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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Νέα έρευνα για Μέτρα Εμπορικής Άμυνας από την Ουκρανία 

  

Την 1η Σεπτεμβρίου τ.ε., η Ουκρανία ξεκίνησε δύο νέες εμπορικές έρευνες σχετικά με τις σκάλες 

αλουμινίου και τα κουφώματα από PVC (PVC profiles). Στην πρώτη περίπτωση, η έρευνα αφορά 

μέτρα διασφάλισης σχετικά με εισαγωγές στην Ουκρανία κουφωμάτων από πολυβινυλοχλωρίδιο 

(PVC), ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ή εξαγωγής (πρόκειται για προϊόντα που ταξινομούνται, με 

βάση το ουκρανικό σύστημα ταξινόμησης, στις κλάσεις 3916 20 00 90 και 3925 90 80 00).  

Η δεύτερη περίπτωση αφορά έρευνα αντί – ντάμπινγκ σε σχέση με εισαγωγές στην Ουκρανία 

σκαλών από αλουμίνιο (aluminium ladders) παραγωγής Κίνας, Σλοβακίας, Πολωνίας και 

Λευκορωσίας. 

Στις αρχές Οκτωβρίου, το Υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας θα εγγράψει τα ενδιαφερόμενα να 

συμμετάσχουν στις δύο ανωτέρω έρευνες μέρη. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την σταθερή 

πρακτική της Ουκρανίας να προσφεύγει σε μέτρα εμπορικής άμυνας (κυρίως μέτρα διασφάλισης και 

αντί – ντάμπινγκ) για να προστατέψει την εγχώρια αγορά και τους ντόπιους παραγωγούς από τις 

εισαγωγές. 

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  
 

1/. Απολογισμός Προγράμματος Ιδιωτικοποιήσεων 

 

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια που είναι σε ισχύ, το Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων μεγάλης και 

μικρής κλίμακας έχει αποφέρει στα κρατικά ταμεία της Ουκρανίας έσοδα συνολικού ύψους 4,5 δισ. 

χριβνών (165 εκατ. $). Ως «μεγάλης κλίμακας» χαρακτηρίζονται οι αποκρατικοποιήσεις με τιμή 

εκκίνησης τα 250 εκατ. χρίβνες (9.2 εκατ. $), ενώ ως «μικρής κλίμακας» αυτές με τιμή πρώτης 

προσφοράς ποσό χαμηλότερο των 250 εκατ. χριβνών. Το 2021, μόνο στο πλαίσιο των 

ιδιωτικοποιήσεων μικρής κλίμακας, εκποιήθηκαν περιουσιακά στοιχεία στην τιμή των 2 δισ. χριβνών 

περίπου (74 εκατ. $). 

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός D. Shmyhal, στην κρατική υπηρεσία “UkraineInvest”, 

αρμόδια για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ουκρανία, μετά την ψήφιση του νόμου για την 

«Επενδυτική Επιμελητεία» (“Investment Nannies”) το Δεκέμβριο του 2020, έχουν υποβληθεί (προς 

εκμετάλλευση των ευνοϊκών διατάξεων που περιέχει ο νόμος για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές) 

23 επενδυτικά σχέδια ύψους περίπου 2 δισ. $ (ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν ληφθεί υπόψη ότι η εν 

λόγω υπηρεσία, UkraineInvest, εργάζεται μόλις έξι μήνες στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πρότζεκτ). 

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν εννέα σχέδια συνολικού ύψους 534 εκ. $ που αφορούν επεξεργασία 

γεωργικών προϊόντων και εννέα σχέδια συνολικού ύψους 516 εκ. $ που αφορούν την μεταποιητική 

βιομηχανία, τα οποία εκτιμάται ότι θα πραγματωθούν εντός του τρέχοντος και του προσεχούς έτους. 

Σύμφωνα με το Shmyhal, χρειάζονται ακόμη δομικές αλλαγές προκειμένου να εκτοξευτούν οι 

επενδύσεις στη χώρα. Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται στην μεταρρύθμιση του δικαστικού 

συστήματος, στην πάταξη της διαφθοράς και στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Τέλος, μεγάλη ώθηση στην ουκρανική οικονομία αναμένεται να δώσουν έργα με τη συμμετοχή 

διεθνών οργανισμών, όπως χαρακτηριστικά η «πράσινη μετάβαση» (αφορά και την σταδιακή 

απεξάρτηση της χώρας από τον άνθρακα και τον μετασχηματισμό των ανθρακοπαραγωγών 

περιοχών της Ουκρανίας), η οποία αναμένεται να προσελκύσει ξένα κεφάλαια ύψους 10 δις. ευρώ 

ετησίως.  
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2/. Τουρκικές επενδύσεις στην Ουκρανία  

 

Η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία “Onur Construction International” κέρδισε το μειοδοτικό 

διαγωνισμό για την κατασκευή του αεροδιαδρόμου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντνίπρο (“Dnipro 

International Airport”), υποβάλλοντας προσφορά 5,64 δισ. χριβνών (περίπου 212 εκατ. $). Σύμφωνα 

με το σύστημα δημόσιων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών Pro.Zorro η μόνη άλλη προσφορά που 

υποβλήθηκε ήταν της εταιρείας “Rostdorbud” (5,65 δισ. χρίβνες). 

Ο αεροδιάδρομος που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί θα έχει μήκος 3,2 χλμ και η ολοκλήρωση του 

έργου αναμένεται εντός τριετίας από την έναρξη των εργασιών.  

Εξάλλου, στις 29.09 τ.ε. υπογράφηκε, με την παρουσία του Προέδρου της Ουκρανίας V. Zelenskyy, 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της χώρας και της τουρκικής εταιρείας 

“Bayraktar” για την κατασκευή στην Ουκρανία τεχνικού κέντρου εξειδικευμένου στην συντήρηση, 

επιδιόρθωση και εκσυγχρονισμό, καθώς και στην εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση των μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) της δεύτερης. Ο Πρόεδρος Zelenskyy χαρακτήρισε πολύ 

σημαντική τη συμφωνία και ευχαρίστησε προσωπικά, εκ μέρους του ουκρανικού λαού, τον Τούρκο 

Πρόεδρο Erdoğan, για την βοήθεια που προσέφερε ο τελευταίος για την υλοποίηση της. Σύμφωνα με 

το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, το επόμενο βήμα στο ανωτέρω πλαίσιο θα είναι η υπογραφή 

μίας ουκρανό – ρωσικής συμφωνίας, για την δημιουργία παραγωγικής μονάδας που θα 

κατασκευάζει τα drones της Bayraktar στο ουκρανικό έδαφος. 

 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1/. Ρεκόρ 9ετίας στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ουκρανίας 

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας (NBU), τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα της χώρας άγγιξαν την 1η Σεπτεμβρίου τ.ε. τα 31.6 εκατ. $, σημειώνοντας ιστορικό 

εννιαετίας (από τον Απρίλιο του 2012). Μόνο τον Αύγουστο του 2021, υπήρξε αύξηση στα διαθέσιμα 

κατά 9,2% (από 28,95 δισ. $), κυρίως εξαιτίας της είσπραξης του ποσού (2,7 δις. $) που 

αντιστοιχούσε στα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα που χορήγησε στην Ουκρανία το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (βλ. ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2021).  

 

2/. Μείωση του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας το Α΄ εξάμηνο 2021 

 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας, το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της 

χώρας (οφειλές πληρωτέες εντός 12 μηνών), μειώθηκε κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2021 και 

έφτασε στα 47,3 δισ. $. Το συνολικό εξωτερικό χρέος μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο κατά 0,3%, στα 

125,3 δις. $ (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, έπεσε από το 81,2% στο 75,9%).  

 

3/. Αύξηση στις τιμές αλκοολούχων ποτών και τσιγάρων στην Ουκρανία  

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, μέσα σε διάστημα ενός 

έτους (Αύγουστος 2020 – Αύγουστος 2021), αυξήθηκαν οι τιμές των αλκοολούχων ποτών και των 

τσιγάρων στη χώρα, ως ακολούθως : α) εγχώριας παραγωγής μπίρα κατά 7,1% (πλέον η συσκευασία 

του μισού λίτρου κοστίζει κατά μέσο όρο 18,84 χρίβνες, ήτοι περίπου 0,60 ευρώ), β) κρασί κατά 4,7% 

(70,19 χρίβνες το μισό λίτρο, περίπου 2,25 ευρώ), γ) βότκα κατά 1,3% (93,70 χρίβνες το μισό λίτρο, 

περίπου 3,00 ευρώ), δ) ουκρανικά τσιγάρα με φίλτρο κατά 19,9% (πακέτο 20 τσιγάρων στις 48,85 

χρίβνες, περίπου 1,50 ευρώ) και ε) τσιγάρα άφιλτρα κατά 20,4% (πακέτο των 20 τσιγάρων στις 43,87 

χρίβνες, περίπου 1,35 ευρώ). 
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4/. Η Ουκρανία στην 49η θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας 

 

Η Ουκρανία συγκέντρωσε 35,6 μονάδες και υποχώρησε από την 45η στην 49η θέση (επί συνόλου 132 

χωρών – 32η θέση στην Ευρώπη) στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας “Global Innovation Index” για 

το 2021, τον οποίο δημοσίευσε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών). Πρόκειται για μία κατάταξη βασισμένη σε 81 

διαφορετικούς δείκτες, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι σε 7 βασικούς πυλώνες : Θεσμοί - Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και Έρευνα – Υποδομές – Ποιότητα Αγορών – Ποιότητα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – 

Γνώση και Τεχνολογία - Συνεργασία πανεπιστημίων-βιομηχανιών στο πεδίο της έρευνας. Η Ουκρανία 

καταλαμβάνει την υψηλότερη γι’ αυτή θέση (33η) στον πυλώνα «Γνώση και Τεχνολογία» και τη 

χαμηλότερη (94η) στον πυλώνα «Υποδομές». Οι πυλώνες αποτελούνται από υπο-τομείς, οι οποίοι 

είναι πιο συγκεκριμένοι. Σε αυτούς, η Ουκρανία καταλαμβάνει χαμηλή θέση στην πολιτική 

σταθερότητα (123η), στις γενικές υποδομές (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, logistics, 124η), στα 

μικροδάνεια και στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Αντίθετα, η χώρα καταλαμβάνει υψηλές θέσεις 

στο ποσοστό των γυναικών με διπλώματα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στην εξαγωγή 

υπηρεσιών ΙΤ και στα εμπορικά σήματα κατά προέλευση.  

 

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

1/. Κατάργηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας λόγω διαφθοράς  

 

Η Κρατική Πολεοδομική Υπηρεσία (Σώμα Επιθεώρησης Κτιρίων και Αρχιτεκτονικής), αρμόδια για την 

έκδοση κατασκευαστικών αδειών στην Ουκρανία και διαβόητη για την εκτεταμένη διαφθορά στους 

κόλπους της, έπαψε οριστικά να υπάρχει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο 

Υπουργός Κοινοτήτων και Χωρικής Ανάπτυξης O. Chernyshov, ο οποίος υποστήριξε ότι λόγω των 

χιλιάδων καταγγελιών εναντίον της, ήταν αναπόφευκτη η εκκαθάρισή της. Η εξέλιξη αυτή ήταν 

προδιαγεγραμμένη από τις αρχές του 2020, καθώς τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς ο τότε 

Πρωθυπουργός O. Honcharuk είχε υπολογίσει την «γκρίζα αγορά» των παρανόμως εκδοθεισών 

οικοδομικών αδειών σε 100 εκατ. χρίβνες (3,7 εκατ. $) ετησίως.   

Η εκκαθαρισθείσα Υπηρεσία θα αντικατασταθεί, ως προς τις αρμοδιότητές της, από τη νεοϊδρυθείσα 

Κρατική Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία αναμένεται να 

λειτουργεί πιο διαφανώς και περισσότερο ψηφιοποιημένα. Σημειωτέον ότι ούτε ένας από τους 198 

υπαλλήλους της παλιάς Πολεοδομίας (άπαντες απολύθηκαν) δε θα προσληφθεί στη νέα Υπηρεσία.  

 

2/. Νόμος για την από – ολιγαρχικοποίηση της Ουκρανίας 

 
Στις 23.09.2021, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σε δεύτερη ανάγνωση το σχέδιο νόμου του 

Προέδρου V. Zelensky για την «από – ολιγαρχικοποίηση» της χώρας, σε μία προσπάθεια να 

περιοριστεί η επιρροή της ελίτ των ολιγαρχών στην πολιτική ζωή της Ουκρανίας. 

Στο νομοσχέδιο ορίζεται καταρχάς η έννοια του «ολιγάρχη», ο οποίος περιγράφεται ως το πρόσωπο 

που πληροί τρεις από τις ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις : 

α) Ευθεία ανάμειξη στις πολιτικές δραστηριότητες, είτε με την κατοχή υψηλόβαθμης δημόσιας 

θέσης είτε με την στενή σχέση με υψηλόβαθμο κρατικό αξιωματούχο. Ακόμη και η χρηματοδότηση 

ενός πολιτικού κόμματος, της διαφημιστικής του εκστρατείας ή οργανώσεων διαμαρτυρίας, 

μπορούν να προσδώσουν σε ένα πρόσωπο την ιδιότητα του «ολιγάρχη» σύμφωνα με το νόμο. Στο 

πλαίσιο αυτό, όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι οφείλουν να δηλώνουν κάθε μη δημόσια 

(ιδιωτική) επαφή ή συνάντηση που έχουν με τους «ολιγάρχες». 

β) Σημαντική επιρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), η οποία μπορεί να είναι είτε άμεση, 

είτε έμμεση (δηλαδή, ακόμη κι αν το πρόσωπο δεν εμφανίζεται επισήμως ως ιδιοκτήτης του μέσου). 
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γ) Δικαιούχος μονοπωλίου που αναγνωρίζεται επίσημα από τις αντιμονοπωλιακές αρχές και 

δ) Ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων που υπερβαίνουν τα 2,2 δισ. χρίβνες (81 εκατ. $), χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τυχόν δικαιώματα σε ΜΜΕ. 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας, υπό την προεδρία του Zelensky, θα καταρτίσει 

«μητρώο ολιγαρχών», στα δε μέλη του μητρώου θα απαγορευτεί κάθε δωρεά σε πολιτικά κόμματα 

(άμεση ή έμμεση) καθώς και η συμμετοχή στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

Σημειώνεται ότι, στις 11 Μαΐου τ.ε., ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, O. Danilov, 

είχε δηλώσει ότι 13 άτομα εμπίπτουν στην έννοια του «ολιγάρχη». Χωρίς να τους κατονομάσει είναι 

βέβαιο ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται πρόσωπα όπως ο πρώην Πρόεδρος (και πολιτικός αντίπαλος 

του Zelensky), P. Poroshenko και οι μεγιστάνες R. Akhmetov, I. Kolomoisky, I. Palytsa, S. Lyovochkin, 

D. Firtash και V. Pinchuk. 

 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

1/. Αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 8,5% 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου τ.ε., η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας, αύξησε, όπως αναμενόταν το βασικό 

τραπεζικό επιτόκιο στο 8,5%, σε μία κίνηση που αποβλέπει αφενός να «χτυπήσει» τον καλπάζοντα 

πληθωρισμό (έφτασε στο 10,2%, υπολειπόμενος μόνο έναντι του αντίστοιχου ποσοστού της 

Τουρκίας, για τα κράτη της περιοχής) και αφετέρου να διαβεβαιώσει τους δανειστές της χώρας στη 

Δύση για την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.  

 

2/. Αποτελέσματα stress test ουκρανικών τραπεζών 

 

Η ολοκλήρωση των stress tests των ουκρανικών τραπεζών από την Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της 

χώρας (NBU) για το 2021, έδειξε ότι αυτές είναι πλέον περισσότερο ανθεκτικές σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις από το εξωτερικό (μεταξύ άλλων, τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν διερεύνησαν τις 

αντιδράσεις των τραπεζών σε περίπτωση ραγδαίας οικονομικής ύφεσης, καταστροφών και 

κατάρρευσης της βιομηχανίας), κυρίως λόγω υψηλότερης κεφαλαιοποίησης και βελτιωμένου 

χαρτοφυλακίου δανείων.   

Στα stress tests συμμετείχαν 30 ουκρανικές τράπεζες, που κατέχουν το 93% του συνόλου των 

τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στη χώρα. Σύμφωνα με την NBU, παρά την κρίση λόγω της 

πανδημίας, ο τραπεζικός τομέας της Ουκρανίας εμφανίζεται γενικά έτοιμος για την σχεδιαζόμενη 

αύξηση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Παρά ταύτα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, καθώς 20 από 

τις 30 τράπεζες παρουσίασαν προβλήματα σχετικά με τους κεφαλαιακούς τους κινδύνους, την 

έλλειψη κεφαλαίων κ.α.. Καθώς τα δύο τελευταία χρόνια οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις 

ουκρανικές τράπεζες μειώθηκαν κατά 32,1 δισ. χρίβνες (1,2 δισ. $), η NBU προσπαθεί να 

διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση αυτών ή τουλάχιστον την μείωση των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται τα τραπεζικά ιδρύματα, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 

τραπεζικού τομέα.  

 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1/. Οι επενδύσεις κεφαλαίων στον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας ξεπέρασαν το 1 δις. $ 

το πρώτο εξάμηνο του 2021  

 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, το 

συνολικό ποσό των κεφαλαίων που επενδύθηκαν στον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας ανήλθε στα 
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28,28 δισ. χρίβνες, άλλως 1,05 δισ. $ (υπενθυμίζεται ότι κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, οι 

επενδύσεις στον αγροτικό τομέα μειώθηκαν το 2020 κατά 53,3% σε σχέση με το 2019). Το 67,5% 

αυτών των κεφαλαίων επενδύθηκε στη γεωργία (+17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2020), το κυνήγι και τις σχετικές υπηρεσίες, το 31,4% στην παραγωγή τροφίμων, ποτών και καπνικών 

προϊόντων και το 1,1% στη διαχείριση των δασών (+271,4% σε σχέση με το 2020). 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή του Ινστιτούτου, M. Kisil, μέχρι το τέλος του έτους τα 

κεφάλαια στον αγροτικό τομέα αναμένεται να φτάσουν τα 47-52 δισ. χρίβνες (1,75 – 1,93 δισ. $).  

 

2/. Δραστική μείωση των οικονομικών απωλειών λόγω παράνομης υλοτομίας  

 

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Δασικών Πόρων της Ουκρανίας, το διάστημα Ιανουαρίου – 

Ιουνίου 2021 κόπηκαν παράνομα στη χώρα περίπου 9.000 κυβικά μέτρα δασικών πόρων, οδηγώντας 

σε απώλειες εσόδων ύψους 71 εκατ. χριβνών (2,66 εκατ. $), ήτοι κατά έξι φορές χαμηλότερες σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (56 χιλ. κυβικά μέτρα και απώλειες 445 εκατ. χριβνών – το 

2019 παράνομη υλοτομία 112 χιλ. κυβικών μέτρων δασικών πόρων). Τις περισσότερες απώλειες 

λόγω παράνομης υλοτομίας για το 2021 υπέστησαν μέχρι τώρα οι περιφέρειες Kharkiv (14,5 εκατ. 

χρίβνες), Zakarpattia (11,3 εκατ.) και Kherson (11 εκατ.). 

Περαιτέρω, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, από την αρχή 

του έτους (2021) έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την παράνομη υλοτομία 43 άτομα, 

μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των κρατικών δασικών υπηρεσιών. 

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια μίας ειδικής επιχείρησης στις περιφέρειες Kirovohrad, Cherkasy 

και Rivne, η Υπηρεσία Ασφαλείας κατόρθωσε να εξαρθρώσει μία εγκληματική οργάνωση που 

δρούσε διαπεριφερειακά και αποτελούνταν από κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους 

εμπορικών εταιρειών με αντικείμενο τις εξαγωγές ξυλείας. Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση, τα 

μέλη της οποίας εξήγαγαν λαθραία μεγάλες ποσότητες ξυλείας από τα ουκρανικά σύνορα, 

υπολογίζεται ότι προξένησε οικονομική ζημία άνω των 200 εκατ. χριβνών (περίπου 8 εκατ. $) στο 

κράτος. 

 

3/. Ανακόπτεται λόγω φορολογίας η ανάπτυξη της αγοράς προϊόντων θέρμανσης καπνού  

 

Η αγορά προϊόντων θέρμανσης καπνού, αφού γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη εντός του 2020 (80%), 

παρουσιάζει ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους υστέρηση, λόγω ενός ειδικού φόρου 

κατανάλωσης που επιβλήθηκε στα συγκεκριμένα είδη από την 01.01.2021. Σύμφωνα με τον Έλληνα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της καπνοβιομηχανίας “Philip Morris Ukraine” Κ. Σαλβάρα, η επιβολή του 

ειδικού φόρου και η συνακόλουθη αύξηση της τιμής, επέδρασαν σε μία μείωση των περσινών 

ρυθμών ανάπτυξης μέχρι εκμηδενίσεώς των. Αντίστοιχα και τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από τις 

πωλήσεις προϊόντων θέρμανσης καπνού αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2021 να υποχωρήσουν 

έως και 70% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Σαλβάρας, 

παρατηρείται πλέον στην ουκρανική αγορά το φαινόμενο της λαθραίας εισαγωγής και διακίνησης 

προϊόντων θέρμανσης καπνού από τις γειτονικές χώρες, όπου η τιμή τους είναι χαμηλότερη. 

Πρόκεται για το ίδιο φαινόμενο που παρατηρήθηκε και με τα κλασικά τσιγάρα, όταν επιβλήθηκε και 

σε αυτά βαρύς ειδικός φόρος κατανάλωσης και αυξήθηκε απότομα η τιμή τους : η λαθραία αγορά 

τσιγάρων αύξησε το ποσοστό της επί του συνόλου από 2,3% το 2017, στο 15,9% σήμερα. 

Για τους λόγους αυτούς, η εταιρεία πρότεινε στην ουκρανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τα σχέδιά 

της για επιβολή ακόμη μεγαλύτερου ειδικού φόρου κατανάλωσης (πέραν αυτού που επιβλήθηκε 

κατά τα ανωτέρω), αποτρέποντας έτσι για το προσεχές μέλλον μία επιπλέον αύξηση στις τιμές των 

συγκεκριμένων προϊόντων, επ’ ωφελεία των κρατικών εσόδων, της υγείας των καπνιστών και της 

οικονομικής ανάπτυξης του κλάδου.  
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Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1/. Η Ukrtransnafta ξεκίνησε τη μεταφορά βρετανικού αργού πετρελαίου 

  

Όπως έγινε γνωστό με βάση δελτίο τύπου της εταιρείας πετρελαίου, η “Ukrtransnafta JSC” ξεκίνησε 

(για πρώτη φορά) τη μεταφορά βρετανικού αργού πετρελαίου “Flotta Gold”, το οποίο παράγεται 

κοντά στις νήσους Ορκάδες, ανοιχτά της Σκωτίας. 

Το βρετανικό αργό πετρέλαιο, που έχει ήδη εισαχθεί στο σύστημα μεταφοράς πετρελαίου της 

Ουκρανίας, θα μεταφερθεί στο διυλιστήριο του “Kremenchuk” μέσω του αγωγού Odesa-

Kremenchuk. Πρόκειται για την όγδοη κατηγορία αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω του 

ουκρανικού δικτύου. Σημειώνεται ότι το πρώτο μισό του 2021, η “Ukrtransnafta JSC” μετέφερε 7,1 

εκατ. τόνους πετρελαίου, 3,3% λιγότερα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020.  

 

2/. Η Ουκρανία καταναλώνει ετησίως 22-23 δισ. κυβικά μέτρα αερίου  

 

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό D. Shmyhal, η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ουκρανία 

ανέρχεται σε 22-23 δισ. κυβικά μέτρα, εκ των οποίων μόλις τα 13 παράγονται στην χώρα, είτε από 

την Navtogaz είτε από άλλες ιδιωτικές ουκρανικές εταιρείες. Στην ουσία η εγχώρια παραγωγή 

καλύπτει κατά 90-95% τις ανάγκες του πληθυσμού (οικιακές), οι οποίες ανέρχονται στα 14 δισ. 

κυβικά μέτρα.  

 

3/. Η Ουκρανία μπορεί να παράγει ετησίως 9,5 δισ. κυβικά μέτρα βιοαερίου  

 

Όπως ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Βιοενέργειας, G. Geletukha, κατά τη 

διάρκεια του φόρουμ ‘Ukrainian Biomethane: How to Use Bioenergy Potential’, η Ουκρανία έχει τη 

δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 9,5 δισ. κυβικών μέτρων βιοαερίου, από γεωργικά απόβλητα, 

οικιακά απορρίμματα και απορρίμματα τροφίμων, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό το 25% των 

αναγκών της σε φυσικό αέριο. Σημειωτέον ότι στις αρχές του 2021, λειτουργούσαν στη χώρα 51 

σταθμοί παραγωγής βιοαερίου, συνολικής ισχύος 103.4 megawatts. 

 

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

 

1/. 1,2 δις. $ από την USAID στην Ουκρανία τα τελευταία επτά χρόνια  

 

Η Διεθνής Αναπτυξιακή Εταιρεία των ΗΠΑ (“United States Agency for International Development –

USAID”) έχει διαθέσει στην Ουκρανία περισσότερα από 3 δις. $ από την ανεξαρτησία της χώρας, εκ 

των οποίων το 1,2 δισ. τα τελευταία επτά χρόνια (από το 2014), όπως ανέφερε σχετικά σε 

τηλεοπτική της συνέντευξη η Αναπληρώτρια Διαχειρίστρια του Γραφείου της USAID για την Ευρώπη 

και την Ευρασία, Margot Ellis. Η ίδια προσέθεσε ότι εντός του 2021 θα διατεθεί το ποσό των 220 

εκατ. $, το οποίο προορίζεται (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) να καλύψει τόσο ανθρωπιστικές 

ανάγκες, που αφορούν στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, όσο και να χρηματοδοτήσει 

μακροχρόνιες επενδύσεις για την εδραίωση στην Ουκρανία δημοκρατικών θεσμών.    

 

2/. Επίσημη επίσκεψη Ζελένσκυ στις ΗΠΑ – Υπογραφή σημαντικών συμφωνιών 

 

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στις Η.Π.Α., επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, ο 

Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκυ, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί για πρώτη φορά με τον 

αμερικανό Πρόεδρο J. Biden. Στο περιθώριο της συνάντησης αυτής, υπογράφηκαν σημαντικές 

διμερείς συμφωνίες σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς.  



Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου – Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2021 
 

7 
 

Ειδικότερα, υπογράφηκε μεταξύ του Ουκρανού Υπουργού Οικονομίας, O. Liubchenko, και της 

αμερικανίδας ομολόγου του, G. M. Raimondo, Μνημόνιο Κατανόησης για Εμπορική Συνεργασία. Το 

Μνημόνιο προβλέπει την προώθηση της εμπορικής συμμετοχής ουκρανικών εταιρειών στην 

αμερικανική οικονομία και το αντίστροφο (με την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών επιχειρηματικών 

σχεδίων και τη συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις και στις δύο χώρες). Οι τομείς συνεργασίας που 

αφορά το Μνημόνιο είναι, μεταξύ άλλων, η ενέργεια, οι υποδομές, η ψηφιακή οικονομία, η άμυνα 

και η πολιτική προστασία, τα τελωνεία και ο συνοριακός έλεγχος, η κυβερνοασφάλεια, ο ιατρικός 

εξοπλισμός και τα φάρμακα.  

Επίσης υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας της Ουκρανίας με 

την US Export-Import Bank για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό 

προβλέφθηκε το ενδεχόμενο απευθείας δανείων από την Eximbank (συνολικού ποσού 3 δισ. $) για 

την χρηματοδότηση αμερικανικών εξαγωγών στην Ουκρανία. 

Περαιτέρω, Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κρατικής Διαστημικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας 

(State Space Agency) και της αντίστοιχης αμερικανικής υπηρεσίας (US Department of Defense Space 

Command) εγκαινιάζει συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο διαστημικών προγραμμάτων, 

καλύπτοντας θέματα όπως η ασφάλεια των διαστημικών πτήσεων και η παροχή υπηρεσιών και 

πληροφοριών επάνω στο πρόγραμμα “Space Situational Awareness” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Διαστήματος (ESA).  

Εγκαινιάστηκε στρατηγικός διάλογος για την ενέργεια και το κλίμα μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας 

των δύο χωρών, στο πλαίσιο του οποίου αποφασίστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στο ενεργειακό 

τομέα (καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και «πράσινος μετασχηματισμός») και συζητήθηκαν 

οι ουκρανικές ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η ανεύρεση αποτελεσματικών 

μέσων διασφάλισης κατά της πρακτικής της Ρωσίας να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο 

(τονίστηκε η σημασία της καθιέρωσης τριμερών συμβουλευτικών διασκέψεων μεταξύ Ουκρανίας – 

Γερμανίας – Η.Π.Α., για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και της διατήρησης 

της Ουκρανίας ως χώρας transit). 

Συμφωνίες υπογράφηκαν ακόμη στον αγροτικό τομέα (για την παραγωγή αρδευτικών συστημάτων 

στην Ουκρανία, με αμερικανική τεχνογνωσία) και στον τομέα της υγείας (συνεργασία με τους 

αμερικανικούς κολοσσούς General Electric, Medtronic and MSD, επ’ ωφελεία του ουκρανικού 

συστήματος υγείας). 

Τέλος, συνάφθηκαν τρεις συμβάσεις από την κρατική αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, 

“Ukroboronprom”, με ιδιωτικές εταιρείες από τις Η.Π.Α. (“Lockheed Martin Corporation”, “Harris 

Global Communications Inc” και “Day & Zimmermann Lone Star LLC”), συνολικού ύψους 2,5 δισ. $. 

 

3/. Συμφωνίες Ουκρανίας - IBRD συνολικού ύψους 411 εκατ. $ 

 

Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο της ουκρανικής κυβέρνησης και επιβεβαίωσε ο 

Πρωθυπουργός της χώρας, Denys Shmyhal, στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, η Ουκρανία υπέγραψε δύο 

συμφωνίες συνολικού ποσού 411 εκατ. $ με τη Διεθνή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης 

(“International Bank for Reconstruction and Development – IBRD”, κατά τη διάρκεια συνάντησης του 

κ. Shmyhal με την Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, 

Anna Bjerde). Η πρώτη συμφωνία, αφορά δάνειο ύψους 200 εκατ. $ για την ανάπτυξη της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ουκρανία. Η έτερη συμφωνία, ύψους 211 εκατ. $, αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας (και ειδικότερα στην εγκατάσταση 

υβριδικών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ukrhydroenergo PJSC), ενόψει της 

ενσωμάτωσής του στο Ευρωπαικό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ENTSO-E). 
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4/. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί 600 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία  

 

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ουκρανίας V. Zelensky, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση 600 εκατ. ευρώ στη χώρα, ως δεύτερη δόση της 

χρηματοοικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19, 

συνολικού ποσού 1,2 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι η 

Ουκρανία έλαβε την πρώτη ισόποση (600 εκατ. ευρώ) δόση τον Δεκέμβριο του 2020.  

 

Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Πρώτη εμπορική αμαξοστοιχία από την Ουκρανία στην Κίνα 

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου, η Ουκρανία απέστειλε την πρώτη εμπορική αμαξοστοιχία στην Κίνα. Η 

αμαξοστοιχία, η οποία αποτελείται από 40 εμπορευματοκιβώτια με ξυλεία, αναμένεται να διασχίσει 

απόσταση 10.000 χλμ. και να διέλθει από την επικράτεια τεσσάρων χωρών, προτού φτάσει στον 

προορισμό της μετά από 18 ημέρες. Όπως ανέφερε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της 

Ουκρανίας, “Ukrzaliznytsia”, υπάρχει η πρόθεση να καθιερωθεί τακτικό δρομολόγιο για την 

μεταφορά εμπορευμάτων προς την Κίνα (σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αντίστροφης διαδρομής, 

στα μέσα Σεπτεμβρίου, έφτασε στην Ουκρανία το 50ο εμπορικό τρένο από την Κίνα). 

 

 

 


