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         Αθήνα, Απρίλιος 2012 

 
Σημείωμα Διμερών Οικονομικών Σχέσεων Ελλάδος-Ουκρανίας 

 2011 

ΑΕΠ  +5,2% (+4,1%  το 2010) 

Πληθωρισμός  +4,6% (+9,1% 2010)  

Εξαγωγές        68,4 δις $  (αύξηση:+ 33,1% έναντι 2010) 

- Προϊόντα 
 

μεταλλεύματα, καύσιμα και είδη πετρελαίου, χημικά, μηχανήματα 
και εξοπλισμός μεταφορών, τρόφιμα 

- Σημαντικότεροι εταίροι Ρωσία (21,4%), Τουρκία (5,4%), Κίνα (3,6%), Καζακστάν (3,6%), 
Λευκορωσία (3,2%), Γερμανία (3,1%) 

Εισαγωγές       82,6 δις $  (αύξηση: 36% έναντι 2010) 

- Προϊόντα ενέργεια, μηχανήματα και εξοπλισμός, χημικά 

- Σημαντικότεροι εταίροι Ρωσία (29,1%), Γερμανία (8,5%), Κίνα (6%), Πολωνία(4,8%), 
Καζακστάν  (4,5%) 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (απόθεμα) 
 
 
                                                         
Αυτόνομη Δημοκρατία Κριμαίας (ΑΔΚ) 
Περιοχή Οδησσού 

49,30 δις $  
Κυριότεροι ξένοι επενδυτές: Κύπρος (25,6%), Γερμανία (15%), 
Ολλανδία (9,8%), Ρωσία (6,7%), Αυστρία (6,5%),  Hν. Βασίλειο 
(5,9%), Γαλλία (4,1%) 
18,4 εκ. $ (Ολλανδία, Κύπρος, Ελβετία) α΄6ηνο 2010: 1,04 δις. 
2010: 72,7 εκ. $ (αύξηση 15%) 

ΕΕ-Ουκρανία (υπό διαπραγμάτευση) Εκτενής και Ολοκληρωμένη Ζώνη  Ελευθέρων Συναλλαγών 
«DCFTA»  

Άμεσο Εξωτερικό Χρέος 24,5  δις $ 

Πηγή: Γρ. ΟΕΥ Πρεσβείας Κιέβου 

Εξέλιξη οικονομίας – Εξωτερικό εμπόριο – Επενδύσεις 
Κατόπιν μιας δεκαετίας υψηλής ανάπτυξης, η ουκρανική οικονομία επηρεάστηκε ιδιαιτέρως 

από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Τον Οκτώβριο 2008 η κυβέρνηση προσέφυγε σε 
δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 16,4 δις $ από το ΔΝΤ, το οποίο αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο 2010 
από νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 15,15 δις $, διάρκειας 29 μηνών. To 2011 υπήρξαν 
τάσεις σταθεροποίησης της  οικονομίας και ανάπτυξης με ρυθμό αύξησης  +5,2%. 

Aποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου από τις 16.05.2008.  
Με την ευκαιρία της ανάληψης της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

Ποδοσφαίρου (EURO), από κοινού με την Πολωνία το 2012,  οι ουκρανικές αρχές έχουν εξαγγείλει 
φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού όλων των βασικών υποδομών της χώρας. Χωρίς 
διαγωνισμό, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα μπορούν να γίνονται 
οι κρατικές προμήθειες υλικών, εργασιών και υπηρεσιών από την Εθνική Υπηρεσία για την 
Προετοιμασία και τη Διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2012 
στην Ουκρανία, που θα λάβει χώρα στις πόλεις Κίεβο, Donetsk, Lviv και Kharkiv.  
Οι διαγωνισμοί όμως έγιναν με απ’ ευθείας αναθέσεις, χωρίς διαδικασία διεθνών 
διαγωνισμών. 

Μεταξύ Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (με μέλη τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την 
Ελβετία και το Λιχτενστάιν) και Ουκρανίας, υπεγράφη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, η οποία 
αφορά σε θέματα εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, επενδύσεων, διευκολύνσεως εμπορίου, 
ανταγωνισμού, προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και κρατικών προμηθειών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει υπέρ της επιβολής ποσοστώσεων στις εξαγωγές 
σιτηρών μέχρι 31.3.2011, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Γεωργίας είχε δηλώσει ότι δεν ανέμενε 
σχετικές κυρώσεις από τον ΠΟΕ. 

Το εξωτερικό εμπόριο Το 2011 το Γενικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας βρέθηκε σε σαφώς 
βελτιωμένη θέση έναντι του 2010. Επί όγκου εμπορικών συναλλαγών ύψους 151 δις $, (+34,64% 
σε σχέση με το 2010)  τα 82,6  δις $ αφορούσαν εισαγωγές (αύξηση κατά 36% έναντι 2010)  και  
68,4 δις $ αφορούσαν Oυκρανικές εξαγωγές (αύξηση κατά 33,1% έναντι του 2010). Αποτέλεσμα 
ήταν  το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου να αυξηθεί κατά 52% σε σχέση με το 2010 και να ανέλθει 
σε 14,2 δις. $. 

Τα γενικά αποθέματα επενδύσεων  την 1.1.2012 ανήλθαν σε 49,30 δις $ έναντι 44,708 δις $ το 
2010. Η Κύπρος κατέχει την πρώτη θέση με 25,6% (επανεπενδύσεις - ουκρανικά και άλλα  
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κεφάλαια) και ακολουθούν η  Γερμανία (15%), η Ολλανδία (9,8%), η Ρωσία (6,7%), η Αυστρία 
(6,5%),κλπ. Η διεθνής οικονομική κρίση άρχισε  να επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις  από το 
δεύτερο 6μηνο του 2009. Το 2010 όμως υπάρχουν ενθαρυντικά δείγματα ανάκαμψης. 
H Ουκρανία βρίσκεται στην 38η θέση μεταξύ των πελατών μας με το 0,4% του συνόλου των 
εξαγωγών μας και την 35η μεταξύ των προμηθευτών μας. 
Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας  
Συμφωνίες Έναρξη ισχύος 

Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
Σύγκληση 4

ης
 συνόδου Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής 

Σύγκληση 5
ης

 συνόδου Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπής 

15.01.1992 
Κίεβο, 7-8 Ιουνίου 2006 
Αθήνα,13.7.2011 

Προώθησης και αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων 04.01.1997 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 26.09.2003 

Εμπορικής Ναυτιλίας 14.03.2002 

Διεθνών Οδικών Μεταφορών 21.02.2000 

Αεροπορικών Μεταφορών – Βάσει αυτής, τον Μάιο 2010, η Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας όρισε την Aegean Airlines για την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων 
Αθήνα – Κίεβο – Αθήνα.   
Νέα συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα στις 6.10.2011.  

16.07.2002 

Συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού 17.01.1998 

Συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας. (Νέο προτεινόμενο σχέδιο από 
ουκρανικής πλευράς απερρίφθη από  ΥΠΑΑΤ καθώς υπάρχουσα Συμφωνία 
καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας)   

17.08.1999 

Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων 07.03.2002 

Μνημόνιο κατανόησης για την προώθηση άμεσων διμερών επενδύσεων 
υπεγράφη μεταξύ “Invest in Greece S.A.” και “State Agency for Investment and National 

Projects of Ukraine” στις 6.10.2011 

06.10.2011 

Μνημόνιο Προστασίας Δικαιωμάτων Καταναλωτή (Ουκρανική πλευρά 
απέστειλε αντισχέδιο στις 24.11.2012. Το επεξεργασμένο από τις ελληνικές αρχές  
ελληνικό αντισχέδιο απεστάλη στην ουκρανική πλευρά πρόσφατα) 

 

Στο περιθώριο της υπουργικής διασκέψεως του ΟΑΣΕ, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών  και των ταχυδρομείων μεταξύ Ελλάδος-Ουκρανίας (Αθήνα, 
1/12/2009). 
Διμερές Εμπόριο: Ο όγκος του διμερούς εμπορίου κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος το 
2011 στα 316,2 εκατ. € (+19,2% σε σχέση με το 2010), εκ των οποίων τα 115 εκ. €, αφορούσαν 
Ελληνικές εξαγωγές ( +75,7% σε σχέση με το 2010) και 200 εκατ. € Ελληνικές εισαγωγές 
προελεύσεως Ουκρανίας (+0,6% σε σχέση με το 2010) με αποτέλεσμα να περιορισθεί το έλλειμμα 
του εμπορικού μας ισοζυγίου κατά -36,8% (84 εκατ €). H αύξηση των εξαγωγών μας το 2011   
οφείλετο κυρίως στην απότομη αύξηση των ελαίων πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, που από 
2,4 εκ.  ευρώ έφθασαν τα 45,1 εκ. ευρώ).  

Η Ελλάδα εξάγει προς την Ουκρανία κυρίως νωπά φρούτα, καπνά, αλουμίνιο και προϊόντα 
αυτού, ενώ εισάγει πλατέα προϊόντα έλασης σιδήρου και χάλυβα και προϊόντα πετρελαίου.    

Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδος-Ουκρανίας  
  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Εξαγωγές  69,4 98,76 96,58 58,67 66,004 115,991 (+75,7%) 

Εισαγωγές 213 284,51 477,11     196,263 199,324 200,277(+0,6%) 

Όγκος Εμπορίου 282,4 383,27 573,69 254,93 265,724 316,268 (+19,2%) 

Εμπορικό Ισοζύγιο -143,6 -185,75 -380,53 -140,59 -133,32 -84,286 (-36,8%) 
 Πηγή: ΕΣΥΕ    (αξία σε εκ. €) 
 

 12μηνο 2010 12μηνο 2011 

Εξαγωγές 66,00 115,991(+75,7%) 

Εισαγωγές 199,324 200,277 (0,6% 

Όγκος Εμπορίου 265,324 316,268 (+19,2%) 

Εμπορικό Ισοζύγιο -133,324 -84,84 (36,8%) 
                         Πηγή: ΕΣΥΕ (αξία σε εκ. €) 

 
 To  2011, η Ουκρανία ήταν ο 34ος, κατά σειρά, προμηθευτής μας παγκοσμίως και ο 47ος 
αγοραστής ελληνικών προϊόντων. 
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Κυριότερα εξαγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα 

Πηγή: ΕΣΥΕ    (αξία σε €) 

Επισκέψεις-Συναντήσεις: Κατά τη διμερή συνάντηση (1.12.2009) του πρώην Πρωθυπουργού κ. 
Παπανδρέου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας κ. Poroshenko, στο περιθώριο της 17ης 
Υπουργικής Συνόδου  του ΟΑΣΕ (Αθήνα, 1-2.12.2009), ο Ουκρανός Υπουργός δήλωσε ότι οι 
διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και κάλεσε Έλληνες επενδυτές να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον. Κατά την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου, κ. Ιανουκόβιτς, στην Ελλάδα (6-7  
Ιουνίου 2010), ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια, 
συμφωνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στον τομέα των μεταφορών 
και του τουρισμού. 

Πραγματοποίηση της 5ης συνόδου της ΜΔΕ Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής 
και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδος – Ουκρανίας (13.07.2011) 

 Οι εργασίες της 5ης συνόδου πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα και υπεγράφη σχετικό  
Πρωτόκολλο. Στο περιθώριο των εργασιών ο Υφυπουργός κ. Δημήτριος Δόλλης συναντήθηκε με 
τον Ουκρανό Υφυπουργό Υποδομών και Συμπρόεδρο κ.  Vladimir Korniienko. 
       Πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας κου Victor 
Yanukovych στην Αθήνα από 6-8 Οκτωβρίου 2011 και οργανώθηκε Business Forum με 
Ουκρανούς επιχειρηματίες. 

Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων-επενδύσεων είναι περιορισμένη, ενώ ο δυναμισμός 
που κατεγράφετο μεταξύ των ετών 2005 και 2007 διεκόπη από την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Ουκρανίας, το σύνολο των εισερχομένων από 
την Ελλάδα στην Ουκρανία ξένων άμεσων επενδύσεων ανερχόταν την 1.1.2010 σε 310 εκ. $. Στην 
πραγματικότητα, όμως, οι ελληνικών συμφερόντων επενδύσεις υπερβαίνουν τα 700 εκ. $. 

Μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ουκρανική αγορά 
συγκαταλέγονται οι: Eurobank – Universal, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank – Astra, Marfin Bank,  
Όμιλος Μηχανική, Alumil, Balkan, Etem, Profilco, Yioula (παραγωγή υαλικών). 

Στον τραπεζικό τομέα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες 
για δραστηριοποίηση στην Ουκρανία, μέσω εξαγορών ουκρανικών τραπεζών (Eurobank, Τράπεζα 
Πειραιώς, Alpha Bank).  

Το ελληνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συντονίζει, ως φορέας 
υλοποίησης, αναπτυξιακές δράσεις στην Ουκρανία και την Μολδαβία.  

Οι ουκρανικές επενδύσεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και συνεπώς δεν 
είναι διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με το Νόμο της Ουκρανίας "Περί κρατικών στατιστικών". 

Όσον αφορά στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, εκτελούνται  εργασίες συντήρησης και 
επισκευής αρκετών ελληνικών πλοίων σε ουκρανικά ναυπηγεία (κυρίως της Σεβαστούπολης). 
Υπάρχουν 10 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή αρμοδιότητος του 
Γραφείου ΟΕΥ Γενικού Προξενείου Οδησσού, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με παροχή 
υπηρεσιών επάνδρωσης πλοίων (έγγραφο 171499/17.12.2010 Γρ. ΟΕΥ Οδησσού). 
Προοπτικές Συνεργασίας Ελλάδος-Ουκρανίας:  
Ενίσχυση ελληνικών εξαγωγών, λόγω μεγέθους της αγοράς, σε μεγαλύτερη γκάμα ελληνικών 
προϊόντων, όπως: τρόφιμα (φρούτα, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, κατεψυγμένα ψάρια, ελαιόλαδο, 
ελιές, γαλακτοκομικά, κρασιά), οικοδομικά υλικά όπως (μάρμαρο, προϊόντα αλουμινίου, μονωτικά, 
υδραυλικά, είδη υγιεινής, ενδύματα, υποδήματα, καλλυντικά). 
Ενδυνάμωση των ελληνικών επενδύσεων στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, στον 
ναυτιλιακό τομέα (κρουαζιέρες), στην γεωργία, στην βιομηχανία (π.χ. μονάδες αλουμινίου). 

Εξαγωγές 2011 115.991.172 % Εισαγωγές 2011 200.277.0911 % 

Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά  45.052.425 39,10 

πλατέα προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβες 56.424.044 28,17 

Φρέσκα φρούτα , βερίκοκα, 
κεράσια, ροδάκινα 8.321.976 7,21 Λάδια από πετρέλαιο 23.438.6929 11,70 
Άνθρακες,  φυσικές ορυκτές 
ύλες 5,175.748 4,46 Λιγνίτες 13.313.855 6,64 
Φρέσκα φρούτα, φράουλες 
βατόμουρα 5.064.631 4,36 Καλαμπόκι 10.974.923 5,47 
Τσιμέντα, κονιάματα, 
σκυροδέματα 3.589.397 3,09 Χονδρόσυρμα από σίδηρο 10.903.456 5,44 

Σωλήνες από χαλκό 3.307.476 2,90 Κουκιά σόγιας 10.546.302 5,26 

Αεροσκάφη με κινητήρα 3.255.528 2,80 Σιδηροκράματα 9.362.091 4,67 

ΣΥΝΟΛΟ  63,924 ΣΥΝΟΛΟ  67,35 
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Ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος Ουκρανών τουριστών στην Ελλάδα, λόγω του μικρού ακόμη 
τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα.To 2010 o αριθμός Ουκρανών τουριστών προς Ελλάδα 
υπερδιπλασιάσθηκε και έφθασε τους 63.000 άτομα, έναντι 25.000 το 2009, ενώ οι θεωρήσεις 
τετραπλασιάσθηκαν σχεδόν. Το 2011 ι ο αριθμός Ουκρανών τουριστών υπερέβη  τους 100.000. 
Ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης λόγω του ενδιαφέροντος εταιρειών για συνεργασία. 
Ανάληψη έργων στον κατασκευαστικό τομέα σε έργα υποδομής οδοποιϊας (περιφερειακός Κιέβου)  
,έργα σταθμών τραίνων ταχείας κυκλοφορίας και άλλα έργα υποδομών. Λόγω όμως αδιαφάνειας 
και πολυπλοκότητας των διαδικασιών,ο μόνος τρόπος που δύνανται Ελληνικές εταιρείες να 
συμμετάσχουν σε έργα είναι μέσω κοινοπραξιών με διεθνείς Ομίλους και Ουκρανούς συνεργάτες. 
Συνεργασία στον γεωργικό τομέα και τομέα τροφίμων , εφόσον επιτραπεί ελεύθερα η αγορά 
γεωργικής γης από ξένους επενδυτές, και η  μεταφορά τεχνογνωσίας στους ανωτέρω τομείς για, 
προμήθεια χημικών, υλικών συσκευασίας , εξοπλισμού, τεχνογνωσίας σε σπόρους και βιομηχανίας 
τροφίμων. 
Ενίσχυση συνεργασίας στον τομέα  αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ναυτιλιακών 
μεταφορών με σκοπό την ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα και διευκόλυνση 
των μεταφορών προϊόντων προς Ουκρανία, εξέταση ενδυνάμωσης ‘logistics’ , ’ interconnection’  
σιδηροδρομικών γραμμών.    
Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε προγράμματα Παγκόσμιας Τράπεζας ,EBRD, E-E (ΕNPI). 
Ιωάννης Μάρκος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  
Νικόλαος Δούκας, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 


