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Α.
1.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Ε̟ιδόσεις εθνικής οικονοµίας

Η Ουκρανία, κατό̟ιν µιας δεκαετίας υψηλής ανά̟τυξης, υ̟έστη, το 2009, τη µεγαλύτερη
ύφεση σε ευρω̟αϊκό έδαφος, α̟ότοκο της ̟αγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Η κρίση
άρχισε να ε̟ηρεάζει την Ουκρανία το 2008 (2,3% ανά̟τυξη για ολόκληρο το έτος), µε την
ύφεση να ξεκινά στο τελευταίο τρίµηνο του έτους και να διαρκεί και για ολόκληρο το 2009 (14,8%).
Α̟ό το 2010, η οικονοµία µ̟ήκε σε διαδικασία κυκλικής ανά̟τυξης και, για τη διετία
2010-2011, υ̟ήρξε σχετικά ζωηρή αύξηση του ΑΕΠ µε 4,1% και 5,2% αντίστοιχα, η ο̟οία
τροφοδοτήθηκε κυρίως α̟ό την ε̟έκταση της βιοµηχανικής και αγροτικής ̟αραγωγής και των
εξαγωγών και, στη συνέχεια, α̟ό την εσωτερική ζήτηση, καθώς η συνακόλουθη κυκλική αύξηση
των εισοδηµάτων και η εµ̟ιστοσύνη των καταναλωτών στην οικονοµία οδήγησαν σε αύξηση
της κατανάλωσης. Ο ̟ληθωρισµός συνέχισε να ακολουθεί την ̟τωτική ̟ορεία ̟ου ξεκίνησε
µετά την κρίση, αγγίζοντας, το 2010, για ̟ρώτη φορά α̟ό το 2003, µονοψήφιο δείκτη τιµών
καταναλωτή.
Ε̟ίσης, το 2011, κατό̟ιν µιας σειράς ̟ολιτικών, συµ̟εριλαµβανοµένης της
συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης, της εφαρµογής του νέου φορολογικού κώδικα και ορισµένων
αυξήσεων στις τιµές φυσικού αερίου, το έλλειµµα του Ενο̟οιηµένου Προϋ̟ολογισµού (ήτοι της
γενικής κυβέρνησης και της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz) ε̟ί του ΑΕΠ µειώθηκε
στο µισό το 2011. Το τρα̟εζικό σύστηµα σταθερο̟οιήθηκε, µέσω νέας τρα̟εζικής νοµοθεσίας,
και ανακεφαλαιο̟οιήθηκε, ενώ η Ουκρανία α̟έκτησε σταθερότερη ̟ρόσβαση στις διεθνείς
αγορές και τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα ε̟ανήλθαν σε ασφαλή ε̟ί̟εδα.
Εξέλιξη ΑΕΠ Ουκρανίας (%) (2003-2012)
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Παρά ταύτα, το 2012, η ε̟ιβράδυνση στην ̟αγκόσµια οικονοµία ̟ροκάλεσε τη µείωση
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της εξωτερικής ζήτησης για βασικά εξαγωγικά ̟ροϊόντα ορισµένων εκ των ̟λέον εξωστρεφών
τοµέων της ουκρανικής βιοµηχανίας, ήτοι τη µεταλλουργία, τη χηµική βιοµηχανία, και τη
µηχανουργία, και οδήγησε στον ̟εριορισµό της ανά̟τυξης της Ουκρανίας σε σχεδόν µηδενικά
ε̟ί̟εδα (0,2%), µε την εσωτερική ζήτηση να καθίσταται ο µόνος ουσιαστικός ̟υλώνας στήριξης
της βιοµηχανικής και ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ε̟ίσης, σε συνέχεια της βαθµιαίας
ολοκλήρωσης, κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του 2012, των έργων για το Πανευρω̟αϊκό Πρωτάθληµα
Ποδοσφαίρου, ο τοµέας των κατασκευών εµφάνισε και αυτός την αναµενόµενη στασιµότητα.
Συγκεκριµένα, κατά το ̟ρώτο τρίµηνο του 2012, η ανά̟τυξη ε̟ιβραδύνθηκε σε 2% σε
σχέση µε το ̟ρώτο τρίµηνο του 2011 (α̟ό 4,7% το τέταρτο τρίµηνο του 2011) και ̟αρουσίασε
ελαφρά ε̟ιτάχυνση σε 3% κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους, κυρίως λόγω της υψηλής ζήτησης
στην εσωτερική κατανάλωση.
Στο δεύτερο µισό του έτους, όµως, η χώρα εισήλθε σε ύφεση µε το ΑΕΠ να µειώνεται
κατά -1,3% για το τρίτο και -2,5% για το τέταρτο τρίµηνο, λόγω της ε̟ιβράδυνσης στην
̟αγκόσµια οικονοµία και, συγκεκριµένα, της χαµηλής ζήτησης για χάλυβα.
Σε ονοµαστικές τιµές, το ΑΕΠ της Ουκρανίας ανήλθε για το 2012 σε UAH 1,409 τρισ. ήτοι
̟ερί τα €137 δισ., α̟ό UAH 1,302 τρισ. το 2011. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα, η δοµή της
µικτής ̟ροστιθέµενης αξίας για το 2012 έχει ως εξής:
∆οµή µικτής προστιθέµενης αξίας - 2012 (%)

Μεταφορές 11,7%

Κατασκευές 3,2%
Άλλα 31,2%

Εµπόριο 18,1%

Γεωργία 9,2%
Βιοµηχανία 26,6%

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουκρανίας

Όσον αφορά στις ̟ροβλέψεις για το µέλλον της ουκρανικής οικονοµίας, κατά τη
σύνταξη του ̟αρόντος, η Παγκόσµια Τρά̟εζα στην Ουκρανία ̟ροέβλε̟ε αύξηση του
ουκρανικού ΑΕΠ κατά 1% για το 2013 και 3% για το 2014, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο
̟λαίσιο των ̟ροβλέψεών του για την ̟αγκόσµια οικονοµία, ̟ροέβλε̟ε ότι η αύξηση του
ουκρανικού ΑΕΠ για το 2013 θα είναι µηδενική, και ότι ο ̟ληθωρισµός για το ίδιο έτος θα
ανέλθει σε 0,5%, ενώ για το 2014, η ανά̟τυξη θα ανέλθει σε 2,8% και ο ̟ληθωρισµός σε 4,7%
και, τέλος, η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και Ανά̟τυξης (EBRD) ̟ροέβλε̟ε, ε̟ίσης,
σχεδόν µηδενική ανά̟τυξη για το 2013.
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Αγροτική ̟αραγωγή
Μετά τις ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις ̟ου σηµείωσε η ουκρανική αγροτική ̟αραγωγή για
το 2011, ο ̟εριορισµός της ήταν µια φυσιολογική εξέλιξη για το 2012. Συγκεκριµένα, µετά τη
µείωση κατά -1,5% ̟ου υ̟έστη η αγροτική ̟αραγωγή το 2010, η αγροτική ̟αραγωγή του 2011
αυξήθηκε κατά 19,9%, µε κινητήρια δύναµη την εξαιρετική εσοδεία σιτηρών, η ο̟οία ήταν η
µεγαλύτερη α̟ό το 1991, και ανήλθε σε 56,8 εκατ. τόνους, αυξηµένη κατά 44,3% α̟ό το
̟ροηγούµενο έτος.
Συνε̟ώς, αν και η αγροτική ̟αραγωγή της Ουκρανίας για το 2012 κινήθηκε σε αρκετά
υψηλά ε̟ί̟εδα, σηµείωσε – λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης ̟ου δηµιούργησε η ̟λούσια
εσοδεία του 2011 – µείωση κατά -4,5%. Η εν λόγω µείωση ήταν α̟οτέλεσµα της µείωσης της
̟αραγωγής των αγροτικών ε̟ιχειρήσεων κατά -6,5% και των αγροτικών νοικοκυριών κατά 2,4%. Για λόγους σύγκρισης, αξίζει να υ̟ογραµµιστεί η αύξηση της ̟αραγωγής, κατά το 2011,
των αγροτικών ε̟ιχειρήσεων κατά 28,7% και των αγροτικών νοικοκυριών κατά 11,8%.
Η µείωση της αγροτικής ̟αραγωγής, κατά το 2012, οφείλεται κυρίως στη µείωση κατά
18,6% της εσοδείας των σιτηρών α̟ό 56,7 εκατ. τόνους το 2011 σε 46,2 εκατ. τόνους το 2012,
̟οσότητα η ο̟οία, όµως, ̟αρέµεινε µεγαλύτερη α̟ό το µέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.
Μειώσεις σηµειώθηκαν, ε̟ίσης, και σε αρκετά άλλα εκ των κυρίων γεωργικών ̟ροϊόντων
της Ουκρανίας, µε την ̟αραγωγή των ζαχαρότευτλων να µειώνεται κατά -1,6% (σε 18,4 α̟ό
18,7 εκατ. τόνους), των ηλιόσ̟ορων κατά -3,3% (σε 8,4 α̟ό 8,7 εκατ. τόνους), της ̟ατάτας κατά 4,1% (σε 23,3 α̟ό 24,2 εκατ. τόνους), ενώ η µικρή αύξηση στην ̟αραγωγή λαχανικών κατά 1,9%
(σε 10 α̟ό 9,8%), φυσικά δεν κατέστη ικανή να αντισταθµίσει τις ως άνω µειώσεις.
Όσον αφορά στα κύρια ̟ροϊόντα της ζωικής ̟αραγωγής, η ̟αραγωγή κρέατος αυξήθηκε
κατά 2,9% (σε 3,1 εκατ. τόνους), η ̟αραγωγή αυγών κατά 2,3% (σε 19,1 εκατ. τόνους) και η
̟αραγωγή γάλακτος κατά 2,6% (σε 11,4 εκατ. τόνους).
Χαρακτηριστικό για την αγροτική ̟αραγωγή του 2012 ήταν ότι η αύξηση στην αξία των
εξαγωγών αγροτικών αγαθών ήταν ε̟αρκής ώστε να καλύψει τη µείωση στις εξαγωγές χάλυβα
και, σύµφωνα µε υ̟ολογισµούς του Υ̟ουργείου Αγροτικής Πολιτικής, ανήλθε α̟ό USD 13 δισ.
το 2011 σε USD 18,2 δισ. το 2012, καλύ̟τοντας 26,5% των ουκρανικών εξαγωγών, ενώ για το
2013 αναµένεται να αυξηθούν έτι ̟εραιτέρω σε USD 22 δισ.
Υ̟ενθυµίζεται ότι το ένα τέταρτο του ̟αγκοσµίου συνόλου των γαιών µε εύφορο
µαυρόχωµα βρίσκεται στην Ουκρανία ενώ τα 42 εκατ. α̟ό τα 60 εκατ. εκτάρια της έκτασης της
χώρας είναι αγροτική γη. Συνε̟ώς, ο ουκρανικός αγροτικός τοµέας έχει σηµαντικές
δυνατότητες υψηλής ανά̟τυξης και εξαγωγών και δύναται να ̟ροσελκύσει σηµαντικές
ε̟ενδύσεις, ιδιαίτερα, αν – ό̟ως διαφαίνεται ότι θα συµβεί σύντοµα – οι Αρχές εξετάσουν
̟ολιτικές και στρατηγικές για τη βελτίωση της α̟οδοτικότητας και της ̟αραγωγής του τοµέα,
µέσω µεταρρυθµίσεων.
Παρά ταύτα, και ενώ αναµενόταν ότι α̟ό 1ης Ιανουαρίου 2013 ε̟ρόκειτο να αρθεί η
α̟αγόρευση αγορα̟ωλησίας αγροτικής γης, η Κυβέρνηση ̟αρέτεινε την ισχύ της α̟αγόρευσης
έως τουλάχιστον την 1η Ιανουαρίου 2016.
1.1.

Βιοµηχανική ̟αραγωγή
Το 2009, η βιοµηχανική ̟αραγωγή της Ουκρανίας κατακρηµνίστηκε κυριολεκτικά (21,9%) – ακολουθώντας την ήδη ̟τωτική ̟ορεία του 2008. Η εν λόγω δραµατική ̟τώση
1.2.
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α̟οτέλεσε, άλλωστε, την κύρια συνιστώσα για την ύφεση στη χώρα. Το 2010, η αύξηση κατά
11,2%, κυρίως λόγω της χαµηλής βάσης σύγκρισης του 2009, και το 2011, η αύξηση του 7,6%, δεν
κατάφεραν να ε̟αναφέρουν τη βιοµηχανική ̟αραγωγή της Ουκρανίας στα ̟ρο 2008 ε̟ί̟εδα.
Μεταβολή Βιοµηχανικής Παραγωγής (%) στην Ουκρανία - 2003-2012
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ουκρανίας

Για το 2012, η ε̟ιβράδυνση στην εξωτερική ζήτηση οδήγησε στη µείωση της
βιοµηχανικής ̟αραγωγής κατά -1,8%, κυρίως λόγω της µειωµένης ̟αραγωγής στην µετα̟οίηση
(-3,7) και ̟αρά την αύξηση στην ̟αραγωγή της εξορυκτικής βιοµηχανίας κατά 1,9% και των
εταιρειών κοινής ωφελείας κατά 3%.
Ουσιαστικά, αύξηση στην ̟αραγωγή ̟αρατηρήθηκε στους τοµείς των βιοµηχανιών ̟ου
α̟ευθύνονται στους εσωτερικούς καταναλωτές. Παραδείγµατος χάριν, το 2012, η σηµαντική
ζήτηση για ορυκτά λι̟άσµατα α̟ό τους Ουκρανούς αγρότες οδήγησε στην αύξηση της
̟αραγωγής της χηµικής και της ̟ετροχηµικής βιοµηχανίας κατά 7,1% α̟ό το 2011. Αύξηση,
ε̟ίσης, ̟αρατηρήθηκε στην ̟αραγωγή των εξής βιοµηχανιών: στη βιοµηχανία χάρτου και στις
εκδόσεις κατά 4,5%, στην ̟αραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και
νερού (3%), στην ̟αραγωγή τροφίµων, ̟οτών και ̟ροϊόντων κα̟νού (1,5%).
Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η ̟αραγωγή στους τοµείς των βιοµηχανικών κλάδων οι ο̟οίοι
είναι ̟ροσανατολισµένοι στις εξαγωγές µειώθηκε. Η µειωµένη εξωτερική ζήτηση για µέταλλα
οδήγησε στη µείωση της ̟αραγωγής της µεταλλουργικής βιοµηχανίας και της ̟αραγωγής
ετοίµων ̟ροϊόντων α̟ό µέταλλα, η ο̟οία για το 2012 σε σχέση µε το 2011 ̟εριορίστηκε κατά 5,2%. Λόγω, δε, της οικονοµικής αδυναµίας στην Ευρωζώνη και την Τουρκία – των µεγάλων
αγοραστών σιδηρούχων µετάλλων α̟ό την Ουκρανία – η τάση αυτή είναι ̟ιθανόν να
συνεχιστεί. Ε̟ίσης, η ε̟ιβολή τελών ανακύκλωσης α̟ό τη Ρωσία στα εισαγόµενα αυτοκίνητα,
το Σε̟τέµβριο του 2012, ̟ροκάλεσε τη µείωση στην ̟αραγωγή ουκρανικών οχηµάτων και
εξο̟λισµού µεταφορών. Ως α̟οτέλεσµα αυτού, για το 2012, η ̟αραγωγή του κλάδου της
µηχανουργίας µειώθηκε κατά 6%.
Σηµαντική µείωση, κατά ̟ερί̟ου ένα τέταρτο του συνόλου, σηµειώθηκε ε̟ίσης στην
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̟αραγωγή ο̟τάνθρακα (κωκ) και ̟ροϊόντων διύλισης ̟ετρελαίου, µεταξύ άλλων και λόγω της
βλάβης ̟ου ̟ροέκυψε στο διυλιστήριο του Lysychansk και των µετέ̟ειτα ε̟ισκευών ̟ου
α̟αιτήθηκαν (-26,4%), στην ̟αραγωγή µη-µεταλλικών ορυκτών ̟ροϊόντων (-5,8%), στην
ελαφρά βιοµηχανία (-5,3%), στην βιοµηχανία ξύλου (-1,8%), κτλ.
Κατασκευές
Οι κατασκευές ήταν ο κλάδος ̟ου ε̟ηρεάστηκε τα ̟λείστα α̟ό τη διεθνή
χρηµατοοικονοµική κρίση και την ε̟ακόλουθη ύφεση ̟ου έ̟ληξε την Ουκρανία.
Συγκεκριµένα, το 2008, η δραστηριότητα στις κατασκευές µειώθηκε κατά -15,8%, το 2009 κατά 48,2% και το 2010 κατά -5,4%. Ταυτόχρονα, ό̟ως είναι φυσικό, σηµειώθηκε µια α̟ότοµη
µείωση των τιµών των ακινήτων, τα ο̟οία είχαν ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη έως το 2008,
̟αντελώς αναντίστοιχα ̟ρος το βιοτικό ε̟ί̟εδο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουκρανίας,
ό̟ως τουλάχιστον αυτά καταγράφονται ε̟ισήµως.
Το 2011, ο κατασκευαστικός τοµέας γνώρισε σταδιακή ανάκαµψη κατά 11% και κάλυψε
το 3,6% του ΑΕΠ. Η αύξηση στις κατασκευές ήταν ε̟ακόλουθο του υψηλού ε̟ι̟έδου
κυβερνητικής χρηµατοδότησης µε σκο̟ό την κατασκευή υ̟οδοµών για το Ευρω̟αϊκό
Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου του 2012, οι ο̟οίες ̟εριελάµβαναν γέφυρες, αυτοκινητοδρόµους,
διαδρόµους ̟ροσγειώσεως και τερµατικούς σταθµούς αεροδροµίων, στάδια, κ.α.
Παρά ταύτα, το 2012, λόγω της µείωσης των δηµοσίων δα̟ανών σε µεγάλες υ̟οδοµές,
µετά τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων για το Euro-2012 και, δεδοµένης της υψηλής βάσης
σύγκρισης ̟ου δηµιούργησαν οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις το 2011, ο κατασκευαστικός τοµέας
γνώρισε µείωση δραστηριότητας κατά -13,8%.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, η συνεχιζόµενη µείωση των τεχνικών έργων καθώς και η
̟εριορισµένη ̟ιστωτική χρηµατοδότηση είναι ̟ιθανόν να ε̟ηρεάσουν αρνητικά και το 2013,
τουλάχιστον στο ̟ρώτο εξάµηνό του.
1.3.

Εµ̟όριο – Μεταφορές
Η σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης, η ο̟οία υ̟οστηρίχθηκε κυρίως α̟ό τη διψήφια
αύξηση στους ̟ραγµατικούς µισθούς της Ουκρανίας, σήµανε, ό̟ως ήταν φυσικό, και την
αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανικού εµ̟ορίου.
Ο κύκλος εργασιών όλων των ε̟ιχειρήσεων (µε ατοµική ή εταιρική µορφή) λιανικού
εµ̟ορίου αυξήθηκε για το 2012 κατά 15,9% σε UAH 804,3 δισ. και ο κύκλος εργασιών των
ε̟ιχειρήσεων εστίασης κατά 8,2% σε UAH 23,8 δισ. Σηµειώνεται, ότι η αύξηση στον κύκλο
εργασιών λιανικής ̟ώλησης ήταν η υψηλότερη α̟ό το 2008 και δείχνει τη συνεχιζόµενη θετική
ε̟ιρροή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην οικονοµία της Ουκρανίας. Παρά ταύτα, η
αναµενόµενη ̟εριστολή των δηµοσιονοµικών δα̟ανών το 2013 ̟ροβλέ̟εται ότι θα
λειτουργήσει ̟εριοριστικά στην κατανάλωση.
Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εµ̟ορίου, όµως, γνώρισε, το 2012, µικρή σχετική
µείωση κατά ̟ερί̟ου -1% α̟ό το 2011 σε UAH 1,093 δισ. Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού
εµ̟ορίου τροφίµων, το ο̟οίο κάλυψε ̟ερί το 20% του συνόλου, αυξήθηκε κατά 11%, ενώ ο
κύκλος εργασιών του χονδρικού εµ̟ορίου των υ̟ολοί̟ων ̟ροϊόντων µειώθηκε κατά -4%.
Όσον αφορά στις µεταφορές, ο όγκος των µεταφεροµένων εµ̟ορευµάτων στην
Ουκρανία µειώθηκε κατά -4,9% το 2012 σε 722,8 εκατ. τόνους και ο κύκλος εργασιών των

1.4.
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µεταφορών εµ̟ορευµάτων µειώθηκε κατά -7,6% α̟ό το 2011 σε 395 δισ. τονοχιλιόµετρα. Οι
σιδηροδροµικές µεταφορές µειώθηκαν κατά -2,5% σε 457,5 εκατ. τόνους, οι οδικές µεταφορές
αυξήθηκαν κατά 0,1% σε 179 εκατ. τόνους, οι υδάτινες µεταφορές µειώθηκαν κατά -21,4% σε 7,8
εκατ. τόνους, οι µεταφορές µέσω αγωγών µειώθηκαν κατά -17,1% σε 128,4 εκατ. τόνους και οι
αερο̟ορικές µεταφορές αυξήθηκαν κατά 24,7% σε 0,1 εκατ. τόνους.
Όσον αφορά στις ε̟ιβατικές µεταφορές, για το 2011, ο όγκος των ε̟ιβατών ̟ου
µεταφέρθηκαν εντός της χώρας µειώθηκε κατά -2,4% σε ̟ερί̟ου 6,8 δισ. ε̟ιβάτες. Ο κύκλος
εργασιών των ε̟ιβατικών µεταφορών µειώθηκε κατά -1,2% σε 132 δισ. χιλιόµετρα ε̟ιβατών.

2.

∆ηµόσια οικονοµικά - Ιδιωτικο̟οιήσεις

Η ε̟ιβράδυνση της εισροής δηµοσιονοµικών εσόδων, α̟οτέλεσµα της ύφεσης στην
ο̟οία οδηγήθηκε η ουκρανική οικονοµία, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, καθώς και της
χαλαρής δηµοσιονοµικής ̟ολιτικής της Κυβέρνησης, είχε ως α̟οτέλεσµα µια σηµαντική
ε̟ιδείνωση στα δηµόσια οικονοµικά της χώρας το 2012. Η αύξηση των δηµοσίων εσόδων του
Κρατικού Προϋ̟ολογισµού κατά ̟ερί̟ου 10% – ̟οσοστό κατά 7,5% µικρότερο α̟ό τον στόχο
̟ου είχε τεθεί α̟ό την Κυβέρνηση – σε UAH 346,054 δισ. το 2012 δεν ήταν ε̟αρκής, ιδίως σε
σύγκριση µε τις αυξήσεις στις κοινωνικές δα̟άνες.
Παρά τις εντατικές ̟ροσ̟άθειες για είσ̟ραξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερων
δηµοσιονοµικών εσόδων α̟ό ̟λευράς των ουκρανικών Αρχών, τα α̟οτελέσµατα ̟ου ε̟έτυχαν
οι φορολογικές και τελωνειακές υ̟ηρεσίες ήταν µάλλον ̟εριορισµένα. Τα έσοδα α̟ό τον
εταιρικό φόρο εισοδήµατος αυξήθηκαν µόλις κατά 1,1% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος, σε
ονοµαστικούς όρους, ενώ οι εισ̟ράξεις ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,7% α̟ό το 2011.
Οι ̟εριορισµένες αυξήσεις στις εισ̟ράξεις φόρων (ιδιαίτερα α̟ό εταιρείες) είναι
δυνατόν, ̟άντως, να εκληφθούν και ως σύµ̟τωµα ε̟ιδείνωσης των ε̟ιχειρηµατικών
συνθηκών. Καθώς, δε, φαίνεται ότι συνεχίζεται ο ̟εριορισµός στα εταιρικά κέρδη, είναι
̟ιθανόν να υ̟άρξει ̟εραιτέρω µείωση των ε̟ενδύσεων και, κατά συνέ̟εια, να δηµιουργηθεί
ένας φαύλος κύκλος στην ε̟ιχειρηµατική ανά̟τυξη. Η, δε, ̟εριορισµένη αύξηση του ΦΠΑ,
ε̟ιβεβαιώνει µια συνεχιζόµενη ε̟ιβράδυνση στην ευρύτερη οικονοµική δραστηριότητα στη
χώρα.
Συνε̟ώς, η αύξηση στα δηµοσιονοµικά έσοδα ήταν, ουσιαστικά, κυρίως α̟οτέλεσµα, αφ'
ενός, των εισ̟ράξεων δασµών και τελών ε̟ί των εισαγόµενων ̟ροϊόντων, και, αφ' ετέρου, της
σηµαντικής υ̟οστήριξης α̟ό τις συνεισφορές της Κεντρικής Τρά̟εζας στον Κρατικό
Προϋ̟ολογισµό. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας διοχέτευσε ̟ερί τα UAH
23,6 δισ. α̟ό τα κέρδη της στον Κρατικό Προϋ̟ολογισµό, ήτοι ̟ερί το 7% του συνόλου των
δηµοσιονοµικών εσόδων. Σηµειωτέον, δε, ότι οι µεταφορές κερδών της Κεντρικής Τρά̟εζας
υ̟ερέβησαν τον αρχικό στόχο για το 2012 κατά 2,5 φορές.
Όσο η εισροή δηµοσιονοµικών εσόδων συνέχιζε να ε̟ιβραδύνεται, η αύξηση των
δηµοσιονοµικών δα̟ανών ε̟ιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του 2012. Ο ρυθµός αύξησης των
δηµοσιονοµικών δα̟ανών ξε̟έρασε το ρυθµό αύξησης των δηµοσιονοµικών εσόδων κατά τη
διάρκεια του δεύτερου εξάµηνου του έτους, λόγω των κοινωνικών δα̟ανών (κυρίως συντάξεις
και άλλες καταβολές κοινωνικής αλληλεγγύης), οι ο̟οίες αυξήθηκαν κατά 31% α̟ό το 2011,
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κατά την ̟ορεία ̟ρος τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2012. Είναι, ̟άντως,
βέβαιο ότι, καθώς δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί ο ίδιος ρυθµός αύξησης στις κοινωνικές
δα̟άνες, οι δηµοσιονοµικές δα̟άνες θα ανα̟τυχθούν µε ̟ιο αργό ρυθµό το 2013.
Οι δηµοσιονοµικές δα̟άνες αυξήθηκαν κατά 18,7% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος – έναντι
της αύξησης κατά 10% το ̟ροηγούµενο έτος – και ανήλθαν, για το 2012, σε UAH 395,682 δισ.
Συνε̟ώς, το έλλειµµα του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού αυξήθηκε σε 3,8% του ΑΕΠ α̟ό
1,8% του ΑΕΠ το 2011. Σηµειωτέον, όµως, ότι οι υψηλότερες τιµές για το εισαγόµενο φυσικό
αέριο ταυτόχρονα µε την αρνητική στάση της Κυβέρνησης στις συνεχόµενες συστάσεις του
∆.Ν.Τ. για αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τις εταιρείες
θέρµανσης µειώνοντας, έτσι, τη σηµαντική κυβερνητική ε̟ιδότηση, δηµιούργησαν
ε̟ι̟ρόσθετες οικονοµικές δυσκολίες στη Naftogaz Ukrainy µε α̟οτέλεσµα να α̟αιτείται η
κυβερνητική κάλυψη του ελλείµµατός της, το ο̟οίο εκτιµάται σε 1,8% του ΑΕΠ για το 2012.
Ε̟ίσης, η Κυβέρνηση, ̟αρά τα µέτρα ̟ου έλαβε, ό̟ως η αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και τους ̟εριορισµούς στα ε̟ιδόµατα για τους νέους
συνταξιούχους, δεν κατάφερε να εξαλείψει το έλλειµµα του Συνταξιοδοτικού Ταµείου, κυρίως
λόγω ορισµένων ̟ροεκλογικών αυξήσεων στις συντάξεις, το ο̟οίο µειώθηκε ̟άντως σε 1,2% του
ΑΕΠ το 2012 α̟ό 2,3% το 2011.
Κατό̟ιν του εκλογικού έτους 2012, η δηµοσιονοµική εξυγίανση φαίνεται ότι θα
ε̟ανέλθει στην ηµερήσια διάταξη το 2013 εν όψει της ̟ροσ̟άθειας της Κυβέρνησης να ̟ροβεί
σε νέα συµφωνία δανειοδότησης µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και να ανακτήσει την
εµ̟ιστοσύνη των ξένων ̟ιστωτών. Για να ε̟ιτευχθεί, δε, η εν λόγω εξυγίανση, ̟ρωταρχικό ρόλο
θα ̟αίξουν η µείωση των κρατικών ενεργειακών ε̟ιδοτήσεων – ίσως η κύρια εκ των
̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου θέτει το ∆.Ν.Τ. για την υ̟ογραφή της νέας δανειακής σύµβασης – και η
εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική ασφάλιση της Ουκρανίας. Αυτό σηµαίνει ότι, αν τα
έσοδα α̟ό φόρους ̟αραµείνουν σε χαµηλά ε̟ί̟εδα, κατά ̟άσα ̟ιθανότητα η δηµοσιονοµική
̟ολιτική της Ουκρανίας για το 2013 µ̟ορεί να α̟οτελέσει τροχο̟έδη για την οικονοµική της
ανά̟τυξη.
Υ̟ενθυµίζεται ότι, µε σκο̟ό τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό του φορολογικού
συστήµατος, την αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων και την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών
ταµείων, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει, το ∆εκέµβριο του 2010, το νέο Φορολογικό
Κώδικα, κατό̟ιν µειζόνων διαβουλεύσεων, εντόνων διαµαρτυριών α̟ό τους µικροµεσαίους
ε̟ιχειρηµατίες και άρνησης του Πρόεδρου της Ουκρανίας, κ. V. Yanukovych, να υ̟ογράψει το
̟ρώτο νοµοσχέδιο.
Παρά ταύτα, κατά το 2011 και στη συνέχεια και το 2012, σωρεία τρο̟ολογιών
κατατέθηκαν για την τρο̟ο̟οίηση του εν λόγω Φορολογικού Κώδικα, καθώς το αρχικό κείµενο
θεωρήθηκε ότι ̟εριείχε ̟ολλα̟λές ασάφειες ενώ υ̟ήρξε και η βούληση να µεταβληθούν, για
διάφορους λόγους, διάφορα σηµεία του Νόµου. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ̟ρώτο ̟εντάµηνο
µετά την θέση σε ισχύ του Φορολογικού Κώδικα είχαν κατατεθεί 518 τρο̟ολογίες.
Εντός του 2012, οι τρο̟ολογίες ̟ου εισήχθησαν αφορούν µεταξύ άλλων στις
̟ροκαταβολικές ̟ληρωµές εταιρικού φόρου εισοδήµατος, τη φορολόγηση συναλλαγών µε
χρεόγραφα και ̟αράγωγα, την εισαγωγή της έννοιας της χρηµατοοικονοµικής (τρα̟εζικής)
συναλλαγµατικής, ορισµένες µεταβολές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (στην αιθανόλη, τα
οινο̟νευµατώδη ̟οτά, τα αµαξώµατα των αυτοκινήτων κ.α.) και σε άλλα τέλη, καθώς και
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µεταβολές στον εταιρικό φόρο εισοδήµατος και στον ΦΠΑ.
Ε̟ίσης, α̟ό 1ης Ιουνίου 2012, εφαρµόστηκε ο νέος Τελωνειακός Κώδικας. Οι γνώµες για
τις µεταβολές ̟ου εισάγει ήταν ̟οικίλες, καθώς ορισµένες διατάξεις είχαν θετική α̟οδοχή α̟ό
τους φορείς, ενώ άλλες άφησαν σηµαντικά ̟εριθώρια για βελτίωση. Θετικά αντιµετω̟ίστηκαν,
µεταξύ άλλων, η δυνατότητα εκτελωνισµού σε ο̟οιοδή̟οτε τελωνείο ανεξαρτήτως εντο̟ιότητας
του εισαγωγέα, ο νοµοθετηµένος ̟λέον ̟εριορισµός του χρόνου εκτελωνισµού εµ̟ορευµάτων
σε τέσσερις ώρες, η µείωση στο ̟οσοστό των εµ̟ορευµάτων ̟ου ελέγχονται, η αύξηση των
̟οσοτήτων εµ̟ορευµάτων ̟ου δηλώνονται ηλεκτρονικά κ.α. ενώ αρνητικά αντιµετω̟ίστηκαν
τα υ̟ερβολικά υψηλά ̟ρόστιµα, οι ̟εριορισµένες ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες ο δηλών µ̟ορεί
να θέσει τα εµ̟ορεύµατα σε ελεύθερη κυκλοφορία ̟αρέχοντας εγγυήσεις κ.α.
Παρά ταύτα, η ̟αραοικονοµία και η φοροδιαφυγή ̟αραµένουν σηµαντικά ̟ροβλήµατα
για τις φορολογικές αρχές της Ουκρανίας, τη στιγµή ̟ου, σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο
Οικονοµικής Ανά̟τυξης και Εµ̟ορίου, το ε̟ί̟εδο της ̟αραοικονοµίας στη χώρα για το 2012,
ανήλθε σε 45% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε υ̟ολογισµούς ̟ου έγιναν βάσει του λόγου της
καταναλωτικής δα̟άνης των νοικοκυριών ̟ρος τον κύκλο εργασιών λιανικής ̟ώλησης.
Όσον αφορά στις ιδιωτικο̟οιήσεις, το Ταµείο Κρατικής Περιουσίας (SPF) – το ο̟οίο
διαχειρίζεται τις ιδιωτικο̟οιήσεις στην Ουκρανία – ανακοίνωσε ότι για το 2012 τα έσοδα α̟ό
ιδιωτικο̟οιήσεις ̟ου διοχετεύθηκαν στον Προϋ̟ολογισµό ανήλθαν σε USD 846 εκατ. ̟ερί̟ου
68% των ̟ροβλεφθέντων (USD 1,25 δισ.). Το µείζον τµήµα των κρατικών ̟εριουσιακών
στοιχείων ̟ου διατέθηκαν ̟ρος ̟ώληση το 2012 αγοράστηκαν α̟ό εταιρείες δύο Ουκρανών
ε̟ιχειρηµατιών, ήτοι του κ. R. Akhmetov (5 εταιρείες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας) και D.
Firtash (13 εταιρείες διανοµής φυσικού αερίου).
Τον Ιανουάριο του 2012, ̟άντως, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε το
Πρόγραµµα Ιδιωτικο̟οιήσεων για την τετραετία 2011-2014. Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, οι
εισροές στον Προϋ̟ολογισµό α̟ό τις ιδιωτικο̟οιήσεις και τη διαχείριση των κρατικών
εταιρειών για την εν λόγω ̟ερίοδο θα φτάσει τις UAH 50-70 δισ. και κατό̟ιν της ολοκλήρωσης
του Προγράµµατος, το µερίδιο του κρατικού τοµέα στην οικονοµία θα έχει µειωθεί σε 25-30%
του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση σηµείωσε ότι µε το Πρόγραµµα αυτό θα ολοκληρωθούν οι
ιδιωτικο̟οιήσεις, οι ο̟οίες συνεχίζονται ε̟ί εικοσαετία στη χώρα.
Τέλος όσον αφορά στο δανεισµό της Ουκρανίας, στο τέλος του 2012, το συνολικό – ήτοι
το δηµόσιο (άµεσο) και το εγγυηµένο α̟ό το Κράτος – χρέος της Ουκρανίας ανήλθε σε USD
64,5 δισ. (UAH 515,51 δισ.)
Αναλυτικά, το δηµόσιο (άµεσο) εξωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε σε USD 26,14 δισ.
(UAH 208,92 δισ.) και το δηµόσιο (άµεσο) εσωτερικό χρέος της χώρας σε UAH 190,30 δισ. ήτοι
USD 23,81 δισ. Το συνολικό δηµόσιο (άµεσο) χρέος για το 2012 ανήλθε σε UAH 399,22 δισ.
(USD 49,95 δισ.).
Το εγγυηµένο α̟ό το κράτος χρέος, στο τέλος του 2012, ανήλθε σε UAH 116,29 δισ., ήτοι
USD 14,55 δισ. (εσωτερικό USD 2,03 δισ. / εξωτερικό USD 12,52 δισ.).
Το συνολικό δηµόσιο (άµεσο) χρέος της Ουκρανίας αυξήθηκε, κατά το 2012, σε 28,3% του
ΑΕΠ α̟ό 27,4% του ΑΕΠ το 2011. Αναλυτικά, το δηµόσιο (άµεσο) εξωτερικό χρέος της χώρας
µειώθηκε , κατά το 2012, σε 14,8% του ΑΕΠ α̟ό 15% του ΑΕΠ, το 2011, και το δηµόσιο (άµεσο)
εσωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε, κατά το 2012, σε 13,5% του ΑΕΠ α̟ό 12,4% του ΑΕΠ, το
2011.
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Σηµειώνεται ότι το µικτό (δηµόσιο + ιδιωτικό) εξωτερικό χρέος της Ουκρανίας ανήλθε
για το 2012 σε 76,6% του ΑΕΠ.
Σύµφωνα µε το ̟ρόγραµµα δανεισµού για το 2013, η Ουκρανία αναµένεται, σύµφωνα
µε το Υ̟ουργείο Οικονοµικών, να αναζητήσει ̟άνω α̟ό USD 12,5 δισ. και να καταβάλει USD
13,7 δισ. για α̟ο̟ληρωµή εξωτερικών και εσωτερικών δανείων. Κατά την έγκριση του
Προϋ̟ολογισµού του 2013, το ανώτατο όριο του δηµοσίου χρέους της Ουκρανίας ορίστηκε σε
USD 60,4 δισ.

3.

Ισοζύγιο ̟ληρωµών

Το 2012, δύο κύριες συνιστώσες ̟ροκάλεσαν την αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών. Πρώτον, οι δυσµενείς συνθήκες στις ̟αγκόσµιες αγορές αγαθών (εκτός
των αγροτικών ̟ροϊόντων) και η ̟εριορισµένη ανά̟τυξη/ύφεση στις χώρες ̟ου ήταν οι κύριοι
εµ̟ορικοί εταίροι της Ουκρανίας (κυρίως στην Ευρώ̟η), µε α̟οτέλεσµα την ε̟ιβράδυνση της
ανά̟τυξης των εξαγωγών. ∆εύτερον, οι σηµαντικές ε̟ενδυτικές ανάγκες της εγχώριας
οικονοµίας ̟ου ̟ροέκυψαν λόγω της διοργάνωσης του Ευρω̟αϊκού Πρωταθλήµατος
Ποδοσφαίρου 2012 και η ταχεία αύξηση του ̟ραγµατικού εισοδήµατος των Ουκρανών, η ο̟οία
οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών.
Το ̟λεόνασµα του Ισοζυγίου Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και Χρηµατοοικονοµικών
Συναλλαγών είναι α̟οτέλεσµα ̟ιο ενεργού δανεισµού της κυβέρνησης, αυξηµένων εισροών
ε̟ενδύσεων και δανειακών κεφαλαίων στον ̟αραγωγικό τοµέα της οικονοµίας και µιας
µείωσης στην εκροή µετρητών εκτός του τρα̟εζικού τοµέα.
Ισοζύγιο πληρωµών της Ουκρανίας 2011/2012 (εκατ. USD)
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Εµπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Εµπορικό ισοζύγιο*
Εξαγωγές αγαθών
Εισαγωγές αγαθών
Ισοζύγιο υπηρεσιών
Εξαγωγές υπηρεσιών
Εισαγωγές υπηρεσιών
Ισοζύγιο εισοδηµάτων
Εισροές
Εκροές
Ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων
Εισροές
Εκροές
Συνολικό Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων και Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών
Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών
Άµεσες επενδύσεις
Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
Άλλες επενδύσεις

2011
-10.245
-10.157
88.844
-99.001
-16.252
69.418
-85.670
6.095
19.426
-13.331
-3.796
5.485
-9.281
3.708
4.751
-1.043
9.259
98
9.161
7.015
1.557
-1.866

2012
-14.761
-14.772
89.768
-104.540
-20.492
69.812
-90.304
5.720
19.956
-14.236
-2.965
7.082
-10.047
2.976
4.219
-1.243
13.416
38
13.378
6.627
4.682
-5.525
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986

Μικτά επίσηµα διαθέσιµα
Τακτοποιητέα στοιχεία

7.594
1.345

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

4.

Τιµές - Κατανάλωση

Σε συνέχεια του υψηλότερου ̟οσοστού της τελευταίας δεκαετίας το 2008 (22,3%), ο
̟ληθωρισµός ακολούθησε σταθερά την τάση ε̟ιβράδυνσης σε 12,3% το 2009, 9,1% το 2010 και
4,6% το 2011.
∆είκτης τιµών καταναλωτή 2000-2012 (% ∆εκ.-∆εκ.)
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Το 2012, ̟αρά την ̟ρόβλεψη της Κυβέρνησης για ̟ληθωρισµό 7,9%, οι τιµές µειώθηκαν
σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος (∆εκ. – ∆εκ.) κατά -0,2%, σηµειώνοντας α̟ο̟ληθωρισµό για
̟ρώτη φορά εντός της τελευταίας δεκαετίας και µετά το 2002. Χαρακτηριστικό, δε, είναι ότι, για
̟ρώτη φορά, οι µεταβολές στις µηνιαίες τιµές κυµάνθηκαν α̟ό 0,3% (το Μάρτιο) σε -0,3% (το
Μάιο, Ιούνιο και Αύγουστο).
Οι µειώσεις στον δείκτη τιµών καταναλωτή, κατά το 2012, ήταν α̟οτέλεσµα µειώσεων
στις τιµές των τροφίµων, α̟ότοκο της καλής εσοδείας φρούτων και λαχανικών κατά το υ̟ό
εξέταση έτος. Οι τιµές τροφίµων και µη-οινο̟νευµατωδών ̟οτών το ∆εκέµβριο του 2012 είχαν
µειωθεί σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 2011 κατά -2,3%. Οι µεγαλύτερες µειώσεις, ήτοι -22,5%, 19,7% και -16,8% σηµειώθηκαν στις τιµές των λαχανικών, των αυγών και της ζάχαρης
αντίστοιχα, ενώ ̟αρατηρήθηκαν µειώσεις και στις τιµές των γαλακτοκοµικών ̟ροϊόντων, των
ψαριών του ηλιελαίου και των φρούτων. Οι τιµές για το ψωµί, το κρέας και τα ̟ροϊόντα α̟ό
κρέας αυξήθηκαν κατά 2,7%, 1,3% και 0,9% αντίστοιχα, χωρίς όµως να ε̟ηρεάσουν σηµαντικά
τις τιµές των τροφίµων. Οι τιµές και για τα λοι̟ά ̟ροϊόντα ̟αρουσίασαν ε̟ίσης µειωτική τάση.
Ε̟ίσης, η σταθερή ισοτιµία και ο χαµηλός ̟ληθωρισµός σε χώρες - εµ̟ορικούς εταίρους
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της Ουκρανίας συνέδραµαν και στη διατήρηση των χαµηλών τιµών στα εισαγόµενα ̟ροϊόντα,
ενώ οι ̟εριορισµένες αυξήσεις και στα ̟ροϊόντα διατίµησης ̟εριόρισαν ε̟ι̟ροσθέτως
ο̟οιεσδή̟οτε ̟ληθωριστικές ̟ιέσεις.
Ο δείκτης βιοµηχανικών τιµών ̟αραγωγού για το 2012 ανήλθε σε 0,3% α̟ό 14,2% το
2011, καταγράφοντας το χαµηλότερο ̟οσοστό στη βιοµηχανική ιστορία της χώρας. Οι τιµές
στην εξορυκτική βιοµηχανία και στη µεταλλουργία σηµείωσαν τις µεγαλύτερες µειώσεις, λόγω
της ̟τώσης στις τιµές των κοινών µετάλλων, α̟οτέλεσµα της ε̟ιβράδυνσης στην ̟αγκόσµια
οικονοµία.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆.Ν.Τ., οι τιµές του σιδηροµεταλλεύµατος του
νικελίου και του κασσίτερου, µειώθηκαν αντίστοιχα κατά -23,4%, -23,4% και -19%, µε
α̟οτέλεσµα τη µείωση των τιµών στον τοµέα ορυχείων και λατοµείων (µη-ενεργειακών) κατά
24,6% (∆εκ.-∆εκ.). Ε̟ίσης, η µεταλλουργία, η ο̟οία καλύ̟τει το µεγαλύτερο τµήµα του δείκτη
βιοµηχανικών τιµών ̟αραγωγού (21,8%) αντιµετώ̟ισε την ταχύτερη µείωση στις τιµές της το
Σε̟τέµβριο του 2012, κατά -9,6%. Παρά ταύτα, κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους, χάρη στις
ανοδικές τάσεις στις ̟αγκόσµιες αγορές µετάλλων και τη σταδιακή αύξηση των τιµών τους, η
̟τώση των τιµών για τη µεταλλουργία ̟εριορίστηκε το ∆εκέµβριο σε -5,1%.
Σύµφωνα µε τον Προϋ̟ολογισµό ̟ου ψηφίστηκε α̟ό το Ουκρανικό Κοινοβούλιο για το
2013, ο δείκτης τιµών καταναλωτή αναµένεται να φτάσει το ∆εκέµβριο του 2013 σε 5,9% και ο
δείκτης τιµών ̟αραγωγού σε 6,3%.
Όσον αφορά στην κατανάλωση, το 2012, η Τελική Καταναλωτική ∆α̟άνη των
νοικοκυριών ενισχύθηκε α̟ό την εσωτερική ζήτηση, σε συνέχεια της ανόδου των εισοδηµάτων
και της εµ̟ιστοσύνης των καταναλωτών. Η αύξηση κατά 15% στην κατηγορία των τροφίµων
και µη-οινο̟νευµατωδών ̟οτών, η ο̟οία καλύ̟τει σχεδόν 40% του συνόλου, αν και όχι η
µεγαλύτερη ήταν η σηµαντικότερη. Έ̟ονται οι αυξήσεις στα οινο̟νευµατώδη ̟οτά και τα
κα̟νικά ̟ροϊόντα (αύξηση 18,7% µε κάλυψη 7,7%) και την ένδυση / υ̟όδηση (αύξηση 20,8%
µε κάλυψη 6,6%).
Τελική Καταναλωτική ∆απάνη των νοικοκυριών, κατά σκοπό, για το 2012
Σε τρέχουσες τιµές
Τελική Καταναλωτική ∆απάνη των Νοικοκυριών
εκατ. UAH
% του συνόλου
ΣΥΝΟΛΟ
986.540
100
01. Τρόφιµα και µη-οινοπνευµατώδη ποτά
384.212
38,9
02. Οινοπνευµατώδη ποτά – Καπνικά προϊόντα
76.168
7,7
03 Ένδυση / Υπόδηση
65.293
6,6
04 Ενοίκια – Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
119.882
12,2
05 Επίπλωση - Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και συντήρηση κατοικιών
40.178
4,1
06 Προστασία της υγείας
46.476
4,7
07 Μεταφορές
120.863
12,3
08 Επικοινωνίες
23.436
2,4
09 Αναψυχή και πολιτισµός
38.126
3,9
10 Εκπαίδευση
13.535
1,4
11 Ξενοδοχεία και εστιατόρια
24.624
2,4
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
33.747
3,4
* σε σταθερές τιµές 2007

Μεταβολή από
2011*
11,7
15,0
18,7
20,8
5,2
5,3
9,1
6,3
9,1
7,5
1,3
5,3
15,4

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας
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5.

Νοµισµατική ̟ολιτική - Συναλλαγµατική ισοτιµία - Τρά̟εζες

Λόγω των δυσµενών εξωτερικών συνθηκών στις αγορές ̟ρώτων υλών και τις
κεφαλαιαγορές, οι ο̟οίες ε̟ηρέασαν και τις ̟ροσδοκίες της ουκρανικής αγοράς, α̟αιτήθηκε
α̟ό την Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας να ε̟ιδείξει ευελιξία στη νοµισµατική ̟ολιτική. Η
σταθερότητα των τιµών (λόγω του – αµελητέου – α̟ο̟ληθωρισµού) του 2012, η ο̟οία ε̟ετεύχθη
εν µέρει και λόγω της ̟ροβλέψιµης ̟ορείας στην αγορά συναλλάγµατος, συνετέλεσε στην
̟ραγµατική αύξηση του εισοδήµατος των νοικοκυριών και ε̟έτρεψε στους Ουκρανούς
̟αραγωγούς να βρεθούν σε σχετικά ̟λεονεκτική θέση όσον αφορά στις τιµές στις διεθνείς
αγορές.
Εντός του 2012, κατεβλήθησαν, ε̟ίσης, σηµαντικά ̟οσά για την α̟ο̟ληρωµή δηµοσίου
και εγγυηµένου α̟ό το Κράτος χρέους. Συγκεκριµένα, το ̟οσό των α̟ο̟ληρωµών, το ο̟οίο
ανήλθε σε ̟ερί̟ου USD 7,8 δισ. – συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ερί̟ου USD 3,5 δισ. τα ο̟οία
χρησιµο̟οιήθηκαν για την α̟ο̟ληρωµή δανείων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου – ήταν
κατά ̟άνω α̟ό δύο φορές µεγαλύτερο α̟ό τις α̟ο̟ληρωµές του ̟ροηγούµενου έτους (USD 3,2
δισ.). Υ̟' αυτές τις συνθήκες, η Κεντρική Τρά̟εζα αναγκάστηκε να χρησιµο̟οιήσει
συναλλαγµατικά διαθέσιµα, λόγω της έλλειψης νέας δανειοδότησης α̟ό το ∆.Ν.Τ. και των
δυσκολιών ̟ου συνάντησε στη ανεύρεση ̟ιστωτών στις διεθνείς αγορές.
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα της Ουκρανίας, τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της
χώρας µειώθηκαν, κατά το 2012, κατά 22,8% α̟ό το 2011. Συγκεκριµένα, τα συναλλαγµατικά
διαθέσιµα µειώθηκαν το 2012 κατά USD 7,249 δισ. σε USD 24,546 δισ. α̟ό USD 31,795 δισ. το
2011. Τα διαθέσιµα σε Ειδικά Τραβηκτικά ∆ικαιώµατα µειώθηκαν κατά USD 9 εκατ. σε USD 9
εκατ., τα διαθέσιµα σε χρυσό αυξήθηκαν κατά USD 505 εκατ. σε USD 1,89 δισ. και, τέλος, τα
διαθέσιµα σε συνάλλαγµα µειώθηκαν κατά USD 7,745 δισ. σε USD 22,647 δισ.
Οι µεταβολές στην ̟ροσφορά χρήµατος ήταν συµβατές µε την µακροοικονοµική
κατάσταση, καθώς µια αύξηση κατά 6,4% στη νοµισµατική βάση το 2012, ενισχυµένη α̟ό τον
νοµισµατικό ̟ολλα̟λασιαστή, οδήγησε σε αύξηση της ̟ροσφοράς χρήµατος κατά 12,8%.
Ε̟ίσης, η σταθερότητα της ισοτιµίας της Γκρίβνας σε συνδυασµό µε τα µέτρα για το τρα̟εζικό
σύστηµα οδήγησαν σε αύξηση της χρηµατοδοτικής βάσης για τις τρά̟εζες, µε τις καταθέσεις
των νοικοκυριών να αυξάνονται εντός του 2012 κατά 19%.
∆εδοµένης της σταθερότητας των τιµών στη χώρα, η Κεντρική Τρά̟εζα ̟ροχώρησε σε
µια σειρά α̟ό µέτρα, εντός του 2012, µε σκο̟ό την τόνωση του δανεισµού α̟ό τις τρά̟εζες.
Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τρά̟εζα µείωσε το ̟ροεξοφλητικό ε̟ιτόκιο και τα ε̟ιτόκια
αναχρηµατοδότησης δανείων, ̟αρέσχε υ̟οστήριξη στη ρευστότητα του τρα̟εζικού συστήµατος
και χαλάρωσε τις α̟αιτήσεις για τα υ̟οχρεωτικά κεφαλαιακά α̟οθέµατα των τρα̟εζών.
Παρά ταύτα, λόγω των αυξηµένων εξωτερικών κινδύνων και των αβέβαιων ̟ροο̟τικών,
οι δανειακές χρηµατοδοτήσεις των τρα̟εζών ανέκαµψαν µε αρκετά αργό ρυθµό µε το δανεισµό
των τρα̟εζών στον ̟αραγωγικό τοµέα της οικονοµίας να αυξάνεται κατά 4,9% το 2012.
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∆ιακύµανση ισοτιµίας 1 USD / UAH και 1 EUR / UAH
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Η ε̟ίσηµη µέση ισοτιµία της Γκρίβνας έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. για το 2012 ανήλθε
σε 7,991 UAH / 1 USD, αυξηµένη κατά 0,29% α̟ό την ισοτιµία του 2011.
Η ε̟ίσηµη µέση ισοτιµία της Γκρίβνας έναντι του Ευρώ για το 2012 ανήλθε σε 10,27
UAH / 1 EUR, µειωµένη κατά -7,4% α̟ό την ισοτιµία του 2011.
Την 1 Ιανουαρίου 2013, 176 τρά̟εζες (µε τη µορφή της δηµόσιας ανώνυµης εταιρείας)
είχαν άδεια τρα̟εζικής λειτουργίας στην Ουκρανία (1/1/2012: 176) και 22 βρίσκονταν σε
διαδικασία εκκαθάρισης. Εκ των 176 τρα̟εζών, 53 είχαν συµµετοχή ξένου κεφαλαίου και 22
ήταν α̟οκλειστικά ξένες τρά̟εζες. Το µερίδιο του ξένου κεφαλαίου στο εγκεκριµένο κεφάλαιο
του συνόλου των τρα̟εζών ανήλθε για το 2012 σε 39,5% α̟ό 41,9% το 2011.
Τα έσοδα των ουκρανικών τρα̟εζών για το 2012 αυξήθηκαν σε UAH 150,5 δισ. α̟ό USD
142,8 δισ. το 2011 και οι δα̟άνες τους µειώθηκαν σε UAH 145,6 δισ. α̟ό USD 150,5 δισ. το 2011.

6.

Ανεργία - Μισθοί / Εισόδηµα / Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Η ε̟ίσηµα καταγεγραµµένη ανεργία στην Ουκρανία, το 2012, µειώθηκε κατά -0,2% και
διαµορφώθηκε στο 2,3% του οικονοµικά ενεργού ̟ληθυσµού της χώρας σε ηλικία εργασίας,
εγγεγραµµένου στην Κρατική Υ̟ηρεσία Α̟ασχόλησης. Η ̟ορεία του εν λόγω δείκτη ήταν
̟τωτική για σχεδόν ολόκληρο το έτος (ήτοι τρίµηνο: 2,6%, εξάµηνο: 2,5%, εννιάµηνο: 2,3%). Οι
άνεργοι σε ηλικία εργασίας, εγγεγραµµένοι στην Κρατική Υ̟ηρεσία Α̟ασχόλησης, ανήλθαν
κατά µέσο όρο για το 2012 σε 467,7 χιλ. (2011: 505,3 χιλ.)
Η ανεργία, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO),
µειώθηκε, το 2012, κατά 0,5%, και έφτασε το 8,1% (τρίµηνο: 9,1%, εξάµηνο: 8,4%, εννιάµηνο:
8,0%). Οι άνεργοι σε ηλικία εργασίας, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Εργασίας, ανήλθαν κατά µέσο όρο για το 2012 σε 1,657 εκατ.
Ό̟ως καθίσταται εµφανές και α̟ό τον ̟αρακάτω ̟ίνακα, η ανεργία στην Ουκρανία
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ακολουθούσε µια ̟τωτική ̟ορεία για την ̟ερίοδο 2004-2008, η ο̟οία ανακό̟ηκε το 2009 λόγω
της ύφεσης στη χώρα.
Ανεργία στην Ουκρανία - 2004-2012
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Σύµφωνα, ̟άντως µε την Κυβέρνηση, α̟ό τα ̟ερί̟ου 20 εκατοµµύρια των Ουκρανών σε
ηλικία εργασίας, ̟ερί̟ου έξι εκατοµµύρια α̟ασχολούνται ανε̟ισήµως και δεν καταβάλουν
ασφαλιστικές εισφορές. Συνε̟ώς, ̟έραν της εισφοροδιαφυγής, ουδείς γνωρίζει υ̟ό ̟οιους
εργασιακούς όρους α̟ασχολούνται, τι ασφάλιση έχουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,
̟οια ασφαλιστική κάλυψη έχουν σε ̟ερί̟τωση ατυχήµατος ή ανα̟ηρίας και ̟ως θα λάβουν
συντάξεις.
Ε̟ίσης, σύµφωνα και ̟άλι µε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, το ̟οσοστό των
αδήλωτων α̟οδοχών των α̟ασχολούµενων ανέρχεται σε 40% του συνολικού τους µισθού. Στην
Ουκρανία, η α̟οφυγή α̟ό τους εργοδότες της καταχώρησης των α̟ασχολούµενων των
ε̟ιχειρήσεών τους ή η καταχώρησή τους µε βασικό µισθό και η καταβολή ο̟οιουδή̟οτε
ε̟ι̟λέον αδήλωτου µισθού σε µετρητά, α̟οτελούν ιδιαίτερα διαδεδοµένα φαινόµενα τα ο̟οία
δεν ̟εριορίζονται, ως είθισται σε άλλες χώρες, στις µικρότερες ε̟ιχειρήσεις ή σε κλάδους
συγκεκριµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, αλλά ε̟εκτείνονται σε όλο το φάσµα της
α̟ασχόλησης στη χώρα.
Α̟ό την άλλη ̟λευρά, φαίνεται ότι ̟αραµένει ̟ρος το συµφέρον των ε̟ιχειρήσεων ̟ου
α̟ασχολούν ανε̟ίσηµα ̟ροσω̟ικό να καταβάλλουν τα ̟εριστασιακά ̟ρόστιµα ή δωροδοκίες
α̟ό το να καταχωρήσουν τους εργαζοµένους τους και να καταβάλλουν τις σχετικές εισφορές,
καθώς έτσι διατηρούν χαµηλά τα εργασιακά κόστη τους και υψηλά την ανταγωνιστικότητά
τους.
Για το 2012, ο µέσος µηνιαίος µισθός στην Ουκρανία ανήλθε σε UAH 3.026 (̟ερί τα
€294). Οι υψηλότεροι µέσοι µηνιαίοι µισθοί καταβλήθηκαν στις αερο̟ορικές µεταφορές (UAH
9.817) και στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (UAH 5.954) ενώ οι χαµηλότεροι στην
αλιεία (UAH 1.552), τη γεωργία (UAH 2.023) και τις ε̟ιχειρήσεις ξενίας και εστίασης (UAH
2.057).
Σύµφωνα µε την Στατιστική Ε̟ιτρο̟ή της Ουκρανίας, ο µέσος ονοµαστικός µισθός στη
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χώρα αυξήθηκε, το 2012, κατά 15% σε σύγκριση µε το 2011, ενώ ο ̟ραγµατικός µισθός αυξήθηκε
κατά 14,4%.
Ρυθµός Αυξήσεως Ονοµαστικού και Πραγµατικού Μισθού (2005 – 2012)
2005
2006
2007
2008
2009
Ονοµαστικός Μισθός (µεταβολή από το προηγούµενο έτος, %)
36,7
29,2
29,7
33,7
5,5
Ονοµαστικός Μισθός (UAH)
806
1.041
1.351
1.806
1.906
Πραγµατικός Μισθός (µεταβολή από το προηγούµενο έτος, %)
20,3
18,3
12,5
6,3
-9,2

2010
20,0
2.239
10,2

2011
17,6
2.633
8,7

2012
15
3.026
14,4

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Το 2012 συνεχίστηκαν οι µεγάλες α̟οκλίσεις στο µέσο µισθό ανά γεωγραφική ̟εριοχή
της χώρας, µε τους υψηλότερους µέσους µισθούς να καταγράφονται στην ̟όλη του Κιέβου
(UAH 4.607), στην ̟εριφέρεια του Donetsk (UAH 3.496), στην ̟εριφέρεια του Κιέβου (UAH
3.157) στην ̟εριφέρεια του Dnipropetrovsk (UAH 3.138), και στην ̟εριφέρεια του Luhansk
(UAH 3.090). Οι χαµηλότεροι µισθοί καταγράφηκαν στις ̟εριφέρειες του Chernihiv (UAH
2.308), του Kherson (UAH 2.269) και του Ternopil (UAH 2.185).
Ε̟ι̟λέον, σηµαντικός ̟αράγοντας στο διαθέσιµο εισόδηµα των Ουκρανών
καταναλωτών και στην υ̟οστήριξη της εσωτερικής ζήτησης είναι και τα ιδιωτικά εµβάσµατα
̟ου εισέρχονται στην Ουκρανία α̟ό το εξωτερικό. Τα εισερχόµενα στην Ουκρανία εµβάσµατα
για το 2012 ανήλθαν σε USD 6,491 δισ., αυξηµένα α̟ό το 2011 κατά 7,2%, µε την Ελλάδα να
κατατάσσεται ̟έµ̟τη µεταξύ των χωρών ̟ροέλευσης, συνεισφέροντας στο σύνολο των
εµβασµάτων USD 337,6 εκατ. (5,2% του συνόλου / -1,1% µείωση α̟ό το 2011), µετά την ̟ρώτη
Ρωσία (USD 2,350 δισ. / αύξηση 18,2%), τις Η.Π.Α. (USD 604,3 εκατ. / µείωση -1,4%), τη
Γερµανία (USD 403,3 εκατ. / µείωση -4,7%) και την Κύ̟ρο (USD 346,3 εκατ. / αύξηση 4,6%).
Τέλος, σύµφωνα µε τους υ̟ολογισµούς της Παγκόσµιας Τρά̟εζας (στοιχεία έως το 2011),
εµφανής καθίσταται η α̟όσταση του – ε̟ίσηµου τουλάχιστον – κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ουκρανίας σε σχέση µε εκείνο της Ευρωζώνης αλλά και της Ελλάδος. Σύµφωνα µε τον
̟αρακάτω ̟ίνακα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ουκρανίας ήταν, το 2011, κατά σχεδόν ε̟τά
φορές µικρότερο α̟ό εκείνο της Ελλάδος και κατά 11 φορές µικρότερο α̟ό εκείνο της
Ευρωζώνης.
Κατά κεφαλήν εισόδηµα σε USD (τρέχουσες τιµές)
45.000
40.000

37.712

41.075

37.450

36.373

39.287

35.000
30.000
25.000
20.000

27.288

30.399

28.452
25.832

25.630

15.000
10.000
5.000

3.069

3.891

2.974

2.545

3.615

0
2007

2008

2009
Ουκρανία

Ελλάδα

2010

2011

Ευρωζώνη

Πηγή: World Bank

18
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου

- Ετήσια Έκθεση Ουκρανίας / 2012 -

7.

Εξωτερικό εµ̟όριο αγαθών

Οι εξαγωγές της Ουκρανίας κατά το 2012, ουσιαστικά, δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν
την ανοδική τάση ̟ου δηµιουργήθηκε τα δύο ̟ροηγούµενα έτη, µετά την ύφεση ̟ου έ̟ληξε την
Ουκρανία, λόγω του διεθνούς εµ̟ορικού ̟εριβάλλοντος, ενώ οι εισαγωγές ανα̟τύχθηκαν µε
ελαφρώς ταχύτερο ρυθµό, υ̟οβοηθούµενες α̟ό την ισχυρή εγχώρια κατανάλωση.
Εξωτερικό Εµπόριο Ουκρανίας σε αγαθά (2006-2012) σε δισ. USD
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Ε̟ιτρο̟ής της Ουκρανίας, το 2012, οι
ουκρανικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση µε το 2011 σε USD 68,81 δισ. και
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση µε το 2011 σε USD 84,66 δισ.
Η αύξηση του ελλείµµατος του εµ̟ορικού ισοζυγίου της Ουκρανίας ̟εριορίστηκε σε
11,51% α̟ό το 2011, µια σχετικά µικρή µεταβολή σε σχέση µε τα ̟ροηγούµενα χρόνια (αύξηση
2011: 52,7%, 2010: 62,4%), σε USD -15,85 δις, ̟οσό ̟ου ̟αραµένει µικρότερο α̟ό το ρεκόρ της
δεκαετίας του 2008. Το 2012, ήταν ε̟ίσης το έτος κατά το ο̟οίο ο όγκος εµ̟ορίου της
Ουκρανίας, υ̟ερέβη το ̟ρο της κρίσεως ε̟ί̟εδο, φτάνοντας σε USD 153,47 δισ., ̟οσό αυξηµένο
κατά 1,63% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος.
Εξωτερικό Εµπόριο Ουκρανίας σε αγαθά 2004-2012 σε δισ. USD
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Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας
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Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών
Όσον αφορά στις ουκρανικές εξαγωγές, η γενική κατηγορία ̟ροϊόντων ̟ου συνέχισε να
κυριαρχεί και κατά το 2012 ήταν τα "Μέταλλα κοινά και τεχνουργήµατα α̟ό τα µέταλλα αυτά
(XV)" (κυρίως χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας), η ο̟οία και κάλυψε ̟άνω α̟ό το ένα
τέταρτο των εξαγωγών (µείωση α̟ό το 2011: -14,5%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 27,5%).
Έ̟ονται, τα "Προϊόντα του φυτικού βασιλείου (ΙΙ)" (κυρίως σιτηρά), τα ο̟οία σηµείωσαν µια
σηµαντική αύξηση α̟ό το 2011 κατά 66,6%, λόγω της καλής εσοδείας, µε συµµετοχή στις
εξαγωγές του 2012 µε 13,4%, τα "Ορυκτά ̟ροϊόντα (V)" (µείωση α̟ό το 2011: -25,4%, συµµετοχή
στις εξαγωγές του 2012: 11,1%), οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη τους
(XVI)" (αύξηση α̟ό το 2011: 4%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 10,2%), το "Υλικό
µεταφορών (XVII)" (αύξηση α̟ό το 2011: 22,8%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 8,7%), τα
"Προϊόντα των χηµικών και των συναφών βιοµηχανιών (VI)" (µείωση α̟ό το 2011: -6,1%,
συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 7,4%), τα "Λί̟η και λάδια ζωικά ή φυτικά (ΙII)" (αύξηση α̟ό
το 2011: 24%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 6,1%), κ.ο.κ.
Με βάση τις διψήφιες δασµολογικές κλάσεις των εξαγόµενων α̟ό την Ουκρανία
̟ροϊόντων, είναι ̟ροφανές ότι συνεχίζεται η κυριαρχία της κλάσης "72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος
και χάλυβας" στις εξαγωγές, η ο̟οία καλύ̟τει άνω του ενός ̟έµ̟του των ουκρανικών
εξαγωγών (22,3%), ̟αρά τη µείωση την ο̟οία υ̟έστη κατά -16,9%, λόγω της σηµαντικής
υ̟οχώρησης στη ζήτηση µετάλλων στις διεθνείς αγορές. Η δεύτερη κλάση "10 - ∆ηµητριακά"
έ̟εται σε σχετική α̟όσταση, σηµειώνοντας αύξηση ρεκόρ στις εξαγωγές µε ̟άνω α̟ό 90% και
καλύ̟τοντας το 10,2% των εξαγωγών. Η µείωση ̟ου σηµειώθηκε στις εξαγωγές ορυκτών
καυσίµων (-36%) οφείλεται, κυρίως, στη βλάβη ̟ου ̟ροέκυψε στο διυλιστήριο του Lysychansk,
ενώ σηµαντικότατη ε̟ίσης ήταν η αύξηση ̟ου σηµειώθηκε στις εξαγωγές αεροσκαφών. Τέλος,
σηµειώνεται ότι, για µια ακόµη χρονιά, τα βιοµηχανικά ̟ροϊόντα και τα ̟ροϊόντα ̟ου
ά̟τονται της βιοµηχανικής ̟αραγωγής συνεχίζουν να καλύ̟τουν µεγάλο ̟οσοστό των
ουκρανικών εξαγωγών.
Σηµειωτέον, δε, ότι οι ̟ρώτες 15 κλάσεις καλύ̟τουν το 76,1% των συνολικών εξαγωγών
της Ουκρανίας για το 2012, δεδοµένο ̟ου καταδεικνύει την ̟εριορισµένη διαφορο̟οίησή τους.
Για το 2012, οι κύριες ουκρανικές εξαγωγές ήταν οι εξής:
7.1.

α/α

Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών 2012 – 15 πρώτες κατηγορίες εξαγοµένων προϊόντων
(διψήφια ταξινόµηση) – σε χιλιάδες USD
Μεταβολή (%)
Κατηγορία προϊόντος
Αξία
από 2011

% επί του
συνόλου

Σύνολο

68.809.810,6

0,6

100,0

1.

72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

15.340.427,3

-16,9

22,3

2.

10 – ∆ηµητριακά

6.999.871,0

93,5

10,2

3.

86 - Οχήµατα και υλικό για σιδηρ/κές ή παρόµοιες γραµµές και τα µέρη τους

4.107.183,0

7,9

6,0

4.

84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις

3.794.820,7

6,3

5,5

5.

27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών

3.639.741,1

-36,0

5,3

6.

26 - Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες

3.306.148,2

-15,6

4,8

7.

85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους

3.231.850,0

1,3

4,7

8.

73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

2.837.164,0

-0,3

4,1
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31 – Λιπάσµατα

1.791.291,0

-1,6

2,6

10.

12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις

1.753.973,5

22,2

2,5

11.

28 - Ανόργανα χηµικά προϊόντα

1.695.716,4

-5,5

2,5

12.

44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο

1.059.739,7

-1,7

1,5

13.

48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

1.007.673,8

4,6

1,5

14.

88 - Αερόπλοια η διαστηµόπλοια

925.754,6

187,7

1,3

15.

23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής

877.722,8

40,1

1,3

16.440.733,5

Λοιπά

23,9

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Κατανοµή Εξαγωγών Ουκρανίας ανά Οµάδα Χωρών - 2012
Άλλες 0,2%
Αυστραλία και
Χώρες ΚΑΚ 36,8%

Ωκεανία 0,1%
Αµερική 3,8%
Αφρική 8,2%

Ασία 25,7%
Ευρώπη 25,3%

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Για το 2012, ο ̟ροσανατολισµός των ουκρανικών εξαγωγών ̟αρέµεινε σταθερός µε τις
χώρες ΚΑΚ να α̟οτελούν το φυσικό ̟ροορισµό για τις ουκρανικές εξαγωγές και την Ασία και
την Ευρώ̟η να καλύ̟τουν ̟ερί̟ου α̟ό ένα τέταρτο των εξαγωγών η κάθε µία.
Ο µεγαλύτερος και σηµαντικότερος ̟ελάτης για τα εξαγόµενα ουκρανικά ̟ροϊόντα
̟αρέµεινε και για το 2012 η Ρωσία. Παρά ταύτα, οι ουκρανικές εξαγωγές στη Ρωσία για το 2012
µειώθηκαν κατά -11% (µετά τις σηµαντικότατες αυξήσεις κατά 47,6% το 2011, 58,1% το 2010 και
54% το 2009), καλύ̟τοντας το ένα τέταρτο του συνόλου (2011: 29%, 2010: 26,1%). ∆εύτερη, µε
µεγάλη διαφορά, ακολουθεί η Τουρκία, η ο̟οία ̟ροµηθεύτηκε 5,4% των ουκρανικών εξαγωγών
για το 2012 (µε µείωση κατά -1,7%), η Αίγυ̟τος η ο̟οία σηµείωσε µια σηµαντική άνοδο (117%)
µε συµµετοχή 4,2%, η Πολωνία, η Ιταλία κ.ο.κ.
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Ουκρανικές εξαγωγές αγαθών 2012 – Οι µεγαλύτεροι πελάτες της Ουκρανίας
α/α

Χώρα

Χιλ. USD

% επί του συνόλου

Μεταβολή % από 2011

Σύνολο

68.809.811

100,0

0,6

1.

Ρωσία

17.631.750

25,6

-11,0

2.

Τουρκία

3.685.113

5,4

-1,7

3.

Αίγυπτος

2.898.300

4,2

117,0

4.

Πολωνία

2.576.196

3,7

-7,8

5.

Ιταλία

2.480.017

3,6

-18,4

6.

Καζακστάν

2.459.251

3,6

32,4

7.

Ινδία

2.290.932

3,3

1,1

8.

Λευκορωσία

2.251.119

3,3

17,1

9.

Κίνα

1.777.178

2,6

-18,5

10.

Γερµανία

1.645.030

2,4

-6,7

11.

Ισπανία

1.539.019

2,2

58,6

12.

Ουγγαρία

1.510.219

2,2

12,6

13.

Λίβανος

1.423.910

2,1

4,5

14.

Ιράν

1.164.713

1,7

3,3

15.

Η.Π.Α.

1.014.659

1,5

-8,9

209.173

0,3

-28,2

[…]
52.

Ελλάδα1

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών
Όσον αφορά στις ουκρανικές εισαγωγές, η γενική κατηγορία ̟ροϊόντων "Ορυκτά
̟ροϊόντα (V)" κράτησε και για το 2012 τη µερίδα του λέοντος. Συγκεκριµένα, ̟αρά τη µείωση
̟ου γνώρισε κατά -8,3%, η εν λόγω κατηγορία κάλυψε το 32,5% των ουκρανικών εισαγωγών
κυρίως µε ορυκτά καύσιµα. Έ̟ονται οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη
τους (XVI)" (αύξηση α̟ό το 2011: 3%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 15,5%), τα "Προϊόντα
των χηµικών και συναφών βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση α̟ό το 2011: 7,1%, συµµετοχή στις
εισαγωγές του 2012: 10,1%), το "Υλικό µεταφορών (XVII)" (αύξηση α̟ό το 2011: 30%, συµµετοχή
στις εισαγωγές του 2012: 9,5%), τα "Μέταλλα κοινά και τεχνουργήµατα α̟ό τα µέταλλα αυτά
(XV)" (µείωση α̟ό το 2011: -8%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 6,2%) κ.α.
Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες ̟ροϊόντων, χαρακτηριστική είναι και εδώ, ό̟ως είναι
ε̟όµενο, η συνεχιζόµενη κυριαρχία της κλάσης "27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και
̟ροϊόντα της α̟όσταξης αυτών", καλύ̟τοντας ̟ερί̟ου το 1/3 των ουκρανικών εισαγωγών,
̟αρά τη µείωσή τους κατά -8,4% α̟ό το 2011 λόγω του σηµαντικού ̟εριορισµού στις εισαγωγές
̟ετρελαίου (-71,1%) α̟ότοκο των ε̟ισκευών στο διυλιστήριο του Lysychansk. Ακολουθεί µε
8,5% ε̟ί του συνόλου, η κλάση "84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ.
ε̟ινοήσεις".
Οι ̟ρώτες 15 κλάσεις καλύ̟τουν ̟ερί̟ου το 75,5% των συνολικών εισαγωγών της
Ουκρανίας για το 2012, δεδοµένο ̟ου καταδεικνύει την ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση τους,

7.2.

1

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
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ό̟ως συµβαίνει και στις εξαγωγές. Για το 2012, οι κύριες ουκρανικές εισαγωγές ήταν οι εξής:
Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών 2012 – 15 πρώτες κατηγορίες εισαγοµένων προϊόντων
(διψήφια ταξινόµηση) – σε χιλιάδες USD
α/α

Κατηγορία προϊόντος

Αξία

Μεταβολή (%) από 2011

% επί του συνόλου

Σύνολο

84.658.060

2,5

100,0

1.

27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών

26.192.813

-8,4

30,9

2.

84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. Επινοήσεις

7.226.912

1,6

8,5

3.

5.951.761

4,7

7,0

5.948.616

9,3

7,0

5.

85 – Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους
87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες
µεταφορές, τα µέρη και εξαρτήµατα τους
39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες

3.413.971

0,0

4,0

6.

30 - Φαρµακευτικά προϊόντα

3.307.942

14,9

3,9

7.

72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

2.299.277

-17,2

2,7

8.

48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

1.575.419

-0,5

1,9

9.

38 – ∆ιάφορα χηµικά προϊόντα

1.299.430

7,1

1,5

10.

1.283.272

8,3

1,5

1.187.031

16,5

1,4

12.

73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, µέτρησης,
ελέγχου ή ακριβείας
08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

1.129.997

65,3

1,3

13.

40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ

1.053.160

-2,9

1,2

14.

89 - Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα

1.012.402

416,4

1,2

15.

86 - Οχήµατα και υλικό για σιδηρ/κές ή παρόµοιες γραµµές και τα µέρη τους

998.746

101,6

1,2

4.

11.

20.777.312

Λοιπά

24,5

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Κατανοµή Εισαγωγών Ουκρανίας ανά Οµάδα Χωρών - 2012

Ευρώπη 32,5%

Ασία 20,2%

Αφρική 1,0%

Αµερική 5,3%
Αυστραλία και
Ωκεανία 0,2%
Άλλες 0,0%
Χώρες ΚΑΚ 40,7%
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Για το 2012, εκ του συνόλου των εισαγωγών της Ουκρανίας, α̟ό τις χώρες της ΚΑΚ
̟ροήλθε σχεδόν το 40%, α̟ό τις ευρω̟αϊκές χώρες το 32,5%, α̟ό τις ασιατικές χώρες το 20,2%
κ.ο.κ.
Ουκρανικές εισαγωγές αγαθών 2012 – Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές της Ουκρανίας
α/α

Χώρα

Χιλ. USD

% επί του συνόλου

Μεταβολή (%) από 2011

Σύνολο

84.658.059,9

100,0

2,5

1.

Ρωσία

27.418.296,1

32,4

-5,9

2.

Κίνα

7.899.639,6

9,3

26

3.

Γερµανία

6.807.143,2

8,0

-0,9

4.

Λευκορωσία

5.068.567,1

6,0

20,3

5.

Πολωνία

3.567.096,6

4,2

12,1

6.

Η.Π.Α.

2.905.214,0

3,4

12,1

7.

Ιταλία

2.234.550,2

2,6

11,4

8.

Τουρκία

1.951.858,2

2,3

31,8

9.

Γαλλία

1.664.414,0

2,0

10,9

10.

Κορέα

1.547.228,7

1,8

25,2

11.

Καζακστάν

1.494.884,5

1,8

-10,8

12.

Τσεχία

1.246.701,5

1,5

5,5

13.

Ιαπωνία

1.197.791,7

1,4

18,1

14.

Ουγγαρία

1.159.568,4

1,4

-12,6

15.

Ηνωµένο Βασίλειο

1.149.469,8

1,4

1,9

191.974

0,2

49,2

[…]
41.

Ελλάδα2

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Η µεγαλύτερη ̟ροµηθεύτρια της Ουκρανίας για το 2012 ̟αρέµεινε η Ρωσία µε το ένα
τρίτο του συνολικού όγκου των ουκρανικών εισαγωγών (2011: 35,3%), σηµειώνοντας, όµως,
µείωση κατά -5,9% σε σύγκριση µε τα µεγέθη του 2011. Ακολουθεί, µε µεγάλη διαφορά η Κίνα, η
ο̟οία εκτό̟ισε τη Γερµανία α̟ό τη δεύτερη θέση του 2011, καταλαµβάνοντας ̟οσοστό 9,3% ε̟ί
του συνόλου των ουκρανικών εισαγωγών, η Γερµανία µε 8%, η Λευκορωσία µε 6%, η Πολωνία
µε 4,2%, κ.ο.κ.

8.

Εξωτερικό εµ̟όριο υ̟ηρεσιών

Για το 2012, η Ουκρανία εξήγαγε υ̟ηρεσίες αξίας USD 13,528 δισ. (µείωση -1,9% / 2011:
USD 13,792 δισ.) και εισήγαγε υ̟ηρεσίες αξίας USD 6,706 δισ. (αύξηση: 7,6% / 2011: USD 6,235
δισ.). Το ̟λεόνασµά της α̟ό το εµ̟όριο υ̟ηρεσιών ανήλθε σε USD 6,822 δισ. (2011: USD 7,557
δισ.).
2

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας δεν συµβαδίζουν µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
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Τη µερίδα του λέοντος στις ουκρανικές εξαγωγές υ̟ηρεσιών κρατούν οι µεταφορές
καλύ̟τοντας το 63% του συνόλου, µειωµένες α̟ό το 2011 (-5,9%). 38% ̟ερί̟ου α̟ό τις εισροές
στον τοµέα των µεταφορών ̟ροέρχονται α̟ό τα τέλη διαµετακόµισης στους αγωγούς της χώρας
(̟ερί τα USD 3,2 δισ.), ήτοι µεταφορές καυσίµων (̟ετρελαίου, φυσικού αερίου). Σηµαντική
αύξηση α̟ό το 2011 σηµείωσαν οι υ̟ηρεσίες µέσω Η/Υ (49,3%).
Αναλυτικά:
Ουκρανικές εξαγωγές υπηρεσιών 2012
Χιλ. USD

Μεταβολή (%)
από 2011

% επί του
συνόλου

13.527.576

-1,9

100,0

Μεταφορές

8.527.357

-5,9

63,0

∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες

Σύνολο

1.891.754

0,2

14,0

Υπηρεσίες µέσω Η/Υ

794.444

49,3

5,9

Ταξίδια

571.782

25,6

4,2

Επισκευές

565.919

-8,2

4,2

Επικοινωνίες

355.971

-3,0

2,6

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες

248.310

-20,5

1,8

Κατασκευαστικές υπηρεσίες

216.917

4,1

1,6

Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες

118.971

-19,5

0,9

Ασφαλιστικές υπηρεσίες

113.700

0,5

0,8

Προσωπικές, πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής

61.745

57,7

0,5

∆ικαιώµατα χρήσης και άδειες εκµετάλλευσης

55.372

20,2

0,4

5.335

28,4

0,0

Κυβερνητικές υπηρεσίες
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Όσον αφορά στις ουκρανικές εισαγωγές υ̟ηρεσιών, την ̟ρώτη θέση κρατούν, ε̟ίσης, οι
µεταφορές καλύ̟τοντας το 25% του συνόλου µε τις διάφορες ε̟ιχειρηµατικές, ε̟αγγελµατικές
και τεχνικές υ̟ηρεσίες να έ̟ονται µε κάλυψη 16%. Σηµαντική αύξηση, δεδοµένης της
κατάταξής τους, σηµείωσαν οι κυβερνητικές υ̟ηρεσίες (20,4%) και τα ταξίδια (23,1%).
Αναλυτικά:
Ουκρανικές εισαγωγές υπηρεσιών 2012
Χιλ. USD

Μεταβολή (%) από
2011

% επί του
συνόλου

Σύνολο

6.706.252

7,6

100,0

Μεταφορές

1.678.520

6,0

25,0

∆ιάφορες επιχειρηµατικές, επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες

1.070.485

-6,3

16,0

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες

945.714

-1,0

14,1

Κυβερνητικές υπηρεσίες

615.325

20,4

9,2

Ταξίδια

569.329

23,1

8,5

∆ικαιώµατα χρήσης και άδειες εκµετάλλευσης

412.192

0,1

6,1

Υπηρεσίες µέσω Η/Υ

296.667

22,4

4,4

Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες

278.165

25,1

4,1

Κατασκευαστικές υπηρεσίες

257.734

66,6

3,8

Προσωπικές, πολιτιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής

235.257

-1,5

3,5

Επικοινωνίες

150.982

4,6

2,3
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Επισκευές

150.634

23,1

2,2

45.250

4,6

0,7

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Η χώρα ̟ρος την ο̟οία η Ουκρανία εξήγαγε το 39,7% του συνόλου των υ̟ηρεσιών της
για το 2012 ήταν η Ρωσία, κυρίως λόγω της διαµετακόµισης φυσικού αερίου, και έ̟ονται σε
µεγάλη α̟όσταση οι Η.Π.Α. (5,4% του συνόλου), το Ην. Βασίλειο, η Ελβετία κ.ο.κ.
Αναλυτικά:
Ουκρανικές εξαγωγές υπηρεσιών 2012 – Οι µεγαλύτεροι αγοραστές ουκρανικών υπηρεσιών
α/α

Χώρα

Χιλ. USD

% επί του συνόλου

Μεταβολή (%) από 2011

Σύνολο

13.527.576

100,0

-1,9

1.

Ρωσία

5.365.424

39,7

-4,8

2.

Η.Π.Α.

733.613

5,4

1,8

3.

Ηνωµένο Βασίλειο

723.840

5,4

2,3

4.

Ελβετία

550.663

4,1

-33,6

5.

Γερµανία

458.665

3,4

10,1

6.

Κύπρος

451.967

3,3

2,9

7.

Βέλγιο

300.990

2,2

-8,1

8.

Βρετ. Παρθ. Νήσοι

296.748

2,2

10,3

9.

Νήσοι Μάρσαλ

214.905

1,6

109,7

10.

Εσθονία

204.378

1,5

23,3

11.

Τουρκία

186.726

1,4

10,1

12.

Καζακστάν

184.043

1,4

13,9

13.

Παναµάς

183.485

1,4

-0,2

14.

Τουρκµενιστάν

173.432

1,3

13,0

15.

Αυστρία

166.440

1,2

-16,8

91.470

0,7

13,2

[…]
24.

Ελλάδα3

Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Οι τρεις ̟ρώτες χώρες στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών στην Ουκρανία, ήτοι η Ρωσία, η Κύ̟ρος
και το Ηνωµένο Βασίλειο σηµείωσαν σχετικά κοντινές ε̟ιδόσεις (14,7%, 13,6% και 10,4% ε̟ί
του συνόλου) αντίστοιχα.
Αναλυτικά:
Ουκρανικές εισαγωγές υπηρεσιών 2012 – Οι µεγαλύτεροι παροχείς υπηρεσιών στην Ουκρανία
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9.

Ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις – Ε̟ενδυτικό κλίµα

Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Ε̟ιτρο̟ής, η Ουκρανία κατά το 2012 ̟ροσέλκυσε
νέες ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις αξίας USD 4,654,1 δισ. (2011: USD 4,65 δισ., 2010: USD 4,68 δισ.).
Συνε̟ώς, στο τέλος του 2012, το σύνολο των α̟ό το εξωτερικό εισερχόµενων ε̟ενδύσεων στη
χώρα είχε ανέλθει σε USD 54,462 δισ., αυξηµένο κατά 10,3% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος.
Οι µεγαλύτεροι επενδυτές στην Ουκρανία - Σύνολα 2010-2012
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Ιστορικά, ως µεγαλύτεροι ε̟ενδυτές στη χώρα καταγράφονται οι: Κύ̟ρος µε 31,7% του
συνόλου (2011: 25,6%), η Γερµανία µε 11,6% (2011: 15%), η Ολλανδία µε 9,5% (2011: 9,8%), η
Ρωσία µε 7% (2011: 7,3%), η Αυστρία µε 6,2% (2011: 6,9%) κ.ο.κ. (Για την Ελλάδα βλ. Β.4.
Ελληνική ε̟ενδυτική ̟αρουσία στην Ουκρανία).
Η αξία των νέων εισερχόµενων α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων
στην Ουκρανία για το 2012 ανήλθε σε USD 2,6 δισ. (2011: USD 4 δισ.) (51% του συνόλου των
νέων ΞΑΕ για το 2012), ανεβάζοντας το σύνολο των α̟ό την Ε.Ε. εισερχόµενων ε̟ενδύσεων σε
USD 42,98 δισ. (αύξηση: 6,5%).
Οι ̟ερισσότερες ε̟ενδύσεις έως σήµερα στην Ουκρανία έχουν γίνει είτε µέσω
ιδιωτικο̟οιήσεων κρατικών εταιριών, τις ο̟οίες διαχειρίζεται ο εθνικός φορέας
α̟οκρατικο̟οιήσεων "State Property Fund", είτε µέσω εξαγορών ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟εριήλθαν
στην ιδιοκτησία ιδιωτών. Οι ξένες ε̟ενδύσεις ̟ου αφορούν στην εγκαθίδρυση ̟ραγµατικά
νέων ̟αραγωγικών µονάδων στη χώρα (greenfield investments) αφορούν σε ̟εριορισµένο
τµήµα των συνολικών έως σήµερα ε̟ενδύσεων, το ο̟οίο, ̟άντως, διευρύνεται µε την ̟άροδο
του χρόνου.
Η Ουκρανία έχει σηµαντικό ανεκµετάλλευτο ε̟ενδυτικό δυναµικό, η αξιολόγηση, όµως,
της ελκυστικότητας της ουκρανικής οικονοµίας στις ε̟ενδύσεις, σύµφωνα µε διεθνείς µετρήσεις
και δείκτες, ̟αραµένει χαµηλή.
Σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος Heritage και της Wall
Street Journal, η Ουκρανία βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης (161η α̟ό 177
χώρες), τελευταία µεταξύ των 43 χωρών στην ευρω̟αϊκή ̟εριφέρεια και µια εκ των δύο
ευρω̟αϊκών χωρών (η έτερη είναι η Λευκορωσία) ̟ου εντάσσεται στην τελευταία οµάδα της
κατάταξης – εκείνη των κατα̟ιεσµένων οικονοµιών. Η, δε βαθµολογία της είναι χαµηλότερη
α̟ό εκείνη του ̟αγκόσµιου µέσου όρου. Σύµφωνα µε την έκθεση, οι ̟ροηγούµενες
µεταρρυθµίσεις, συµ̟εριλαµβανοµένης της εφαρµογής ανταγωνιστικών φορολογικών
συντελεστών, δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν ευρεία οικονοµική ανά̟τυξη, ούτε την
εµφάνιση ενός δυναµικότερου ιδιωτικού τοµέα. Ε̟ίσης, τις µεταρρυθµίσεις αντισταθµίζουν
ανε̟αρκείς ̟ολιτικές και αδύναµες θεσµικές δοµές, ενώ η διαφθορά είναι διάχυτη, η νοµοθεσία
δεν εφαρµόζεται ε̟αρκώς και η ̟ροστασία των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας είναι ελλι̟ής.
Ε̟ίσης, σύµφωνα µε τον ετήσιο ∆είκτη Αντίληψης της ∆ιαφθοράς της Μ.Κ.Ο.
Transparency International, µε τον ο̟οίο αξιολογούνται χώρες σύµφωνα µε την αντίληψη ̟ερί
διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα, η Ουκρανία βρέθηκε, το 2012, στην 144η θέση µεταξύ 176 χωρών
(152η θέση το 2011) µε βαθµολογία 26/100. Η θέση αυτή την κατατάσσει κάτω α̟ό την
Κεντρική Αφρικανική ∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία του Κονγκό και τη Συρία και ̟άνω α̟ό την
Ερυθραία, τη Γουινέα-Μ̟ισάου και την Πα̟ούα – Νέα Γουινέα.
Σύµφωνα, όµως, µε την Έκθεση Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 της
ανεξάρτητης διεθνούς οργάνωσης World Economic Forum, η Ουκρανία ανέβηκε εννέα θέσεις
στο ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας και κατατάχθηκε 73η µεταξύ 144 χωρών, α̟ό την
82η θέση ̟ου κατείχε στην έκδοση της ̟ροηγούµενης Έκθεσης για την ̟ερίοδο 2011-2012. Οι ε̟ί
µέρους τοµείς στους ο̟οίους η Ουκρανία κατατάχτηκε ̟άνω α̟ό τη µέση θέση της µεταξύ των
144 χωρών είναι οι εξής: µέγεθος της αγοράς (38η), ανώτερη εκ̟αίδευση και κατάρτιση (47η),
υγεία και βασική εκ̟αίδευση (62η), α̟οτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας (62η), υ̟οδοµές
(65η) και καινοτοµία (71η). Οι ε̟ί µέρους τοµείς στους ο̟οίους η Ουκρανία κατατάχτηκε κάτω
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α̟ό τη µέση θέση της (73η) µεταξύ των 144 χωρών είναι οι εξής: τεχνολογική ετοιµότητα (81η),
µακροοικονοµικό ̟εριβάλλον (90η), ̟ροηγµένο ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον (91η), ανά̟τυξη της
χρηµατοοικονοµικής αγοράς (114η), α̟οτελεσµατικότητα της αγοράς αγαθών (117η) και θεσµοί
(132η).
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2012, η Ουκρανία ανέβηκε 15 θέσεις, α̟ό την 152η στην 137η,
στην κατάταξη της έκθεσης 'Doing Business 2013', η ο̟οία συντάσσεται σε ετήσια βάση α̟ό την
Παγκόσµια Τρά̟εζα και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης (International Finance
Corporation / IFC). Οι συντάκτες της ε̟εσήµαναν τη βελτίωση στις ε̟ιδόσεις της Ουκρανίας
στις συνθήκες για την ίδρυση εταιρείας (άνοδος κατά 66 θέσεις), την καταχώρηση ακίνητης
̟εριουσίας (+19 θέσεις) και τη βελτίωση της φορολογικής διαχείρισης. Παρά ταύτα, η Ουκρανία
έχασε τρεις θέσεις στην ̟ροστασία των ε̟ενδυτών και α̟ό µια θέση στην α̟λο̟οίηση των
διαδικασιών για τη λήψη οικοδοµικών αδειών και στο διεθνές εµ̟όριο.
Σηµειωτέον, δε, ότι, σύµφωνα και µε δηλώσεις του Πρωθυ̟ουργού της Ουκρανίας, κ. Μ.
Azarov, έχει αρχίσει να ε̟ιδεινώνεται στη χώρα το φαινόµενο των ̟αρανόµων υφαρ̟αγών
εταιρειών (raider attacks), καθώς ορισµένοι δηµόσιοι υ̟άλληλοι και εργαζόµενοι σε υ̟ηρεσίες
ε̟ιβολής του νόµου όχι µόνο δεν ̟εριορίζουν τους ̟αρανοµούντες αλλά και, σε ορισµένες
̟ερι̟τώσεις, τους συνδράµουν. Ο κ. Azarov υ̟ογράµµισε ότι το δικαίωµα της ιδιοκτησίας θα
τύχει αξιό̟ιστης ̟ροστασίας στην Ουκρανία και ότι οι δηµόσιοι λειτουργοί ̟ου εµ̟λέκονται σε
̟αρόµοιες ̟αράνοµες ̟ράξεις θα α̟ολύονται. Σύµφωνα, ̟άντως, µε τον Πρόεδρο της
Ουκρανικής Μ.Κ.Ο. "Anti-Raider Movement", κ. Y. Kravets, οι τακτικές ̟αράνοµης υφαρ̟αγής
εταιρικής ιδιοκτησίας έχουν µεταβληθεί τα τελευταία δύο έτη, καθώς, ενώ, στο ̟αρελθόν, στο
99% των ̟ερι̟τώσεων, οι υφαρ̟αγές λάµβαναν χώρα δια της δικαστικής οδού, οι ̟ιέσεις ̟λέον
δροµολογούνται µέσω των υ̟ηρεσιών ε̟ιβολής του νόµου, ως εξής: κατά κανόνα, ασκείται
̟οινική δίωξη στον ιδιοκτήτη της ε̟ιχείρησης/στόχου, ο ο̟οίος, κατό̟ιν, καλείται να
̟αρουσιαστεί σε κά̟οια υ̟ηρεσία ε̟ιβολής του νόµου. Στελέχη της υ̟ηρεσίας, κατά τη
συνάντηση, ̟ροσφέρουν το κλείσιµο της υ̟όθεσης σε αντάλλαγµα της µεταβίβασης των
εταιρικών δικαιωµάτων α̟ό τον ε̟ιχειρηµατία σε συγκεκριµένο άτοµο.

10.

Σχέσεις µε Ευρω̟αϊκή Ένωση και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

Η Ουκρανία είναι χώρα-εταίρος ̟ροτεραιότητας της Ε.Ε. στην Ευρω̟αϊκή Πολιτική
Γειτονίας και στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Το τρέχον ̟λαίσιο των σχέσεων µεταξύ της Ε.Ε.
και της Ουκρανίας διέ̟εται α̟ό τη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Το Μάιο του
2007, ξεκίνησαν δια̟ραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. και Ουκρανίας, οι ο̟οίες
ολοκληρώθηκαν το ∆εκέµβριο του 2011. Η νέα συµφωνία ̟ροβλέ̟ει µεταξύ άλλων και την
Οικονοµική Σύνδεση της Ουκρανίας µε την Ε.Ε. κυρίως µέσω της Σφαιρικής και σε Βάθος Ζώνη
Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) η ο̟οία α̟οτελεί τµήµα της Συµφωνίας.
Η µονογράφηση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας έλαβε χώρα στις
30 Μαρτίου 2012. Στο ̟λαίσιο αυτό οι Κύριοι Εµ̟ορικοί ∆ια̟ραγµατευτές α̟ό τις δύο ̟λευρές
ε̟ιβεβαίωσαν τη συµφωνία τους α̟ό 22 ∆εκεµβρίου του 2011 ε̟ί της ουσίας της DCFTA και
ανέλαβαν να ολοκληρώσουν το νοµικό έλεγχο του κειµένου συµ̟εριλαµβανοµένων των
τεχνικών ̟αραρτηµάτων και ̟ρωτοκόλλων. Και οι δύο ̟λευρές εξέφρασαν την κοινή τους
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δέσµευση να ̟ροβούν στα α̟αραίτητα τεχνικά βήµατα τα ο̟οία α̟αιτούνται για την
̟ροετοιµασία της σύναψης της Συµφωνίας Σύνδεσης.
Κατά τη σύνταξη της ̟αρούσας, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή είχε συµφωνήσει να ξεκινήσει
τις α̟αραίτητες τεχνικές ̟ροετοιµασίες για την ̟ιθανή υ̟ογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης µε
την Ουκρανία, συµ̟εριλαµβανοµένης της DCFTA στη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους το Νοέµβριο του 2013. Για να υ̟ογραφεί, όµως, η εν λόγω
Συµφωνία, αναµένεται α̟ό την Ουκρανία να τηρήσει τις δεσµεύσεις στα τρία κριτήρια ̟ου
έχουν τεθεί ̟ρος την ουκρανική ̟λευρά, ήτοι την υλο̟οίηση των συµφωνηθεισών
µεταρρυθµίσεων, την εξάλειψη της ε̟ιλεκτικής δικαιοσύνης και τη συµµόρφωση των
κοινοβουλευτικών εκλογών του 2012 µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υ̟έγραψε, τον Ιούλιο του 2010, συµφωνία µε την
Ουκρανία, για ̟ιστωτικό ̟ρόγραµµα οικονοµικής ̟ολιτικής, το ο̟οίο ε̟ρόκειτο να στηριχθεί
α̟ό ∆ιευθέτηση Ετοιµότητας Παροχής (Stand-By Agreement) διάρκειας δυόµιση ετών και
ύψους 10 δισ. SDR (̟ερί̟ου USD 14,9 δισ.). Ο στόχος του οικονοµικού ̟ρογράµµατος ήταν η
εδραίωση της δηµοσιονοµικής και χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας, η ε̟ίσ̟ευση των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η βιώσιµη και ισορρο̟ηµένη ανά̟τυξη, η µείωση του
ελλείµµατος και η σταθερή βελτίωση του δηµόσιου χρέους, µε έµφαση στην α̟οκατάσταση της
υγείας του τρα̟εζικού συστήµατος και την ενίσχυση του τοµέα του φυσικού αερίου µε
εξισορρό̟ηση των οικονοµικών της Naftogaz Ukrayiny.
Παρά ταύτα, λόγω της, α̟ό ουκρανικής ̟λευράς, καθυστέρησης των συµφωνηθεισών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων – ιδίως όσον αφορά στην αύξηση της τιµής του φυσικού αερίου
για τα νοικοκυριά µε σκο̟ό την διακο̟ή της κρατικής ε̟ιχορήγησης της τιµής – η ̟αροχή της
τρίτης δόσης αναβλήθηκε ε̟' αόριστον α̟ό τις αρχές του 2011.
Μετά την α̟όφαση των δύο ̟λευρών να µην ̟αραταθεί η ισχύς της ̟ροηγούµενης
συµφωνίας – της ο̟οίας η ισχύ έληγε στο τέλος του 2012, αν δεν υ̟ήρχε συµφωνία για εξάµηνη
̟αράταση – και να υ̟ογραφεί µια νέα, µέχρι τη σύνταξη της ̟αρούσας οι δια̟ραγµατεύσεις
συνεχίζονταν χωρίς να έχει ε̟έλθει κά̟οια οριστική συµφωνία.

11.

Εξελίξεις σχετικά µε το φυσικό αέριο

Η Ουκρανία εισήγαγε, κατά το 2012, ̟ερί̟ου 32,9 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου, κυρίως α̟ό
τη ρωσική Gazprom, έναντι USD 14 δισ. Ε̟ι̟λέον της ̟οσότητας ̟ου εισήχθη α̟ό τη Ρωσία,
µικρή ̟οσότητα (52,7 εκατ. κ.µ.), αξίας USD 21,9 εκατ., εισήχθη α̟ό τη Γερµανία. Η ̟οσότητα,
όµως, ̟ου εισήχθη α̟ό τη Ρωσία ήταν µικρότερη α̟ό τη συµφωνηθείσα (41,6 δισ. κ.µ.) για το
2012, και συνε̟ώς, η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom χρέωσε την ουκρανική ενεργειακή
εταιρεία Naftogaz Ukrayiny µε ̟οσό USD 7 δισ., ως ̟ρόστιµο ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη σύµβαση,
κάτι ̟ου δεν έχει α̟οδεχθεί η ουκρανική ̟λευρά
Η Naftogaz Ukrayiny, ̟ροβλέ̟ει ότι, το 2013, η Ουκρανία σκο̟εύει να αγοράσει
̟ερί̟ου 18-20 δισ. κ.µ. ρωσικού φυσικού αερίου. Το Κίεβο έχει ήδη ενηµερώσει τη Μόσχα για
τα σχέδια αγοράς µειωµένων ̟οσοτήτων.
Οι τιµές του ρωσικού φυσικού αερίου ανήλθαν για το ̟ρώτο τρίµηνο του 2012 σε USD
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416/1.000 κ.µ., το δεύτερο τρίµηνο σε USD 425/1.000 κ.µ., το τρίτο τρίµηνο σε USD 426/1.000
κ.µ. και το τέταρτο τρίµηνο σε USD 432/1.000 κ.µ. Η Ουκρανία, ̟άντως, δέχτηκε, εντός του
2012, ρωσική ̟ρόταση σύµφωνα µε την ο̟οία θα είναι σε θέση να αγοράζει ρωσικό φυσικό
αέριο σε τιµή USD 160 / 1.000 κ.µ. αν ενταχθεί στην Τελωνειακή Ένωση της Ρωσίας,
Λευκορωσίας και Καζακστάν.
Ο συνολικός όγκος φυσικού αερίου ̟ου µεταφέρθηκε α̟ό την Ukrtransgas, κατά το 2012,
ανήλθε σε 134 δισ. κ.µ. και ήταν µειωµένος κατά 15% α̟ό το 2011. Ο όγκος φυσικού αερίου ̟ου
διαµετακοµίστηκε µέσω της ε̟ικράτειας της Ουκρανίας, το 2012, σε άλλες χώρες, µειώθηκε κατά
20 δισ. κ.µ. ή 19% α̟ό το 2011 σε 84,3 δισ. κ.µ. Συγκεκριµένα, 81,1 δισ. κ.µ. (20% µικρότερη
̟οσότητα α̟ό εκείνη του 2011) διαµετακοµίστηκαν σε χώρες της ∆υτικής Ευρώ̟ης και 3 δισ.
κ.µ. (11% µικρότερη ̟οσότητα α̟ό εκείνη του 2011) στις χώρες ΚΑΚ.
Σύµφωνα µε µνηµόνιο του Υ̟ουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας για την κατάρτιση του
Προϋ̟ολογισµού, ̟ροβλέ̟εται ότι η διαµετακόµιση ρωσικού φυσικού αερίου µέσω της
Ουκρανίας το 2013 θα αυξηθεί σε 110 δισ. κ.µ. και τα δικαιώµατα ̟ου θα εισ̟ράξει η ουκρανική
̟λευρά αναµένεται να φτάσουν σε USD 275 εκατ.
Στην ̟ροσ̟άθειά της για την α̟εξάρτησή της α̟ό το ρωσικό φυσικό αέριο, α̟ό 1ης
Νοεµβρίου 2012, η Ουκρανία ξεκίνησε την εισαγωγή φυσικού αερίου α̟ό τη Γερµανία, κατό̟ιν
συµφωνίας µε τη γερµανική ενεργειακή εταιρεία "RWE Supply & Trading", µε αντίστροφη ροή
µέσω του ̟ολωνικού συστήµατος διαµετακόµισης.
Ε̟ίσης, οι εταιρείες Royal Dutch Shell και Chevron Corp ε̟ελέγησαν ως εταίροι της
Ουκρανίας στην εξερεύνηση και ανά̟τυξη δύο εν δυνάµει µειζόνων κοιτασµάτων
σχιστολιθικού φυσικού αερίου της χώρας ήτοι, αντίστοιχα, εκείνο της 'Yuzivska', στις
̟εριφέρειες Donetsk και Kharkiv, και εκείνο της 'Olesska', στις ̟εριφέρειες Lviv και IvanoFrankivsk. Σύµφωνα µε τα τρία σενάρια για κάθε κοίτασµα όσον αφορά στην α̟όδοσή του,
ήτοι το α̟αισιόδοξο, το µετριο̟αθές και το αισιόδοξο σενάριο, όσον αφορά στο κοίτασµα της
'Yuzivska', το ̟ρώτο σενάριο ̟ροβλέ̟ει την εξόρυξη 10-15 δισ. κ.µ., το δεύτερο 20 δισ. κ.µ. και
το τρίτο 30-40 δισ. κ.µ. ετησίως α̟ό α̟οθέµατα 1-3 τρισ. κ.µ. και όσον αφορά στο κοίτασµα της
'Olesska', το ο̟οίο είναι ̟ιο ̟ερί̟λοκο και µε δυσκολότερη γεωλογική µορφολογία, το ̟ρώτο
σενάριο ̟ροβλέ̟ει 3-5 δισ. κ.µ., το δεύτερο 10 δισ. κ.µ. και το τρίτο 15-20 δισ. κ.µ. ετησίως α̟ό
α̟οθέµατα 1-2 τρισ. κ.µ. Η σχετική συµφωνία µε τη Shell έχει υ̟ογραφεί αλλά, µέχρι τη
σύνταξη της ̟αρούσας, η συµφωνία µε τη Chevron συναντούσε τις αντιδράσεις των το̟ικών
αυτοδιοικήσεων των εµ̟λεκόµενων ̟εριοχών.
Τέλος, στην ̟ροσ̟άθειά της για τη δηµιουργία κοινο̟ραξίας για τη διαχείριση της
κατασκευής τερµατικού σταθµού υγρο̟οιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στη Μαύρη Θάλασσα
(ε̟ένδυση αξίας USD 1 δισ.), η Ουκρανική Κυβέρνηση υ̟έγραψε, το Νοέµβριο του 2012,
συµφωνία-̟λαίσιο µε τον κ. Jordi Sarda Bonvehi, ο ο̟οίος µέχρι εκείνη τη στιγµή είχε
δια̟ραγµατευτεί και εµφανιζόταν στις ουκρανικές αρχές ως εκ̟ρόσω̟ος της ισ̟ανικής
εταιρείας Gas Natural Fenosa. Αµέσως µετά τη δηµοσιο̟οίηση της υ̟ογραφής της εν λόγω
συµφωνίας, η εταιρεία Gas Natural Fenosa, σε δελτίο τύ̟ου της, ανακοίνωσε ότι δεν υ̟έγραψε
καµία συµφωνία για ε̟ένδυση σε ̟αρόµοιο έργο στην Ουκρανία, ότι δεν ηγείται καµίας
σχετικής κοινο̟ραξίας, ότι δεν σχεδιάζει καµία σχετική ενέργεια και ότι κανένας εκ̟ρόσω̟ός
της στην Ουκρανία δεν ασχολείται µε αυτό το ζήτηµα, διαψεύδοντας κατηγορηµατικά
ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρόµοιες ειδήσεις. Αρχικά, η αντίδραση της ουκρανικής ̟λευράς ήταν να
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υ̟οστηρίξει ότι η συµφωνία υ̟εγράφη κανονικά, ότι η ανακοίνωση της εταιρείας είχε να κάνει
µε "τεχνικές διαφορές" και να την κατηγορήσει, εµµέσως ̟λην σαφώς, ότι υ̟αναχώρησε λόγω
"κατανοητών ̟ιέσεων". Αργότερα, όµως, ̟αραδέχτηκε ότι ο κύριος Jordi Sarda Bonvehi δεν είχε
εξουσιοδότηση α̟ό την Gas Natural Fenosa για την υ̟ογραφή της εν λόγω συµφωνίας, και ότι
τα κίνητρά του ̟αραµένουν ανεξιχνίαστα.

Β.
1.

∆ΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
∆ιµερές συµβατικό ̟λαίσιο – Συµφωνίες οικονοµικής συνεργασίας
Οι οικονοµικές σχέσεις των δυο χωρών διέ̟ονται α̟ό τα εξής συµβατικά κείµενα:
Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Ουκρανίας (1997)
Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Ε̟ιστηµονικής και Τεχνολογικής
Συνεργασίας (Αθήνα, 15.1.1992, Ν.2142/1993 ΦΕΚ 86/Α/28.5.1993).
Συµφωνία για την Προώθηση και Αµοιβαία Προστασία των Ε̟ενδύσεων (Κίεβο,
1.9.1994, Ν.2317/1995 ΦΕΚ 125Α/19.6.1995, έναρξη ισχύος 4.1.1997)
Συµφωνία για την Σύσταση Μικτής ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής Οικονοµικής,
Βιοµηχανικής, Ε̟ιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (1994)
Συµφωνία για τις ∆ιεθνείς Οδικές, Ε̟ιβατικές και Εµ̟ορευµατικές 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 Ε̟ιστηµονική συνεργασία στον τοµέα της
Γεωργίας (Κίεβο, 15.12.1997, Ν.2666/1998 ΦΕΚ 280/1998, έναρξη ισχύος 17.8.1999)
Συµφωνία Αερο̟ορικών 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 Α̟οφυγής ∆ι̟λής 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
τυ̟ο̟οίησης, (Αθήνα, ∆εκέµβριος 2006)
Πρωτόκολλο 5ης Συνόδου Μ∆Ε Οικονοµικής, Βιοµηχανικής. Ε̟ιστηµονικής και
Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 13.7.11)
∆ιµερής Αερο̟ορική Συµφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας (Αθήνα, 6.8.2011)
Πρωτόκολλο της 5ης Συνόδου Μεικτής ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής (Μ∆Ε)
Οικονοµικής, Βιοµηχανικής, Ε̟ιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας
Ελλάδος – Ουκρανίας (Αθήνα, 13.7.2011)
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2.

∆ιµερές εµ̟όριο αγαθών

Η ύφεση ̟ου ξεκίνησε στα τέλη του 2008 στην Ουκρανία, λόγω της χρηµατοοικονοµικής
κρίσης, διέκοψε την αυξητική τάση ̟ου είχαν οι ελληνικές εξαγωγές στη χώρα µέχρι τότε. Η
ε̟ιδείνωση της ύφεσης το 2009 οδήγησε τις ελληνικές εξαγωγές στα ε̟ί̟εδα ̟ερί̟ου του 2005,
κυρίως λόγω της κατακόρυφης µείωσης της ζήτησης στην Ουκρανία. Το 2010 ήταν η ̟ρώτη
χρονιά, µετά το 2007, κατά την ο̟οία σηµειώθηκε αύξηση των εξαγωγών αγαθών α̟ό την
Ελλάδα στην Ουκρανία, και µάλιστα σηµαντική (κατά 53,3%) µε τις αντίστοιχες εισαγωγές να
αυξάνονται µόνο κατά 0,4% µετά την κατακόρυφη µείωσή τους το 2009.
∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος - Ουκρανίας σε εκατ. Ευρώ 2007-2012
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Εµπορικό ισοζύγιο αγαθών Ελλάδος – Ουκρανίας 2007-2012 (σε εκατ. €)
Μεταβολή
Μεταβολή
2007
2008
2009
2010
2011
2009/2010
2010/2011
Ελληνικές Εξαγωγές

98,8

96,6

61,7

94,5

53,2%

122,6

2012

29,7%

149,8

Μεταβολή
2011/2012
22,2%

Ελληνικές Εισαγωγές

284,5

477,1

204,1

204,9

0,4%

202,6

-1,1%

191,0

-5,7%

Ισοζύγιο

-185,7

-380,5

-142,4

-110,4

-22,5%

-80,0

-27,5%

-41,2

-48,5%

Όγκος Εµπορίου

383,3

573,7

265,8

299,4

12,6%

325,2

8,6%

340,8

4,8%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εξέλιξη του
ελληνο-ουκρανικού όγκου εµ̟ορίου συνέχισε στην ίδια ανοδική τάση της τελευταίας τριετίας.
Συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία σηµείωσαν αύξηση κατά 22,2% α̟ό €122,6
33
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου

- Ετήσια Έκθεση Ουκρανίας / 2012 -

εκατ. σε €149,8 εκατ.
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, κατά το 2012, οι ελληνικές εισαγωγές α̟ό την Ουκρανία
ακολούθησαν την υφιστάµενη ελαφρά καθοδική τάση, µειούµενες κατά -5,7% α̟ό €202,6 εκατ.
σε €191 εκατ.
Το, δε, έλλειµµα του εµ̟ορικού ισοζυγίου µε την Ουκρανία συρρικνώθηκε σαφώς το
2012, κατά -48,5% σε €41,2 εκατ. µε τον όγκο εµ̟ορίου να αυξάνεται κατά 4,8% σε €340,8 εκατ.
Γενικά, κατά την τελευταία δεκαετία, ο όγκος των ελληνο-ουκρανικών εµ̟ορικών
συναλλαγών κινείται σε χαµηλά ε̟ί̟εδα, τα ο̟οία δεν αντα̟οκρίνονται στις δυνατότητες των
δυο χωρών και στο εκδηλωµένο εκατέρωθεν ενδιαφέρον για συνεργασία. Ως α̟οτέλεσµα αυτού,
οι δυο χώρες ̟αραµένουν δευτερεύοντες και ̟εριορισµένης σηµασίας εµ̟ορικοί εταίροι.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, για το 2012, η Ουκρανία κατατάχθηκε στην
35η θέση µεταξύ των ̟ελατών και στην ίδια θέση µεταξύ των ̟ροµηθευτών της Ελλάδος (2011:
38η και 33η θέση αντίστοιχα).
Α̟ό τους ανωτέρω ̟ίνακες καθίσταται ̟ροφανές ότι, µετά την ιδιαίτερα αρνητική
συγκυρία του 2009, ε̟αναδηµιουργείται µια δυναµική για τις ελληνικές εξαγωγές ̟ρος την
Ουκρανία, η ο̟οία ξε̟έρασε τα όρια της διόρθωσης αµέσως µε τις εξαγωγές του 2010 να
ε̟ανέρχονται σχεδόν στα ε̟ί̟εδα του 2008, και µε µια σταθερή αυξητική τάση να συνεχίζεται
το 2011 και το 2012 (29,7%, 22,2% αντίστοιχα). Α̟ό την άλλη ̟λευρά, και η ελαφρά µειωτική
τάση ̟ου εµφανίζεται στις ελληνικές εισαγωγές α̟ό την Ουκρανία λειτουργεί ε̟ικουρικά στη
µείωση του ελλείµµατος του εµ̟ορικού ισοζυγίου.
Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία
H διαφορο̟οίηση των ελληνικών εξαγωγών στην Ουκρανία συνεχίζει να είναι σχετικά
̟εριορισµένη. Συγκεκριµένα, οι δέκα ̟ρώτες διψήφιες κλάσεις καλύ̟τουν το 86,8% (2011:
85,4%) του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (οι ̟ρώτες δεκα̟έντε το 92,9%).
2.1.

Κατανοµή ελληνικών εξαγωγών στην Ουκρανία - 2012 (διψήφια ταξινόµηση)

Ορυκτά καύσιµα
Χηµικά
Καπνά
Αργίλιο
Χαλκός
Λοιπά

Καρποί και φρούτα
Παρασκευάσµατα λαχανικών και φρούτων
Αεροσκάφη
Λέβητες και Μηχανές
Ψάρια

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Ε̟ισηµαίνουµε ότι δεκατέσσερις εκ των είκοσι ̟ρώτων διψήφιων κλάσεων γνώρισαν
αύξηση των εξαγωγών τους (εκ των ο̟οίων οι ̟έντε τριψήφιου ̟οσοστού, οι οκτώ διψήφιου
̟οσοστού και µόλις µία µονοψήφιου ̟οσοστού), και έξι, σηµείωσαν µείωση.
Συγκεκριµένα, τη µερίδα του λέοντος, κατέλαβαν και το 2012 οι εξαγωγές ορυκτών
καυσίµων (κυρίως ̟ετρέλαιο εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και βενζίνη για
κινητήρες) ανερχόµενες σε σχεδόν 30% του συνόλου, σηµειώνοντας µια µείωση της τάξης του 8,4% α̟ό το 2011.
Τα φρούτα σηµείωσαν µια εξαιρετική ε̟ίδοση µε αύξηση κατά 127,3%, µε τα ροδάκινα
να καλύ̟τουν α̟ό µόνα τους ̟ερί το 15% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην
Ουκρανία. Ε̟ίσης, εξήχθησαν σηµαντικές ̟οσότητες ακτινιδίων (4,1% του συνόλου των
εξαγωγών), σταφυλιών (2,6%), βερίκοκου (1,2%), ενώ µε µικρότερες ̟οσότητες έ̟ονται οι
κληµεντίνες, τα µανταρίνια, οι φράουλες, τα ̟ορτοκάλια, τα δαµάσκηνα κ.α.
Καλή θέση µε µια ελαφρά µείωση για το 2012 (-3,4%) συνεχίζουν να κατέχουν και τα
χηµικά ̟ροϊόντα (κυρίως ενεργο̟οιηµένες φυσικές ορυκτές ύλες, τσιµέντα, συνδετικά µέσα,
κ.α.) µε 6,2% των εξαγωγών.
Σηµαντικές αυξήσεις σηµείωσαν οι εξαγωγές ̟αρασκευασµάτων λαχανικών και
φρούτων (κατά 180,5%), ήτοι κυρίως τα γλυκά κουταλιού / µαρµελάδες (4,1% του συνόλου), οι
ε̟ιτρα̟έζιες ελιές, οι κοµ̟όστες κ.ο.κ. καλύ̟τοντας συνολικά 6,1% των ελληνικών εξαγωγών,
ό̟ως, ε̟ίσης, και τα κα̟νά (κατά 139,3%), ήτοι κυρίως sun cured ανατολικού τύ̟ου και flue
cured (κάλυψη 5%).
Η κλάση των "αερό̟λοιων και διαστηµό̟λοιων" η ο̟οία αφορούσε κυρίως σε
αεροσκάφη σηµείωσε µικρή αύξηση κατά 3,1% και κάλυψε 4,2 των ελληνικών εξαγωγών, ό̟ως
αύξηση σηµείωσαν και οι εξαγωγές αλουµινίου κατά 27,1%, οι ο̟οίες αφορούσαν κυρίως
ράβδους, φύλλα και ταινίες α̟ό αλουµίνιο, καλύ̟τοντας το 3,6% των ελληνικών εξαγωγών.
Αξιοσηµείωτες είναι, σε µικρότερες ̟οσότητες, και οι αυξήσεις στις ελληνικές εξαγωγές
στους τοµείς των ψαριών (αύξηση: 38%, συµµετοχή 1,5%), µηχανών και ηλ. υλικών (ήτοι,
συρµάτων, ηλ. συσσωρευτών και στηλών) (αύξηση: 53%, συµµετοχή 1,5%), γουνοδερµάτων και
γουναρικών (αύξηση: 44,7%, συµµετοχή 1,2%), ειδικών υφασµάτων (τούλια και άλλα δικτυωτά
υφάσµατα) (αύξηση: 63,4%, συµµετοχή 1,1%), φαρµακευτικών ̟ροϊόντων (αύξηση: 167,8%,
συµµετοχή 0,9%) κ.τ.λ.
Οι σηµαντικότερες λοι̟ές µειώσεις σηµειώθηκαν στο ̟λαίσιο της δασµολογικής κλάσης
"84" (ηλεκτρικοί ανελκυστήρες, ψυκτικά έ̟ι̟λα, µηχανικές συσκευές διασ̟οράς και συγκοµιδή)
µε µείωση των εξαγωγών κατά -27,1% (συµµετοχή: 3,6%), στις εξαγωγές χαλκού (µείωση: -14,7%,
συµµετοχή 1,9%) και στις εξαγωγές ̟λαστικών υλών (µείωση: -55,4%, συµµετοχή 1%).
α/α

Κύρια εξαγόµενα προϊόντα στην Ουκρανία για το 2011
Σύνολο

σε Ευρώ

% επί του
συνόλου

Μεταβολή %
2011/2012

149.839.093

100,0

22,2

1.

27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών

43.262.045

28,9

-8,4

2.

08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

38.861.868

25,9

127,3

3.

38 - ∆ιάφορα χηµικά προϊόντα

9.230.287

6,2

-3,4
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20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων κ.α.

9.171.911

6,1

180,5

5.

24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού

7.448.343

5,0

139,3

6.

88 - Αερόπλοια η διαστηµόπλοια

6.256.492

4,2

3,1

7.

76 - Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (αλουµίνιο)

5.433.244

3,6

27,1

8.

84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις

5.339.610

3,6

-27,1

9.

74 - Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό

2.822.235

1,9

-14,7

10.

03 - Ψάρια και µαλακόστρακα

2.217.872

1,5

38,0

11.

85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους

2.214.567

1,5

53,0

12.

15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών

2.005.906

1,3

11,0

13.

43 - Γουνοδέρµατα και γουναρικά, τεχνητά γουνοδέρµατα

1.784.383

1,2

44,7

14.

58 - Υφάσµατα ειδικά - Είδη ταινιοπλεκτικής

1.683.211

1,1

63,4

15.

39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες

1.492.732

1,0

-55,4

16.

30 - Φαρµακευτικά Προϊόντα

1.295.544

0,9

167,8

17.

33 - Αιθέρια έλαια - ρητινοειδή, είδη αρωµατοποιίας

1.255.736

0,8

76,3

18.

32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα - Ταννίνες, χρωστικά και χρώµατα

1.130.691

0,8

13,8

19.

87 - Αυτοκίνητα, Ελκυστήρες, Ποδήλατα κλπ.

912.397

0,6

121,4

20.

34 - Σαπούνια, παρασκευάσµατα για πλύσιµο, λιπαντικά, κεριά

811.418

0,5

-14,1

5.208.601

3,5

Λοιπά προϊόντα
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Προο̟τικές για τις ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία
Τρεις είναι οι ̟αράγοντες α̟ό καταναλωτικής ̟λευράς ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟'
όψιν α̟ό τους Έλληνες ενδιαφεροµένους για εξαγωγές στην Ουκρανία. Πρώτον, η οικονοµία
της Ουκρανίας η ο̟οία έδειχνε σηµεία ανάκαµψης για τα δύο έτη µετά την κρίση, δεν
κατάφερε να ε̟ανέλθει ̟λήρως και φαίνεται ότι δείχνει και ̟άλι σηµάδια ύφεσης.
∆εύτερον, η κοινωνική δοµή της Ουκρανίας οµοιάζει αρκετά µε εκείνη των λοι̟ών
χωρών της ̟ρώην Σοβιετικής Ένωσης – λαµβανοµένης υ̟' όψιν ̟άντα της οικονοµικής
ευρωστίας ̟ου έχει ̟ετύχει η κάθε µία εξ αυτών µετά την κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.∆. – και,
συνε̟ώς, είναι αρκετά διαφορετική α̟ό εκείνες των δυτικών ευρω̟αϊκών χωρών, µε την – α̟ό
α̟όψεως κατανάλωσης και κουλτούρας – µεσαία τάξη, η ο̟οία συνήθως είναι ̟ιο ανοιχτή σε
καταναλωτικούς ̟ειραµατισµούς, να είναι υ̟ό µακρά διαδικασία σχηµατισµού και βραδεία
ευθυγράµµιση µε τα δυτικά ̟ρότυ̟α.
Τρίτον, λαµβανοµένων υ̟’ όψιν και των εισοδηµατικών στατιστικών ̟ου ̟αρατέθηκαν
̟αρα̟άνω, στην Ουκρανία, ακόµα, το κόστος και η τελική τιµή ̟αίζουν αρκετά σηµαντικότερο
ρόλο για την ε̟ιτυχία ενός ̟ροϊόντος στην αγορά α̟ό την ̟οιότητα, τουλάχιστον για την
̟λειονότητα του ̟ληθυσµού. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, βέβαια, σε συγκεκριµένες κοινωνικές
οµάδες και για συγκεκριµένα ̟ροϊόντα, σηµαντικό ρόλο µ̟ορεί να ̟αίξει και ο ̟αράγοντας
του γοήτρου ("prestige / glamour") ̟ου θα ̟αράσχει στον καταναλωτή η αγορά ενός
̟ροϊόντος, είτε λόγω της σ̟ανιότητάς του, είτε λόγω brand, στοιχείο ̟ου θα ̟ρέ̟ει να λάβουν
υ̟' όψιν τους οι εταιρείες κατά το µάρκετινγκ των ̟ροϊόντων τους.
Κατά το 2012, η ̟λειονότητα των εταιρειών ̟ου ̟ροσέγγισαν 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
2.2.
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εν ευθέτω χρόνω. Πρέ̟ει όµως να καταστεί σαφές ότι ο Ουκρανός καταναλωτής δεν είναι
ιδιαίτερα εκ̟αιδευµένος στις ελληνικές γεύσεις και τη µεσογειακή διατροφή, ελλείψει, µάλιστα,
των α̟αραίτητων διαφηµιστικών / ̟ροωθητικών ενεργειών, µε, ουσιαστικά, µόνο τον
τουρισµό να δίνει την ευκαιρία στους Ουκρανούς καταναλωτές να γευτούν τα ελληνικά
διατροφικά ̟ροϊόντα, ώστε κατό̟ιν να τα αναζητήσουν στην ̟ατρίδα τους.
Σκό̟ιµο είναι οι ενδιαφερόµενοι για εξαγωγές τροφίµων στην Ουκρανία να ξεκινήσουν
την ̟αρουσία τους στη χώρα το συντοµότερο δυνατόν, µε µεσο̟ρόθεσµούς, όµως στόχους,
χωρίς να ̟εριµένουν την άµεση ε̟ιτυχία, ιδίως όσον αφορά στα ̟ροϊόντα εκείνα ̟ου είναι
στενά συνδεδεµένα µε τη µεσογειακή διατροφή, η ο̟οία α̟έχει σηµαντικά α̟ό τις τρέχουσες
διατροφικές συνήθειες των Ουκρανών και της ο̟οίας τα οφέλη δεν είναι ακόµη ευρέως γνωστά
στην Ουκρανία.
Ε̟ίσης, τα ελληνικά φρούτα αν και βρίσκονται ήδη σε αρκετά καλές θέσεις στις
εισαγωγές της Ουκρανίας έχουν σηµαντικό ̟εριθώριο ε̟έκτασης της ̟αρουσίας τους στη
δύσκολη αγορά της χώρας, την ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώξουν οι εξαγωγείς µε ενεργητικότερες
̟ροσω̟ικές ε̟αφές (ε̟ισκέψεις, ̟αρουσίες σε διεθνείς εκθέσεις).
Όσον αφορά στην οικοδοµική δραστηριότητα στην Ουκρανία, σηµειώνουµε ότι είχε
ε̟ηρεαστεί σηµαντικά α̟ό την κρίση του 2009 και γνώρισε µια ανάκαµψη µε την ευκαιρία των
δηµοσίων έργων για το Euro 2012. Έκτοτε υ̟οχώρησε ελαφρώς και ̟άλι, και, συνε̟ώς, τα
δοµικά υλικά αν και θα µ̟ορέσουν να καταστούν εκ νέου εξαγωγικός στόχος, αυτό µάλλον θα
συµβεί σε µεσο̟ρόθεσµη βάση.
Ε̟ίσης, λόγω της ουκρανικής ̟ροσ̟άθειας για α̟εξάρτηση α̟ό το ρωσικό φυσικό αέριο
και της διαφαινόµενης αύξησης των τιµών του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, οι
καινοτόµες τεχνολογίες ̟αραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας µ̟ορεί να α̟οτελέσουν
σηµαντική αγορά. Παρά ταύτα, οφείλουµε να σηµειώσουµε τις ουκρανικές α̟αιτήσεις
ελάχιστου το̟ικού ̟εριεχοµένου (local content) σε εξο̟λισµό ε̟ενδύσεων ανανεώσιµων ̟ηγών
ενέργειας για την α̟όκτηση εγγυηµένης τιµής αγοράς ("green tariff").
Άλλοι τοµείς τους ο̟οίους θα µ̟ορούσαν να εξερευνήσουν οι ελληνικές εξαγωγικές
εταιρείες είναι τα καταναλωτικά αγαθά ̟αντός είδους, ιδίως εκείνα ̟ου µ̟ορούν να
̟ροσφερθούν σε χαµηλό κόστος, τα καλλυντικά και, εν γένει, τα ̟ροϊόντα γυναικείας
̟ερι̟οίησης και ένδυσης (συµ̟εριλαµβανοµένων, φυσικά, των γουναρικών), τα ̟ροϊόντα
υψηλής τεχνολογίας ̟ου θα καλύψουν εξειδικευµένες ανάγκες της αγοράς (niche), οι
µεταφορές / διανοµές / logistics, ο τουρισµός και ο χρηµατο̟ιστωτικός τοµέας.
Θεωρούµε, ε̟ίσης, ότι οι ελληνικές εξωστρεφείς ε̟ιχειρήσεις θα βρουν, κατό̟ιν της
υ̟ογραφής της Σφαιρικής και σε Βάθος Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών / DCFTA µεταξύ
Ουκρανίας και Ε.Ε. (µεσο̟ρόθεσµα λόγω των µεταβατικών ̟εριόδων ̟ου θα τεθούν σε ισχύ),
̟ολλά ̟ερισσότερα ερείσµατα για την ανά̟τυξη δραστηριοτήτων και συνεργασίας µε
ε̟ιχειρήσεις α̟ό την Ουκρανία. Ό̟ως, όµως, αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α.10, η θέση της
συµφωνίας σε ισχύ µ̟ορεί να καθυστερήσει καθώς για την υ̟ογραφή της θα ̟ρέ̟ει να
ικανο̟οιηθούν οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου έχουν τεθεί α̟ό την Ε.Ε.
Ελληνικές εισαγωγές α̟ό την Ουκρανία
Οι ελληνικές εισαγωγές α̟ό την Ουκρανία, µετά την εντυ̟ωσιακή µείωσή τους το 2009,
̟αρέµειναν ουσιαστικά στάσιµες κατά την τετραετία 2009-2012. Συγκεκριµένα, για το 2012 οι
2.3.
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ουκρανικές εισαγωγές α̟ό την Ελλάδα σηµείωσαν µικρή µείωση κατά -5,7% µε τις µεταβολές
του 2010 (αύξηση: 0,4%) και του 2011 (µείωση: -1,1%) να είναι ουσιαστικά αµελητέες.
Χαρακτηριστική είναι, και το 2012, η κυριαρχία, ουσιαστικά, τριών οµάδων ̟ροϊόντων,
ήτοι του χυτοσίδηρου, σίδηρου και χάλυβα, των ελαιωδών καρ̟ών και σ̟ερµάτων και των
ορυκτών καυσίµων και λαδιών, οι ο̟οίες καλύ̟τουν το 85% του συνόλου των ελληνικών
εισαγωγών α̟ό την Ουκρανία.
Κατανοµή ελληνικών εισαγωγών από την Ουκρανία - 2012 (διψήφια ταξινόµηση)

Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας
Ορυκτά καύσιµα
∆ηµητριακά
Καρποί και φρούτα
Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί
Λοιπά

Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις
Λίπη και λάδια
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά
Λιπάσµατα
Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η κλάση "72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας", η ο̟οία αφορά κυρίως σε ̟λατέα
̟ροϊόντα έλασης, χοντρόσυρµα, scrap, σύρµατα κ.α., σηµείωσε για το 2012 σηµαντική µείωση
κατά -42,2% α̟ό το 2011. Έ̟ονται, µε µια εκρηκτική αύξηση 349,6%, οι ελαιώδεις καρ̟οί και
σ̟έρµατα (ήτοι, κυρίως κουκιά σόγιας και µικρή ̟οσότητα σ̟ερµάτων αγριογογγύλης και
αγριοκράµβης) και τα ορυκτά καύσιµα και λάδια (̟ετρέλαιο εξωτερικής καύσης, λιγνίτες,
ανθρακίτης, λι̟αντικά λάδια) µε αύξηση 18,6% και κάλυψη 26,7%.
Άλλα ̟ροϊόντα ̟ου εισήχθησαν, σε ̟ολύ µικρότερα ̟οσοστά, ήταν τα ζωικά και φυτικά
λί̟η και λάδια (ηλιέλαιο) µε 4,5% συµµετοχή και µικρή αύξηση (2,7%) α̟ό το 2011, τα
δηµητριακά (κυρίως καλαµ̟όκι και σιτάρι) τα ο̟οία σηµείωσαν σηµαντική µείωση κατά -65,1%
και έφτασαν να καλύ̟τουν µόλις 2,7% κ.α.
α/α

Κύρια εισαγόµενα προϊόντα από την Ουκρανία για το 2012
Σύνολο

€

% επί του
συνόλου

Μεταβολή %
2011/2012

191.030.434

100,0

-5,7

1.

72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας

57.938.782

30,3

-42,2

2.

12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις

53.252.427

27,9

349,6

3.

27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών

51.045.526

26,7

18,6

4.

15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών

8.646.218

4,5

2,7

5.

10 – ∆ηµητριακά

5.068.268

2,7

-65,1
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85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους

3.209.207

1,7

-17,7

7.

08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

2.074.258

1,1

-30,3

8.

31 – Λιπάσµατα

1.827.788

1,0

70,6

9.

70 - Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί

1.682.510

0,9

-48,9

10.

44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο

1.669.744

0,9

-29,2

11.

32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα - Ταννίνες, χρωστικά και χρώµατα

1.420.017

0,7

23,4

12.

28 - Ανόργανα χηµικά πρ/ντα

541.222

0,3

-57,5

13.

26 - Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες

495.105

0,3

-67,6

14.

48 - Χαρτί και Χαρτόνια, Τεχνουργήµατα από Χαρτί

360.315

0,2

39,4

15.

34 - Σαπούνια, παρασκευάσµατα για πλύσιµο, λιπαντικά, κεριά

311.031

0,2

-27,5

16.

79 - Ψευδάργυρος - Τεχνουργήµατα από Ψευδάργυρο

196.926

0,1

-*

17.

22 - Ποτά, Οινοπνευµατώδη. Υγρά και Ξύδι

169.043

0,1

5,0

18.

29 - Οργανικά χηµικά προϊόντα

156.755

0,1

-61,4

19.

73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

117.992

0,1

-57,2

20.

25 - Αλάτι, θειο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιµέντα

115.041

0,1

-79,3

Λοιπά Προϊόντα

732.259

0,4

*= ∆εν εµφανίζεται στις εισαγωγές του 2011
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3.

∆ιµερές εµ̟όριο υ̟ηρεσιών

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τρά̟εζας της Ελλάδος, το διµερές εµ̟όριο υ̟ηρεσιών
µεταξύ της Ουκρανίας και της Ελλάδος, το ο̟οίο µόλις το 2010 σηµείωσε – για ̟ρώτη φορά
στην ̟ενταετία και σε συνέχεια ενός συνεχώς µειούµενου ελλείµµατος – ̟λεόνασµα ύψους €1
εκατ. υ̟έρ της χώρας µας, έφτασε το 2012 σε ̟λεόνασµα €41,4 εκατ. σηµειώνοντας
σηµαντικότατη αύξηση κατά 558,2% α̟ό το 2011. Το ̟λεόνασµα οφείλεται ως ε̟ί το ̟λείστον
στην αύξηση στον τοµέα των ταξιδιών (25,1%) ο ο̟οίος κυριαρχεί στις ελληνικές υ̟ηρεσίες
καλύ̟τοντας 92% του συνόλου και στις µειώσεις σε όλες τις ουκρανικές υ̟ηρεσίες µε
α̟οκορύφωµα εκείνες ̟ου αφορούν στον ταξιδιωτικό τοµέα.
2006

Ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδος – Ουκρανίας 2006-2012 σε εκατ. €
2007
2008
2009
2010
2011
2012 % επί του συνόλου

Μεταβολή (%) 2011/12

Εισπράξεις

19,90

46,60

59,60

40,40

64,10

76,15

93,20

100,00

22,4

Ταξίδια
Μεταφορές
Λοιπές Υπηρεσίες

12,00
6,60
1,30

20,70
8,40
17,50

49,20
8,60
1,80

34,70
4,30
1,40

58,40
2,90
2,80

68,65
3,50
4,00

85,90
4,50
2,80

92,17
4,83
3,00

25,1
28,6
-30,0

Πληρωµές

66,20

80,40

70,60

59,60

63,10

69,86

51,80

100,00

-25,9

Ταξίδια
Μεταφορές
Λοιπές Υπηρεσίες

17,80
40,90
7,50
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Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η σχεδόν ̟αράλληλη τάση ̟ου διαφαίνεται στο γενικό
ισοζύγιο και στο ισοζύγιο των εισ̟ράξεων α̟ό ταξίδια.
Ισοζύγιο εµπορίου υπηρεσιών Ελλάδος-Ουκρανίας 2006-2012
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

4.

Ελληνική ε̟ενδυτική ̟αρουσία στην Ουκρανία

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Ε̟ιτρο̟ής της Ουκρανίας, το σύνολο
των εισερχοµένων α̟ό την Ελλάδα στην Ουκρανία ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων ανερχόταν την 1
Ιανουαρίου 2012 σε USD 467,7 εκατ. Κατά τη διάρκεια του έτους και έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012,
οι ελληνικές ε̟ενδύσεις µειώθηκαν κατά USD 1,6 εκατ. (ήτοι -0,34%) σε USD 466,1 εκατ. Κατά
την εν λόγω ηµεροµηνία, οι ελληνικές ε̟ενδύσεις α̟οτελούσαν το 0,9% του συνόλου των ξένων
άµεσων ε̟ενδύσεων στη χώρα.
Μεταξύ των 52 ελληνικών εταιρειών ̟ου έχουν καταγραφεί στο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου
ως δραστηριο̟οιούµενες στην ουκρανική αγορά συγκαταλέγονται οι: Eurobank, Τρά̟εζα
Πειραιώς, Alpha Bank, Coca Cola Hellenic, Ήφαιστος, Alumil, Balkan, Etem, Profilco, Yioula,
Νεοχηµική, Chipita, Sunlight, Printec κ.α.
Είναι ευδιάκριτο ότι ο τοµέας ̟ου έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο ελληνικό ε̟ενδυτικό
ενδιαφέρον στην Ουκρανία είναι ο τρα̟εζικός. Η EFG Eurobank εξαγόρασε την ουκρανική
Universal Bank και, στις αρχές Ιουλίου 2007, έθεσε σε λειτουργία δίκτυο καταστηµάτων στη
χώρα. Ε̟ίσης, η Τρά̟εζα Πειραιώς εξαγόρασε τον Μάιο 2007 ̟οσοστό 78% της ουκρανικής
τρά̟εζας International Commerce Bank, και η Alpha Bank, τον Μάρτιο του 2008, εξαγόρασε
̟οσοστό 90% της ουκρανικής τρά̟εζας OJSC Astra Bank.
Σηµειώνεται, ε̟ίσης, ότι υ̟άρχουν συµµετοχές ελληνικών κεφαλαίων σε καταστατικά
ε̟ιχειρήσεων ̟ου έχουν καταχωρηθεί ως εισερχόµενες α̟ό άλλες χώρες και όχι α̟ό την Ελλάδα
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και δεν ̟ροσµετρώνται στα ε̟ίσηµα στοιχεία ως ελληνικές ε̟ενδύσεις.
Τα στοιχεία για τις ουκρανικές ε̟ενδύσεις στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιµα στο κοινό
α̟ό την Στατιστική Ε̟ιτρο̟ή της Ουκρανίας.

5.

Τουρισµός

Οι τουριστικές σχέσεις της Ουκρανίας µε την Ελλάδα είναι δυναµικά ανα̟τυσσόµενες
και ̟αρουσιάζουν σηµαντικές ̟ροο̟τικές. Το ενδιαφέρον για τη χώρα µας είναι, άλλωστε,
µεγάλο στην Ουκρανία, όσον αφορά στην αναψυχή και τις διακο̟ές αλλά και για ιστορικό και
θρησκευτικό τουρισµό. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον καθίσταται σαφές α̟ό τους αριθµούς των
Ουκρανών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται την Ελλάδα κάθε χρόνο, καθώς, µετά την ελαφρά µείωση ̟ου
έφερε η κρίση του 2009, οι αριθµοί των Ουκρανών ̟ολιτών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται τη χώρα µας
̟αρουσιάζουν, ετησίως, σηµαντικές αυξήσεις.
Ουκρανοί πολίτες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα - 2008 - 2012*
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* Σύµφωνα µε τις συνοριακές υπηρεσίες της Ουκρανίας
Πηγή: Στατιστική Επιτροπή Ουκρανίας

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ουκρανικής Στατιστικής Ε̟ιτρο̟ής, το 2012, 29%
̟ερισσότεροι Ουκρανοί ̟ολίτες (συνολικά 121.536) ε̟ισκέφθηκαν την Ελλάδα, α̟ό 94.240, το
2011. Όσον αφορά στα ̟ροηγούµενα έτη, η ροή των Ουκρανών ̟ρος την Ελλάδα διευρύνθηκε
το 2010 κατά 60,9% και το 2011 κατά 48,5%.

6.

∆ραστηριότητες του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Κιέβου κατά το 2012

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου, κατά το 2012, ̟ροέβη σε ̟οικίλες ενέργειες µε σκο̟ό την
̟ροώθηση των ελληνικών ̟ροϊόντων αλλά και της ελληνικής ε̟ιχειρηµατικότητας στην
Ουκρανία.
Όσον αφορά στην ̟ροώθηση των ελληνικών ̟ροϊόντων, και δεδοµένης της α̟ουσίας
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σχετικής χρηµατοδότησης, το 2012, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου διοργάνωσε αδα̟άνως για το
Ελληνικό ∆ηµόσιο:
• την ̟αρουσίαση της ελληνικής ε̟ιτρα̟έζιας ελιάς α̟ό δηµοφιλέστατη τηλεο̟τική εκ̟οµ̟ή
http://inter.ua/uk/video/program/zk/2012/10/02/maslunu_z_kistochkoyu
• τη συµµετοχή τρα̟εζιού ̟ροώθησης ελληνικών ̟ροϊόντων στη δεξίωση της µείζονος
εκδήλωσης για τη µόδα στην Ουκρανία "Ukrainian Fashion Week",
• την καθιερωµένη ετήσια συµµετοχή µε ελληνικά ̟ροϊόντα της Ελληνικής Πρεσβείας στο
ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Κιέβου.
Ε̟ι̟λέον, ο Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Α', κ. Π. Ολζιέρσκυ, συνόδευσε ε̟ιχειρηµατική
α̟οστολή 90 Ουκρανών ε̟ιχειρηµατιών στην Κρήτη, υ̟ό τον Περιφερειάρχη Κιέβου κ. A.
Prysiazhniuk, για Ελληνο-Ουκρανικό Ε̟ιχειρηµατικό Φόρουµ, το ο̟οίο συνδιοργανώθηκε α̟ό
την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Κιέβου και το Ε̟ίτιµο Προξενείο της Ουκρανίας στην
Κρήτη. Της εν λόγω ε̟ιχειρηµατικής α̟οστολής, είχε ̟ροηγηθεί ε̟ίσκεψη του Περιφερειάρχη
Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκη, στο Κίεβο, το Νοέµβριο του 2011, κατά την ο̟οία υ̟εγράφη
Πρωτόκολλο για την ανά̟τυξη της δια̟εριφερειακής συνεργασίας µεταξύ της Κρατικής
∆ιοίκησης του Νοµού Κιέβου και της Περιφέρειας Κρήτης.
Στο ̟λαίσιο της ανά̟τυξης σχέσεων µε οικονοµικούς εταίρους και συνεργάτες, το
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου δέχτηκε ̟ερί̟ου 20 Ουκρανούς ε̟ιχειρηµατίες, στους ο̟οίους ̟αρέσχε
στοιχεία ε̟αφών ̟αραγωγών ελληνικών ̟ροϊόντων για εισαγωγές α̟ό την Ελλάδα και ̟ροέβη,
µε ̟ρωτοβουλία του, και µε σκο̟ό την ̟ροώθηση των ελληνικών ̟ροϊόντων, σε ε̟αφές µε τρεις
µείζονες αλυσίδες σού̟ερ µάρκετ στην Ουκρανία, ήτοι,
• µε την αλυσίδα "Amstor", η ο̟οία κατό̟ιν της εν λόγω συνάντησης ξεκίνησε σειρά
δια̟ραγµατεύσεων µε εισαγωγείς και ̟αραγωγούς ελληνικών ̟ροϊόντων,
• µε την αλυσίδα "Metro", για την ̟ροώθηση των ελληνικών οίνων στα καταστήµατά της, και,
• µε την αλυσίδα "Velika Kishenya", µε στελέχη της ο̟οίας διοργάνωσε κατ’ ιδíαν δοκιµή
οινογευσίας, σε συνεργασία µε το ̟αράρτηµα του ∆ιεθνούς Εµ̟ορικού Ε̟ιµελητηρίου (ICC)
στην Ουκρανία.
Περαιτέρω, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου συνέδραµε και συµµετέσχε σε τρεις εκδηλώσεις για
την ̟ροώθηση ελληνικών ̟ροϊόντων, ήτοι σε δοκιµή γευσιγνωσίας ελληνικού κρασιού, σε
εκδήλωση για την ̟ροώθηση του ελληνικού ροδάκινου και σε εκδήλωση για την ̟ροώθηση της
ελληνικής µαύρης σταφίδας και του ελαιολάδου, ̟ου διοργανώθηκαν α̟ό ελληνικές εταιρείες
συµβούλων στο Κίεβο, κατά τις ο̟οίες στελέχη του Γραφείου α̟ηύθυναν οµιλίες και ̟αρέσχαν
̟ληροφόρηση για τα ελληνικά ̟ροϊόντα στους ̟αρευρισκοµένους εξειδικευµένους
δηµοσιογράφους και εισαγωγείς.
Σηµειώνεται, δε, ότι το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου διατηρεί ιδιαίτερα καλές σχέσεις µε όλους
τους συλλογικούς φορείς της Ουκρανίας και ιδιαίτερα µε το ΕΒΕ Ουκρανίας (UCCI), το
International Chamber of Commerce (ICC) της Ουκρανίας, το European Business Association,
το American Chamber, την Κρατική Υ̟ηρεσία Ε̟ενδύσεων και Εθνικών Έργων της Ουκρανίας,
ό̟ως και µε τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές κ.α. και στελέχη του Γραφείου ̟αρέστησαν,
κατά το 2012, σε άνω των 20 εκδηλώσεων και συναντήσεων των ως άνω φορέων, ενώ
συµµετείχαν και σε άνω των 10 συναντήσεων στην Αντι̟ροσω̟εία της Ε.Ε. για εµ̟ορικά και
οικονοµικά θέµατα.
Ε̟ίσης, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου ε̟ισκέφθηκε 12 διεθνείς εκθέσεις (τέσσερις εξ αυτών µε
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ελληνική ̟αρουσία) στη µια εκ των ο̟οίων ο Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Α', κ. Π. Ολζιέρσκυ, ήταν
οµιλητής εγκαινίων.
Όσον αφορά στην ε̟ιχειρηµατική ̟ληροφόρηση, αξιοσηµείωτη ήταν η αλµατώδης
αύξηση των αιτηµάτων α̟ό ελληνικές ε̟ιχειρήσεις ̟ρος το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου, για το 2012,
τα ο̟οία ανήλθαν σε 358, αυξηµένα κατά 72% σε σχέση σε σχέση µε τα 207 αιτήµατα του 2011
(2010: 164 αιτήµατα) ό̟ως και ο βαθµός ικανο̟οίησης των εξυ̟ηρετηθεισών εταιρειών ο ο̟οίος
ανήλθε σε 94,35%. Σηµειωτέον δε, ότι στα ̟αρα̟άνω δεν συµ̟εριλαµβάνονται τα ̟ολυάριθµα
τηλεφωνικά αιτήµατα Ελλήνων και Ουκρανών ε̟ιχειρηµατιών.
Ε̟ίσης, στελέχη του Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου συναντήθηκαν, εντός του 2012, στο Κίεβο, µε
58 Έλληνες εξαγωγείς, εκ̟ροσώ̟ους ελληνικών εταιρειών και Έλληνες ε̟ιχειρηµατίες, σε κατ'
ιδίαν συναντήσεις, οι ο̟οίοι ζήτησαν ̟ληροφόρηση και συµβουλές για τη δραστηριο̟οίησή
τους στην ουκρανική αγορά, και ̟αρενέβη, εγγράφως και / ή ̟ροφορικώς, σε ̟ερί̟ου 20
̟ερι̟τώσεις διευθέτησης ̟ροβληµάτων και ε̟ίλυσης διµερών διαφορών ̟ου αντιµετώ̟ισαν
ελληνικές ε̟ιχειρήσεις και µεταφορείς.
Ε̟ι̟ροσθέτως, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. ενηµέρωσε την ̟ύλη Agora µε 12 καταχωρήσεις
µηνιαίων δελτίων οικονοµικών εξελίξεων, 52 ∆ελτία ∆ηµοσίων Προµηθειών της Ουκρανίας και
15 ζητήσεις / ̟ροσφορές ουκρανικών εταιρειών. Τέλος, το ̟εριοδικό "Φρουτονέα" δηµοσίευσε
άρθρο / έρευνα αγοράς του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Κιέβου για την αγορά των ο̟ωροκη̟ευτικών
στην Ουκρανία.

7.
Ε̟ισηµάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόµενους Έλληνες εξαγωγείς /
ε̟ενδυτές
Γενικά η Ουκρανία είναι µια µεγάλη ̟ληθυσµιακά χώρα, της ο̟οίας, όµως, οι
καταναλωτές έχουν, κατά µέσο όρο, ̟εριορισµένο διαθέσιµο εισόδηµα. Παρά ταύτα, µ̟ορεί να
α̟οτελέσει σηµαντικό ̟ροορισµό των ελληνικών εξαγωγών, οι ̟ροο̟τικές των ο̟οίων
αναλύονται στο Κεφάλαιο Β.2.2. Παρακάτω ακολουθεί σειρά ε̟ισηµάνσεων και συστάσεων για
τις εξωστρεφείς ελληνικές ε̟ιχειρήσεις ̟ου ε̟ιθυµούν να δραστηριο̟οιηθούν στην Ουκρανία.
Οι εξωστρεφείς ελληνικές ε̟ιχειρήσεις θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν τα εξής:
Πληροφόρηση α̟ό το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου
Όσον αφορά στη ανεύρεση ε̟ιχειρηµατικών εταίρων α̟ό την Ουκρανία, το Γραφείο µας
µ̟ορεί να ̟αράσχει σε κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία ̟ου θα µας α̟ευθύνει αίτηµα για
συγκεκριµένο ̟ρος εξαγωγή ̟ροϊόν, καταλόγους µε εισαγωγείς / διανοµείς του εν λόγω
̟ροϊόντος (µε τους ο̟οίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει σε α̟ευθείας ε̟αφή για να διερευνήσει
δυνατότητες συνεργασίας), ̟ληροφόρηση για δασµολογικά καθεστώτα, ̟ληροφορίες για
σχετικές µε το ̟ροϊόν διεθνείς εκθέσεις αλλά και ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενηµέρωση µ̟ορεί να
α̟αιτηθεί.
Το Γραφείο µας έχει τη δική του ιστοσελίδα (www.agora.mfa.gr/ua99) στη διαδικτυακή
̟ύλη του Υ̟ουργείου Εξωτερικών "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) ό̟ου και αναρτώνται,
σε συνεχή βάση, ο̟οιεσδή̟οτε ζητήσεις για ̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες µας ̟εριέρχονται α̟ό
-
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Ουκρανούς ε̟ιχειρηµατίες. Ε̟ίσης, µεταξύ άλλων χρήσιµων ̟ληροφοριών για τη χώρα, στην
εν λόγω ιστοσελίδα αναρτάται και το µηνιαίο µας δελτίο καθώς και τα εβδοµαδιαία δελτία
δηµοσίων ̟ροµηθειών για την Ουκρανία.
Στην Οδησσό λειτουργεί το έτερο Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδος στην Ουκρανία, το ο̟οίο
έχει στην αρµοδιότητά του τις ̟εριοχές Οδησσού, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ, Βίνιτσα,
Αυτόνοµης ∆ηµοκρατίας της Κριµαίας και Σεβαστού̟ολης. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο̟οιαδή̟οτε
εταιρεία ενδιαφέρεται για δραστηριο̟οίηση σε µια εκ των ως άνω ̟εριφερειών, σκό̟ιµο θα
ήταν να α̟ευθυνθεί στον ε̟ικεφαλής του εν λόγω Γραφείου, κ. ∆. Ζιώγα, Σύµβουλο Α' Ο.Ε.Υ.,
για εστιασµένη σχετική ̟ληροφόρηση.
Ε̟ικοινωνία / γλώσσα
Η εµ̟ειρία του Γραφείου µας έχει δείξει ότι σκό̟ιµο είναι ο ε̟ιχειρηµατίας ̟ου ε̟ιθυµεί
να έρθει σε ε̟αφή δια αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής ή άλλης) µε κά̟οια ουκρανική εταιρεία
να ̟ροσ̟αθήσει να χρησιµο̟οιήσει τη ρωσική ή την ουκρανική γλώσσα. καθώς η αγγλική δεν
οµιλείται ευρέως και, σε κάθε ̟ερί̟τωση – ό̟ως έχει δια̟ιστωθεί ε̟ανειληµµένως – µια
ε̟ιστολή σε µια α̟ό τις οµιλούµενες γλώσσες θα έχει ̟ολύ ̟ερισσότερες ̟ιθανότητες να
εξεταστεί και να α̟αντηθεί.
Το ίδιο ισχύει και για την ̟ροσω̟ική ̟αρουσία σε ε̟ισκέψεις ή εκθέσεις. Οι Έλληνες
ε̟ιχειρηµατίες θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό διερµηνείς για την καλύτερη δυνατή
συνεννόηση – εκτός φυσικά αν οµιλούν οι ίδιοι µία α̟ό τις δύο γλώσσες. Το Γραφείο µας
µ̟ορεί να ̟αράσχει κατάλογο διερµηνέων σε ο̟οιονδή̟οτε ε̟ιχειρηµατία το ζητήσει.
-

Προσω̟ική ε̟αφή
Σε κάθε ̟ερί̟τωση ενθαρρύνονται οι ̟ροσω̟ικές ε̟ισκέψεις και ε̟αφές των Ελλήνων µε
τους Ουκρανούς ε̟ιχειρηµατίες α̟ό τους ο̟οίους θα αναζητήσουν συνεργασία. Πέραν της
̟ροσω̟ικής ε̟αφής, ̟ου είναι ̟άντα ε̟ιθυµητή και εκτιµάται στους ουκρανικούς
ε̟ιχειρηµατικούς κύκλους, τοιουτοτρό̟ως δίνεται η ευκαιρία στον Έλληνα ε̟ιχειρηµατία να
ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του
σύνεγγυς καθώς και να α̟οκτήσει εικόνα της το̟ικής αγοράς, του ανταγωνισµού, των δικτύων
διανοµής κ.α. τα ο̟οία µ̟ορεί να είναι ̟ολύ διαφορετικά α̟ό την εµ̟ειρία ̟ου η ελληνική
ε̟ιχείρηση έχει ως σήµερα.
-

Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
Για τους ̟αρα̟άνω λόγους ̟ροτείνεται και η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ̟ου
διοργανώνονται στην Ουκρανία, κατάλογο των ο̟οίων αναρτά το Γραφείο µας ετησίως στη
διαδικτυακή ̟ύλη του Υ̟ουργείου Εξωτερικών http://www.agora.mfa.gr .

-

∆ικηγορικές υ̟ηρεσίες
Οι εξωστρεφείς ε̟ιχειρήσεις α̟ό την Ελλάδα ̟ου ενδιαφέρονται για ε̟ενδύσεις ή µια
̟ιο διευρυµένη συνεργασία, ̟έραν των α̟λών εξαγωγών, µε Ουκρανούς ε̟ιχειρηµατίες, καλό
θα είναι να έρθουν σε ε̟αφή µε δικηγορικό γραφείο στην Ουκρανία, το ο̟οίο θα
συµβουλευτούν ή το ο̟οίο θα τους εκ̟ροσω̟ήσει σε ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία µε το ουκρανικό
∆ηµόσιο ή συµφωνία µε Ουκρανούς ε̟ιχειρηµατίες.
-

44
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου

- Ετήσια Έκθεση Ουκρανίας / 2012 -

Η ̟ολυ̟λοκότητα και οι συχνές µεταβολές της ουκρανικής νοµοθεσίας, η διαφθορά, η
γραφειοκρατία και η ̟ιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής αγοράς καθιστούν τη
δικηγορική συνδροµή εκ των ων ουκ άνευ. Ε̟ίσης, συνιστάται θερµά η εµ̟λοκή δικηγόρου σε
ο̟οιαδή̟οτε ̟ερί̟τωση αφορά διερεύνηση αγοράς ακινήτου.
Ε̟αφή µε ελληνικές τρά̟εζες
Στην Ουκρανία δραστηριο̟οιούνται τρεις ελληνικές τρά̟εζες, οι "Universal Bank"
(Eurobank), Τρά̟εζα Πειραιώς και "Astra Bank" (Alpha Bank). Οι ενδιαφερόµενοι για
δραστηριο̟οίηση στην Ουκρανία µ̟ορούν να έρθουν σε ε̟αφή µε κά̟οια α̟ό αυτές τις
τρά̟εζες ώστε να συζητήσουν τρό̟ους µε τους ο̟οίους αυτές θα µ̟ορούσαν να τους
εξυ̟ηρετήσουν ή να τους ̟αράσχουν ̟ληροφόρηση στο ̟λαίσιο των χρηµατοοικονοµικών ή εν
γένει δραστηριοτήτων τους.
-

Έλλειψη διµερούς ε̟ιχειρηµατικού θεσµού στην Ουκρανία
Σηµειώνουµε ότι, ̟αρά ̟ολλα̟λές ̟αλαιότερες ̟ροσ̟άθειες του Γραφείου µας, στην
Ουκρανία δεν υφίσταται µέχρι στιγµής κά̟οιος ε̟ίσηµος ουκρανο-ελληνικός ε̟ιχειρηµατικός
σύνδεσµος, ένωση ή ε̟ιµελητήριο.
Παρά ταύτα σηµειώνουµε την ύ̟αρξη του Ελληνο-Ουκρανικού Ε̟ιµελητηρίου στον
Πειραιά (Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, τ.κ.:18531 - Τηλ.: 210 4119340, Φαξ: 210 4119341, email: huc@otenet.gr).

-

Προτίµηση σε καλά εδραιωµένους εισαγωγείς
Οι Έλληνες εξαγωγείς, τουλάχιστον στις αρχικές τους ̟ροσ̟άθειες για εξαγωγές στην
Ουκρανία, θα ̟ρέ̟ει να δίνουν ̟ροτεραιότητα για συνεργασία σε εισαγωγικές εταιρείες µε
εµ̟ειρία στο χώρο των εισαγωγών των ̟ροϊόντων τα ο̟οία ενδιαφέρεται να εξάγει η ελληνική
ε̟ιχείρηση ακόµη και αν το κέρδος είναι µικρότερο. Το Γραφείο µας έχει γίνει συχνά µάρτυρας
̟ερι̟τώσεων κατά τις ο̟οίες ελληνικές ε̟ιχειρήσεις συνεργάστηκαν µε ουκρανικές ε̟ιχειρήσεις
ή άτοµα τα ο̟οία είχαν – ή έ̟ειθαν ότι είχαν – κάθε διάθεση να ̟ροωθήσουν τα ελληνικά
̟ροϊόντα, µόνο για να α̟οδειχθεί αργότερα ότι δεν είχαν τις α̟αραίτητες γνώσεις των
διαδικασιών και της αγοράς, µε α̟οτέλεσµα ζηµίες για τις ελληνικές ε̟ιχειρήσεις.
-

Ε̟ίσης, οι εξωστρεφείς ελληνικές ε̟ιχειρήσεις µε ενδιαφέρον για την Ουκρανία θα
̟ρέ̟ει να ̟ροσέξουν τα εξής:
Έλεγχοι / τελωνειακές εκτιµήσεις αξίας εισαγόµενων ̟ροϊόντων
Ό̟ως αναφέρεται και ̟αρα̟άνω, η συνεργασία µε εισαγωγείς µε εµ̟ειρία είναι
ιδιαίτερα ε̟ιβοηθητική στην ̟ερί̟τωση ̟ροβληµάτων µε τα τελωνεία, τα ο̟οία συχνά
̟ροβαίνουν σε ε̟ι̟ρόσθετους ελέγχους, ζητούν ε̟ι̟ρόσθετα έγγραφα ή ̟ροσ̟αθούν να
αυξήσουν την τελωνειακή αξία των εισαγόµενων ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε τις τελωνειακές τιµές
αναφοράς, α̟ορρί̟τοντας τις τιµές ̟ου αναγράφονται στα τιµολόγια. Οι έµ̟ειροι εισαγωγείς
συνήθως γνωρίζουν ̟ώς να α̟οφύγουν ή να διαχειριστούν ̟αρόµοιες ̟ερι̟τώσεις.
-

-

∆ιαφθορά / Γραφειοκρατία
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Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία µε τρό̟ο ο ο̟οίος δεν είναι
βοηθητικός ̟ρος τις ε̟ιχειρήσεις και τις ε̟ενδύσεις, ̟αρά τις ̟ροσ̟άθειες α̟ό οργανισµούς
ό̟ως η κρατική υ̟ηρεσία ̟ροσέλκυσης ε̟ενδύσεων "InvestUkraine". Κατά συνέ̟εια, η
διαφθορά βρίσκει εύφορο έδαφος για ε̟έκταση στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως
υ̟ό τη µορφή διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων.
Τρό̟οι ̟ληρωµής
Για ε̟ιχειρηµατικές ε̟αφές, τουλάχιστον σε ̟ρώτο στάδιο, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτιµάται
̟άντα η ̟ρο̟ληρωµή. Ε̟ίσης, σηµειώνεται ότι, κατά καιρούς, η αγορά (κυρίως οι µεγάλες
αλυσίδες λιανικής) καθυστερούν ̟ληρωµές µε α̟οτέλεσµα να δηµιουργούν σηµαντικά
̟ροβλήµατα στη ρευστότητα των εισαγωγέων.

-

Καθυστερήσεις στην ε̟ιστροφή ΦΠΑ
Οι ενδιαφερόµενοι για ε̟ενδύσεις στην Ουκρανία θα ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ότι οι
καθυστερήσεις στην ε̟ιστροφή ΦΠΑ είναι συχνές και σηµαντικές και να συνυ̟ολογίσουν το
ενδεχόµενο αυτό στην ε̟ένδυσή τους.

-

Πλαστά στοιχεία, τίτλοι, ̟ιστο̟οιήσεις
Έχουν φτάσει στο Γραφείο µας καταγγελίες για ̟λαστούς τίτλους, ̟ιστωτικές /
εγγυητικές ε̟ιστολές και ̟ιστο̟οιήσεις. Οι α̟οδέκτες τέτοιων ̟ιστο̟οιητικών θα ̟ρέ̟ει να
ε̟ιβεβαιώνουν τη γνησιότητά τους µέσω ενός δικηγορικού γραφείου ή σε άµεση ε̟αφή µε τον
εκδότη / την εκδούσα αρχή.

-

Πνευµατική ιδιοκτησία
Τα δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας δεν ̟ροστατεύονται ε̟αρκώς και οι εταιρείες
̟ου εµ̟ορεύονται ̟ροϊόντα µε δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας θα ̟ρέ̟ει να είναι
ιδιαίτερα ̟ροσεκτικές στην ̟ροσέγγιση της ουκρανικής αγοράς.

-

Α̟ουσία ανεξαρτήτων εργαστηρίων
∆εν υ̟άρχει ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων τροφίµων στην Ουκρανία και, συνε̟ώς,
αν υ̟άρχει διαφωνία εταιρείας µε τις κρατικές αρχές δεν υ̟άρχει δυνατότητα ε̟αναλη̟τικών
ελέγχων α̟ό ανεξάρτητο φορέα µε ε̟ισήµως α̟οδεκτά α̟οτελέσµατα.
-

Παράνοµες υφαρ̟αγές εταιρειών
Προσφάτως έχει εντατικο̟οιηθεί το φαινόµενο των ̟αρανόµων υφαρ̟αγών εταιρειών.
(βλ. Κεφάλαιο Α.9.).

-

8.

Συµ̟εράσµατα

Η Ουκρανία βρισκόταν για τη διετία 2010-2011 σε φάση ανάκαµψης α̟ό τη
χρηµατοοικονοµική κρίση του 2009 και τη σηµαντική ύφεση ̟ου υ̟έστη η ουκρανική
οικονοµία, α̟ότοκο κυρίως της σηµαντικότατης µείωσης στη βιοµηχανική ̟αραγωγή. Καθώς η
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εξαγωγική ισχύς της Ουκρανίας συνεχίζει να βασίζεται, ως ε̟ί το ̟λείστον, σε ̟εριορισµένο
κύκλο ̟ροϊόντων, στενά συνδεδεµένο µε τις διακυµάνσεις των τιµών στην εξωτερική αγορά, η
ανά̟τυξη της βιοµηχανικής της ̟αραγωγής και, κατ' ε̟έκταση η αύξηση του ΑΕΠ της
καθορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, α̟ό την εξωτερική ζήτηση των εν λόγω ̟ροϊόντων, ό̟ως
κατέστη σαφές το 2012, όταν η ̟εριορισµένη εξωτερική ζήτηση οδήγησε το ΑΕΠ σε αύξηση
µόλις 0,2%.
Α̟ό την άλλη ̟λευρά, το 2011 αλλά και το 2012 α̟έδειξαν ότι µια καλή εσοδεία σιτηρών
µ̟ορεί να ̟ροσδώσει σηµαντική ενίσχυση στις εξαγωγές και, άρα, την οικονοµία της
Ουκρανίας. Ο ̟εριορισµός, δε, της ενεργειακής εξάρτησης της Ουκρανίας α̟ό τη Ρωσία, ό̟οτε
αυτός ε̟ιτευχθεί, θα δώσει σοβαρότατη ̟εραιτέρω ώθηση στην οικονοµία της χώρας.
Η ουκρανική αγορά είναι µεγάλη ̟ληθυσµιακά αλλά µε σχετικά χαµηλή εισοδηµατική
δύναµη. ∆ιαθέτει, µεν, σηµαντικές µεσο̟ρόθεσµες ̟ροο̟τικές – ιδίως όσον αφορά στη θέση σε
ισχύ της DCFTA και την ̟αρε̟όµενη εκτρο̟ή εµ̟ορίου ̟ρος την Ε.Ε. – ̟αραµένει, δε, µια
δύσκολη αγορά, και ως ̟ρος την ̟ροσβασιµότητα και ως ̟ρος τις ̟ωλήσεις, ενώ η µη̟ροβλεψιµότητά των Αρχών και της αγοράς µ̟ορεί να δηµιουργήσει ̟ροβλήµατα στους
εξαγωγείς ̟ου δεν έχουν ήδη κά̟οια εµ̟ειρία.
Στο Κεφάλαιο Β.2.2 ̟εριλαµβάνεται ̟εριγραφή των ̟ροο̟τικών για τις ελληνικές
εξαγωγές στην Ουκρανία. Στις ενδιαφερόµενες εταιρείες συστήνεται να ξεκινήσουν το
συντοµότερο δυνατόν την ̟ροσ̟άθεια ̟αρουσίας των ̟ροϊόντων τους στη χώρα, έστω και µε
µικρές ̟οσότητες και µε χαµηλότερο κέρδος, ώστε µεσο̟ρόθεσµα όταν οι συνθήκες είναι
ευνοϊκότερες, να βρίσκονται ήδη µέσα στην αγορά και να έχουν γνώση του αντικειµένου.
Το Γραφείο µας είναι στη διάθεση ο̟οιασδή̟οτε εταιρείας ̟ου έχει ενδιαφέρον για την
αγορά της Ουκρανίας για την ̟αροχή κάθε συνδροµής και ̟ληροφόρησης ̟ου µ̟ορεί να
̟ροσφέρει.
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