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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Διμερές Εμπόριο
Ουκρανίας

Η  Ουκρανία αποτελεί μία χώρα στην 
Ανατολική Ευρώπη, που ιδρύθη-
κε το 1991 μετά την διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Με βάση την 

έκταση, είναι η μεγαλύτερη χώρα που βρί-
σκεται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, συνο-
ρεύει με την Ρωσία, την Λευκορωσία, την 
Πολωνία, την Σλοβακία, την Ουγγαρία, την 
Ρουμανία και την Μολδαβία. Η Ουκρανία δι-
αθέτει πλούσιο έδαφος και ευνοϊκό κλίμα, 
το οποίο σε συνδυασμό με την στρατηγική 
της θέση, την καθιστούν αρκετά ελκυστική.  

Αν και ήταν συνήθως γνωστή ως η βιο-
μηχανική βάση της Σοβιετικής Ένωσης, η 

γεωργία αποτελεί ένα μεγάλο μέρος τής 
οικονομίας τής Ουκρανίας, καθώς η χώρα 
αποτελεί παγκόσμιο παραγωγό διαφόρων 
καλλιεργειών, όπως το σιτάρι και το καλα-
μπόκι, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον μεγα-
λύτερο παραγωγό ηλιέλαιου παγκοσμίως.

Ο πληθυσμός τής Ουκρανίας το 2020 
υπολογίστηκε 41,51 εκατομμύρια, ενώ το 
ΑΕΠ έφθασε τα 148,95 δις. Το ΑΕΠ τής 
χώρας έχει μειωθεί σημαντικά το διάστη-
μα 2013 – 2020, με την συνολική συρρί-
κνωση να ανέρχεται στο 14%.

Πορεία ΑΕΠ Ουκρανίας 2013 – 2020 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: Statista

Το παρόν άρθρο αποτελεί το Γ’ Μέρος του Διμερούς Εμπορίου Ρωσίας – ΕΕ – Ουκρανίας 
και πραγματεύεται τις εμπορικές σχέσεις της Ουκρανίας με την παγκόσμια αγορά και με 
βασικούς εταίρους εκτός ΕΕ και Ρωσίας (έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενα τεύχη).
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Πορεία Εμπορικού Ισοζυγίου Ουκρανίας 2012 – 2021 (σε δις €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Το Εμπορικό Ισο-
ζύγιο της χώρας 
είναι ελλειμματικό 
διαχρονικώς, με 
μοναδική εξαίρεση 
το 2015, όπου οι 
εξαγωγές ξεπέρα-
σαν τις εισαγωγές 
και το πλεόνασμα 
ανήλθε στα € 550 
εκατ. Το έλλειμμα 
το 2021 υπολογί-
στηκε € 3,45 δις, 
μειωμένο κατά 72% 
συγκριτικώς με το 
2012. 

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Μερίδια εταίρων Ουκρανίας

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται τα μερίδια τόσο των εισαγωγικών, όσο και 
των εξαγωγικών εταίρων της Ουκρανίας για το έτος 2021. 
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Τους ισχυρότερους οικονομικούς και 
εμπορικούς δεσμούς, η Ουκρανία τους 
έχει αναπτύξει με την Ε.Ε., την Κίνα, την 
Ρωσία και την Τουρκία και αφορούν τόσο 
στις εισαγωγές της, όσο και στις εξαγω-
γές της. 

Ωστόσο υπάρχουν κι άλλες χώρες που 
τα τελευταία έτη κερδίζουν μερίδιο επί 
των συνολικών εισαγωγών ή εξαγωγών 
της Ουκρανίας. 

Συγκεκριμένα, στους εισαγωγικούς 
εταίρους συμπεριλαμβάνεται επίσης η 
Λευκορωσία με μερίδιο 6% και οι ΗΠΑ με 
4%. 

Αντιστοίχως στους υπόλοιπους εξαγω-
γικούς εταίρους συγκαταλέγονται η Ινδία 
με 4%, και η Ολλανδία και η Αίγυπτος με 
3%. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί αναλυτι-
κά το διμερές εμπόριο της Ουκρανίας με 
τους βασικότερους εξαγωγικούς και ει-
σαγωγικούς εταίρους, καθώς και οι σχέ-
σεις που έχει αναπτύξει η Ουκρανία με 
τις χώρες αυτές την τελευταία δεκαετία. 

Η ανάλυση αυτή αφορά στις χώρες: 
Κίνα, ΗΠΑ, Τουρκία, Ινδία (η Ε.Ε., η Ρω-
σία και η Λευκορωσία έχουν αναπτυχθεί 
σε προηγούμενα τεύχη). 

Διμερές Εμπόριο Ουκρανίας – 
Κίνας

Κατά την διάρκεια των τριών δεκαετιών 
τής ανεξαρτησίας τής Ουκρανίας, οι φυ-
σικοί πόροι, η αμυντική βιομηχανία και 
η τοποθεσία της χώρας έχουν σχηματίσει 
ένα αυξανόμενο μερίδιο των στρατηγικών 
συμφερόντων της Κίνας. Από το 2008 οι 
δύο χώρες έχουν οικοδομήσει ισχυρούς 

δεσμούς. Μάλιστα το 2019 η Κίνα απο-
τελούσε τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
τής Ουκρανίας με εμπορικό κύκλο ερ-
γασιών € 14,6 δις, αντικαθιστώντας την 
Ρωσία, η οποία αποτελούσε ισχυρό εταί-
ρο της Ουκρανίας πριν την εξεταζόμενη 
δεκαετία. 

Το εμπορικό ισοζύγιο Ουκρανίας – Κί-
νας είναι εμφανώς ελλειμματικό για το  
διάστημα 2012 – 2021, με το έλλειμμα το 
2021 να ανέρχεται στα € 2,24 δις. Διαχρο-
νικώς το έλλειμα έχει σημειώσει σημα-
ντική συρρίκνωση, καθώς το 2012 υπολο-
γιζόταν σε € 4,76 δις. 

Οι εισαγωγές τής Ουκρανίας από την 
Κίνα έχουν παρουσιάσει αρκετές αυξο-
μειώσεις το εξεταζόμενο διάστημα, με 
την συνολική ανάπτυξη να ανέρχεται στο 
46%. 

Η μέση αξία των εισαγωγών το διάστη-
μα αυτό υπολογίστηκε σε € 5,9 δις, ενώ η 
υψηλότερη αξία παρουσιάστηκε το 2021, 
ύψους περίπου € 9 δις. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η μέση αξία 
των προϊόντων που εισάγει η Ουκρανία 
από την Κίνα (ταξινομημένα με βάση την 
αξία τους το 2021).  

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουκρανίας – Κίνας 2012 – 2021 (σε δις €) 
Εισαγωγές Ουκρανίας από την Κίνα και εξαγωγές προς την Κίνα

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 
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Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα αποτελούν 
το βασικότερο αγαθό που εισάγει η Ου-
κρανία από την Κίνα, με μέση αξία κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο περίπου € 1,6 
δις. Ακολουθούν οι μηχανικές συσκευές 
/ πυρηνικοί αντιδραστήρες και οι πυρηνι-
κοί αντιδραστήρες με υψηλή επίσης μέση 
αξία ύψους € 985 εκατ. 

Αναφορικώς με τις εξαγωγές τής Ου-
κρανίας στην Κίνα, φαίνεται πως έχουν 
αναπτυχθεί ραγδαία την εξεταζόμενη πε-
ρίοδο, αφού από € 1,38 δις το 2012, το 
2021 έφτασαν τα € 6,76 δις. 

Τα προϊόντα που εξάγει κυρίως η Ου-
κρανία προς την Κίνα είναι κατά κύριο 
λόγο μεταλλεύματα, μέσης αξίας € 1,2 
δις, καθώς και δημητριακά, τα οποία άλ-
λωστε αποτελούν μεγάλο μέρος τής συνο-
λικής παραγωγής της. 

Μέση αξία εξαγόμενων αγαθών προς την Κίνα 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 
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Διμερές Εμπόριο Ουκρανίας – Τουρκίας 

Η Τουρκία αναγνώρισε την ανεξαρτησία 
τής Ουκρανίας στις 16 Δεκεμβρίου 1991. 
Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο 
χωρών εγκαθιδρύθηκαν στις 3 Φεβρου-
αρίου 1992. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκί-
ας και Ουκρανίας απέκτησαν καθεστώς 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με την 
σύσταση του Στρατηγικού Συμβουλίου 
Υψηλού Επιπέδου (HLSC) το 2011. Για την 
ενίσχυση των οικονομικών και ανθρωπι-
στικών δεσμών, το καθεστώς χωρίς δια-

βατήρια μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2017. 

Οι επενδύσεις από περίπου 600 τουρ-
κικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ουκρανία, ανέρχονται σε $ 3 δις 
(συμπεριλαμβανομένων των επενδύσε-
ων μέσω τρίτων χωρών). Η συνολική αξία 
των έργων που ανέλαβαν τουρκικές κα-
τασκευαστικές εταιρείες, ανέρχεται σε $ 
6,28 δις.

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουκρανίας – Τουρκίας 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές Ουκρανίας από την Τουρκία και εξαγωγές προς την Τουρκία

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η 
αξία των εξαγωγών τής Ουκρανίας προς 
την Τουρκία είναι διαχρονικώς μεγαλύ-
τερη, σε σχέση με την αξία των εισαγω-
γών της. Το 2020, το εμπορικό ισοζύγιο 
των δύο αυτών χωρών για πρώτη χρονιά 
σχεδόν ισοσκελίστηκε, καθώς οι εισα-
γωγές μειώθηκαν αρκετά. 

Η Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, είναι ένας από τους τρεις 
πιο σημαντικούς εταίρους τής Ουκρα-
νίας βάσει τής αξίας που σημειώθηκε 
για το έτος 2021.

Η αξία των εισαγωγών σημειώνει 
μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9% για 
την δεκαετία 2012 – 2021. Η μεγαλύ-
τερη μεταβολή σημειώθηκε το 2019, 
όταν η αξία των εισαγωγών τής Ου-
κρανίας αυξήθηκε πάνω από 44% και 
διαμορφώθηκε στα € 2,09 δις.

Η Τουρκία πέραν του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζει στις εισαγω-
γές τής Ουκρανίας, αποτελεί επίσης 
σημαντικό εταίρο στις εξαγωγές της, 
αφού επιλέγει να εισάγει πλήθος από 
τα προϊόντα που η Ουκρανία παράγει ή 
εμπορεύεται.

Ειδικότερα, η Ουκρανία εξήγαγε το 
2021 στην Τουρκία προϊόντα ύψους € 
3,38 δις (αύξηση 60% σε σχέση με το 
2020).  Η αξία των εξαγωγών ακολού-
θησε θετική πορεία για την δεκαετία, 
με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%. 

Παρακάτω παρατίθενται τα δέκα 
προϊόντα που σημείωσαν την μεγαλύ-
τερη μέση αξία για την συγκεκριμένη 
δεκαετία.
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Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων από την Τουρκία (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Τα βρώσιμα φρούτα και λαχανικά είναι 
διαχρονικώς η πρώτη κατηγορία προϊ-
όντων που η Ουκρανία εισάγει από την 
Τουρκία, με μέση αξία τα €164 εκατ.  Ακο-
λουθεί η κατηγορία των μηχανημάτων & 
μηχανικών συσκευών καθώς και η κατηγο-
ρία των μηχανοκίνητων οχημάτων, με μέση 
αξία €130 εκατ. και €113 εκατ. αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά στα προϊόντα που εξάγει η 
Ουκρανία στην Τουρκία, η κατηγορία «σίδε-
ρο και ατσάλι» κατακτά την πρώτη θέση, με 
μέση αξία τα €1,1 δις. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία σημείωσε μερίδιο άνω του 45% για 
επτά από τα δέκα έτη που μελετώνται, γεγο-
νός που δείχνει την μεγάλη σημασία της. 

Ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες, 
με τα δημητριακά να αποτελούν επίσης 
πολύ σημαντικό αγαθό που εξάγεται από 
την Ουκρανία, με μέση αξία για την δεκα-
ετία € 247 εκατ. 

Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων προς Τουρκία 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 



= =58 exportnews.gr 59

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διμερές Εμπόριο Ουκρανίας – Ινδίας 

Οι εμπορικές σχέσεις Ινδίας - Ουκρα-
νίας και η οικονομική συνεργασία, ανα-
πτύχθηκαν στην βάση της μακροχρόνιας 
φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, ακόμα και 
όταν η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιε-
τικής Ένωσης. Χρονιά–σταθμός για τις 
δύο χώρες αποτέλεσε το 1992, όταν υπο-
γράφηκε η Συνθήκη για την Φιλία και την 
Συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ουκρανίας, 
παρέχοντας σημαντική ώθηση στις εμπο-
ρικές σχέσεις τους.

Οι κυβερνήσεις των δύο χωρών συμμε-
τέχουν στις συνεδριάσεις τής Ουκρανικής 
Διακυβερνητικής Επιτροπής τής Ινδίας, η 
οποία διεξάγει την Σύνοδο του Μεικτού 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ουκρανίας 
– Ινδίας. Αυτό ωθεί τις εμπορικές σχέ-
σεις των δύο χωρών, με αποτέλεσμα την 
ενεργή συμμετοχή  επιχειρήσεων  σε ση-
μαντικούς τομείς.

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουκρανίας – Ινδίας 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές Ουκρανίας από την Ινδία και εξαγωγές προς την Ινδία

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Όπως φαίνεται και πα-
ραπάνω, η Ινδία αποτελεί 
έναν σημαντικό εξαγωγι-
κό εταίρο της Ουκρανίας, 
ωστόσο οι εισαγωγές από 
την συγκεκριμένη χώρα 
δεν παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. 

Η πορεία της αξίας των 
εξαγωγών της Ουκρανίας 
προς την Ινδία, αν και χα-
ρακτηρίζεται από αρκετές 
διακυμάνσεις, σημείωσε 
θετικό μέσο ρυθμό μετα-
βολής ύψους 3%. Το 2021 
ξεπέρασε τα € 2,12 δις, 
αριθμός ρεκόρ για την δε-
καετία, σημειώνοντας συ-
νολική ανάπτυξη 19%, ενώ 
το πλεόνασμα για το 2021 
εκτιμήθηκε στο € 1,33 δις. 

Σε ό,τι αφορά στα κύρια 
προϊόντα που εξάγονται, η 
κατηγορία «Ζωικά ή φυτικά 
λίπη και έλαια και προϊόντα 
διάσπασής τους» διαθέτει 
την μεγαλύτερη μέση αξία 
για την δεκαετία με τιμή 
που ξεπερνά τα € 1,1 δις. Η 
κατηγορία αυτή έλαβε ση-
μαντικά μερίδια την συγκε-
κριμένη δεκαετία, με  μέσο 
μερίδιο 69%.

Έπειτα, οι παρακάτω εν-
νιά κατηγορίες σημείωσαν 
επίσης υψηλή μέση αξία 
την εξεταζόμενη περίοδο, 
με τα λιπάσματα να προ-
σεγγίζουν τα € 87 εκατ..
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Μέση αξία εξαγόμενων προϊόντων προς Ινδία 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 

Διμερές Εμπόριο Ουκρανίας – ΗΠΑ 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις με την Ουκρανία το 1991, μετά 
την ανεξαρτησία τής τελευταίας από την Σοβιετική Ένωση. 

Εμπορικό Ισοζύγιο Ουκρανίας – ΗΠΑ 2012 – 2021 (σε δις €)
Εισαγωγές Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και εξαγωγές προς τις ΗΠΑ

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: ITC (2022) 
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Οι ΗΠΑ διαχρονικώς αποτελούν έναν 
από τους βασικούς εταίρους τής Ουκρα-
νίας, κυρίως όσον αφορά στις εισαγωγές 
της, όπως φαίνεται και παραπάνω. Το 
εμπορικό ισοζύγιο Ουκρανίας – ΗΠΑ εμ-
φανίζεται ελλειμματικό για όλο το εξετα-
ζόμενο διάστημα, με το έλλειμμα να πα-
ραμένει περίπου  € 1,5 δις. 

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ έχουν ση-
μειώσει συνολική ανάπτυξη το διάστημα 

2012 – 2021 (ύψους 27%), ενώ η μέση 
αξία τους εκτιμήθηκε σε € 2,17 δις. Από 
το 2013 έως το 2015 φαίνεται πως οι ει-
σαγωγές τής Ουκρανίας είχαν καθοδική 
τάση, ωστόσο από το 2016 κι έπειτα πα-
ρατηρήθηκε σημαντική ανάκαμψη. 

Σχετικά με τα προϊόντα που εισάγονται 
από τις ΗΠΑ, τα ορυκτά καύσιμα αποτε-
λούν το βασικότερο αγαθό με μέση αξία 
514,75 δις, και τα οχήματα με 455,9 δις. 

Μέση αξία εισαγόμενων προϊόντων από ΗΠΑ 2012 – 2021 (σε εκατ. €)
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Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι η γεωπολιτική αστάθεια που 
επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προκα-
λέσει σοβαρές συνέπειες διεθνώς. Η διατα-
ραχή που έχει προκληθεί στις εμπορικές σχέ-
σεις τής Ουκρανίας με χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και της  παγκόσμιας κοινότητας, 
καταδεικνύουν την εύθραυστο χαρακτήρα τού 
παγκόσμιου εμπορίου.

Οι συνέπειες έχουν επηρεάσει έμμεσα και 
άμεσα σχεδόν κάθε χώρα του πλανήτη στους 
βασικούς τομείς της ενέργειας και της σίτισης, 
καθώς η Ουκρανία αποτελεί βασικό προμη-
θευτή σιδήρου και χάλυβα, ηλεκτρικών μηχα-
νημάτων αλλά και δημητριακών.

Πιο συγκεκριμένα, έχοντας αναλύσει το δι-
μερές εμπόριο της Ουκρανίας αποδεικνύεται 
πως διατηρεί μία αμοιβαία σχέση εξάρτησης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Ε.Ε. απο-
τελεί τον βασικότερο προορισμό των προϊό-
ντων τής Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα και τον 
σημαντικότερο προμηθευτή της. 

Επίσης πολύ σημαντική σχέση διατηρεί η 
Ουκρανία με την Κίνα, εισάγοντας το 14% των 
συνολικών αγαθών της και εξάγοντας το 13%, 
αντίστοιχα. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η Ρωσία, ενώ 
διαχρονικά αποτελούσε έναν από τους σημα-
ντικότερους εταίρους της Ουκρανίας, κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο το μερίδιο τόσο των εξα-
γωγών όσο και των εξαγωγών έχει μειωθεί. 

Όλοι οι μεγάλοι παίκτες του διεθνούς εμπο-
ρίου όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα , η ΕΕ και οι άλ-
λες χώρες που αναλύθηκαν στα προηγούμενα 
τεύχη, εμφανίζουν  μικρότερη ή μεγαλύτερη 
εξάρτηση με την Ουκρανία, και κατ’ επέκταση 
αποδεικνύουν την σπουδαιότητά της ως εμπο-
ρικού εταίρου. 


