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Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
1. Επιδόσεις εθνικής οικονοµίας 
 
 Κατόπιν µιας δεκαετίας υψηλής ανάπτυξης, η ουκρανική οικονοµία, 
επηρεασµένη σαφώς από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση εισήλθε, κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του 2008, σε ύφεση (2,3% ανάπτυξη για το 2008), η οποία 
διήρκεσε και για ολόκληρο το 2009 (-14,8%). Το 2010 ήταν έτος ανάκαµψης από τη 
βαθιά ύφεση του προηγούµενου έτους για την οικονοµία της Ουκρανίας (4,1%).  
 Το 2011, η οικονοµική ανάπτυξη της Ουκρανίας κινήθηκε σε ικανοποιητικά 
επίπεδα σηµειώνοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας τετραετίας, λόγω της 
αυξανόµενης εσωτερικής καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης και των ευνοϊκών 
οικονοµικών συγκυριών, κατά το πρώτο εξάµηνο, και µιας εξαιρετικής εσοδείας 
σιτηρών, το δεύτερο εξάµηνο. Οι οικονοµικές δραστηριότητες ελαττώθηκαν µόνο 
στο τέλος του έτους σε συνέχεια της µείωσης της εξωτερικής ζήτησης για ουκρανικά 
προϊόντα, λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας.  
 

Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας (%) (2003-2011)
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Συγκεκριµένα, το 2011, η οικονοµία της Ουκρανίας επεκτάθηκε κατά 5,2% 

ακολουθώντας µια σταθεροποιητική και ελαφρά ανοδική πορεία σε σχέση µε το 
2010. Κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους, η βιοµηχανία ήταν η κινητήριος δύναµη της 
οικονοµικής ανάπτυξης, µε τη βιοµηχανική παραγωγή να αυξάνεται κατά 7,6% εντός 
του 2011. Κύριος µοχλός στην αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής ήταν η 
επέκταση της παραγωγής των εξαγωγικών κλάδων όπως η µεταλλουργία, η 
κατασκευή µηχανών, η χηµική και η πετροχηµική βιοµηχανία.  

Κατά το δεύτερο εξάµηνο, η σκυτάλη του κινητήριου µοχλού της ανάπτυξης 
της Ουκρανίας πέρασε στην αγροτική παραγωγή, λόγω µιας εξαιρετικής εσοδείας 
σιτηρών, της µεγαλύτερης από το 1991, αυξηµένης κατά 44,3% από το προηγούµενο 
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έτος. Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής υποβοηθήθηκε πάντως και από την αύξηση 
και των άλλων εσοδειών ήτοι των ζαχαρότευτλων, των λαχανικών και της πατάτας. 

  
1.1. Αγροτική παραγωγή 

Η αγροτική παραγωγή στην Ουκρανία για το 2011 γνώρισε ιδιαίτερα 
αυξητικές τάσεις. Συγκεκριµένα, µετά τη µείωση κατά -1,5% που υπέστη η αγροτική 
παραγωγή το 2010, η οποία ήταν αποτέλεσµα της µείωσης της παραγωγής των 
αγροτικών επιχειρήσεων κατά -1,4% και των αγροτικών νοικοκυριών κατά -1,6%, το 
2011, µε κινητήρια δύναµη την εξαιρετική εσοδεία σιτηρών η οποία ήταν η 
µεγαλύτερη από το 1991 και ανήλθε σε 56,8 εκατ. τόνους, αυξηµένη κατά 44,3% από 
το προηγούµενο έτος, η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 17,5% σε σχέση µε το 
2010. Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής ανήλθε σε 28,2% και της ζωικής 
παραγωγής σε 2,5%.  

Όσον αφορά στη λοιπή φυτική παραγωγή, η παραγωγή ζαχαρότευτλων 
αυξήθηκε κατά 36,3% (σε 18,7 εκατ. τόνους), ηλιόσπορων κατά 28% (σε 8,7 εκατ. 
τόνους), πατάτας κατά 29,6% (σε 24,3 εκατ. τόνους) και λαχανικών κατά 21,1% (σε 
9,8 εκατ. τόνους).  

Όσον αφορά στη ζωική παραγωγή, η παραγωγή κρέατος αυξήθηκε κατά 3,6% 
(σε 3 εκατ. τόνους), η παραγωγή αυγών κατά 9,6% (σε 18,7 εκατ. τόνους) και η 
παραγωγή γάλακτος µειώθηκε κατά -1,4% (σε 11 εκατ. τόνους). 

Η αύξηση της παραγωγής σιτηρών ήταν από τους κύριους λόγους 
συγκράτησης του πληθωρισµού στην Ουκρανία στα χαµηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων εννέα ετών – καθώς η αυξηµένη προσφορά των αγροτικών προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά οδήγησε στη µείωση των τιµών στο αλεύρι, τα λαχανικά και 
τη ζάχαρη κατά τους τελευταίους µήνες του έτους – και αύξησης των αποθεµάτων 
σιτηρών στη χώρα κατά 60% από το προηγούµενο έτος. Κατάφερε µάλιστα να 
αντισταθµίσει τον αντίκτυπο που είχε η επιβράδυνση της βιοµηχανικής ανάπτυξης 
στο ΑΕΠ, κατά το δεύτερο εξάµηνο. 

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ουκρανίας αυξήθηκαν κατά 30% σε 
USD 10 δισ. το 2011 και το πλεόνασµα του εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών 
προϊόντων έφτασε σχεδόν σε USD 4,8 δισ. από USD 3,08 δισ. το 2010, µε την 
Ουκρανία να συµπεριλαµβάνεται στους τρεις πρώτους εξαγωγείς σιτηρών στον 
κόσµο, ούσα πρώτη στις εξαγωγές κριθαριού και έκτη στις εξαγωγές σίτου. Παρά 
ταύτα, οι εξαγωγικοί δασµοί περιόρισαν την πραγµατική δυναµική των εξαγωγών 
σιτηρών µε αποτέλεσµα η αγροτική παραγωγή να µη συνδράµει τα µέγιστα στη 
βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου της Ουκρανίας.  

Σύµφωνα µε δηλώσεις των υπευθύνων, από 1ης Ιανουαρίου 2013 πρόκειται να 
αρθεί η απαγόρευση αγοραπωλησίας αγροτικής γης. Παρά ταύτα, οι ξένοι επενδυτές 
οι οποίοι ασχολούνται µε τη γεωργία στην Ουκρανία και σήµερα εκµισθώνουν τα 
εδάφη από πολλούς µικρούς ιδιοκτήτες, δεν φαίνεται ότι θα καταφέρουν να 
αποκτήσουν το δικαίωµα ιδιοκτησίας γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική, 
επειδή το δικαίωµα αγοράς φαίνεται ότι θα περιοριστεί µόνο σε Ουκρανούς πολίτες.  

Επίσης, ειδικοί της αγοράς προβλέπουν ότι οι αρχικές µεταβιβάσεις γαιών θα 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκες λόγω διοικητικών, νοµικών και γραφειοκρατικών 
προβληµάτων. Πάντως, η άρση της απαγόρευσης αγοραπωλησίας αγροτικής γης, 
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ακόµη και αν αφορά µόνο σε Ουκρανούς αγοραστές, θα έχει µάλλον σηµαντικό 
αντίκτυπο στο εν πολλοίς ανεκµετάλλευτο ακόµη δυναµικό της ουκρανικής γεωργίας. 

Σηµειώνεται ότι το ένα τέταρτο του παγκοσµίου συνόλου των γαιών µε 
εύφορο µαυρόχωµα βρίσκεται στην Ουκρανία ενώ τα 42 εκατ. από τα 60 εκατ. 
εκτάρια της έκτασης της χώρας είναι αγροτική γη. Το 2011 η αγροτική παραγωγή 
κάλυψε περίπου το 9,6% του ΑΕΠ της χώρας και το περιθώριο ανάπτυξης της 
παραµένει ιδιαίτερα υψηλό.  
 
1.2. Βιοµηχανική παραγωγή 

Ο βιοµηχανικός τοµέας, µετά από το ιδιαίτερα δυσµενές 2009, όταν η 
βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε κατά -21,9% και αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα 
της ύφεσης στη χώρα, παρουσίασε για το 2010 αύξηση κατά 11,2%, κυρίως λόγω της 
χαµηλής βάσης σύγκρισης του 2009. Το 2011, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 
κατά 7,6%. 

Για το πρώτο µισό του 2011, η βιοµηχανία ήταν η κινητήρια δύναµη της 
οικονοµικής ανάπτυξης της Ουκρανίας. Στη θετική αυτή τάση, σηµαντικό ρόλο 
έπαιξε η αύξηση στον όγκο παραγωγής των εξαγωγικών βιοµηχανικών κλάδων της 
Ουκρανίας όπως η µεταλλουργία, η κατασκευή µηχανών, η χηµική και η 
πετροχηµική βιοµηχανία.  

Η επιβράδυνση στις ίδιες, όµως, εξαγωγικές βιοµηχανίες, λόγω της µείωσης 
στην εξωτερική ζήτηση, ήταν ο κύριος λόγος για τη συρρίκνωση στη βιοµηχανική 
παραγωγή κατά το δεύτερο εξάµηνο.  

 

Μεταβολή Βιοµηχανικής Παραγωγής (%) στην Ουκρανία - 2002-2011
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας/ Κεντρική Τράπεζα Ουκρανίας 

 
 Εξ αυτών, η κατασκευή µηχανών είχε την υψηλότερη ανάπτυξη, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 17,2% από το 2011. Η αυξητική τάση του κλάδου της 
µηχανουργίας οφείλεται κυρίως στην υψηλή εσωτερική ζήτηση µε σκοπό τις 
επενδύσεις ιδιαίτερα στη γεωργία. Σηµειωτέον ότι, εντός του 2011, η παραγωγή 
τρακτέρ, σβαρνών, και σπορέων αυξήθηκε κατά 26,8%, 55,7% και 74,5% αντίστοιχα. 
Επίσης, θετική συγκυρία για τον κλάδο ήταν και η αντίστοιχη εξωτερική ζήτηση, 
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ειδικά από τη Ρωσία. Η ζήτηση για προϊόντα µηχανουργίας µειώθηκε στο τέλος του 
2011, λόγω της επιδείνωσης της διεθνούς οικονοµικής κατάστασης αλλά και της 
ολοκλήρωσης των γεωργικών εργασιών.  
 Η χηµική και πετροχηµική βιοµηχανική παραγωγή γνώρισε επίσης υψηλή 
ανάπτυξη κατά το 2011. Τα ευρύτερα διακινούµενα προϊόντα του κλάδου για το έτος 
ήταν τα ορυκτά λιπάσµατα τα οποία γνώρισαν σηµαντική ζήτηση κατά το πρώτο 
εξάµηνο. Το φθινόπωρο, οι διεθνείς τιµές για τα λιπάσµατα άρχισαν να µειώνονται 
αλλά η θετική συγκυρία µε την ανάπτυξη της ζήτησης για την εσωτερική αγροτική 
παραγωγή συνεισέφερε στην επίτευξη υψηλής ανάπτυξης (14,4% από το 
προηγούµενο έτος) για τον κλάδο.  
 Το 2011, η µεταλλουργία στην Ουκρανία αναπτύχθηκε, µε διακυµάνσεις, κατά 
8.9%. Κατά το οκτάµηνο ο κλάδος είχε ευνοϊκή πορεία λόγω υψηλής εξωτερικής και 
εσωτερικής ζήτησης, φτάνοντας τον Αύγουστο σε αύξηση κατά 19,8%. Τους 
επόµενους µήνες, όµως, η ζήτηση άρχισε να φθίνει και το Νοέµβριο και το 
∆εκέµβριο η µεταλλουργική παραγωγή µειώθηκε από τους αντίστοιχους µήνες του 
2010 κατά -1,4% και -4,1% αντίστοιχα.  
 Η υψηλή τιµή του φυσικού αερίου οδήγησε πολλές βιοµηχανίες να στραφούν 
προς τον άνθρακα για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η αυξηµένη ζήτηση άνθρακα, 
συνεπώς, ήταν ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου κατά 7,2% 
(µε το ∆εκέµβριο να φτάνει το 7,7%). Επίσης, ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι οι 
επενδύσεις εκσυγχρονισµού που έγιναν στις βιοµηχανίες εξόρυξης άνθρακα, τις 
κατέστησαν ικανές για αύξηση της παραγωγής τους.  
 Η παραγωγή και η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού 
αυξήθηκε κατά 5,3%, καθώς το ∆εκέµβριο του 2011 η ασυνήθης υψηλή 
ατµοσφαιρική θερµοκρασία οδήγησε σε µείωση της παραγωγής κατά -5,4% από το 
∆εκέµβριο του 2010.  
 Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής για το 2011 θα 
µπορούσε να ήταν µεγαλύτερη αν δεν είχε περιοριστεί από τη µείωση στην παραγωγή 
οπτάνθρακα (κωκ) και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, λόγω της διακοπής και 
περιοδικών παύσεων λειτουργίας ορισµένων διυλιστηρίων. Τέλος, η βιοµηχανία 
τροφίµων και χάρτου γνώρισαν µικρές µειώσεις στην παραγωγή. 
 Για το 2011, η βιοµηχανική παραγωγή κάλυψε το 28% του ΑΕΠ της χώρας.  
 
1.3. Κατασκευές 

Οι κατασκευές στην Ουκρανία ήταν το µεγαλύτερο θύµα της 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης που έπληξε τη χώρα µε αποκορύφωµα το 2009. 
Συγκεκριµένα, το 2008, η δραστηριότητα στις κατασκευές µειώθηκε κατά -15,8%, 
το 2009 κατά -48,2% και το 2010 κατά -5,4%. Ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, 
σηµειώθηκε µια απότοµη µείωση των τιµών των ακινήτων, τα οποία είχαν ανέλθει 
σε δυσθεώρητα ύψη έως το 2008, παντελώς αναντίστοιχα µε το βιοτικό επίπεδο 
και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ όπως τουλάχιστον αυτά καταγράφονται επισήµως.  
 Το 2011, ο κατασκευαστικός τοµέας γνώρισε σταδιακή ανάκαµψη κατά 11% 
και κάλυψε το 3,6% του ΑΕΠ. Η αύξηση στις κατασκευές σηµειώθηκε κυρίως λόγω 
του υψηλού επιπέδου κυβερνητικής χρηµατοδότησης µε σκοπό την κατασκευή 
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υποδοµών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου του 2012, οι οποίες 
περιελάµβαναν γέφυρες, αυτοκινητοδρόµους, διαδρόµους προσγειώσεως 
αεροδροµίων, στάδια, τερµατικούς σταθµούς αεροδροµίων κ.α. Το 2011, στην 
Ουκρανία, κατασκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν 1.700 χλµ. δηµοσίων οδών, ενώ το 
2009 µόλις 92 χλµ. και το 2010, 973 χλµ. 
  
1.4. Υπηρεσίες - Εµπόριο 
 Η αύξηση των πραγµατικών µισθών και η παρεπόµενη αύξηση της 
εσωτερικής ζήτησης κατά το 2011 καθώς και η προετοιµασία για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου του 2012 οδήγησαν σε αύξηση του κύκλου εργασιών του 
λιανικού εµπορίου και της αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στους 
καταναλωτές.  

Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εµπορίου για όλους τους λιανεµπόρους (ήτοι 
νοµικά και φυσικά πρόσωπα) αυξήθηκε για το 2011 κατά 14,7% σε UAH 675 δισ. 
και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης κατά 11% σε UAH 21 δισ.  

Ο όγκος των µεταφεροµένων εµπορευµάτων στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 
7,4% το 2011 σε 811,7 εκατ. τόνους και ο κύκλος εργασιών των µεταφορών 
εµπορευµάτων αυξήθηκε κατά 5,7% από το 2010 σε 426 δισ. τονοχιλιόµετρα. Οι 
µεταφορές µε σιδηρόδροµο αυξήθηκαν κατά 11,7%, ενώ µειώθηκαν οι οδικές 
µεταφορές κατά -0,9%, οι υδάτινες µεταφορές κατά -18,2%, οι µεταφορές µέσω 
αγωγών κατά -0,4% και οι αεροπορικές µεταφορές κατά -3,2%.  

Όσον αφορά στις επιβατικές µεταφορές, για το 2011, ο όγκος των επιβατών 
που µεταφέρθηκαν εντός της χώρας αυξήθηκε κατά 1,9% (µετά τη µείωση κατά -6% 
το 2010) σε περίπου επτά δισ. επιβάτες. Ο κύκλος εργασιών των επιβατικών 
µεταφορών αυξήθηκε κατά 3,3% σε 134 δισ. χιλιόµετρα επιβατών.  
 
 
2. ∆ηµόσια οικονοµικά - Ιδιωτικοποιήσεις 
 
 Η δηµοσιονοµική πολιτική της Ουκρανίας για το 2011 χαρακτηρίστηκε από 
την περιορισµένη αύξηση των δηµοσιονοµικών δαπανών του Ενοποιηµένου 
Προϋπολογισµού, ελλείψει πόρων χρηµατοδότησης του ελλείµµατος λόγω των 
δυσµενών συνθηκών εξωτερικού δανεισµού. 
 Για το µεγαλύτερο τµήµα του 2011, τα δηµοσιονοµικά έσοδα παρουσίασαν 
δυναµικότερα αποτελέσµατα από τις δαπάνες και αυτό είχε ως αποτέλεσµα το 
έλλειµµα του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού να πέσει σχεδόν στο µισό από εκείνο 
του 2010.  

Το 2011, τα έσοδα του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού ανήλθαν σε UAH 
398,3 δισ. αυξηµένα κατά 20,4% από το 2010 και κατά 3,5% µεγαλύτερα των 
προβλεφθέντων, κυρίως λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων (ΦΠΑ: +8,3%, 
Φόρος επί εταιρικών κερδών: +4,5%, φόρος εισοδήµατος: +2,8%). Ειδικά, τα έσοδα 
από ΦΠΑ συνεισέφεραν σταθερά για σχεδόν ολόκληρο το έτος – µε την εξαίρεση 
Μαΐου και Ιουλίου – στην αύξηση των εσόδων, κυρίως λόγω της αύξησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας και την εντατικοποίηση των ελέγχων, χωρίς όµως να 
λησµονείται ότι η φορολογική υπηρεσία καθυστέρησε και συνεχίζει να καθυστερεί 
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σοβαρά σηµαντικά ποσά επιστροφής ΦΠΑ. Τα έσοδα από τη φορολογία των κερδών 
αυξήθηκαν λόγω της βελτίωσης της οικονοµικής θέσης των επιχειρήσεων και τους 
αυξηµένους ελέγχους και τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος λόγω της αύξησης των 
µισθών.  
 Οι δαπάνες του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού αυξήθηκαν για το 2011 κατά 
11,1% και ανήλθαν σε UAH 421,4 δισ. Η αύξηση ήταν κυρίως αποτέλεσµα 
κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, πληρωµής δηµοσίων υπαλλήλων και εξυπηρέτησης του 
δηµοσίου χρέους (η συµµετοχή τους στην αύξηση ήταν 2,9%, 2,3% και 2% 
αντίστοιχα).  
 Το έλλειµµα του Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού της Ουκρανίας ανήλθε σε 
UAH 23,1 δισ. µειωµένο κατά 52,2% από το 2010 σε 1,7% του ΑΕΠ έναντι του 
προβλεφθέντος 2,7%, από 5,9% του ΑΕΠ το 2010. Παρά ταύτα, το έλλειµµα του 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ανήλθε σε 4,4% του ΑΕΠ, µειωµένο σηµαντικά από το 
8,9% επί του ΑΕΠ για το 2009 και 7% για το 2010, αλλά χωρίς να επιτευχθεί ο 
στόχος του 3,5% που είχε τεθεί σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ο 
κύριος λόγος της αποτυχίας επίτευξης του εν λόγω στόχου ήταν τα ελλείµµατα της 
Naftogaz και του Συνταξιοδοτικού Ταµείου λόγω της άρνησης από την Κυβέρνηση 
της αύξησης της τιµής του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και της καθυστέρησης 
στην υλοποίηση των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων, αντίστοιχα.  

Με σκοπό τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, ώστε να 
εκσυγχρονισθεί η φορολογική νοµοθεσία, να αυξηθούν τα δηµοσιονοµικά έσοδα και 
να ενισχυθούν τα συνταξιοδοτικά ταµεία και άλλα κοινωνικά προγράµµατα που 
επλήγησαν από την ύφεση, το ∆εκέµβριο του 2010, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο 
ψήφισε το νέο Φορολογικό Κώδικα, κατόπιν µειζόνων διαβουλεύσεων, εντόνων 
διαµαρτυριών από τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και άρνησης του Πρόεδρου 
της Ουκρανίας, κ. V. Yanukovych, να υπογράψει το πρώτο νοµοσχέδιο. 
 Παρά ταύτα κατά το 2011 και στη συνέχεια και το 2012, σωρεία τροπολογιών 
κατατέθηκαν για την τροποποίηση του εν λόγω Φορολογικού Κώδικα, καθώς το 
αρχικό κείµενο θεωρήθηκε ότι περιείχε πολλαπλές ασάφειες ενώ υπήρξε η βούληση 
να µεταβληθούν, για διάφορους λόγους, διάφορα σηµεία του Νόµου. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο πεντάµηνο µετά την θέση σε ισχύ του 
Φορολογικού Κώδικα είχαν κατατεθεί 518 τροπολογίες. 
 Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Κώδικα αποβλέπουν στη µείωση του 
αριθµού των φόρων, των φορολογικών συντελεστών επί των κερδών των εταιρειών 
και του ΦΠΑ, την αύξηση της φορολογίας των φυσικών προσώπων, τη φορολόγηση 
των µη-µόνιµων κατοίκων µε ίδιο τρόπο µε τους µόνιµους, µεταβολές στη χρήση του 
συστήµατος απλοποιηµένης φορολόγησης κ.α. Συγκεκριµένα για τη φορολόγηση των 
κερδών των επιχειρήσεων προβλέπεται σταδιακή µείωση του φορολογικού 
συντελεστή από 25% σε 16% το 2014, εκπτώσεις για ορισµένες εταιρικές δαπάνες, 
νέοι κανόνες απόσβεσης κ.α., για το φόρο εισοδήµατος προσθήκη συντελεστή 17% 
για υψηλότερα εισοδήµατα στον υπάρχοντα 15%, φορολόγηση των τόκων και 
µερισµάτων κατά 5%, φορολόγηση ακίνητης περιουσίας κ.α. για τον ΦΠΑ µείωση 
από 20% σήµερα σε 17% έως το 2014, εξαίρεση από ΦΠΑ σε νοµικές 
συµβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, "αυτόµατη" επιστροφή του ΦΠΑ κατόπιν 
κάλυψης ορισµένων κριτηρίων (η ελλιπής εφαρµογή του οποίου προκάλεσε 
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ιδιαίτερες συζητήσεις). Τέλος, ο Φορολογικός Κώδικας εισήγαγε ορισµένους νέους 
φόρους οι οποίοι ουσιαστικά αντικατέστησαν κάποιες επιβαρύνσεις (όπως ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης, ο περιβαλλοντικός φόρος ο τουριστικός φόρος κτλ.) 
 Παρά ταύτα, η παραοικονοµία και η φοροδιαφυγή παραµένουν σηµαντικά 
προβλήµατα για τις φορολογικές αρχές της Ουκρανίας τη στιγµή που, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς, έως και 50% του ΑΕΠ παραµένει ακόµη αδήλωτο και αφορολόγητο.  

Κατά το 2011, τo Ταµείο Κρατικής Περιουσίας (SPF) µετέφερε στον 
Προϋπολογισµό UAH 12,93 δισ. από έσοδα του Ταµείου, ποσό κατά 19,7% 
µεγαλύτερο από εκείνο που είχε προβλεφθεί. Το µεγαλύτερο µέρος εξ αυτών προήλθε 
από ιδιωτικοποιήσεις (περίπου UAH 11,49 δισ.) και τα υπόλοιπα καλύφθηκαν ως επί 
το πλείστον από έσοδα από µισθώσεις κρατικής περιουσίας και από µερίσµατα.  

Σηµειωτέον, όµως, ότι περί τις UAH 10,575 εκ των εσόδων από 
ιδιωτικοποιήσεις προήλθαν από µια µόνο πηγή, την ιδιωτικοποίηση της ουκρανικής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών 'Ukrtelecom', η οποία πουλήθηκε στην Epic Services 
Ukraine (ESU), ενώ UAH 0,4 δισ. προήλθαν από την πώληση µεριδίου 25% της 
εταιρείας παραγωγής και διανοµής ενέργειας 'Kyivenergo'. 

Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων για την τετραετία 2011-2014, 
οι εισροές στον Προϋπολογισµό από τις ιδιωτικοποιήσεις και τη διαχείριση των 
κρατικών εταιρειών για την εν λόγω περίοδο θα φτάσει τις UAH 50-70 δισ. Κατόπιν 
της ολοκλήρωσης του Προγράµµατος, το µερίδιο του κρατικού τοµέα στην οικονοµία 
θα µειωθεί σε 25-30% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση σηµείωσε ότι µε το Πρόγραµµα αυτό 
θα ολοκληρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες συνεχίζονται επί εικοσαετία στη 
χώρα. 

Στο τέλος του 2011, το µικτό – ήτοι το δηµόσιο (άµεσο) και το εγγυηµένο από 
το Κράτος – χρέος της Ουκρανίας ανήλθε σε USD 59,22 δισ. (UAH 473,12 δισ.) 
Αναλυτικά, το άµεσο εξωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε σε USD 24,51 δισ. και το 
άµεσο εσωτερικό χρέος της χώρας σε UAH 161,47 δισ. ήτοι USD 20,21 δισ. Το 
συνολικό άµεσο δηµόσιο χρέος για το 2011 ανήλθε σε UAH 357,27 δισ. (USD 44,72 
δισ.). Το συνολικό εγγυηµένο από το κράτος χρέος στο τέλος του 2011 ανήλθε σε 
UAH 115,85 δισ., ήτοι USD 14,50 δισ. (εσωτερικό USD 1,53 δισ. / εξωτερικό USD 
12,97 δισ.) 

Το µικτό – ήτοι το δηµόσιο (άµεσο) και το εγγυηµένο από το Κράτος – χρέος 
της Ουκρανίας αυξήθηκε εντός του 2011 κατά 9% σε απόλυτες τιµές αλλά µειώθηκε 
κατά 3,4% σε 36,2% του ΑΕΠ. 
 
 
3. Ισοζύγιο πληρωµών 
 

Το 2011, το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 
περίπου USD 9 δισ., ήτοι περίπου 5,5% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα του 2011 ήταν τρεις 
φορές µεγαλύτερο από το έλλειµµα του 2010, το οποίο είχε ανέλθει σε περίπου USD 
3 δισ. και σε 2% του ΑΕΠ.  

Οι κύριοι λόγοι για την αύξηση του ελλείµµατος είναι η αύξηση της 
εσωτερικής ζήτησης όσον αφορά σε εξοπλισµό – εν µέρει για την πραγµατοποίηση 
διαφόρων έργων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα του 2012 και εν µέρει για την 
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ανανέωση του παγίου ενεργητικού ουκρανικών επιχειρήσεων – η οποία οδήγησε σε 
αύξηση των εισαγωγών, και η αύξηση στην αξία και τον όγκο των εισαγωγών 
φυσικού αερίου. (Για ανάλυση του εξωτερικού εµπορίου της Ουκρανίας βλ. Κεφ. 
Α.7).  

Το πλεόνασµα του Ισοζυγίου Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και 
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών οφείλεται κυρίως στις εισερχόµενες 
δηµιουργήθηκε κυρίως από σηµαντικές εισροές επενδύσεων και δανειακών πόρων 
στην πραγµατική οικονοµία. Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ουκρανίας, η καθαρή εισροή άµεσων επενδύσεων, όπως προσµετρούνται στο 
Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών, ανήλθε σε USD 7 δισ. και ουσιαστικά 
καθόρισε το πλεόνασµα του Ισοζυγίου Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και 
Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών.  
 

Ισοζύγιο πληρωµών της Ουκρανίας 2010/2011 (εκατ. USD) 

  2010 2011 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -3.018 -9.006 

 Εµπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών -3.984 -8.918 

  Εξαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών 69.255 88.844 

  Εισαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών -73.239 -97.762 

 Εµπορικό ισοζύγιο* -8.388 -13.805 

  Εξαγωγές εµπορευµάτων 52.191 69.418 

  Εισαγωγές εµπορευµάτων -60.579 -83.223 

 Ισοζύγιο υπηρεσιών 4.404 4.887 

  Εξαγωγές υπηρεσιών 17.064 19.426 

  Εισαγωγές υπηρεσιών -12.660 -14.539 

 Ισοζύγιο εισοδηµάτων -2.009 -3.796 

  Εισροές 4.715 5.485 

  Εκροές -6.724 -9.281 

 Ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 2.975 3.708 

  Εισροές 4.042 4.751 

  Εκροές -1.067 -1.043 

Συνολικό Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών 1.664 8.570 

 Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων 187 98 

 Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών  1.477 8.472 

  Άµεσες επενδύσεις 5.759 7.015 

  Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 4.317 1.557 

  Άλλες επενδύσεις -139 -2.555 

  Μικτά επίσηµα διαθέσιµα -8.460 2.455 

Τακτοποιητέα στοιχεία 1.354 436 

* Παρατηρούνται µικρές αποκλίσεις µεταξύ των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας και της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας λόγω διαφοράς 
στη µεθοδολογία. 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουκρανίας 
 
 
4. Πληθωρισµός - Κατανάλωση 
 
 Σε συνέχεια της µείωσης από το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισµού της 
τελευταίας δεκαετίας και ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά από την 
ανεξαρτητοποίηση της χώρας (2008: 22,3%), ο πληθωρισµός ακολούθησε την τάση 
επιβράδυνσης του 2009 (12,3%) και του 2010 (9,1%) φτάνοντας το 2011 στο 4,6%, 
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ακόµη χαµηλότερα και από τον αρχικά προβλεφθέντα από την Κυβέρνηση 
πληθωρισµό (8,9%) και στο χαµηλότερο πληθωρισµό της χώρας τα τελευταία εννέα 
έτη. 
 

∆είκτης τιµών καταναλωτή 2000-2011 (% ∆εκ.-∆εκ.)
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι τάσεις των τιµών δεν ήταν σταθερές. Κατά το 
πρώτο εξάµηνο, οι αυξήσεις στις τιµές των τροφίµων και στα τιµολόγια των 
οργανισµών κοινής ωφελείας οδήγησαν σε επιτάχυνση του πληθωρισµού (1,4% το 
Μάρτιο, 1,3% τον Απρίλιο). Κατά το δεύτερο εξάµηνο, όµως, οι τιµές 
σταθεροποιήθηκαν µε τη σηµαντική αύξηση προσφοράς στην αγορά των τροφίµων 
λόγω των εξαιρετικά καλών εσοδειών στα σιτηρά, τα λαχανικά και τα φρούτα 
(αποπληθωρισµός -1,3% τον Ιούλιο και -0,4% τον Αύγουστο).  

Συγκεκριµένα, κατά το πρώτο εξάµηνο, ο πληθωρισµός αυξήθηκε από 5,9% 
στις αρχές του έτους σε 11,9% τον Ιούνιο, λόγω της αύξησης των τιµών της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των δηµοτικών υπηρεσιών καθώς και της εποχικής αύξησης 
στις τιµές των ακατέργαστων τροφίµων σε συνέχεια της σχετικά µικρής εσοδείας του 
2010. Επίσης, ρόλο στην αύξηση των τιµών στην Ουκρανία κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2011 έπαιξαν και οι υψηλές τιµές στα τρόφιµα στις παγκόσµιες αγορές καθώς και 
η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, από 1ης Ιανουαρίου, από 
κοινού µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου στις παγκόσµιες αγορές που έσπρωξε 
την τιµή των καυσίµων στην Ουκρανία υψηλότερα.  
 Κατά το δεύτερο εξάµηνο, η κατάσταση άλλαξε. Μετά τον αποπληθωρισµό 
του Ιουλίου και του Αυγούστου, η αύξηση στις τιµές καταναλωτή κατά την περίοδο 
Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου δεν υπερέβη µηνιαίως το 0,2%. Η µείζων µείωση των 
τιµών των ακατέργαστων τροφίµων ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στο 
χαµηλό ρυθµό αύξησης των τιµών καταναλωτή, ενώ και µια µείωση στις 
ρυθµιζόµενες τιµές (ιδιαίτερα στις τιµές της ζάχαρης και του υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου) συνέδραµαν στη συγκράτηση του πληθωρισµού. Επίσης, η συγκράτηση του 
υφέρποντος πληθωρισµού ο οποίος από 7,9% για το 2010 µειώθηκε σε 6,9% για το 
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2011 καθώς και η σταθερή ισοτιµία UAH / USD κατέστησαν επιβοηθητικοί 
παράγοντες. 
 Ο δείκτης βιοµηχανικών τιµών παραγωγού για το 2011 ανήλθε σε 14,2% από 
18,7% το 2010. Κατά το πρώτο εξάµηνο, η ανοδική τάση των τιµών των διεθνών 
αγορών και η αύξηση της εσωτερικής επενδυτικής ζήτησης οδήγησε σε απότοµη 
αύξηση του δείκτη βιοµηχανικών τιµών παραγωγού, φτάνοντας τον Φεβρουάριο σε 
4,8% και τον Απρίλιο σε 3,4%, µε αποτέλεσµα να φτάσει µόνο για τους πρώτους έξι 
µήνες σε 15,6%. Στο δεύτερο εξάµηνο, η παγκόσµια ζήτηση επιβραδύνθηκε και 
συνεπώς µειώθηκε η εξωτερική ζήτηση για εξαγόµενα προϊόντα της Ουκρανίας µε 
αποτέλεσµα µειώσεις τον Οκτώβριο και το ∆εκέµβριο (-1,8% και στους δύο µήνες).  
 Σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από το Ουκρανικό 
Κοινοβούλιο για το 2012, ο δείκτης τιµών καταναλωτή για το τρέχον έτος αναµένεται 
να φτάσει σε 7,9% και ο δείκτης βιοµηχανικών τιµών παραγωγού σε 9,4%. Οι 
προβλέψεις για υψηλότερο πληθωρισµό βασίζονται στις λιγότερο αποδοτικές 
εσοδείες του 2012, στην προεκλογική δηµοσιονοµική χαλάρωση και στη µεταβολή 
των τιµολογίων των εταιρειών κοινής ωφέλειας µετά τις εκλογές.  

Με τη σταδιακή αύξηση των εισοδηµάτων, το ποσοστό των καταναλωτικών 
δαπανών για τρόφιµα για το 2011 µειώθηκε ενώ το ποσοστό των καταναλωτικών 
δαπανών για πολιτισµικές και µη-υλικές ανάγκες (αναψυχή, αθλητισµός, βελτίωση 
κατοικιών) αυξήθηκε. Παρά ταύτα, τα εισοδήµατα, λόγω του µικρού τους µεγέθους, 
δαπανώνται ως επί το πλείστον για την κάλυψη πρώτων αναγκών και, συνεπώς, το 
ποσοστό των δαπανών σε τρόφιµα και µη-αλκοολούχα ποτά ανέρχεται σε άνω του 
µισού της συνολικής ατοµικής κατανάλωσης (15,3% στην Ευρωζώνη). 

 
Ποσοστά δαπανών ανά συστατικό του καλαθιού της νοικοκυράς  

σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ταξινόµηση της Ατοµικής Κατανάλωσης σύµφωνα µε το Σκοπό - 2011, % 
 

Περιγραφές Ουκρανία Ευρωζώνη Γερµανία Πολωνία 

01. Τρόφιµα και µη-αλκοολούχα ποτά 53,6 15,3 12,1 21,5 

02. Αλκοολούχα ποτά – Καπνικά προϊόντα 5,0 4,0 4,5 8,2 

03 Ένδυση / Υπόδηση 7,5 6,7 5,3 4,1 

04 Ενοίκια – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 10,6 15,8 23,3 20,5 

05 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και βελτίωση κατοικιών 2,6 6,8 6,0 4,9 

06 Προστασία της υγείας 3,6 4,2 4,3 4,7 

07 Μεταφορές 4,4 15,6 15,4 10,3 

08 Επικοινωνίες 3,3 3,2 2,8 3,2 

09 Αναψυχή και πολιτισµός 2,1 9,5 11,9 7,5 

10 Εκπαίδευση 1,7 1,2 1,0 1,4 

11 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,9 9,2 5,1 3,3 

12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 2,7 8,5 8,3 10,4 

 
 
5. Νοµισµατική πολιτική - Συναλλαγµατική ισοτιµία - Τράπεζες 

 
Οι κύριοι στόχοι της νοµισµατικής πολιτικής της Ουκρανίας, εν µέσω της 

διεθνούς συγκυρίας του 2011, ήταν η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και του 
τραπεζικού συστήµατος και η διασφάλιση της ανάπτυξης, κατά το δυνατόν 
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διατηρώντας τη σταθερότητα στην ισοτιµία UAH / USD, όπως επίσης η ελάττωση 
του επιπέδου δολαριοποίησης της οικονοµίας και η µείωση των επιτοκίων.  

Κατά το πρώτο εξάµηνο, λόγω σχετικά ευνοϊκών συνθηκών στις παγκόσµιες 
αγορές, η προσφορά συναλλάγµατος αυξήθηκε και η Κεντρική Τράπεζα της 
Ουκρανίας κατάφερε να αυξήσει τα συναλλαγµατικά αποθεµατικά και να χαλαρώσει 
την αγορά συναλλάγµατος. Το δεύτερο εξάµηνο, όµως, οι αυξηµένοι εξωτερικοί 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις προσδοκίες των 
εταιρειών και οδήγησαν σε ευρύτερη ζήτηση συναλλάγµατος. 
 Ο χαµηλότερος από τον προβλεφθέντα πληθωρισµός διασφάλισε την 
καλύτερη διατήρηση της αξίας των καταθέσεων των νοικοκυριών και είχε θετικό 
αντίκτυπο στην ισοτιµία UAH / USD ενώ η σταθερότητα στη συναλλαγµατική 
ισοτιµία διατήρησε τις θετικές τάσεις στην πραγµατική οικονοµία της χώρας.  
 Από την αρχή του 2011, η προσφορά χρήµατος (Μ3) επεκτάθηκε κατά UAH 
87,6 δισ. ήτοι κατά 14,7% (αύξηση για το 2010: 22,7%) συνδράµοντας στον 
περιορισµό του πληθωρισµού και η νοµισµατική βάση ανήλθε σε UAH 239,9 δισ. 
αυξηµένη κατά 6,3% κατά τη διάρκεια του έτους (αύξηση για το 2010: 15,8%). 

Κατά τη διάρκεια του έτους, υπήρξε επίσης εντατικοποίηση του δανεισµού 
ως, µεταξύ άλλων, συνέπεια και της αύξησης των καταθέσεων. Έως το τέλος του 
έτους, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 18% (2010: 24,4%) σε UAH 491,8 δισ. και 
συγκεκριµένα κατά 17,2% σε εθνικό νόµισµα και κατά 19,2% σε συνάλλαγµα. Για το 
2011, οι µακροπρόθεσµες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 24,6% ενώ οι 
βραχυπρόθεσµες καταθέσεις και οι καταθέσεις όψεως κατά 15,3% και 14,7% 
αντίστοιχα. Τα επιτόκια καταθέσεων σηµείωσαν διακυµάνσεις κατά το 2011, µε το 
µεσοσταθµικό επιτόκιο καταθέσεων να µειώνεται κατά 2,1 µονάδες σε 7,3%. Τα 
δάνεια στους µόνιµους κατοίκους αυξήθηκαν κατά 9,3% (2010: 1,3%) ανερχόµενα σε 
UAH 801,8 δισ. µε τα δάνεια σε εθνικό νόµισµα να αυξάνονται κατά 21%. Για το 
2011, τα δανειακά επιτόκια µειώθηκαν κατά 0,6 µονάδες σε 12,8%.  

Η επίσηµη µέση ισοτιµία της Γκρίβνας έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. για το 
2011 ανήλθε σε 7,9676 UAH / USD, αυξηµένη κατά 0,4% από την ισοτιµία του 
2010, 7,9356 UAH / USD.  

Η επίσηµη µέση ισοτιµία της Γκρίβνας έναντι του Ευρώ για το 2011 ανήλθε 
σε 11,0918 UAH / EUR, αυξηµένη κατά 5,3% από την ισοτιµία του 2010, 10,5329 
UAH/ EUR. 
 Τα συναλλαγµατικά αποθεµατικά της Ουκρανίας µειώθηκαν κατά 8,8% από 
USD 33,319 δισ. το 2010 σε USD 30,391 δισ. το 2011, αφού µέσα στο έτος άγγιξαν 
τα προ της κρίσης ανώτατα επίπεδα. Τα αποθεµατικά σε Ειδικά Τραβηκτικά 
∆ικαιώµατα αυξήθηκαν κατά 125% από USD 8 εκατ. σε USD 17,9 εκατ. και τα 
αποθέµατα χρυσού κατά 10,9% από USD 1,248 δισ. σε USD 1,385 δισ.  

Την 1 Ιανουαρίου 2012, 176 τράπεζες είχαν άδεια τραπεζικής λειτουργίας 
στην Ουκρανία (1/1/2011: 176) και 21 βρίσκονταν σε εκκαθάριση (1/1/2011: 18). Εκ 
των 176 τραπεζών, 53 είχαν συµµετοχή ξένου κεφαλαίου και 22 ήταν αποκλειστικά 
ξένες τράπεζες (55 και 20 αντίστοιχα για το 2010). Το µερίδιο του ξένου κεφαλαίου 
στο εγκεκριµένο κεφάλαιο του συνόλου των τραπεζών ανήλθε για το 2011 σε 41,9% 
από 40,6% το 2010.  



- Ετήσια Έκθεση Ουκρανίας / 2011 - 

 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

15 

 Τα έσοδα των ουκρανικών τραπεζών για το 2011 αυξήθηκαν κατά 4,3% σε 
σχέση µε το 2010 σε UAH 142,8 δισ. και οι δαπάνες τους αυξήθηκαν κατά 0,4% σε 
UAH 150,5 δισ.  
 
 
6. Ανεργία - Μισθοί / Εισόδηµα / Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

 
Η επίσηµα καταγεγραµµένη ανεργία στη χώρα, κατά το 2011, αυξήθηκε κατά 

0,3% και διαµορφώθηκε στο 2,5% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας σε 
ηλικία εργασίας, εγγεγραµµένου στην Κρατική Υπηρεσία Απασχόλησης. Η πορεία 
του εν λόγω δείκτη ήταν πτωτική για σχεδόν ολόκληρη την εν λόγω περίοδο (ήτοι 
τρίµηνο: 2,9%, εξάµηνο: 2,9%, εννιάµηνο: 2,6%). Οι άνεργοι σε ηλικία εργασίας, 
εγγεγραµµένοι στην Κρατική Υπηρεσία Απασχόλησης, ανήλθαν κατά µέσο όρο για 
το 2011 σε 505,3 χιλ. (2010: 452,1 χιλ.) 

Η ανεργία, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας 
(ILO), µειώθηκε, για το 2011, κατά 0,2%, και έφτασε το 8,6% (τρίµηνο: 9,5%, 
εξάµηνο: 8,9%, εννιάµηνο: 8,5%). Οι άνεργοι σε ηλικία εργασίας, σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, ανήλθαν κατά µέσο όρο για το 
2011 σε 1,732 εκατ. 

Όπως καθίσταται εµφανές και από τον παρακάτω πίνακα, η ανεργία στην 
Ουκρανία ακολουθούσε µια πτωτική πορεία για την περίοδο 2004-2008, η οποία 
ανακόπηκε το 2009 λόγω της ύφεσης στη χώρα. 

 
Ανεργία (2004-2011) 
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
 
Για το 2011, ο µέσος µηνιαίος µισθός στην Ουκρανία ανήλθε σε UAH 2.633. 

Οι υψηλότεροι µέσοι µηνιαίοι µισθοί καταβλήθηκαν στις αεροπορικές µεταφορές 
(UAH 8,472) και στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (UAH 5,340) ενώ οι 
χαµηλότεροι στην αλιεία (UAH 1.369), στις επιχειρήσεις ξενίας και εστίασης (UAH 
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1.777) και στον τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας (UAH 
1.778). 
 Σύµφωνα µε την Στατιστική Επιτροπή της Ουκρανίας, ο µέσος ονοµαστικός 
µισθός στη χώρα αυξήθηκε, το 2011, κατά 17,6% σε σύγκριση µε το 2010, ενώ ο 
πραγµατικός µισθός αυξήθηκε κατά 8,7%.  
 

Ρυθµός Αυξήσεως Ονοµαστικού και Πραγµατικού Μισθού (2004 – 2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ονοµαστικός Μισθός (µεταβολή από το προηγούµενο έτος, %) 27,5 36,7 29,2 29,7 33,7 5,5 20,0 17,6 

Ονοµαστικός Μισθός (UAH) 590 806 1.041 1.351 1.806 1.906 2.239 2.633 

Πραγµατικός Μισθός (µεταβολή από το προηγούµενο έτος, %) 23,8 20,3 18,3 12,5 6,3 -9,2 10,2 8,7 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
 

Το 2011 συνεχίστηκαν οι µεγάλες αποκλίσεις στο µέσο µισθό ανά γεωγραφική 
περιοχή της χώρας, µε τους υψηλότερους µέσους µισθούς να καταγράφονται στην 
πόλη του Κιέβου (UAH 4.012), στην περιφέρεια του Donetsk (UAH 3.063), στην 
περιφέρεια του Dnipropetrovsk (UAH 2.790), στην περιφέρεια του Κιέβου (UAH 
2.761) και στην περιφέρεια του Luhansk (UAH 2.742). Οι χαµηλότεροι µισθοί 
καταγράφηκαν στις περιφέρειες Chernihiv (UAH 1.974), Kherson (UAH 1.970) και 
Ternopil (UAH 1.871).  
 Σηµειωτέον πάντως ότι οι µισθοί που καταγράφονται ως επίσηµοι δεν 
αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά εισοδήµατα των εργαζοµένων, αφού πολύ συχνά 
τον επίσηµο µισθό συνοδεύουν ποσά τα οποία καταβάλλονται ανεπισήµως, κατόπιν 
συνεννοήσεως του εργοδότη και του απασχολούµενου. 
 Επιπλεόν, σηµαντικός παράγοντας στο διαθέσιµο εισόδηµα των Ουκρανών 
καταναλωτών και στην υποστήριξη της εσωτερικής ζήτησης είναι και τα ιδιωτικά 
εµβάσµατα που εισέρχονται στην Ουκρανία από το εξωτερικό. Τα εµβάσµατα για το 
2011 ανήλθαν σε περίπου USD 6,056 δισ. αυξηµένα από το 2010 κατά 19,1%, µε την 
Ελλάδα να κατατάσσεται τέταρτη µεταξύ των χωρών προέλευσης συνεισφέροντας 
στο σύνολο των εµβασµάτων USD 341,4 εκατ. (5,6% του συνόλου / 12,5% αύξηση 
από το 2012) µετά την πρώτη Ρωσία (USD 1,987 δισ. / αύξηση 32,8%), τις Η.Π.Α. 
(USD 613 εκατ. / αύξηση 10,1%) και τη Γερµανία (USD 423 εκατ. / αύξηση 7%).  
 Τέλος, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Παγκόσµιας Τράπεζας (στοιχεία 
έως το 2010), εµφανής καθίσταται η απόσταση της – επίσηµης τουλάχιστον – 
οικονοµίας της Ουκρανίας σε σχέση µε εκείνη της Ευρωζώνης αλλά και της Ελλάδος. 
Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουκρανίας ήταν, το 
2010, κατά σχεδόν 9 φορές µικρότερο από εκείνο της Ελλάδος και κατά 12 φορές 
µικρότερο από εκείνο της Ευρωζώνης.  
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Κατά κεφαλήν εισόδηµα (σε USD - τρέχουσες τιµές)
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Πηγή: World Bank 
 
 
7. Εξωτερικό εµπόριο αγαθών 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας, το 2011, 

οι ουκρανικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση µε το 2010 σε USD 
68,394 δισ. και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση µε το 2010 σε USD 
82,608 δισ. Οι εξαγωγές της χώρας ακολούθησαν την ανοδική τάση που διεκόπη από 
τη χρηµατοοικονοµική κρίση του 2009, ξεπερνώντας τα προ της κρίσης επίπεδα. 
Παρά ταύτα, σε καµία στιγµή δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν τις εισαγωγές οι 
οποίες όπως και πριν την κρίση ακολουθούν ταχύτερο ρυθµό ανόδου. Η αύξηση στον 
όγκο εµπορίου (34,6%) οφείλεται κυρίως στη µεταβολή των τιµών καθώς ο όγκος 
των εξαγόµενων αγαθών αυξήθηκε µόνο κατά περίπου 6,1% και ο όγκος των 
εισαγόµενων αγαθών κατά περίπου 15,8%.  

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της Ουκρανίας ανήλθε σε USD 14,214 
δισ. αυξηµένο κατά 52,7% από το 2010 (αύξηση 2010: 62,4%). Το έλλειµµα, όπως 
φαίνεται από τους πίνακες έβαινε σταθερά διευρυνόµενο µετά το πλεόνασµα του 
2004 – τάση που διεκόπη το 2009 αλλά επανήλθε το 2010. Σηµειώνεται ότι, το 2009, 
ο όγκος του ουκρανικού εµπορίου υπέστη σοβαρή µείωση (-44,1%) µε τις εξαγωγές 
να έχουν µειωθεί από το 2008 κατά -40,7% και τις εισαγωγές κατά -46,9%. 

 
Εξωτερικό Εµπόριο Ουκρανίας 2004-2011 σε δισ. USD 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2010/2011 (%) 

Εξαγωγές 32,672 34,287 38,368 49,248 66,954 39,703 51,431 68,394 33,0 

Εισαγωγές 28,996 36,141 45,034 60,670 85,535 45,436 60,740 82,608 36,0 

Εµπ. Ισοζύγιο 3,676 -1,854 -6,666 -11,422 -18,581 -5,733 -9,310 -14,214 52,7 

Όγκος Εµπορίου 61,668 70,428 83,402 109,918 152,489 85,139 112,171 151,002 34,6 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
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Εξωτερικό Εµπόριο Ουκρανίας (2004-2011) σε δισ. USD
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
7.1. Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών 
 Όσον αφορά στις ουκρανικές εξαγωγές, η γενική κατηγορία προϊόντων που 
γνώρισε τη σηµαντικότερη αύξηση ήταν τα "Μέταλλα κοινά και τεχνουργήµατα από 
τα µέταλλα αυτά (XV)" (αύξηση από το 2010: 27,6%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 
2011: 32,3%). Άλλες σηµαντικές αυξήσεις σηµειώθηκαν στα "Ορυκτά προϊόντα (V)" 
(αύξηση από το 2010: 52,4%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 15%), τα 
"Προϊόντα των χηµικών και των συναφών βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση από το 2010: 
54,9%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 7,9%), οι "Μηχανές και συσκευές, 
ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη τους (XVI)" ( αύξηση από το 2010: 19,2%, συµµετοχή 
στις εξαγωγές του 2011: 9,9%), τα "Προϊόντα του φυτικού βασιλείου (ΙΙ)" (αύξηση 
από το 2010: 39,1%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 8,1%), το "Υλικό 
µεταφορών (XVII)" ( αύξηση από το 2010: 49,3%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 
2011: 7,1%), τα "Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά (ΙII)" (αύξηση από το 2010: 29,8%, 
συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 5%), κ.ο.κ. Μικρές µειώσεις σηµειώθηκαν µόνο 
σε κατηγορίες µε αµελητέα συµµετοχή στις εξαγωγές.  
 Με βάση τις διψήφιες δασµολογικές κλάσεις των εξαγόµενων από την 
Ουκρανία προϊόντων, συνεχίζεται η εντυπωσιακή κυριαρχία της κλάσης "72 - 
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας" στις εξαγωγές, η οποία καλύπτει άνω του ενός 
τετάρτου των ουκρανικών εξαγωγών (27%), µε τη δεύτερη κλάση "27 - Ορυκτά 
καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών" να έπεται σε απόσταση 
καλύπτοντας µόλις το 8,3%. Για µια ακόµη χρονιά, τα βιοµηχανικά προϊόντα και τα 
προϊόντα που άπτονται της βιοµηχανικής παραγωγής συνεχίζουν να καλύπτουν 
µεγάλο ποσοστό των ουκρανικών εξαγωγών. Σηµειωτέον, δε, ότι οι πρώτες 15 
κλάσεις καλύπτουν το 78,5% των συνολικών εξαγωγών της Ουκρανίας για το 2011, 
δεδοµένο που καταδεικνύει την περιορισµένη διαφοροποίηση τους, ενώ το 2010 
κάλυπταν το 76,7% που σηµαίνει ότι το εύρος των ουκρανικών εξαγωγών 
περιορίζεται. Για το 2011, οι κύριες ουκρανικές εξαγωγές ήταν οι εξής: 
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Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών 2011 – 15 πρώτες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων  

(διψήφια ταξινόµηση) – σε χιλιάδες USD 

α/α Κατηγορία προϊόντος  Αξία 
Αύξηση / µείωση 

% από 2010 
% επί του  
συνόλου 

 Σύνολο 68.394.196 33,0 100,0 

1. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 18.466.123 26,4 27,0 

2. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 5.691.092 55,4 8,3 

3. 26 - Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 3.916.701 52,0 5,7 

4. 
86 - Οχήµατα και υλικό για σιδηρ/κές ή παρόµοιες γραµµές και τα µέρη 
τους 3.806.716 59,2 5,6 

5. 10 - ∆ηµητριακά 3.617.122 46,6 5,3 

6. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. Επινοήσεις 3.569.800 13,9 5,2 

7. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 3.189.196 25,8 4,7 

8. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 2.844.349 42,8 4,2 

9. 31 - Λιπάσµατα 1.819.582 93,5 2,7 

10. 28 - Ανόργανα χηµικά προϊόντα 1.793.965 58,8 2,6 

11. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 1.434.808 32,2 2,1 

12. 44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 1.077.831 30,2 1,6 

13. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 963.069 17,1 1,4 

14. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 764.808 49,3 1,1 

15. 04 - Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας, αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό 703.758 8,5 1,0 

 Λοιπά 14.735.276  21,5 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
 

15 πρώτες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων - 2011 (διψήφια ταξινόµηση)
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  Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
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 Ο µεγαλύτερος και σηµαντικότερος πελάτης για τα εξαγόµενα ουκρανικά 
προϊόντα παρέµεινε και για το 2011 η Ρωσία. Οι ουκρανικές εξαγωγές στη Ρωσία για 
το 2011 αυξήθηκαν κατά 47,6% σε συνέχεια αύξησης 58,1% το 2010 και 54% το 
2009, το οποίο σηµαίνει ότι οι εξαγωγές στη Ρωσία αυξάνονται µε ιδιαίτερα ταχείς 
ρυθµούς, σαφώς µεγαλύτερους από το µέσο όρο αύξησης των ουκρανικών εξαγωγών. 
Η Ρωσία, όπως είναι φυσικό, αύξησε επίσης και τη συµµετοχή της στις συνολικές 
εξαγωγές της Ουκρανίας από 26,1% το 2010 σε 29% το 2011  

∆εύτερη, µε µεγάλη διαφορά, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία προµηθεύτηκε 
5,5% των ουκρανικών εξαγωγών για το 2011, η Ιταλία µε 4,4%, η Πολωνία µε 4,1%, 
κ.α.  

Εκ του συνόλου των εξαγωγών της Ουκρανίας, οι χώρες της ΚΑΚ 
απορρόφησαν το 39,7% από 36,4% το 2010 – οι ευρωπαϊκές χώρες απορρόφησαν το 
33,4%, οι ασιατικές χώρες το 29,3% κτλ.  
 

Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών 2011 – Οι µεγαλύτεροι πελάτες της Ουκρανίας 
α/α Χώρα Χιλ. USD % επί του συνόλου Αύξηση / µείωση % από 2010 

 Σύνολο 68.394.196 100,0 33,0 

1.  Ρωσία 19.819.616 29,0 47,6 

2.  Τουρκία 3.748.582 5,5 24,0 

3.  Ιταλία 3.039.541 4,4 26,0 

4.  Πολωνία 2.794.088 4,1 56,3 

5.  Ινδία 2.265.303 3,3 58,9 

6.  Κίνα 2.180.034 3,2 65,6 

7.  Λευκορωσία 1.922.330 2,8 1,2 

8.  Καζακστάν 1.857.550 2,7 42,8 

9.  Γερµανία 1.763.831 2,6 17,6 

10.  Λίβανος 1.362.225 2,0 32,0 

11.  Ουγγαρία 1.340.723 2,0 55,9 

12.  Αίγυπτος 1.335.645 2,0 0,6 

13.  Ιράν 1.127.514 1,6 9,4 

14.  Η.Π.Α.  1.113.752 1,6 38,0 

15.  Ισπανία 970.613 1,4 135,7 

 […]    

41. Ελλάδα1 291.238 0,4 77,5 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
7.2. Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών 
 Όσον αφορά στις ουκρανικές εισαγωγές, η γενική κατηγορία προϊόντων που 
γνώρισε τη σηµαντικότερη αύξηση ήταν τα "Ορυκτά προϊόντα (V)" (αύξηση από το 
2010: 42,1%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 36,4%) – µε το φυσικό αέριο να 
καλύπτει το 17% (αυξηµένο κατά 49,5% από το 2010), το αργό πετρέλαιο το 5,2% 
και το κάρβουνο το 3,3% – και ακολουθούν οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό 
υλικό και τα µέρη τους (XVI)" ( αύξηση από το 2010: 56,5%, συµµετοχή στις 
εισαγωγές του 2011: 15,5%), το "Υλικό µεταφορών (XVII)" ( αύξηση από το 2010: 
                                        
1 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. 
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69,3%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 7,5%), τα "Προϊόντα των χηµικών και 
συναφών βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση από το 2010: 23,9%, συµµετοχή στις εισαγωγές 
του 2011: 9,7%), τα "Μέταλλα κοινά και τεχνουργήµατα από τα µέταλλα αυτά (XV)" 
(αύξηση από το 2010: 38%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 6,9%) κ.α.  
 Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες προϊόντων, χαρακτηριστική είναι η 
συνεχιζόµενη κυριαρχία της κλάσης "27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης αυτών" σε πάνω από το 1/3 των ουκρανικών εισαγωγών, η 
οποία σηµείωσε αύξηση κατά 45,9% από το 2010. Ακολουθεί µε 8,6% επί του 
συνόλου η κλάση "84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. 
επινοήσεις".  

Οι πρώτες 15 κλάσεις καλύπτουν περίπου το 78,3% των συνολικών 
εισαγωγών της Ουκρανίας για το 2011, δεδοµένο που καταδεικνύει την περιορισµένη 
διαφοροποίηση τους, όπως συµβαίνει και στις εξαγωγές. Για το 2011, οι κύριες 
ουκρανικές εισαγωγές ήταν οι εξής: 

 
Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών 2011 – 15 πρώτες κατηγορίες εισαγοµένων προϊόντων  

(διψήφια ταξινόµηση) – σε χιλιάδες USD 

α/α 
Κατηγορία προϊόντος 

Αξία 
Αύξηση / µείωση 

% από 2010 
% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο 82.608.240 36,0 100,0 

1. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 28.605.294 45,9 34,6 

2. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. Επινοήσεις 7.112.366 55,7 8,6 

3. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 5.682.739 57,6 6,9 

4. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για 
χερσαίες µεταφορές, τα µέρη και εξαρτήµατα τους 5.443.521 63,9 6,6 

5. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 3.413.556 19,0 4,1 

6. 30 - Φαρµακευτικά προϊόντα 2.878.998 16,3 3,5 

7. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 2.776.857 44,5 3,4 

8. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 1.582.569 9,9 1,9 

9. 38 - ∆ιάφορα χηµικά προϊόντα 1.212.853 35,0 1,5 

10. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 1.184.658 33,9 1,4 

11. 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ 1.084.804 35,9 1,3 

12. 90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, 
µέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας 1.019.099 16,3 1,2 

13. 26 - Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 982.184 -11,1 1,2 

14. 29 - Οργανικά χηµικά προϊόντα 941.180 44,7 1,1 

15. 33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδη. Προϊόντα αρωµατοποιίας ή 
καλλωπισµού 820.458 6,2 1,0 

 Λοιπά 17.867.106  21,7 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
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15 πρώτες κατηγορίες εισαγόµενων προϊόντων - 2011 (διψήφια ταξινόµηση)

"27 ". 34,6%

"84". 8,6%

"85". 6,9%

"87". 6,6%

"39". 4,1%

"30". 3,5%

"72". 3,4%

"48". 1,9%

"38". 1,5%

"73". 1,4%

"40". 1,3%

"90". 1,2%

"26". 1,2%

"29". 1,1%

"33". 1,0%
Λοιπά. 21,7%

 
  Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
 

Η µεγαλύτερη προµηθεύτρια της Ουκρανίας για το 2011 ήταν η Ρωσία µε 
35,3% του συνολικού όγκου των ουκρανικών εισαγωγών (2010: 36,5%), 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 31,2% σε σύγκριση µε τα µεγέθη του 2010. Ακολουθεί, 
µε µεγάλη διαφορά η Γερµανία, καταλαµβάνοντας ποσοστό 8,3% επί των 
ουκρανικών εισαγωγών, η Κίνα µε 7,6%, η Λευκορωσία µε 5,1%, η Πολωνία µε 
3,9%, κ.α.  

Εκ του συνόλου των εισαγωγών της Ουκρανίας, από τις χώρες της ΚΑΚ 
προήλθε το 39,4% – από τις ευρωπαϊκές χώρες προήλθε το 35,3%, από ασιατικές 
χώρες το 32,5% κτλ.  

 
Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών 2011 – Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές της Ουκρανίας 

α/α Χώρα Χιλ. USD % επί του συνόλου Αύξηση / µείωση % από 2010 

 Σύνολο 82.608.240 100,0 36,0 

1 Ρωσία 29.132.198 35,3 31,2 

2 Γερµανία 6.865.714 8,3 49,1 

3 Κίνα 6.268.334 7,6 33,4 

4 Λευκορωσία 4.211.751 5,1 64,0 

5 Πολωνία 3.183.391 3,9 14,1 

6 Η.Π.Α.  2.591.229 3,1 46,7 

7 Ιταλία 2.005.753 2,4 44,3 

8 Καζακστάν 1.675.947 2,0 118,7 

9 Γαλλία 1.501.470 1,8 35,7 

10 Τουρκία 1.481.242 1,8 14,1 

11 Ουγγαρία 1.326.707 1,6 9,2 
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12 Ν. Κορέα 1.235.965 1,5 57,2 

13 Ολλανδία 1.186.842 1,4 41,6 

14 Τσεχία 1.181.275 1,4 57,9 

15 Ηνωµένο Βασίλειο 1.128.552 1,4 37,5 

 […]    

52 Ελλάδα2 128.693 0,2 23,6 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
 
8. Εξωτερικό εµπόριο υπηρεσιών 
 

Για το 2011, η Ουκρανία εξήγαγε υπηρεσίες αξίας USD 13,792 δισ. (2010: 
USD 11,759 δισ.) και εισήγαγε υπηρεσίες αξίας USD 6,235 δισ. (2010: USD 5,448 
δισ.). Το πλεόνασµά της από το εµπόριο υπηρεσιών ανήλθε σε USD 7,557 δισ. (2010: 
USD 6,312 δισ.).  

Τη µερίδα του λέοντος στις ουκρανικές εξαγωγές υπηρεσιών κρατούν οι 
µεταφορές καλύπτοντας το 65,7% του συνόλου, σηµειώνοντας σχετικά υψηλή 
αύξηση από το 2010 (15,5%). 40% περίπου από τις εισροές στον τοµέα των 
µεταφορών προέρχονται από τα τέλη διαµετακόµισης στους αγωγούς της χώρας (περί 
τα USD 3,8 δισ.), ήτοι µεταφορές καυσίµων (πετρελαίου, φυσικού αερίου).  

Σηµαντική µείωση από το 2010 σηµείωσαν οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
(-34,5%).  

Αναλυτικά:  
Ουκρανικές εξαγωγές υπηρεσιών 2011 

  Χιλ. USD 
Αύξηση / µείωση % 

από 2010 % επί του συνόλου 

Σύνολο 13.792.218 17,3 100,0 

Μεταφορές 9.062.396 15,5 65,7 

∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και 
τεχνικές υπηρεσίες 1.888.152 25,1 13,7 

Επισκευές 616.517 44,4 4,5 

Υπηρεσίες µέσω Η/Υ 532.287 48,7 3,9 

Ταξίδια 455.098 19,4 3,3 

Επικοινωνίες 366.959 6,4 2,7 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 312.274 -34.5 2,3 

Κατασκευαστικές υπηρεσίες 208.319 47,9 1,5 

Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες 147.763 12,4 1,1 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 113.090 60,5 0,8 

∆ικαιώµατα χρήσης και άδειες εκµετάλλευσης 46.068 11,0 0,3 

Προσωπικές, πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
αναψυχής 39.143 41,7 0,3 

Κυβερνητικές υπηρεσίες 4.154 87,2 0,0 
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 

                                        
2
Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. 
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Όσον αφορά στις ουκρανικές εισαγωγές υπηρεσιών, την πρώτη θέση κρατούν 
επίσης οι µεταφορές καλύπτοντας το 25,4% του συνόλου µε τις διάφορες 
επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες να έπονται µε 18,3 % επί του 
συνόλου. Μείωση από το 2010 σηµείωσαν οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι 
κυβερνητικές υπηρεσίες και τα δικαιώµατα χρήσης και άδειες εκµετάλλευσης µετά 
την εντυπωσιακή τους άνοδο το προηγούµενο έτος.  

Αναλυτικά: 
Ουκρανικές εισαγωγές υπηρεσιών 2011 

  Χιλ. USD 
Αύξηση / µείωση % 

από 2010 % επί του συνόλου 

Σύνολο 6.235.195 14,5 100 

Μεταφορές 1.583.882 35,3 25,4 

∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές 
υπηρεσίες 1.142.392 30,1 18,3 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 955.265 -12,0 15,3 

Κυβερνητικές υπηρεσίες 511.117 -3,5 8,2 

Ταξίδια 462.438 33,2 7,4 

∆ικαιώµατα χρήσης και άδειες εκµετάλλευσης 411.839 -5,4 6,6 

Υπηρεσίες µέσω Η/Υ 242.370 35,0 3,9 

Προσωπικές, πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
αναψυχής 238.822 22,7 3,8 

Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες 222.432 -4,7 3,6 

Κατασκευαστικές υπηρεσίες 154.687 45,1 2,5 

Επικοινωνίες 144.287 14,7 2,3 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 122.404 8,1 2 

Επισκευές 43.262 -9,6 0,7 
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
Η χώρα προς την οποία η Ουκρανία εξήγαγε το 41% του συνόλου των 

υπηρεσιών της για το 2011 ήταν η Ρωσία, κυρίως λόγω των µεταφορών για τους 
λόγους που εξηγούνται παραπάνω (µεταφορές καυσίµων), µε την Ελβετία να έπεται 
µε µόλις 6%.  

Αναλυτικά:  
 

Ουκρανικές εξαγωγές υπηρεσιών 2011 – Οι µεγαλύτεροι αποδέκτες ουκρανικών υπηρεσιών 
α/α Χώρα Χιλ. USD % επί του συνόλου Αύξηση / µείωση % από 2010 

 Σύνολο 13.792.218 100,0 17,3 

1. Ρωσία 5.634.625 40,9 9,3 

2. Ελβετία 829.424 6,0 92,4 

3. Η.Π.Α. 720.998 5,2 20,8 

4. Ηνωµένο Βασίλειο 707.940 5,1 26,9 

5. Κύπρος 439.278 3,2 4,9 

6. Γερµανία 416.437 3,0 23,5 

7. Βέλγιο 327.448 2,4 36,8 

8. Βρετ. Παρθ. Νήσοι 268.982 2,0 32,4 

9. Αυστρία 199.967 1,4 9,4 

10. Παναµάς 183.867 1,3 9,3 

11. Τουρκία 169.549 1,2 9,7 
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12. Εσθονία 165.816 1,2 45,5 

13. Καζακστάν 161.542 1,2 93,1 

14. Λευκορωσία 155.435 1,1 17,9 

15. Τουρκµενιστάν 153.545 1,1 37,7 

 […]    

27. Ελλάδα3 80.781 0,6 0,2 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 
 
 Οι τρεις πρώτες χώρες στην παροχή υπηρεσιών στην Ουκρανία, ήτοι η Ρωσία, 
η Κύπρος και το Ηνωµένο Βασίλειο σηµείωσαν σχετικά κοντινές επιδόσεις (15,3%, 
13,3% και 10,4% επί του συνόλου) αντίστοιχα. 

 Αναλυτικά: 
 

Ουκρανικές εισαγωγές υπηρεσιών 2011 – Οι µεγαλύτεροι παροχείς υπηρεσιών στην Ουκρανία 

α/α Χώρα Χιλ. USD % επί του συνόλου Αύξηση / µείωση % από 2010 

 Σύνολο 6.235.195 100,0 14,5 

1. Ρωσία 955.556 15,3 20,4 

2. Κύπρος 830.680 13,3 1,6 

3. Ηνωµένο Βασίλειο 647.758 10,4 8,2 

4. Γερµανία 436.186 7,0 23,4 

5. Η.Π.Α. 387.678 6,2 2,2 

6. Τουρκία 283.420 4,5 26,1 

7. Αυστρία 234.089 3,8 62,5 

8. Ελβετία 219.283 3,5 22,8 

9. Γαλλία 171.886 2,8 -25,3 

10. Πολωνία 142.938 2,3 1,3 

11. Σουηδία 140.043 2,2 -11,9 

12. Ολλανδία 127.995 2,1 2,3 

13. Ουγγαρία 100.962 1,6 93,0 

14. Ισραήλ 99.602 1,6 247,2 

15. Βρετ. Παρθ. Νήσοι 98.618 1,6 7,3 

 […]    

29 Ελλάδα4 31.060 0,5 30,0 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
 
9. Ξένες άµεσες επενδύσεις 
 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής, η Ουκρανία κατά το 2011 
προσέλκυσε νέες ξένες άµεσες επενδύσεις αξίας USD 4,654 δισ. (2010: USD 4,68 
δισ.), ανεβάζοντας το σύνολο των από το εξωτερικό εισερχόµενων επενδύσεων στη 
χώρα σε USD 49,362 δισ., αυξηµένο κατά 10,4% από το προηγούµενο έτος.  

                                        
3 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. 
4 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. 
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 Ως µεγαλύτεροι επενδυτές στη χώρα καταγράφονται οι: Κύπρος µε 25,6% του 
συνόλου (2010: 22,2%), η Γερµανία µε 15% (2010: 15,8%), η Ολλανδία µε 9,8% 
(2010: 10,5%), η Ρωσία µε 7,3% (2010: 7,6%), η Αυστρία µε 6,9% (2010: 5,9%) 
κ.ο.κ. (Για την Ελλάδα βλ. Β.4. Ελληνική επενδυτική παρουσία στην Ουκρανία). 

 

  
Συνολικός όγκος άµεσων 

επενδύσεων έως την 31/12/2011 
(εκατ. USD) 

% επί του συνόλου 

Σύνολο 49.362 100 

Κύπρος 12.646 25,6 

Γερµανία 7.386 15,0 

Ολλανδία 4.823 9,8 

Ρωσία 3.595 7,3 

Αυστρία 3.423 6,9 

Ηνωµένο Βασίλειο  2.508 5,1 

Γαλλία 2.231 4,5 

Σουηδία 1.744 3,5 

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι 1.607 3,3 

Η.Π.Α.  1.043 2,1 

Ιταλία 966 2 

Ελβετία  960 1,9 

Πολωνία 876 1,8 

Λοιπές Χώρες 5.555 11,2 

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας 

 
 Η αξία των νέων εισερχόµενων ξένων άµεσων επενδύσεων στην Ουκρανία 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2011 ανήλθε σε USD 4 δισ. (2010: USD 3,6 δισ.) 
(86% του συνόλου των νέων ΞΑΕ για το 2011), ανεβάζοντας το σύνολο των από την 
Ε.Ε. εισερχόµενων επενδύσεων σε USD 39,411 δισ. (αύξηση: 11,5%). Η εισροή 
ξένων αµέσων επενδύσεων αναµένεται στα USD 6 δισ. για το 2012.  
 Οι περισσότερες επενδύσεις έως σήµερα στην Ουκρανία έχουν γίνει είτε µέσω 
ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιριών, τις οποίες διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας 
αποκρατικοποιήσεων "State Property Fund", είτε µέσω εξαγορών επιχειρήσεων που 
περιήλθαν στην ιδιοκτησία ιδιωτών κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
ενενήντα. Οι ξένες επενδύσεις που αφορούν στην εγκαθίδρυση πραγµατικά νέων 
παραγωγικών µονάδων στη χώρα (greenfield investments) αφορούν σε περιορισµένο 
τµήµα των συνολικών έως σήµερα επενδύσεων.  
 Η Ουκρανία έχει σηµαντικό ανεκµετάλλευτο επενδυτικό δυναµικό, το 
επενδυτικό κλίµα της, όµως, φθίνει συνεχώς. Σηµειώνεται ότι η Ουκρανία έχασε επτά 
θέσεις από την 145η στην 152η θέση στην κατάταξη Doing Business 2012, η οποία 
συντάσσεται σε ετήσια βάση από την Παγκόσµια Τράπεζα και τον ∆ιεθνή Οργανισµό 
Χρηµατοδότησης (International Finance Corporation / IFC). Επίσης, η Ουκρανία 
βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης και τελευταία µεταξύ των 
Ευρωπαϊκών χωρών στον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος Heritage 
και της Wall Street Journal. Συγκεκριµένα, η Ουκρανία κατατάσσεται µεταξύ των 
οικονοµιών "υπό καταπίεση" στην 163η θέση µεταξύ συνολικά 179 χωρών. Η 
σχετική έκθεση αναφέρει ότι "η περιορισµένη προστασία των δικαιωµάτων 
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ιδιοκτησίας και η διευρυµένη διαφθορά αποθαρρύνουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και υπονοµεύουν σηµαντικά τις προοπτικές για µακροπρόθεσµη 
οικονοµική ανάπτυξη. Το κράτος δικαίου είναι ανίσχυρο και το δικαστικό σύστηµα 
παραµένει ευεπίφορο σε πολιτικές παρεµβάσεις". 

Επιπλέον, ο δείκτης επενδυτικής ελκυστικότητας της Ουκρανίας για το 
τέταρτο τρίµηνο του 2011 – ο οποίος συντάσσεται από το European Business 
Association του Κιέβου µε βάση τις εκτιµήσεις των Γενικών ∆ιευθυντών 162 
εταιρειών-µελών του – έπεσε, για τρίτο τρίµηνο στη σειρά, κατά 0,37 µονάδες σε 
2,19 µε άριστα τις 5 µονάδες. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΕΒΑ, η τρέχουσα 
βαθµολογία αντικατοπτρίζει την απογοήτευση των επιχειρήσεων όσον αφορά στις 
µεταρρυθµίσεις που ανακοινώθηκαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν στη χώρα. 
 Τέλος, σύµφωνα µε τον ετήσιο ∆είκτη Αντίληψης της ∆ιαφθοράς της Μ.Κ.Ο. 
Transparency International, µε τον οποίο αξιολογούνται χώρες σύµφωνα µε την 
αντίληψη περί διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα, η Ουκρανία βρέθηκε, το 2011, στην 
152η θέση από 182 χώρες (134η θέση το 2010) µε βαθµολογία 2,3/10. Η θέση αυτή 
την κατατάσσει στις "ιδιαίτερα διεφθαρµένες χώρες" κάτω από το Τόγκο, την 
Ουγκάντα και το Τατζικιστάν.  
 
 
10. Σχέσεις µε Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  
 

Η Ουκρανία είναι χώρα-εταίρος προτεραιότητας της Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας και στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Το τρέχον πλαίσιο των 
σχέσεων µεταξύ της Ε.Ε. και της Ουκρανίας διέπεται από τη Συµφωνία Εταιρικής 
Σχέσης και Συνεργασίας. Το Μάιο του 2007, ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις για τη 
Συµφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. και Ουκρανίας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το ∆εκέµβριο 
του 2011. Η νέα συµφωνία προβλέπει µεταξύ άλλων και την Οικονοµική 
Ολοκλήρωση της Ουκρανίας µε την Ε.Ε. κυρίως µέσω της Σφαιρικής και σε Βάθος 
Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) η οποία αποτελεί τµήµα της Συµφωνίας.  

Η µονογράφηση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας έλαβε 
χώρα στις 30 Μαρτίου 2012. Στο πλαίσιο αυτό οι Κύριοι Εµπορικοί ∆ιαπραγµατευτές 
από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη συµφωνία τους από 22 ∆εκεµβρίου του 2011 
επί της ουσίας της DCFTA και ανέλαβαν να ολοκληρώσουν το νοµικό έλεγχο του 
κειµένου συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών παραρτηµάτων και πρωτοκόλλων. Και 
οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους δέσµευση να προβούν στα απαραίτητα 
τεχνικά βήµατα τα οποία απαιτούνται για την προετοιµασία της σύναψης της 
Συµφωνίας Σύνδεσης. 
 Κατά τη σύνταξη της παρούσας, ο νοµικός έλεγχος δεν είχε ακόµη 
ολοκληρωθεί, ενώ θα χρειαστεί και η µετάφραση του κειµένου περίπου χιλίων 
σελίδων ώστε αυτό να καταστεί έτοιµο προς υπογραφή περίπου έως το τέλος του 
έτους. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν 
τεθεί από την Ε.Ε. όσον αφορά σε δίκαιες κοινοβουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο 
στην Ουκρανία, τη βελτίωση του κράτους δικαίου και την πρόοδο στην ατζέντα 
σύνδεσης. 
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Η Ουκρανία υπέγραψε, τον Ιούλιο του 2010, εκ νέου συµφωνία µε το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο, για πιστωτικό πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, το οποίο 
επρόκειτο να στηριχθεί από ∆ιευθέτηση Ετοιµότητας Παροχής (Stand-By 
Agreement) διάρκειας δυόµιση ετών και ύψους 10 δισ. SDR (περίπου USD 14,9 
δισ.). Ο στόχος του οικονοµικού προγράµµατος ήταν η εδραίωση της δηµοσιονοµικής 
και χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, η επίσπευση των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων, η βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη, η µείωση του ελλείµµατος 
και η σταθερή βελτίωση του δηµόσιου χρέους, µε έµφαση στην αποκατάσταση της 
υγείας του τραπεζικού συστήµατος και την ενίσχυση του τοµέα του φυσικού αερίου 
µε εξισορρόπηση των οικονοµικών της Naftogaz Ukrayiny.  

Παρά ταύτα, λόγω της από ουκρανικής πλευράς καθυστέρησης των 
συµφωνηθεισών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων – ιδίως όσον αφορά στην αύξηση 
της τιµής του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά µε σκοπό την διακοπή της κρατικής 
επιχορήγησης της τιµής – η παροχή της τρίτης δόσης έχει αναβληθεί επ' αόριστον 
από τις αρχές του 2011. 

Η συµφωνία αυτή ήρθε σε συνέχεια αναβολής, από το Νοέµβριο του 2009, 
εκταµίευσης της τέταρτης δόσης προηγούµενου δανείου του ∆.Ν.Τ., λόγω της µη-
συµµόρφωσης της προηγούµενης Κυβέρνησης µε τις εισηγήσεις του Ταµείου για 
δηµοσιονοµική πειθαρχεία, παρά τις επανειληµµένες προειδοποιήσεις. 
 
 
11. Ενεργειακές εξελίξεις 
 

Η Naftogaz εισήγαγε, κατά το 2011, περίπου 40 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου από 
τη ρωσική Gazprom έναντι περίπου USD 12,361 δισ. Για το 2012, προγραµµατίζεται 
η εισαγωγή 27 δισ. κ.µ.. Οι τιµές του φυσικού αερίου ανήλθαν για το τέταρτο τρίµηνο 
του 2011 σε USD 400/1.000 κ.µ., το τρίτο τρίµηνο σε USD 355/1.000 κ.µ., το 
δεύτερο τρίµηνο σε USD 297/1.000 κ.µ. και το πρώτο τρίµηνο σε USD 264/1.000 
κ.µ. Για το πρώτο τρίµηνο του 2012, η τιµή ανήλθε σε USD 416/1.000 κ.µ. και για το 
δεύτερο σε USD 425/1.000 κ.µ. 

Ο συνολικός όγκος φυσικού αερίου που µεταφέρθηκε από την Ukrtransgas to 
2011 ανήλθε σε 157 δισ. κ.µ. και ήταν αυξηµένος κατά 7% από το 2010. Ο όγκος 
φυσικού αερίου που διαµετακοµίστηκε δια της επικράτειας της Ουκρανίας σε άλλες 
χώρες αυξήθηκε σε 104,2 δισ. κ.µ. 

∆ιαπραγµατεύσεις για τιµή φυσικού αερίου 
Χωρίς αποτέλεσµα συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2011 οι 

διαπραγµατεύσεις της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς για την αλλαγή του 
τρόπου µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή του φυσικού αερίου που η Ουκρανία 
εισάγει από τη Ρωσία καθώς και για το σχηµατισµό της τριµερούς κοινοπραξίας 
(Ουκρανίας, Ρωσίας και Ε.Ε.) που θα διαχειρίζεται το σύστηµα διαµετακόµισης του 
φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Η ουκρανική κυβέρνηση προσπαθεί ήδη να βρει 
τρόπους να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. 

Αγορά φυσικού αερίου από την RWE 
Η ουκρανική κυβέρνηση υπέγραψε σύµβαση-πλαίσιο µε τη γερµανική 
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ενεργειακή εταιρεία RWE ώστε να εισάγει, µέσω σλοβακικών αγωγών, φυσικό αέριο 
σε τιµές "spot", οι οποίες είναι σαφώς χαµηλότερες από εκείνες που καταβάλει για το 
ρωσικό φυσικό αέριο, µε τη χρήση τµηµάτων του ουκρανικού συστήµατος 
διαµετακόµισης φυσικού αερίου σε αντίστροφη ροή. 

Εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας για την κατασκευή τερµατικού σταθµού 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

Έχει ήδη εκπονηθεί µελέτη σκοπιµότητας από την ισπανική εταιρεία Socoin 
για την κατασκευή τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στην 
περιοχή του Yuzhny στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κόστους €846 εκατ. και 
χωρητικότητας του τερµατικού σταθµού 10 δισ. κ.µ. ετησίως. Το έργο µπορεί να 
ολοκληρωθεί σε 49 µήνες και η ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση 
αναζήτησης στρατηγικού εταίρου. 

Ενεργειακή αυτονοµία σε 10 χρόνια 
Σύµφωνα µε επίσηµες πηγές, η Ουκρανία δύναται, εντός περιόδου 7-10 ετών, 

να αυξήσει την παραγωγή υδρογονανθράκων σε επίπεδο που θα την καταστήσει 
ικανή να διακόψει πλήρως τις εισαγωγές τους. Το µεγαλύτερη αυξητικό δυναµικό 
έχουν τα υπεράκτια κοιτάσµατα της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας. Ήδη 
διεξάγονται µελέτες και για τη διερεύνηση του δυναµικού µη-συµβατικών 
κοιτασµάτων φυσικού αερίου και στη λεκάνη Donetsk-Dnepr.  

Εκµετάλλευση κοιτασµάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
Οι εταιρείες Royal Dutch Shell και Chevron Corp επελέγησαν ως εταίροι της 

Ουκρανίας στην εξερεύνηση και ανάπτυξη δύο εν δυνάµει µειζόνων κοιτασµάτων 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου της χώρας ήτοι, αντίστοιχα, εκείνο της 'Yuzivska', στις 
περιφέρειες Donetsk και Kharkiv, και εκείνο της 'Olesska', στις περιφέρειες Lviv και 
Ivano-Frankivsk, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί οι όροι των διαγωνισµών για την 
υπογραφή των Συµφωνιών Καταµερισµού Παραγωγής (Production Sharing 
Agreements) για την ανάπτυξη των δύο κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, 'Skifske' και 'Foroske', στην υφαλοκρηπίδα της Μαύρης Θάλασσας.  

Εξοικονόµηση ενέργειας 
 Στο πεδίο της εξοικονόµησης ενέργειας, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε 
κατάλογο προϊόντων και υλικών χαµηλής κατανάλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας 
και εξοπλισµού για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, οι παραγωγοί των οποίων 
θα έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του φορολογικού 
κώδικα για την υποστήριξη της βιοµηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνολογίας.  

Επίσης, UAH 19 δισ. θα επενδυθούν σε προγράµµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας το 2012 µε σκοπό τη µείωση τεχνικών δαπανών και ζηµιών – που δεν 
σχετίζονται µε την παραγωγή – κατά 4%, ενώ αναµένεται ετήσια µείωση κατά 3-4% 
στην κατανάλωση φυσικού αερίου στη βιοµηχανία και τους δήµους από την 
υποκατάσταση του φυσικού αερίου από άλλες ενεργειακές πηγές. 
 Αναδιοργάνωση της Naftogaz  

Κατατέθηκε νοµοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της κρατικής ενεργειακής 
εταιρείας Naftogaz Ukrayiny. Το νοµοσχέδιο προβλέπει τη διαίρεση του κρατικού 
µονοπωλίου σε τρεις εταιρείες που θα αφορούν, αντίστοιχα, στην εξόρυξη, τη 
µεταφορά και την πώληση φυσικού αερίου. Το νοµοσχέδιο απαγορεύει την 
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ιδιωτικοποίηση, µεταβίβαση, µίσθωση και παραχώρηση του συστήµατος µεταφοράς 
φυσικού αερίου και των υπόγειων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Μόνη εξαίρεση 
που προβλέπεται είναι η µεταβίβαση της διαχείρισης των αγωγών και των υπόγειων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε 100% κρατική εταιρεία. Παρά ταύτα, εκτιµάται 
ότι οι τελευταίοι περιοριστικοί όροι ίσως να εξαλειφθούν. 
 
  
Β. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 
1. ∆ιµερές συµβατικό πλαίσιο – Συµφωνίες οικονοµικής συνεργασίας 
 
 Οι οικονοµικές σχέσεις των δυο χωρών διέπονται από τα εξής συµβατικά 
κείµενα:  

- Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Ουκρανίας (1997)  

- Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Συνεργασίας (Αθήνα, 15.1.1992, Ν.2142/1993 ΦΕΚ 86/Α/28.5.1993).  

- Συµφωνία για την Προώθηση και Αµοιβαία Προστασία των Επενδύσεων 
(Κίεβο, 1.9.1994, Ν.2317/1995 ΦΕΚ 125Α/19.6.1995, έναρξη ισχύος 
4.1.1997)  

- Συµφωνία για την Σύσταση Μικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής Οικονοµικής, 
Βιοµηχανικής, Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1994)  

- Συµφωνία για τις ∆ιεθνείς Οδικές, Επιβατικές και Εµπορευµατικές 
Μεταφορές (Αθήνα, 11.11.1996 Ν.2506/1997 ΦΕΚ 119/Α/11.6.1997)  

- Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα, 11.11.1996 Ν.2549/1997 ΦΕΚ 
261/Α/19.12.1997, έναρξη ισχύος 17.1.1998)  

- Συµφωνία για Οικονοµική, Τεχνική και Επιστηµονική συνεργασία στον τοµέα 
της Γεωργίας (Κίεβο, 15.12.1997, Ν.2666/1998 ΦΕΚ 280/1998, έναρξη 
ισχύος 17.8.1999) 

- Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (Κίεβο, 15.12.1997, Ν.2982/2002 ΦΕΚ 
11Α/25.1.2002, έναρξη ισχύος 16.7.2002 ΦΕΚ 219/Α/20.9.2002)  

- Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (Κίεβο, 6.11.2000 Ν.3046/2002 
ΦΕΚ 199/Α/27.8.2002, έναρξη ισχύος 26.9.2003 ΦΕΚ 263/Α/18.11.2003)  

- Ναυτιλιακή Συµφωνία (Κίεβο, 6.11.2000 Ν.2967/2001, ΦΕΚ 
277/Α/6.12.2001, έναρξη ισχύος 14.3.2002). 

- Συµφωνία Συνεργασίας σε Τελωνειακά Θέµατα (Κίεβο, 6.11.2000 
Ν.2977/2001 ΦΕΚ 296/Α/31.12.2001)  

- Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ του ΕΛΟΤ και του ουκρανικού φορέα “State 
Committee for Technical Regulation and Consumer Policy” DSSU στον τοµέα 
της τυποποίησης, (Αθήνα, ∆εκέµβριος 2006) 

- Πρωτόκολλο 5ης Συνόδου Μ∆Ε Οικονοµικής, Βιοµηχανικής. Επιστηµονικής 
και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 13.7.11) 

- ∆ιµερής Αεροπορική Συµφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας (Αθήνα, 6.8.2011) 
 Σε εκκρεµότητα βρίσκονται:  
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α) η σύναψη διµερούς συµφωνίας συνεργασίας στους τοµείς των 
ταχυδροµείων και των τηλεπικοινωνιών. Οι δυο πλευρές έχουν συµφωνήσει επί του 
σχεδίου συµφωνίας και αναµένεται η υπογραφή της. 

β) η πρόταση ουκρανικής πλευράς για σύναψη διµερούς συµφωνίας 
παρακολούθησης, έρευνας και πρόληψης φορολογικών παραβιάσεων. 
 
 
2. ∆ιµερές εµπόριο αγαθών 
 
 Η αυξητική τάση των ελληνικών εξαγωγών διακόπηκε το 2008 όταν και 
σηµειώθηκε µικρή µείωση στις ουκρανικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων. Το 2009 
οι ελληνικές εξαγωγές µειώθηκαν στα επίπεδα περίπου του 2005, κυρίως λόγω της 
κατακόρυφης µείωσης της ζήτησης στην Ουκρανία λόγω της χρηµατοοικονοµικής 
κρίσης που έπληξε τη χώρα. Το 2010 ήταν η πρώτη χρονιά, µετά το 2007, κατά την 
οποία σηµειώθηκε αύξηση των εξαγωγών αγαθών από την Ελλάδα στην Ουκρανία 
(κατά 12,4%) µε τις αντίστοιχες εισαγωγές να αυξάνονται µόνο κατά 1,5% µετά την 
κατακόρυφη µείωσή τους (-58,9%) το 2009.  
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 
Για το 2011, σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σηµαντική αύξηση 

παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία. Συγκεκριµένα, οι ελληνικές 
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 78,6% από €66,008 εκατ. σε €117,919 εκατ. Σηµειωτέον, 
πάντως, ότι η µείζων αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ουκρανία για το 
2011 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις εξαγωγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas 
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oil), αξίας περί τα €42 εκατ. (8-ψήφια δασµολογική κλάση: 27.10.19.41, η οποία δεν 
εµφανίζεται στις ελληνικές εξαγωγές του προηγούµενου έτους.)  
 Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, οι εισαγωγές από την Ουκρανία, κατά το 2011, 
παρουσίασαν επίσης αύξηση, αλλά πολύ πιο περιορισµένη. Συγκεκριµένα, οι 
εισαγωγές από την Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 0,6% σε €200,275 εκατ. 
 

∆ιµερές εµπόριο αγαθών Ελλάδος – Ουκρανίας 2005-2011 (σε εκατ. €) 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Μεταβολή 
2008/2009 2010 

Μεταβολή 
2009/2010 2011 

Μεταβολή 
2010/2011 

Ελληνικές εξαγωγές 54,1 69,4 98,8 96,6 58,7 -39,2% 66,0 12,4% 117,9 78,64% 

Ελληνικές εισαγωγές 153,8 213,0 284,5 477,1 196,3 -58,9% 199,2 1,5% 200,3 0,55% 

Ισοζύγιο -99,7 -143,6 -185,7 -380,5 -137,6 -63,8% -133,2 -3,2% -82,4 -38,14% 

Ογκος εµπορίου 207,9 282,4 383,3 573,7 255,0 -55,6% 265,2 4,0% 318,2 19,98% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µε την Ουκρανία συρρικνώθηκε σαφώς, 

το 2011, κατά -38,14% σε €-82,4 εκατ. µε τον όγκο εµπορίου να αυξάνεται κατά 
19,98% σε €318,2 εκατ.  
 Γενικά, κατά την τελευταία δεκαετία, ο όγκος των ελληνο-ουκρανικών 
εµπορικών συναλλαγών κινείται σε χαµηλά επίπεδα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στις δυνατότητες των δυο χωρών και στο εκδηλωµένο εκατέρωθεν ενδιαφέρον για 
συνεργασία. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι δυο χώρες παραµένουν δευτερεύοντες και 
περιορισµένης σηµασίας εµπορικοί εταίροι.  

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όσον αφορά στις εξαγωγές, η 
Ουκρανία είναι ο 38ος πελάτης της Ελλάδος, και όσον αφορά στις εισαγωγές, ο 33ος 
προµηθευτής της χώρας µας.  
 Από τους ακόλουθους πίνακες καθίσταται προφανές ότι, µετά την ιδιαίτερα 
αρνητική συγκυρία του 2009, επαναδηµιουργείται µια δυναµική για τις ελληνικές 
εξαγωγές προς την Ουκρανία, η τάση της οποίας συνεχίστηκε για το 2011 και 
φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και για το 2012. 
 
2.1. Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία 

H διαφοροποίηση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουκρανία συνεχίζει να είναι 
περιορισµένη. Συγκεκριµένα, οι δέκα πρώτες διψήφιες κλάσεις καλύπτουν το 85,4% 
(οι πρώτες είκοσι το 95,4%) των ελληνικών εξαγωγών µε τους υπόλοιπες να 
καλύπτουν µόλις το 14,6% (4,6% αν αφαιρεθούν οι πρώτες είκοσι).  
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10 πρώτες κατηγορίες ελληνικών εξαγοµένων προϊόντων στην Ουκρανία - 2011 

(διψήφια ταξινόµηση)

'27'. 39,8%

'08'. 14,4%

'38'. 7,8%

'84'. 6,1%

'76'. 3,6%

'88'. 3,0%

'74'. 2,8%

'20'. 2,7%

'39'. 2,6%

'24'. 2,6%

Λοιπά. 14,6%

 
  Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
Επισηµαίνουµε ότι δώδεκα εκ των είκοσι πρώτων κλάσεων γνώρισαν αύξηση 

των εξαγωγών τους (τουλάχιστον διψήφιου ποσοστού), µια παρέµεινε στα ίδια 
επίπεδα και επτά, σηµείωσαν µείωση.  

Συγκεκριµένα, τη µερίδα του λέοντος, καταλαµβάνουν οι εξαγωγές ορυκτών 
καυσίµων (κυρίως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων) 
ανερχόµενες σε σχεδόν 40% του συνόλου, µε µια τεράστια αύξηση 1.825% από το 
2010. Τα φρούτα γνώρισαν µείωση εξαγωγών κατά -22% µετά την αύξηση κατά 
64,7% το 2010. Τα φρούτα που εξήγαγε κυρίως για το 2011 η Ελλάδα στην Ουκρανία 
ήταν, κατά σειρά ποσότητας, ροδάκινα, ακτινίδια, νεκταρίνια, µανταρίνια, σταφύλια, 
πορτοκάλια, βερίκοκα κ.α.  

Καλή θέση και σηµαντικές προοπτικές συνεχίζουν να δείχνουν και τα χηµικά 
προϊόντα (άνθρακες ενεργοποιηµένοι, τσιµέντα, συνδετικά µέσα, σκυροδέµατα κ.α.) 
µε 7,8% των εξαγωγών και αύξηση 24,3% (2010: 22,4%). Επίσης στο πλαίσιο της 
δασµολογικής κλάσης "84", οι εξαγωγές της οποίας αυξήθηκαν κατά 122,9%, η 
Ελλάδα εξήγαγε στην Ουκρανία ηλεκτρικούς ανελκυστήρες, ψυκτικά έπιπλα, 
µηχανικές συσκευές διασποράς, ανταλλακτικά για γεωργικές µηχανές κ.α.  

Οι εξαγωγές αλουµινίου αυξήθηκαν κατά 18,7% και αφορούσαν κυρίως 
ράβδους και φύλλα από αλουµίνιο. Η δεύτερη σηµαντική αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών (14.601% αλλά µε µικρή συµµετοχή, 3%) για το 2011 – στο πλαίσιο των 
διψήφιων δασµολογικών κλάσεων – προήλθε από την κλάση των "αερόπλοιων και 
διαστηµόπλοιων" και αφορούσε κυρίως µικρά αεροσκάφη και συστήµατα 
προσγείωσης.  
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Ο χαλκός και τα τεχνουργήµατα από χαλκό σηµείωσαν επίσης σηµαντική 
αύξηση κατά 164,5% σχεδόν αποκλειστικά λόγω των εξαγωγών χάλκινων σωλήνων, 
ενώ τα παρασκευάσµατα λαχανικών και φρούτων παρέµειναν στα περσινά επίπεδα 
λόγω των ελιών, της κοµπόστας ροδάκινου και των γλυκών κουταλιού / µαρµελάδων.  

Οι εξαγωγές πλαστικών υλών (πολυπροπυλένιο, πλαστικοί σωλήνες, 
πολυουρεθάνη) αυξήθηκαν κατά 33% και οι εξαγωγές καπνών (κυρίως sun cured 
ανατολικού τύπου και flue cured, αλλά και τσιγάρα) µειώθηκαν κατά -51,4%.  

 

α/α Κύρια εξαγόµενα προϊόντα στην Ουκρανία για το 2011 € 
% επί του 
συνόλου 

Μεταβολή % 
2010/2011 

  Σύνολο 117.919.784 100,0 78,7 

1. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 46.981.037 39,8 1.824,7 

2. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 16.953.038 14,4 -22,1 

3. 38 - ∆ιάφορα χηµικά προϊόντα 9.245.008 7,8 24,3 

4. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 7.171.316 6,1 122,9 

5. 76 - Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (αλουµίνιο) 4.274.535 3,6 18,7 

6. 88 - Αερόπλοια η διαστηµόπλοια 3.538.555 3,0 14.601,1 

7. 74 - Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό 3.307.476 2,8 164,5 

8. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων κ.α. 3.202.997 2,7 0,0 

9. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 3.064.789 2,6 33,1 

10. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 3.012.929 2,6 -51,4 

11. 44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 1.757.032 1,5 - 

12. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών 1.612.328 1,4 25,7 

13. 03 - Ψάρια και µαλακόστρακα 1.576.675 1,3 42,8 

14. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 1.433.933 1,2 -37,2 

15. 43 - Γουνοδέρµατα και γουναρικά, τεχνητά γουνοδέρµατα 1.232.962 1,0 42,4 

16. 32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα - Ταννίνες, χρωστικά και χρώµατα 952.589 0,8 17,8 

17. 34 - Σαπούνια, παρασκευάσµατα για πλύσιµο, λιπαντικά, κεριά 919.608 0,8 -61,9 

18. 58 - Υφάσµατα ειδικά - Είδη ταινιοπλεκτικής 892.583 0,8 13,9 

19. 33 - Αιθέρια έλαια - ρητινοειδή, είδη αρωµατοποιίας 712.075 0,6 -10,3 

20. 49 - Προϊόντα των εκδοτικών οίκων / Τύπου 618.757 0,5 -14,1 

 Λοιπά Προϊόντα 5.459.562 4,6  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
2.2. Προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία 

Τρεις είναι οι παράγοντες από καταναλωτικής πλευράς που θα πρέπει να 
ληφθούν υπ'όψιν από τους Έλληνες ενδιαφεροµένους για εξαγωγές στην Ουκρανία. 
Πρώτον, η οικονοµία της Ουκρανίας βρίσκεται ακόµη σε διαδικασία ανάκαµψης από 
την κρίση και κάλυψης του χαµένου εδάφους της περιόδου 2008-2009.  

∆εύτερον, η κοινωνική δοµή της Ουκρανίας είναι διαφορετική από εκείνες 
των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, µε την – από απόψεως κατανάλωσης και 
κουλτούρας – µεσαία τάξη, η οποία συνήθως είναι πιο ανοιχτή σε καταναλωτικούς 
πειραµατισµούς, να είναι υπό µακρά διαδικασία σχηµατισµού.  

Τρίτον, λαµβανοµένων υπ’ όψιν και των εισοδηµατικών στατιστικών που 
παρατέθηκαν παραπάνω, στην Ουκρανία το κόστος και η τελική τιµή παίζουν πολύ 
σηµαντικότερο ρόλο για την επιτυχία ενός προϊόντος στην αγορά από την ποιότητα  – 
πολύ µεγαλύτερο από εκείνο που παίζουν στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, 
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σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει, για συγκεκριµένα προϊόντα, και ο παράγοντας του 
γοήτρου ("prestige") που θα παράσχει στον καταναλωτή η αγορά ενός προϊόντος, 
στοιχείο που θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τους οι εταιρείες κατά το µάρκετινγκ των 
προϊόντων τους.  

Κατά το παρελθόν έτος, η πλειονότητα των εταιρειών που προσέγγισαν το 
Γραφείο µας εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την εξαγωγή τροφίµων στην 
Ουκρανία. Ο τοµέας των τροφίµων σίγουρα έχει τη δυνατότητα να καταστεί αιχµή 
του δόρατος των ελληνικών εξαγωγών στη χώρα εν ευθέτω χρόνω. Πρέπει όµως να 
καταστεί σαφές ότι ο Ουκρανός καταναλωτής δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένος στις 
ελληνικές γεύσεις και τη µεσογειακή διατροφή, ελλείψει, µάλιστα, των απαραίτητων 
διαφηµιστικών / προωθητικών ενεργειών αλλά και ελληνικών εστιατορίων στην 
πρωτεύουσα, µε µόνο τον τουρισµό να δίνει την ευκαιρία στους Ουκρανούς 
καταναλωτές να γευτούν τα ελληνικά διατροφικά προϊόντα.  

Θεωρούµε ότι οι ενδιαφερόµενοι για εξαγωγές τροφίµων στην Ουκρανία θα 
πρέπει να ξεκινήσουν την παρουσία τους στη χώρα το συντοµότερο δυνατόν, 
προσπαθώντας, όµως, να επιτύχουν τη µεσοπρόθεσµη ισχυρή παρουσία τους στην 
αγορά  και χωρίς να περιµένουν την άµεση επιτυχία, ιδίως όσον αφορά στα προϊόντα 
εκείνα που είναι στενά συνδεδεµένα µε τη µεσογειακή διατροφή, η οποία απέχει 
σηµαντικά από τις τρέχουσες διατροφικές συνήθειες των Ουκρανών και της οποίας 
τα οφέλη δεν είναι ευρέως γνωστά ακόµη στην Ουκρανία. 

Τα ελληνικά φρούτα αν και βρίσκονται ήδη σε αρκετά καλές θέσεις στις 
εισαγωγές της Ουκρανίας έχουν σηµαντικό περιθώριο επέκτασης της παρουσίας τους, 
την οποία θα πρέπει να επιδιώξουν οι εξαγωγείς µε ενεργητικότερες προσωπικές 
επαφές (επισκέψεις, παρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις). 

Το δυναµικό της ουκρανικής γεωργίας, το οποίο είναι εν πολλοίς ακόµη 
ανεκµετάλλευτο µπορεί, σύµφωνα µε αναλυτές, να διαδραµατίσει, µε τους φυσικούς 
πόρους που διαθέτει, κυρίαρχο ρόλο σε παγκόσµιο επίπεδο στη διατροφή. Συνεπώς, 
για να επιτύχει αυτό το στόχο η Ουκρανία, θα χρειαστεί να υπάρξουν σηµαντικές 
επενδύσεις στον αγροτοβιοµηχανικό τοµέα (ιδίως στην αγροτική τεχνολογία και 
εξοπλισµό, στα αγροχηµικά κλπ) µε αγορές σύγχρονου γεωργικού εξοπλισµού και 
µηχανών (καινούργιων και µεταχειρισµένων), σύγχρονων συστηµάτων αποθήκευσης 
σιτηρών και συστηµάτων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίµων, καθώς ο τρέχων 
εξοπλισµός είναι απαρχαιωµένος και κακοσυντηρηµένος.  

Καθώς η οικοδοµική δραστηριότητα στην Ουκρανία είχε τρωθεί σηµαντικά 
από την κρίση του 2009 αλλά προβλέπεται να επανέλθει σταδιακά αλλά σταθερά, τα 
δοµικά υλικά θα µπορέσουν να αποτελέσουν µεσοπρόθεσµα όλο και µεγαλύτερο 
εξαγωγικό στόχο στην Ουκρανία.  

Επίσης, λόγω της ουκρανικής προσπάθειας για απεξάρτηση από το ρωσικό 
φυσικό αέριο και της διαφαινόµενης αύξησης των τιµών του φυσικού αερίου για τα 
νοικοκυριά, οι καινοτόµες τεχνολογίες παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας 
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντική αγορά. Παρά ταύτα, οφείλουµε να σηµειώσουµε 
τις ουκρανικές απαιτήσεις ελάχιστου τοπικού περιεχοµένου (local content) σε 
εξοπλισµό επενδύσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την απόκτηση εγγυηµένης 
τιµής αγοράς ("green tariff").  
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Άλλοι τοµείς τους οποίους θα µπορούσαν να εξερευνήσουν οι ελληνικές 
εξαγωγικές εταιρείες είναι τα καταναλωτικά αγαθά παντός είδους, ιδίως εκείνα που 
µπορούν να προσφερθούν σε χαµηλό κόστος, τα καλλυντικά και, εν γένει, τα 
προϊόντα γυναικείας περιποίησης και ένδυσης (συµπεριλαµβανοµένων, φυσικά, των 
γουναρικών), τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που θα καλύψουν εξειδικευµένες 
ανάγκες της αγοράς (niche), οι µεταφορές / διανοµές / logistics, ο τουρισµός και ο 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας. 

Θεωρούµε, επίσης, ότι οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις θα βρουν, 
κατόπιν της υπογραφής της Σφαιρικής και σε Βάθος Συµφωνίας Ελευθέρων 
Συναλλαγών / DCFTA µεταξύ Ουκρανίας και Ε.Ε. (µεσοπρόθεσµα λόγω των 
µεταβατικών περιόδων που θα τεθούν σε ισχύ), πολλά περισσότερα ερείσµατα για 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συνεργασίας µε επιχειρήσεις από την Ουκρανία. 
Όπως, όµως, αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α.10, η θέση της συµφωνίας σε ισχύ µπορεί 
να καθυστερήσει καθώς για την υπογραφή της θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. 
 
2.3. Ελληνικές εισαγωγές από την Ουκρανία 
 Οι ελληνικές εισαγωγές από την Ουκρανία, οι οποίες µετά την εντυπωσιακή 
µείωσή τους κατά -58,9% το 2009, αυξήθηκαν κατά µόλις 1,6% το 2010, συνέχισαν, 
σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, να έχουν µικρή αύξηση κατά 0,5%, 
παραµένοντας ουσιαστικά στάσιµες για την τριετία.  

Χαρακτηριστική είναι και πάλι η κυριαρχία της κλάσης "72 - Χυτοσίδηρος, 
σίδηρος, χάλυβας" – η οποία καλύπτει ακριβώς τις µισές των ελληνικών εισαγωγών 
από την Ουκρανία, έχοντας σηµειώσει αύξηση 7,2% από το 2010 – καθώς και το 
µεγάλο ποσοστό των ορυκτών καυσίµων (συµµετοχή: 20,4%) τα οποία σηµείωσαν 
θεαµατική µείωση (-42,4%).  
 

α/α Κύρια εισαγόµενα προϊόντα από την Ουκρανία για το 2011 € 
% επί του 
συνόλου 

Μεταβολή % 
2010/2011 

  Σύνολο 200.275.075 100,0 0,5 

1. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 100.187.674 50,0 7,2 

2. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 40.819.171 20,4 -42,4 

3. 10 – ∆ηµητριακά 14.535.731 7,3 2740,1 

4. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 11.845.144 5,9 4,1 

5. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών 8.415.649 4,2 97,9 

6. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 3.866.632 1,9 110,3 

7. 70 - Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί 3.285.173 1,6 121,0 

8. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 2.977.180 1,5 38,5 

9. 76 - Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (αλουµίνιο) 2.495.095 1,2 3606,7 

10. 44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 2.311.524 1,2 -34,6 

11. 26 - Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες 1.529.947 0,8 449,3 

12. 28 - Ανόργανα χηµικά πρ/ντα 1.274.609 0,6 34,0 

13. 32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα - Ταννίνες, χρωστικά και χρώµατα 1.150.920 0,6 66,2 

14. 31 – Λιπάσµατα 1.071.176 0,5 -55,4 

15. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 684.265 0,3 6729,7 

16. 25 - Αλάτι, θειο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιµέντα 555.622 0,3 -68,3 

17. 23 - Υπολείµµατα και απορρίµµατα βιοµηχανιών ειδών διατροφής 537.608 0,3 27,6 
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18. 34 - Σαπούνια, παρασκευάσµατα για πλύσιµο, λιπαντικά, κεριά 429.122 0,2 13,4 

19. 29 - Οργανικά χηµικά προϊόντα 405.628 0,2 -34,0 

20. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 275.476 0,1 -15,1 

 Λοιπά Προϊόντα 1.621.729 0,8  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
 

10 πρώτες κατηγορίες ελληνικών εισαγόµενων προϊόντων από την Ουκρανία - 

2011 (διψήφια ταξινόµηση)

'72'. 50,0

'27'. 20,4 '10'. 7,3

'12'. 5,9

'15'. 4,2

'85'. 1,9

'70'. 1,6

'08'. 1,5

'76'. 1,2

'44'. 1,2

Λοιπά. 4,8

 
  Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
 
3. ∆ιµερές εµπόριο υπηρεσιών 
 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το διµερές εµπόριο 
υπηρεσιών µεταξύ της Ουκρανίας και της Ελλάδος, το οποίο µόλις το 2010 σηµείωσε 
– για πρώτη φορά στην πενταετία – πλεόνασµα ύψους €1 εκατ. υπέρ της χώρας µας, 
έφτασε το 2011 σε πλεόνασµα €6,34 εκατ. Το πλεόνασµα ήταν φυσική κατάληξη 
ενός συνεχώς µειούµενου ελλείµµατος κατά την τελευταία πενταετία, όπως φαίνεται 
από την παρακάτω χρονική σειρά, κυρίως λόγω µιας σχεδόν σταθερής αύξησης των 
εισπράξεων στον τοµέα των υπηρεσιών που άπτονται στα ταξίδια, τοµέας που 
προσέφερε το 2011 90,2% των ελληνικών εισπράξεων. 
 

  Ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδος – Ουκρανίας σε εκατ. €   

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% επί του συνόλου 

Μεταβολή 
2010/11 (%) 

Εισπράξεις 19,90 46,60 59,60 40,40 64,10 76,15 100,00 18,8 

Ταξίδια 12,00 20,70 49,20 34,70 58,40 68,65 90,15 17,6 

Μεταφορές 6,60 8,40 8,60 4,30 2,90 3,50 4,60 20,7 
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Λοιπές Υπηρεσίες 1,30 17,50 1,80 1,40 2,80 4,00 5,25 42,9 

Πληρωµές 66,20 80,40 70,60 59,60 63,10 69,81 100,0 10,6 

Ταξίδια 17,80 19,80 24,50 15,70 16,80 28,96 41,5 72,4 

Μεταφορές 40,90 49,40 35,90 35,60 30,80 24,78 35,5 -19,5 

Λοιπές Υπηρεσίες 7,50 11,20 10,20 8,30 15,50 16,07 23,0 3,7 

Ισοζύγιο -46,30 -33,80 -11,00 -19,20 1,00 6,34  534,0 

Ταξίδια -5,80 0,90 24,70 19,00 41,60 39,69  -4,6 

Μεταφορές -34,30 -41,00 -27,30 -31,30 -27,90 -21,28  -23,7 

Λοιπές Υπηρεσίες -6,20 6,30 -8,40 -6,90 -12,70 -12,07  -5,0 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 
Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η σχεδόν παράλληλη τάση που διαφαίνεται 

στο γενικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο των εισπράξεων από ταξίδια. 
 

Ισοζύγιο εµπορίου υπηρεσιών Ελλάδος Ουκρανίας 2006-2011 σε εκατ. €
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 
 
4. Ελληνική επενδυτική παρουσία στην Ουκρανία 
 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας, 
το σύνολο των εισερχοµένων από την Ελλάδα στην Ουκρανία ξένων άµεσων 
επενδύσεων ανερχόταν την 1 Ιανουαρίου 2011 σε USD 327,9 εκατ. Κατά τη διάρκεια 
του έτους και έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, οι ελληνικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 
USD 100,4 εκατ. (ήτοι 30,6%) σε USD 428,3 εκατ. Κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, οι 
ελληνικές επενδύσεις αποτελούσαν το 0,9% του συνόλου των ξένων άµεσων 
επενδύσεων στη χώρα. 
 Μεταξύ των 47 ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ουκρανική 
αγορά συγκαταλέγονται οι: Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Coca Cola 
Hellenic, Όµιλος "Μηχανική", Ήφαιστος, Alumil, Balkan, Etem, Profilco, Yioula, 
Νεοχηµική, Chipita, Sunlight, Printec κ.α.  
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Είναι ευδιάκριτο ότι ο τοµέας που έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο ελληνικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ουκρανία είναι ο τραπεζικός. Η EFG Eurobank 
εξαγόρασε την ουκρανική Universal Bank και, στις αρχές Ιουλίου 2007, έθεσε σε 
λειτουργία δίκτυο καταστηµάτων στη χώρα. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε 
τον Μάιο 2007 ποσοστό 78% της ουκρανικής τράπεζας International Commerce 
Bank, και η Alpha Bank, τον Μάρτιο του 2008, εξαγόρασε ποσοστό 90% της 
ουκρανικής τράπεζας OJSC Astra Bank. 

Σηµειώνεται, επίσης, ότι υπάρχουν συµµετοχές ελληνικών κεφαλαίων σε 
καταστατικά επιχειρήσεων που έχουν καταχωρηθεί ως εισερχόµενες από άλλες χώρες 
και όχι από την Ελλάδα, όπως π.χ. δεν έχουν καταχωρηθεί ως ελληνικές οι 
επενδύσεις της Coca Cola Hellenic και της Eurobank, και δεν προσµετρώνται στα 
επίσηµα στοιχεία ως ελληνικές επενδύσεις. 
 Οι ουκρανικές επενδύσεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές 
και, συνεπώς, δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό σύµφωνα µε το Νόµο της Ουκρανίας 
"Περί κρατικών στατιστικών". 
 
 
5. Τουρισµός 
 
 Οι τουριστικές σχέσεις της Ουκρανίας µε την Ελλάδα είναι δυναµικά 
αναπτυσσόµενες και παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές. Το ενδιαφέρον για τη 
χώρα µας είναι άλλωστε µεγάλο στην Ουκρανία, από ιστορικής και θρησκευτικής 
πλευράς, και βέβαια από πλευράς αναψυχής και διακοπών. Το αυξανόµενο 
ενδιαφέρον καθίσταται σαφές από τους αριθµούς των Ουκρανών που επισκέπτονται 
τη χώρα. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ουκρανικής Στατιστικής Επιτροπής, το 2011, 
48,5% περισσότεροι Ουκρανοί (συνολικά 94.240) επισκέφθηκαν την Ελλάδα, από 
63.467 Ουκρανούς το 2010. Η αντίστοιχη αύξηση για το 2010 από το 2009 ήταν 
επίσης ιδιαίτερα υψηλή, ήτοι 61%, καθώς το 2009 την Ελλάδα είχαν επισκεφθεί 
39.445 Ουκρανοί. 

Εκ των 94.240 Ουκρανών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2011, 46.065 
οργάνωσαν το ταξίδι τους µέσω τουριστικών πρακτόρων (2010: 34.037, 2009: 
24.374) και οι υπόλοιποι ταξίδεψαν ιδιωτικά. Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται µόνο σε Ουκρανούς που αναχώρησαν αεροπορικώς για την Ελλάδα, 
συνεπώς, ο πραγµατικός αριθµός εισόδου Ουκρανών στην Ελλάδα είναι 
µεγαλύτερος.  
 
 
6. Επισηµάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόµενους εξαγωγείς / 
επενδυτές 
 
 Γενικά η Ουκρανία είναι µια µεγάλη πληθυσµιακά χώρα, της οποία όµως οι 
καταναλωτές έχουν, κατά µέσο όρο, περιορισµένο διαθέσιµο εισόδηµα. Παρά ταύτα, 
µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό προορισµό των ελληνικών εξαγωγών, οι προοπτικές 
των οποίων αναλύονται στο κεφάλαιο 2.2. Παρακάτω ακολουθεί σειρά 
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επισηµάνσεων και συστάσεων για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν στην Ουκρανία. 
 
  Οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 
 
- Πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

Όσον αφορά στη ανεύρεση επιχειρηµατικών εταίρων από την Ουκρανία, το 
Γραφείο µας µπορεί να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία που θα µας 
απευθύνει αίτηµα για συγκεκριµένο προς εξαγωγή προϊόν, καταλόγους µε εισαγωγείς 
/ διανοµείς του εν λόγω προϊόντος – µε τους οποίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει σε 
απευθείας επαφή για να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας – πληροφόρηση για 
δασµολογικά καθεστώτα, πληροφορίες για σχετικές µε το προϊόν διεθνείς εκθέσεις 
αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση µπορεί να απαιτηθεί. 

Το Γραφείο µας έχει τη δική του ιστοσελίδα (www.agora.mfa.gr/ua99) στην 
πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) όπου και 
αναρτώνται σε συνεχή βάση οποιεσδήποτε ζητήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες 
περιέρχονται στο Γραφείο µας από Ουκρανούς επιχειρηµατίες. Επίσης, µεταξύ άλλων 
χρήσιµων πληροφοριών για τη χώρα, στην εν λόγω ιστοσελίδα αναρτάται και το 
µηνιαίο µας δελτίο καθώς και τα εβδοµαδιαία δελτία δηµοσίων προµηθειών για την 
Ουκρανία. 

Στην Οδησσό λειτουργεί το έτερο Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδος στην 
Ουκρανία, το οποίο έχει στην αρµοδιότητά του τις περιοχές Οδησσού, Νικολάγιεφ, 
Χερσών, Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Κριµαίας και 
Σεβαστούπολης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ενδιαφέρεται για 
δραστηριοποίηση σε µια εκ των ως άνω περιφερειών, σκόπιµο θα ήταν να απευθυνθεί 
στον επικεφαλής του εν λόγω Γραφείου, κ. ∆. Ζιώγα, Σύµβουλο Α' Ο.Ε.Υ., για 
εστιασµένη σχετική πληροφόρηση. 
 
- Επικοινωνία / γλώσσα 
 Η εµπειρία του Γραφείου µας έχει δείξει ότι σκόπιµο είναι ο επιχειρηµατίας 
που επιθυµεί να έρθει σε επαφή δια αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής ή άλλης) µε 
κάποια ουκρανική εταιρεία να προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει τη ρωσική ή την 
ουκρανική γλώσσα. καθώς η αγγλική δεν οµιλείται ευρέως και, σε κάθε περίπτωση – 
όπως έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως – µια επιστολή σε µια από τις οµιλούµενες 
γλώσσες θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξεταστεί και να απαντηθεί.  

Το ίδιο ισχύει και για την προσωπική παρουσία σε επισκέψεις ή εκθέσεις. Οι 
επιχειρηµατίες θα πρέπει να συνοδεύονται από διερµηνείς για την καλύτερη δυνατή 
συνεννόηση – εκτός φυσικά αν οµιλούν οι ίδιοι µία από τις δύο γλώσσες.  
 
- Προσωπική επαφή 
 Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται οι προσωπικές επισκέψεις και επαφές των 
Ελλήνων µε τους Ουκρανούς επιχειρηµατίες από τους οποίους θα αναζητήσουν 
συνεργασία. Πέραν της προσωπικής επαφής, που είναι πάντα επιθυµητή και 
εκτιµάται στους ουκρανικούς επιχειρηµατικούς κύκλους, τοιουτοτρόπως δίνεται η 
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ευκαιρία στον Έλληνα επιχειρηµατία να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη 
λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς καθώς και να αποκτήσει εικόνα 
της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισµού, των δικτύων διανοµής κ.α. τα οποία µπορεί 
να είναι πολύ διαφορετικά από την εµπειρία που η ελληνική επιχείρηση έχει ως 
σήµερα. 
 
- Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται και η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
που διοργανώνονται στην Ουκρανία, κατάλογο των οποίων αναρτά το Γραφείο µας 
ετησίως στην πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.agora.mfa.gr . 
 
- ∆ικηγορικές υπηρεσίες 
 Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για 
επενδύσεις ή µια πιο διευρυµένη συνεργασία, πέραν των απλών εξαγωγών, µε 
Ουκρανούς επιχειρηµατίες, καλό θα είναι να έρθουν σε επαφή µε δικηγορικό γραφείο 
το οποίο θα συµβουλευτούν ή το οποίο θα τους εκπροσωπήσει σε οποιαδήποτε 
διαδικασία µε το ουκρανικό ∆ηµόσιο ή συµφωνία µε Ουκρανούς επιχειρηµατίες.  

Η περιπλοκότητα και οι συχνές µεταβολές της ουκρανικής νοµοθεσίας, η 
διαφθορά, η γραφειοκρατία και η πιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής 
αγοράς καθιστούν τη δικηγορική συνδροµή εκ των ων ουκ άνευ. Επίσης, συνιστάται 
θερµά η εµπλοκή δικηγόρου σε οποιαδήποτε περίπτωση αφορά διερεύνηση αγοράς 
ακινήτου.  
 
- Επαφή µε ελληνικές τράπεζες 
 Στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες, οι "Universal 
Bank" (Eurobank), Τράπεζα Πειραιώς και "Astra Bank" (Alpha Bank) και δύο 
κυπριακές τράπεζες, οι Τράπεζα Πειραιώς και Marfin. Οι ενδιαφερόµενοι για 
δραστηριοποίηση στην Ουκρανία µπορούν να έρθουν σε επαφή µε κάποια από αυτές 
τις τράπεζες ώστε να συζητήσουν τρόπους µε τους οποίους αυτές θα µπορούσαν να 
τους εξυπηρετήσουν ή να τους παράσχουν πληροφόρηση στο πλαίσιο των 
χρηµατοοικονοµικών ή εν γένει δραστηριοτήτων τους.  
 
- Έλλειψη διµερούς επιχειρηµατικού θεσµού στην Ουκρανία 
 Σηµειώνουµε ότι, παρά πολλαπλές προσπάθειες του Γραφείου µας 
παλαιότερα, στην Ουκρανία δεν υφίσταται µέχρι στιγµής κάποιος επίσηµος ουκρανο-
ελληνικός επιχειρηµατικός σύνδεσµος, ένωση ή επιµελητήριο.  

Παρά ταύτα σηµειώνουµε την ύπαρξη του Ελληνο-Ουκρανικού 
Επιµελητηρίου στον Πειραιά (Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, τ.κ.:18531 - Τηλ.: 210 
4119340, Φαξ: 210 4119341, e-mail: huc@otenet.gr). 
 
- Προτίµηση σε καλά εδραιωµένους εισαγωγείς 
 Οι Έλληνες εξαγωγείς, τουλάχιστον στις αρχικές τους προσπάθειες για 
εξαγωγές στην Ουκρανία, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα για συνεργασία σε 
εισαγωγικές εταιρείες µε εµπειρία στο χώρο των εισαγωγών των προϊόντων τα οποία 
ενδιαφέρεται να εξάγει η ελληνική επιχείρηση ακόµη και αν το κέρδος είναι 
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µικρότερο. Το Γραφείο µας έχει γίνει συχνά µάρτυρας περιπτώσεων κατά τις οποίες 
ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάστηκαν µε ουκρανικές επιχειρήσεις ή άτοµα τα οποία 
είχαν ή έπειθαν ότι είχαν κάθε διάθεση να προωθήσουν τα ελληνικά προϊόντα, µόνο 
για να αποδειχθεί αργότερα ότι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις των διαδικασιών 
και της αγοράς, µε αποτέλεσµα ζηµίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  
 
 
 Επίσης, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις µε ενδιαφέρον για την 
Ουκρανία θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: 
 
- Έλεγχοι / τελωνειακές εκτιµήσεις αξίας εισαγόµενων προϊόντων 
 Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η συνεργασία µε εισαγωγείς µε εµπειρία 
είναι ιδιαίτερα επιβοηθητική στην περίπτωση των τελωνείων, τα οποία συχνά 
προβαίνουν σε επιπρόσθετους ελέγχους, ζητούν επιπρόσθετα έγγραφα ή προσπαθούν 
να αυξήσουν την τελωνειακή αξία των εισαγόµενων προϊόντων, σύµφωνα µε τις 
τελωνειακές τιµές αναφοράς, απορρίπτοντας τις τιµές που αναγράφονται στα 
τιµολόγια. Οι έµπειροι εισαγωγείς συνήθως γνωρίζουν πώς να αποφύγουν ή να 
διαχειριστούν παρόµοιες περιπτώσεις.  
 
- ∆ιαφθορά / Γραφειοκρατία 
 Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία µε τρόπο ο οποίος 
δεν είναι βοηθητικός προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις – παρά µεµονωµένες 
προσπάθειες από οργανισµούς όπως η κρατική υπηρεσία προσέλκυσης επενδύσεων 
"InvestUkraine". Κατά συνέπεια, η διαφθορά βρίσκει εύφορο έδαφος για επέκταση 
στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως υπό τη µορφή διευκολύνσεων ή 
(ταχύτερης) επίλυσης προβληµάτων.  
 
- Τρόποι πληρωµής 
 Για επιχειρηµατικές επαφές, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να 
προτιµάται πάντα η προπληρωµή. Επίσης, σηµειώνεται ότι, κατά καιρούς, η αγορά 
(κυρίως οι µεγάλες αλυσίδες λιανικής) καθυστερούν πληρωµές µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα στη ρευστότητα των εισαγωγέων. 
  
- Καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι για επενδύσεις στην Ουκρανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
οι καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ είναι συχνές και σηµαντικές και να 
συνυπολογίσουν το ενδεχόµενο αυτό πριν την επένδυσή τους.  
 
- Μεταφορά ζηµιών στις επόµενες χρήσεις 
 Εταιρείες έχουν αντιµετωπίσει προβλήµατα µε τη µεταφορά ζηµιών στις 
επόµενες χρήσεις λόγω ασαφειών στη νοµοθεσία. 
 
- Πλαστά στοιχεία, τίτλοι, πιστοποιήσεις 
 Έχουν φτάσει στο Γραφείο µας καταγγελίες για πλαστούς τίτλους, πιστωτικές 
/ εγγυητικές επιστολές και πιστοποιήσεις. Οι αποδέκτες τέτοιων πιστοποιητικών θα 
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πρέπει να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητά τους µέσω ενός δικηγορικού γραφείου ή σε 
άµεση επαφή µε τον εκδότη / την εκδούσα αρχή.  
 
- Πνευµατική ιδιοκτησία 
 Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύονται επαρκώς και οι 
εταιρείες που εµπορεύονται προϊόντα µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαχείριση τους στην ουκρανική αγορά. 
 
- Απουσία ανεξαρτήτων εργαστηρίων  
 ∆εν υπάρχει ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων τροφίµων στην Ουκρανία 
και, συνεπώς, αν υπάρχει διαφωνία εταιρείας µε τις κρατικές αρχές δεν υπάρχει 
δυνατότητα επαναληπτικών ελέγχων από ανεξάρτητο φορέα µε επισήµως αποδεκτά 
αποτελέσµατα.  
 
- Παράνοµες υφαρπαγές εταιρειών 
 Προσφάτως έχει εντατικοποιηθεί το φαινόµενο των παρανόµων υφαρπαγών 
εταιρειών. Οι τακτικές παράνοµης υφαρπαγής εταιρικής ιδιοκτησίας έχουν 
µεταβληθεί τα τελευταία έτη, καθώς, ενώ, στο παρελθόν, στο 99% των περιπτώσεων, 
οι υφαρπαγές λάµβαναν χώρα δια της δικαστικής οδού, οι πιέσεις πλέον 
δροµολογούνται µέσω των υπηρεσιών επιβολής του νόµου. Κατά κανόνα, ασκείται 
δίωξη στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης/στόχου, ο οποίος, κατόπιν, καλείται να 
παρουσιαστεί σε κάποια υπηρεσία επιβολής του νόµου. Στελέχη της υπηρεσίας, κατά 
τη συνάντηση, προσφέρουν το κλείσιµο της υπόθεσης σε αντάλλαγµα της 
µεταβίβασης των εταιρικών δικαιωµάτων. Ειδικοί της αγοράς θεωρούν ότι, εν όψει 
της επικείµενης απελευθέρωσης της πώλησης αγροτικών γαιών στην Ουκρανία, 
αναµένεται µεγάλο κύµα παράνοµων υφαρπαγών και στον αγροτικό τοµέα.  
 
 
7. Συµπεράσµατα 
 
 Η Ουκρανία βρίσκεται ακόµη σε φάση ανάκαµψης από τη χρηµατοοικονοµική 
κρίση του 2009 και τη σηµαντική ύφεση που υπέστη η ουκρανική οικονοµία, 
απότοκο κυρίως της σηµαντικότατης µείωσης στη βιοµηχανική παραγωγή. Η 
εξαγωγική ισχύς της Ουκρανίας συνεχίζει να βασίζεται σε περιορισµένο κύκλο 
προϊόντων, στενά συνδεδεµένο µε τις διακυµάνσεις των τιµών στην εξωτερική αγορά. 
Συνεπώς, η ανάπτυξη της βιοµηχανικής της παραγωγής και, κατ' επέκταση η αύξηση 
του ΑΕΠ της καθορίζονται από την εξωτερική ζήτηση των εν λόγω προϊόντων.  

Το 2011 έδειξε τη σηµασία που έχει για την οικονοµία της Ουκρανίας µια 
καλή εσοδεία σιτηρών, η οποία ενίσχυσε σηµαντικά τις εξαγωγές αλλά και κράτησε 
χαµηλά τον πληθωρισµό στη χώρα. Η επίλυση, δε, των ενεργειακών προβληµάτων 
της χώρας, όποτε αυτή επιτευχθεί, θα δώσει σοβαρότατη περαιτέρω ώθηση στην 
οικονοµία. 

Η ουκρανική αγορά είναι µεγάλη πληθυσµιακά αλλά µε σχετικά χαµηλή 
εισοδηµατική δύναµη. ∆ιαθέτει, µεν, σηµαντικές µεσοπρόθεσµες προοπτικές, ιδίως 
κατόπιν της θέσης σε ισχύ της DCFTA και της αναµενόµενης εκτροπής εµπορίου 
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προς την Ε.Ε., παραµένει, δε, µια δύσκολη αγορά, και ως προς την προσβασιµότητα 
και ως προς τις πωλήσεις, ενώ η µη-προβλεψιµότητά της µπορεί να δηµιουργήσει 
προβλήµατα στους εξαγωγείς που δεν έχουν ήδη κάποια εµπειρία. 

Στο Κεφάλαιο Β.2.2 περιλαµβάνεται περιγραφή των προοπτικών για τις 
ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία. Στις ενδιαφερόµενες εταιρείες συστήνεται να 
ξεκινήσουν το συντοµότερο δυνατόν την προσπάθεια εισαγωγής των προϊόντων τους 
στη χώρα έστω και µε µικρές ποσότητες και µε χαµηλότερο κέρδος, ώστε 
µεσοπρόθεσµα όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, να βρίσκονται ήδη µέσα στην 
αγορά και να έχουν γνώση του αντικειµένου. 

Το Γραφείο µας είναι στη διάθεση οποιασδήποτε εταιρείας που έχει 
ενδιαφέρον για την αγορά της Ουκρανίας για την παροχή κάθε συνδροµής και 
πληροφόρησης που µπορεί να προσφέρει. 
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