

τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) στη χώρα, Jean-Eric de Zagon, 

προέκυψε ότι η EIB ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις με την ουκρανική κυβέρνηση 

για την ανάπτυξη πρότζεκτ υδρογόνου και υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, όπως επίσης 

γενικότερα και για προγράμματα που θα βελτιώσουν την ενεργειακή της απόδοση. 
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5/. Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ 

 

α) Οι εταιρείες “VR Capital Ltd.” και “Ukraine Power Resources” εγκαινίασαν στις 18.06 τ.ε. ένα 

αιολικό πάρκο δυναμικότητας 40 MW στην περιφέρεια της Οδησσού (70 χλμ. δυτικά της πόλης της 

Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Μολδαβία, στην ιστορική περιοχή της Βεσσαραβίας). Η συνολική 

επένδυση κόστισε 60 εκατ. $., ενώ έχει ξεκινήσει και η δεύτερη φάση του έργου, προϋπολογισμού 

επιπλέον 90 εκατ. $., η οποία εντάσσεται στο πρότζεκτ αιολικής ενέργειας “Dnistrovska”. Ωστόσο, 

παρά τη συνολική επένδυση 150 εκατ. $, ο Πρόεδρος της “VR Capital Ltd.”, R. Deitz, αμερικανός με 

εικοσάχρονη επενδυτική ιστορία στην Ουκρανία, παραπονείται για την έλλειψη σταθερότητας στη 

χώρα, αναφερόμενος όχι μόνο στο ευμετάβλητο του ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και στα υψηλά 

χρέη που δημιούργησε η Ουκρανία απέναντι σε όσους ξένους επένδυσαν στις ΑΠΕ τον περασμένο 

χρόνο. Για το λόγο αυτό, αναγκάστηκε να «παγώσει» άλλα τέσσερα έργα αιολικής ενέργειας, 

συνολικού ύψους 260 εκατ. $. 

β) Στην άλλη πλευρά της χώρας, στα νοτιοανατολικά και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Zaporizhia, η 

νορβηγική εταιρεία “NBT” πρόκειται να ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι την κατασκευή της “Zophia”, 

ενός αιολικού πάρκου 75 γεννητριών, συνολικής δυναμικότητας 338 MW. Μαζί με το έτερο αιολικό 

πάρκο “Syvash” που κατασκεύασε η NBT σε συνεργασία με τη γαλλική “Total Eren” στην περιφέρεια 

Kherson (δυναμικότητας 246 MW), εκτιμάται ότι έχουν εισρεύσει στην Ουκρανία ξένα κεφάλαια 

ύψους 1 δις. $. 

γ) Τέλος, στις 02.06. τ.ε. η γαλλική “EuroCape”, μετά από δεκαετή αγώνα με την ουκρανική 

γραφειοκρατία, εγκαινίασε την πρώτη φάση (27 ανεμογεννήτριες δυναμικότητας 80 MW) 

κατασκευής ενός αιολικού πάρκου, κοντά στο χωριό Nadezhdyne της περιφέρειας Zaporizhia (στις 

ακτές της Αζοφικής Θάλασσας). Στην πλήρη ανάπτυξή του το αιολικό πάρκο θα διαθέτει 167 

ανεμογεννήτριες συνολικής απόδοσης 500 MW και θα συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα της 

ηπειρωτικής Ευρώπης.  

 

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

 

Δάνεια από Παγκόσμια Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα (σύμφωνα με ενημέρωση από τον ιστότοπό της) ενέκρινε δάνειο ύψους 100 

εκατ. $ προς την Ουκρανία, για την ενίσχυση των εξωστρεφών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της 

χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα χρήματα θα διατεθούν στις 

επιχειρήσεις ως δάνεια (με μακρότερο χρόνο αποπληρωμής σε σχέση με τα δάνεια της αγοράς) 

μέσω της κρατικής τράπεζας “Ukreximbank”, η οποία αναλαμβάνει έτσι καίριο ρόλο στην υλοποίηση 

του προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας “Access to Long Term Finance”. 

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ανατολική Ευρώπη, κ. A. 

Banerji, τα δάνεια αυτά θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα βοηθήσουν τις 

ουκρανικές ΜμΕ (που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας) να βρουν νέες αγορές για τα 

προϊόντα τους στο εξωτερικό και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Στο πλαίσιο του εν εξελίξει 

προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας “Access to Long Term Finance”, το οποίο ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 2018, έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότερες από 50 επιχειρήσεις σε όλη την Ουκρανία, 

κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων. Δάνεια ωστόσο δόθηκαν και σε 

ΜμΕ άλλων κλάδων και συγκεκριμένα σε βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων, οδοντιατρικού 

εξοπλισμού, πλαστικών συσκευασιών, επεξεργασίας ξύλου κλπ. 

Περαιτέρω, η Παγκόσμια Τράπεζα συνήψε δάνειο 350 εκατ. $ με την Ουκρανία, με στόχο την 

αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και την αποκατάσταση της ουκρανικής 

οικονομίας. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί επίσης για μία δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή 



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2021 
 

11 
 

του νόμου που αφορά την αγοραπωλησία αγροτικής γης, για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 

αγορά φυσικού αερίου καθώς και για την ενίσχυση της πιστωτικής γραμμής των τραπεζών.  

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλαίσιο της πιστωτικής 

γραμμής “EU4Business-EBRD” (χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας της τοπικής επιχειρηματικότητας), ενέκρινε δάνειο 25 εκατ. ευρώ, το οποίο 

χορηγήθηκε στην “Ukrgasbank”, με απώτερο στόχο την δανειοδότηση – παροχή ρευστότητας από 

την τελευταία σε ΜμΕ ουκρανικές επιχειρήσεις. Το 70% τουλάχιστον των ανωτέρω χρημάτων θα 

διατεθούν για επενδύσεις στις «πράσινες τεχνολογίες».  

 

 

 

 

 


