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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Ουκρανίας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, η Κίνα 

παραμένει, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο βασικός εμπορικός εταίρος της χώρας. Ο 

συνολικός όγκος συναλλαγών (αγαθά) με τον ασιατικό γίγαντα για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 

2021 έφτασε τα 8,85 δισ. $ (περίπου 4,28 δισ. $ εξαγωγές Ουκρανίας – 14,3% του συνόλου - και 4,57 

δισ. $ εισαγωγές από την Κίνα – 14,6% του συνόλου). Υπενθυμίζεται ότι το 2020, ο συνολικός όγκος 

εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών είχε ανέλθει στα 15,4 δισ. $, νούμερο που αναμένεται να 

ξεπεραστεί τη φετινή χρονιά. Στη δεύτερη θέση των εμπορικών εταίρων της Ουκρανίας βρίσκεται η 

Πολωνία : οι εξαγωγές προς την όμορη χώρα ανέρχονται στα 2,37 δισ. $, ενώ οι εισαγωγές από αυτή 

στα 2,26 δισ. $ (σύνολο 4,63 δισ. $). Στην τρίτη θέση έρχεται η Γερμανία με συνολικό όγκο εμπορίου 

4 δισ. $ (εξαγωγές 1,2 δισ. $ - εισαγωγές 2,8 δισ. $) και έπονται Ρωσία (3,94 δισ. $, 1,52 δισ. $ οι 

εξαγωγές της Ουκρανίας και 2,42 δισ. $ οι εισαγωγές από Ρωσία) και Τουρκία (3,14 δισ. $, εξαγωγές 

1,79 δισ. $ - εισαγωγές 1,35 δισ. $).  

Γενικά, το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι συνολικές εξαγωγές της Ουκρανίας (αγαθά) ανήλθαν σε 29,92 

δις. $ (αυξημένες κατά 30,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020) και οι εισαγωγές της σε 

31,25 δις. $ (+28% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020). Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε στο 

1,33 δισ. $ έναντι 1,52 δισ. $ πέρσι. 
Τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι τα 

σιδηρομεταλλεύματα (7,55 δις. $) και τα δημητριακά (5 δισ. $). 

 

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  

 

1/. Επένδυση της “Cargill” στο λιμάνι “Pivdennyi” 

 

Ο αμερικανικός κολοσσός “Cargill”, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων παγκοσμίως, 

απέκτησε στις αρχές Αυγούστου τ.ε. το 51% του τερματικού σταθμού σιτηρών “Neptune” στο λιμάνι 

“Pivdennyi” (το συγκεκριμένο λιμάνι έχει τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση μεταξύ των λιμένων της 

Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα). Σχεδιασμένος για τη διαχείριση έως και 5 εκατομμυρίων τόνων 

δημητριακών ετησίως, ο σταθμός διαθέτει θέση ελλιμενισμού βάθους 16 μέτρων και αποτελεί, 

σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του μειοψηφικού (πλέον) πακέτου μετοχών, A. Stavnitser της “M.V. Cargo 

LLC” το δεύτερο μεγαλύτερο τερματικό σταθμό σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε η 

εταιρεία “Cargill”, ο “Neptune”, με τις υποδομές που διαθέτει, προσφέρει στους Ουκρανούς αγρότες 

και τα προϊόντα τους, πρόσβαση σε νέες, απομακρυσμένες περιοχές.  

 

2/. Αναβολή του πλειστηριασμού για την πώληση της “United Mining and Chemical 

Company” 

 

Ο προγραμματισμένος για τις 31 Αυγούστου 2021 πλειστηριασμός για την πώληση – ιδιωτικοποίηση 

της μεγαλύτερης παραγωγού τιτανίου στην Ευρώπη, της “United Mining and Chemical Company”, με 

ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς τα 125 εκατ. $ ματαιώθηκε, με πιθανότερη νέα ημερομηνία 

διεξαγωγής την 29.10.2021 (με νέα τιμή πρώτης προσφοράς τα 136 εκατ. $).  

Πλέον ειδικότερα, ο πλειστηριασμός που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα, καθώς αφορούσε το 

σημαντικότερο υπό ιδιωτικοποίηση κρατικό περιουσιακό στοιχείο, ματαιώθηκε λόγω έλλειψης 

επαρκών συμμετοχών – μία μόνο έγκυρη προσφορά είχε υποβληθεί μέχρι τις 27.08.2021, καθώς δύο 
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επιπλέον ενδιαφερόμενοι αποκλείστηκαν λόγω μη ορθής υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών εγγράφων.  

Σύμφωνα με τον V. Strukov, διευθυντικό στέλεχος της “BDO Corporate Finance”, βρετανικής 

συμβουλευτικής εταιρείας που συνεργάζεται με το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας για τη συγκεκριμένη 

ιδιωτικοποίηση, υπήρξαν πολλοί δυνητικά ενδιαφερόμενοι αγοραστές (ακόμη και από το εξωτερικό 

και συγκεκριμένα την Ιαπωνία και την Αυστραλία) ωστόσο δεν υπήρξε ο αναγκαίος χρόνος για να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβληθούν οι προσφορές.   

Η Ουκρανία κατέχει το 1/5 των παγκοσμίων κοιτασμάτων τιτανίου και η εταιρεία “United Mining 

Chemical Company”, εξάγει κάθε χρόνο 300.000 τόνους τιτανίου από τις δύο μονάδες της που 

βρίσκονται στην περιφέρεια του Zhytomyr και στη μικρή πόλη Vilnohirsk, στην περιφέρεια 

Dnipropetrovsk. Το 90% της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά εξαγωγές, ενώ το μετάλλευμα που 

εξορύσσεται χρησιμοποιείται κατά τα 2/3 στην παραγωγή κεραμικών, βαφών και βερνικιών και κατά 

το 1/3 πωλείται στην αμερικανική εταιρεία χημικών “Chemours”, δυνάμει μακροχρόνιου 

συμβολαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα κοιτάσματα τιτανίου τα εκμεταλλευόταν επί 

μακρόν η εταιρεία “Crimea Titan”,  η οποία ανήκε στον ολιγάρχη D. Firtash (βρίσκεται εξόριστος στη 

Βιέννη τα τελευταία επτά χρόνια). Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το ουκρανικό 

κράτος απέκτησε το 2014 τον έλεγχο των ανωτέρω μονάδων και δημιούργησε την “United Mining 

Chemical Company”.  

 

Γ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1/. Ρεκόρ τριετίας στον πληθωρισμό 

 

Όπως ανέφερε σχετικά η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας, ο πληθωρισμός στη χώρα 

άγγιξε τον Ιούλιο το 10,2%, το υψηλότερο επίπεδο τα τρία τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η Εθνική 

Τράπεζα της Ουκρανίας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το Σεπτέμβριο το 11,2%. Ως βασική 

αιτία για την άνοδο αυτή αναφέρεται η εκτόξευση των τιμών στο πεδίο της ενέργειας : τον τελευταίο 

χρόνο το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 164%, η ηλεκτρική ενέργεια κατά 37% και η βενζίνη κατά 34%. 

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης κατά το ίδιο διάστημα οι τιμές ορισμένων βασικών διατροφικών αγαθών, 

όπως η ζάχαρη (+83,5%), το ηλιέλαιο (+79%) και τα αυγά (+33%). Αντίθετα, φέτος το καλοκαίρι 

υποχώρησαν οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών.   

 

2/. Αναβάθμιση της Ουκρανίας από τον οίκο αξιολόγησης “Fitch”  

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας, ο διεθνής οίκος 

αξιολόγησης “Fitch” αναθεώρησε την προοπτική της ουκρανικής οικονομίας από σταθερή σε θετική, 

επιβεβαιώνοντας το επίπεδο “B” της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. 

Πλέον ειδικότερα, στην έκθεση της “Fitch” υπάρχει η πρόβλεψη ότι το 2021, το δημόσιο χρέος της 

γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα συρρικνωθεί στο 50% (ήτοι κατά 3,9 εκατοστιαίες 

μονάδες), εξαιτίας της υπεραπόδοσης στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού. Αντίστοιχα θα 

μειωθεί και το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, από 5,7% το 2020 σε 4,0% του ΑΕΠ το 2021 (έναντι 

στόχου για έλλειμμα της τάξης του 5,1%). Περαιτέρω, παρατηρείται ότι τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα έχουν ανοδική τάση, ενώ η Ουκρανία φαίνεται να διατηρεί την πρόσβασή της σε διεθνή 

χρηματοδότηση, παρά την μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ. Τέλος, ο οίκος 

αξιολόγησης αναφέρεται στη συνετή δημοσιονομική πολιτική που εξασφαλίζει μακροοικονομική 

σταθερότητα.  

Ο Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, S. Marchenko, καλωσόρισε με θερμά λόγια την απόφαση 

της “Fitch” και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για σταθερότητα των δημοσίων 
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οικονομικών που θα φέρει ως αποτέλεσμα ακόμη καλύτερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής της 

ικανότητας στο μέλλον.  

 

3/. Αύξηση του ΑΕΠ της Ουκρανίας κατά 1,7% το πρώτο εξάμηνο του 2021 

 

Το ΑΕΠ της Ουκρανίας αυξήθηκε κατά 1,7% το πρώτο εξάμηνο του 2021 (σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020), σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας της χώρας. 

Αυτό μεταφράζεται σε μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2021, μετά την πτώση 

2,2% το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου τρέχοντος έτους.  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας της Ουκρανίας, O. Liubchenko, οι βασικοί παράγοντες που 

συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν η θετική εικόνα όλων των κλάδων της οικονομίας (με την 

εξαίρεση του αγροτικού τομέα), η αυξημένη δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου, η 

εγκαινίαση ενός ευνοϊκού δανειακού προγράμματος υποθηκών, η συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση 

του «Μεγάλου Κατασκευαστικού Προγράμματος» της κυβέρνησης και η ευνοϊκή κατάσταση στις 

διεθνείς αγορές αγαθών. Επίσης, στο θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του έτους έπαιξε 

κρίσιμο ρόλο και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, εξαιτίας της χαλάρωσης των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και της υψηλής ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών. Στόχος 

της κυβέρνησης, κατά τον Υπουργό, είναι στο τέλος του έτους το ΑΕΠ να έχει αυξηθεί κατά 4% 

τουλάχιστον σε σχέση με το 2020 (η πλέον πρόσφατη πρόβλεψη της Εθνικής Τράπεζας της 

Ουκρανίας κάνει λόγο για ανάπτυξη του 3,8%). 

 

4/. Αύξηση της κερδοφορίας των ουκρανικών επιχειρήσεων κατά 76% το πρώτο εξάμηνο 

του 2021  

 

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, D. Shmyhal στο πλαίσιο κυβερνητικής σύσκεψης 

στις 26.08 τ.ε., το πρώτο εξάμηνο του 2021, η κερδοφορία των μεγάλων και μεσαίων ουκρανικών 

επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 76% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και ανήλθε στα 462 

δισ. χρίβνες (UAH – περίπου 14,43 δις. ευρώ με ισοτιμία 1 ευρώ = 32 UAH), επιβεβαιώνοντας ότι η 

οικονομία της χώρας συνέρχεται από την κρίση.  

 

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1/. Σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το πρώτο εξάμηνο του 2021  

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις 

ουκρανικές τράπεζες μειώθηκαν κατά 25 δισ. χρίβνες (UAH, περίπου 780 εκ. ευρώ) και αντιστοιχούν 

πλέον στο 37,2% του συνόλου (από 41% στο τέλος του 2020 – πτώση 3,8% σε ένα εξάμηνο, το 

καλύτερο αποτέλεσμα από την αρχή του 2017). 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κρατικές τράπεζες, οι οποίες παρά τη 

μείωση των προβληματικών δανείων κατά 15 δισ. UAH στο χαρτοφυλάκιό τους, συσσωρεύουν 

ακόμη το 70% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (τη στιγμή που η μείωση του 

ποσοστού των δανείων αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ 

συνιστά και αγκάθι στις διαπραγματεύσεις της χώρας με το ΔΝΤ). Αντίθετα, οι ουκρανικές ιδιωτικές 

τράπεζες κατάφεραν να ρίξουν το ποσοστό των προβληματικών δανείων κάτω από το 12%. 

 

2/. Η PrivatBank πιο κερδοφόρα τράπεζα στην Ουκρανία για το πρώτο εξάμηνο 2021 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της χώρας, οι πλέον κερδοφόρες τράπεζες στην 

Ουκρανία, για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, ήταν κατά σειρά η “PrivatBank” (11,6 δισ. 
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UAH – περίπου 360 εκατ. ευρώ), η Raiffeisen Bank (2,3 δισ. UAH – περίπου 72 εκατ. ευρώ) 2.3 

billion), η Sberbank (2,1 δισ. UAH – περίπου 65 εκατ. ευρώ), η First Ukrainian International Bank (1,98 

δισ. UAH – περίπου 62 εκατ. ευρώ) και η Universal Bank (1,6 δισ. UAH – περίπου 50 εκατ. ευρώ). 

Από την άλλη, οι τράπεζες με τις μεγαλύτερες απώλειες το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 

η Pravex Bank (91,4 εκατ. UAH – περίπου 2,8 εκατ. ευρώ), η Zemelnyi Capital Bank (52,99 εκατ. UAH – 

περίπου 1,65 εκατ. ευρώ) και η Unex Bank (21,2 εκατ. UAH – περίπου 660 χιλ. ευρώ). 

 

Ε. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1/. Αύξηση των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ουκρανία το πρώτο 

εξάμηνο του 2021  

 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Γαλακτοκομικών Επιχειρήσεων Ουκρανίας, V. Chaharovsky, 

τους πρώτους έξι μήνες του 2021, η παραγωγή γάλακτος στη χώρα μειώθηκε κατά 5,6% σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Μείωση παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αγελάδων, που 

έπεσε στο 1,66 εκατ. ζώα, αλλά και στην παραγωγή συναφών προϊόντων όπως το βούτυρο και η 

σκόνη γάλακτος. Αντίθετα, αυξήθηκαν οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από το εξωτερικό, 

φτάνοντας τα 165 εκατ. $ (+25 εκατ. $ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020). Τα αποτελέσματα 

αυτά, σύμφωνα με τον Chaharovsky, οφείλονται στην ανεπαρκή στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας 

από το κράτος. Το επίπεδο οικονομικής βοήθειας (1,2 δισ. UAH ετησίως, περίπου 44,5 εκατ. $) δεν 

καλύπτει τις παρούσες ανάγκες, με συνέπεια να βαθαίνει η κρίση στον κλάδο. Σημειωτέον ότι και το 

2020 είχε σημειωθεί μείωση της παραγωγής γάλακτος κατά 7,6% σε σχέση με το 2019.   

 

2/. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής για πέμπτο συνεχή μήνα στην Ουκρανία 

 

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας, ο Ιούλιος του 2021 ήταν ο πέμπτος 

συνεχής μήνας με αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα. Έτσι, από την αρχή του έτους και 

για το πρώτο επτάμηνο αυτού, η συνολική αύξηση έχει ανέλθει στο 1,8% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στους επιμέρους τομείς, παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής 1,8% 

στη μεταποίηση, 1,7% στη μεταλλευτική (εξορυκτική) βιομηχανία και 1,7% στην ενέργεια 

(ηλεκτρισμός, αέριο κλπ). Ειδικά για τον Ιούλιο, η αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή αποδόθηκε 

στην ευνοϊκή κατάσταση στις ξένες αγορές αλλά και στη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης για 

συγκεκριμένα αγαθά στην εγχώρια αγορά. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τελευταία έτη (2019 και 2020) 

υπήρξε κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα (1,8% και 5,2% αντίστοιχα). 

 

3/. H γεωργία ήταν η πιο επικερδής οικονομική δραστηριότητα στην Ουκρανία το 2020 – 

άλλες ειδήσεις του κλάδου 

 

Όπως ανέφερε το Εθνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, το 2020 η γεωργία ήταν η 

πιο επικερδής οικονομική δραστηριότητα στην Ουκρανία, αποφέροντας καθαρά κέρδη 3 δισ. $. 

Μάλιστα, το 83% των αγροκτημάτων αποκόμισε κέρδη, ενώ μόλις το 17% αυτών εμφάνισε ζημίες. 

Το προηγούμενο έτος, η Ουκρανία μείωσε τις εξαγωγές βιολογικών τροφίμων κατά 30% (συνολικά 

εξήγε 332 χιλ. τόνους), ωστόσο αποκόμισε κέρδη κατά 8% μεγαλύτερα από το 2019 (συγκεκριμένα 

204 εκατ. $). Το 73% των εξαγωγών βιολογικών τροφίμων κατευθύνθηκε στις χώρες της Ε.Ε. (η 

Ουκρανία είναι, μετά το Εκουαδόρ, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Κίνα, ο τέταρτος προμηθευτής 

της Ε.Ε., σε ότι αφορά τα βιολογικά τρόφιμα). 

Οι 25 μεγαλύτερες αγροτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας ελέγχουν το 9% της καλλιεργήσιμης γης της 

χώρας, σύμφωνα με έρευνα της “Concorde Capital”. Οι πέντε πρώτες εξ αυτών είναι : α) “Kernel” - 

510,000 εκτάρια, β) “Ukrlandfarming” - 475,000 εκτάρια, γ) “MHP” - 370,000 εκτάρια, δ) 
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“Agroprosperis” -  300,000 εκτάρια και ε) “Astarta” - 243,000 εκτάρια (σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών των εκτάσεων μισθώνεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και δεν ανήκει σε αυτές).  

Εντός του Σεπτεμβρίου 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί στο λιμάνι της Οδησσού, η κατασκευή ενός 

τερματικού σταθμού διαχείρισης δημητριακών (αποτελούμενου από 33 αποθήκες), συνολικού 

προϋπολογισμού 100 εκατ. $.. Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία “Brooklyn-Kiev” και την 

γαλλο - ολλανδική “Louis Dreyfus Company”, εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων. Ο νέος τερματικός θα 

έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης 241 χιλ. τόνων εμπορευμάτων και ετήσια 

χωρητικότητα πλοίων τέσσερα εκατ. τόνους.  

 

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

1/. Ένας χρόνος λειτουργίας για τη γραμμή φέριμποτ που συνδέει Ουκρανία και 

Ρουμανία 

 

Στις 10 Αυγούστου τ.ε. συμπληρώθηκε ένα έτος λειτουργίας της γραμμής φέριμποτ που διασχίζει το 

Δούναβη στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας, συνδέοντας την πόλη της Orlivka (Ουκρανία) 

με τη ρουμανική Isaccea και εισάγοντας μία παρακαμπτήρια οδό που μειώνει το ταξίδι μεταξύ των 

δύο χωρών κατά 100 χλμ.. Σύμφωνα με στοιχεία του «Κέντρου για Στρατηγικές Μεταφοράς» 

(“Center for Transportation Strategies”), κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, διαπεραιώθηκαν με το 

φέριμποτ 43.876 επιβάτες και 31.835 οχήματα κάθε τύπου (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, 

μηχανές κλπ). 

Ενθαρρυμένοι από την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος, οι ιθύνοντες στην περιφέρεια της 

Οδησσού, σκέφτονται ήδη να μετατρέψουν την Orlivka στο νέο λιμάνι της Ουκρανίας στο Δούναβη 

και να δώσουν την ευκαιρία στους επιβάτες να ταξιδεύουν μέσω του ποταμού σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Εξάλλου, ο δήμαρχος της Kiliya, έτερης ουκρανικής πόλης στις όχθες του Δούναβη, σε 

απόσταση 100 χλμ. από την Orlivka, επιθυμεί να δημιουργήσει κι αυτός διεθνή γραμμή φέριμποτ 

που θα συνδέει την Ουκρανία με τη Ρουμανία και συγκεκριμένα με την πόλη Kiliya Veche (Old Kiliya) 

που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του ποταμού (επί ρουμανικού εδάφους).  

 

2/. Το αεροδρόμιο του Boryspil στα πέντε κορυφαία της Ανατολικής Ευρώπης 

 

Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της βρετανικής συμβουλευτικής “Skytrax”, το διεθνές 

αεροδρόμιο του Κιέβου “Boryspil” κατέλαβε για το 2021 την πέμπτη θέση μεταξύ των αεροδρομίων 

της Ανατολικής Ευρώπης (στις τρεις πρώτες θέσεις βρέθηκαν αντίστοιχα, τα διεθνή αεροδρόμια της 

Βουδαπέστης, του Βουκουρεστίου και του Ταλίν, ενώ πίσω από το Boryspil βρέθηκαν, ενδεικτικά, τα 

αεροδρόμια της Τιφλίδας, του Βελιγραδίου, της Σόφιας και του Ζάγκρεμπ).  

 

3/. Συνεργασία της Ukrzaliznytsia με τη Deutsche Bahn  

 

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, “Ukrzaliznytsia” υπέγραψε συμφωνία 

συνεργασίας με τη γερμανική “Deutsche Bahn” προκειμένου να ωφεληθεί από την τεχνογνωσία της 

τελευταίας και να αναβαθμίσει την ποιότητα της μεταφοράς επιβατών καθώς και του τροχαίου 

υλικού της (κλινάμαξες, βαγόνια κλπ.). Η γερμανική εταιρεία θα βοηθήσει την Ukrzaliznytsia να 

διαχωρίσει τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και να αποκτήσει αποτελεσματική διοίκηση 

και διαχείριση των υποθέσεών της. Όπως δήλωσε σχετικά και ο Υπουργός Μεταφορών της 

Ουκρανίας, O. Kubrakov, η εν λόγω συνεργασία σηματοδοτεί «..το πρώτο συστηματικό βήμα για τον 

ολοκληρωτικό μετασχηματισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ουκρανία..».  
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Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – Ε.Ε. – ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 

 

1/. Το ΔΝΤ χορήγησε 2,7 δις. $ στην Ουκρανία  

 

Στην επέτειο των 30 χρόνων της ουκρανικής ανεξαρτησίας, στις 23 Αυγούστου, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο χορήγησε στην Ουκρανία 2,7 δις. $, με τη μορφή ειδικών τραβηκτικών 

δικαιωμάτων (“Special Drawing Rights – SDRs”). Πρόκειται για μέρος ευρύτερου πακέτου που θα 

εκταμιευτεί προς τις φτωχότερες χώρες προκειμένου να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες της 

πανδημίας. Το σημαντικό είναι ότι τα χρήματα χορηγούνται χωρίς πρόσθετους όρους και 

προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, D. Shmyhal, η χρηματική βοήθεια του 

ΔΝΤ θα συμβάλλει στην μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας και στην αύξηση των κοινωνικών 

παροχών προς τους πολίτες.  

 

2/. Η Ουκρανία μέλος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου 

 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας της χώρας, από τις 28.08.2021, η Ουκρανία 

είναι μέλος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Advisory Center 

on WTO Law – ACWL – διεθνής οργανισμός, ανεξάρτητος του Π.Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 2001 και 

αριθμεί 51 μέλη). Η συμμετοχή στον ανωτέρω διεθνή οργανισμό δίνει την ευκαιρία για δωρεάν 

νομικές συμβουλές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων του δικαίου του Π.Ο.Ε. καθώς επίσης 

και νομική συνδρομή στο πλαίσιο διαφορών που εκκρεμούν ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων 

του Π.Ο.Ε. έναντι χαμηλότερου αντιτίμου (40% της κανονικής χρέωσης). Εκτιμάται ότι η χρήση των 

υπηρεσιών του ACWL θα ενισχύσει τις θεσμικές προσπάθειες της Ουκρανίας να προστατέψει τα 

δικαιώματα και συμφέροντά της στο οικονομικό και εμπορικό πεδίο, να εξαλείψει τα εμπόδια στο 

εμπόριο και να εξοικονομήσει πόρους του προϋπολογισμού.  

 

Η. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1/. Κατασκευή ενεργειακού σταθμού στο Izmail από τουρκική εταιρεία  

 

Η τουρκική εταιρεία “AKSA Enerji Uretim A.S.”, μέλος του ομίλου “Kazanci Holding”, συμφώνησε με 

την Περιφερειακή Διοίκηση της Οδησσού και θα κατασκευάσει ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ισχύος 260-megawatt, στην πόλη του Izmail. Ο σταθμός θα αποτελείται από έναν 

αεριοστρόβιλο, μηχανές και έναν στρόβιλο ατμού, όλος δε ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων 

των υποσταθμών διανομής ενέργειας, θα μεταφερθεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από την 

τουρκική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος με το δικαίωμα να 

εκμεταλλεύεται το σταθμό για μία περίοδο 25 ετών (μετά την παρέλευσή της, η κυριότητα του 

σταθμού θα περιέλθει στο κράτος). 

 

2/. Νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ 

 

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός 

νομοσχεδίου που προβλέπει διαφορετικό τρόπο στήριξης των ΑΠΕ. Πλέον ειδικότερα, με βάση τα 

μέχρι σήμερα ισχύοντα, η κρατική εταιρεία “Guaranteed Buyer” («Εγγυημένος Αγοραστής») αγοράζει 

όλη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έναντι σταθερά εγγυημένων 

τιμών (“fixed-in tariffs”).  Στο εξής, το σύστημα αυτό θα αντικατασταθεί από το μοντέλο “fixed-in-

premium” : οι παραγωγοί δηλαδή θα πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά και το κράτος θα 
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τους ενισχύει με την καταβολή προσαύξησης, επιπλέον της αγοραίας τιμής (premium – ουσιαστικά η 

διαφορά μεταξύ της τιμής της αγοράς και της σταθερά εγγυημένης τιμής του προηγούμενου 

συστήματος). Με το νέο σύστημα, το Υπουργείο στοχεύει να ελαφρύνει το βάρος που έχει ήδη 

αναλάβει, έναντι ιδιωτών παραγωγών ΑΠΕ με βάση το ισχύον σήμερα μοντέλο (“feed-in tariff”) και 

το οποίο ανέρχεται στα 445 εκατ. $. 

 

3/. DTEK Energy και Centrenergo συμφώνησαν για εισαγωγή άνθρακα από τις Η.Π.Α. 
 

Η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας “DTEK Energy” και η κρατική “Centrenergo” συμφώνησαν να 

εισάγουν από κοινού τους επόμενους μήνες 75 χιλ. τόνους θερμικού άνθρακα από τις Η.Π.Α. (θα 

διαμοιραστεί σε δύο ίσα μέρη όταν φτάσει στην Ουκρανία) μέσω της ελβετικής πολυεθνικής 

εμπορικής εταιρείας “Trafigura”. Σύμφωνα με κύκλους της DTEK (η οποία ανακοίνωσε επίσης την 

εισαγωγή άνθρακα από την Πολωνία και ενδεχομένως από το Καζακστάν), η εξομάλυνση στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, κατέστησε δυνατή την αγορά των συγκεκριμένων 

ποσοτήτων άνθρακα σε λογικές τιμές, ενόψει της δύσκολης χειμερινής περιόδου που επίκειται. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την αρνητική κριτική εκ μέρους του επικεφαλής της 

Ανεξάρτητης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Ανθρακωρύχων της Ουκρανίας, M. Volynets (ο 

οποίος είναι και μέλος του Κοινοβουλίου) : όπως δήλωσε, το κόστος του εισαγόμενου άνθρακα 

είναι περίπου 120 $ / τόνο, τη στιγμή που το εγχώριο προϊόν έχει τη μισή περίπου τιμή (61,5 $).  

 

4/. Πολωνική επένδυση στο φυσικό αέριο της Ουκρανίας 
 

Η κρατική εταιρεία αερίου και πετρελαίου της Πολωνίας “PGNiG” επενδύει στις έρευνες για φυσικό 

αέριο στην Ουκρανία, μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την ουκρανο-αμερικανική 

εταιρεία “Energy Resources of Ukraine (ERU)”. Πιο συγκεκριμένα, η πολωνική εταιρεία αποκτά το 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (85%) της “Karpatgazvydobuvannia”, της κατόχου της αποκλειστικής 

άδειας εξόρυξης φυσικού αερίου στο οικόπεδο “Biblivska” στη Δυτική Ουκρανία, στα σύνορα με 

την Πολωνία. Οι έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο μισό του 2022 και εάν όλα πάνε 

καλά, η πηγή θα συνδεθεί με το ουκρανικό δίκτυο αερίου το 2023. Σημειωτέον ότι το 2020 η PGNiG 

πούλησε 1,2 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ουκρανία και επιπλέον 210 εκατ. κ.μ. το 

πρώτο τρίμηνο του 2021.  

 

5/. Αύξηση στην παραγωγή άνθρακα το πρώτο εξάμηνο του 2021  
 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ενέργειας, η παραγωγή άνθρακα 

στην Ουκρανία, το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξήθηκε κατά 16,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2020 και ανήλθε στα 15,33 εκατ. τόνους (11,44 εκατ. τόνοι θερμικού άνθρακα, 

+16,1% και 3,89 εκατ. τόνοι οπτάνθρακα-κωκ, =17,8%). Εξ αυτών, 3,1 εκατ. τόνοι παρήχθησαν από 

κρατικές βιομηχανίες εξόρυξης (ποσότητα κατά 2,3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι). 

 

  

 

 


