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 Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί ανθρώπινες 

απώλειες, έχει εκτοπίσει εκατομμύρια Ουκρανών και έχει καταστρέψει κρίσιμες υποδομές 

της χώρας. Η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή της 

ρωσικής επίθεσης και θα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την Ουκρανία και τον ουκρανικό 

λαό για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της 

εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η αποχή από την χρήση βίας 

ή την απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του 

διεθνούς δικαίου και αδιαπραγμάτευτες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

 Ο πρωταρχικός στόχος της ανοικοδόμησης θα πρέπει να είναι ο μετασχηματισμός της 

οικονομίας και της κοινωνίας της Ουκρανίας, εκσυγχρονίζοντας όχι μόνο τις υποδομές της 

αλλά και τους οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, ανοίγοντας 

το δρόμο για την ένταξή της στην ΕΕ. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία ένταξης της 

Ουκρανίας στην ΕΕ για μεταρρυθμίσεις. Ειδικότερα, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και για την λογοδοσία. 

 Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει τεράστιες ανάγκες για έκτακτη ανθρωπιστική 

βοήθεια, στις οποίες η χώρα μας έχει ανταποκριθεί σε κάθε βήμα, παρέχοντας 

ιατροφαρμακευτικές προμήθειες, τρόφιμα, ένδυση, θέρμανση, εξοπλισμό προσωρινής 

στέγασης και άλλα. Το συνολικό ύψος της ανθρωπιστικής βοήθειας σε είδος που έχει 

παράσχει η Ελλάδα στην Ουκρανία, έως αυτή την στιγμή, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7 

εκατ. ευρώ. Επιπλέον της βοήθειας σε είδος, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει στη 

UNICEF, σε δράσεις για τα παιδιά εντός της Ουκρανίας, καθώς και στην UN Refugee 

Agency, σε δράσεις για την στήριξη Ουκρανών προσφύγων στην Μολδαβία. Ακόμη, η 

χώρα μας έχει φιλοξενήσει προσωρινά περίπου 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες, 

παρέχοντάς τους δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. 

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι το 49,74% (5.754.824 τόνοι) 

του συνολικού όγκου αγαθών που εξάγεται από την Ουκρανία αυτή την στιγμή, διακινείται 

μέσω στόλων ελληνικών συμφερόντων. 
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 Το μεγάλο ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της χώρας, 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υλικές και θεσμικές υποδομές που θα 

επιτρέψουν στην Ουκρανία να ακολουθήσει την εκσυγχρονιστική της πορεία. Η Ελλάδα 

δηλώνει παρούσα και σε αυτή την προσπάθεια. Ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. Υπουργός 

Εξωτερικών έχουν δεσμευθεί ρητώς για την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στην 

ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. 

 Οι εκτιμήσεις για το κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας ποικίλουν, από 349 δισ. δολ. 

ΗΠΑ (εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας), μέχρι 1,1 τρισ. δολ. ΗΠΑ (εκτιμήσεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), το οποίο αυξάνεται καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται. 

Αν και η διάρκεια του εν εξελίξει πολέμου παραμένει σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας, 

έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός της ανασυγκρότησης. Η Ουκρανία έχει ήδη εξασφαλίσει 

δέσμευση από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τις χώρες της Ομάδας των G7 και από Διεθνή 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για σημαντική οικονομική στήριξη με σκοπό την ταχεία 

ανασυγκρότηση. 

 Το ενδιαφέρον της ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η ταχεία 

και βιώσιμη ανοικοδόμηση και ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της Ουκρανίας, αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξή της στην Ένωση. Στο πνεύμα αυτό 

κινείται και το Σχέδιο Ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, το οποίο έχει εκπονηθεί από την ίδια 

την χώρα και παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2022 στην Διάσκεψη του Λουγκάνο.  

 Η ανοικοδόμηση θα πάρει χρόνο - πολλά σχέδια αναφέρουν 10 χρόνια - αλλά η επ' 

αόριστον συνέχιση της βοήθειας θα υπονόμευε την ικανότητα της Ουκρανίας να επιτύχει 

αυτάρκεια. Η δρομολόγηση των διαδικασιών ανοικοδόμησης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, 

παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται ο πόλεμος. Η επικρατούσα λογική είναι ότι όσο πιο 

λειτουργική είναι η ουκρανική οικονομία κατά τον τερματισμό του πολέμου, όποτε αυτός 

επέλθει, τόσο λιγότεροι πόροι θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση της χώρας. Με βάση 

της δεσμεύσεις της διεθνούς κοινότητας, αναμένεται μεγάλη εισροή κεφαλαίων στην 

Ουκρανία κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο θα υποστηρίξει υψηλό 

ρυθμό ανάπτυξης και θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την 

οικονομική δραστηριοποίηση. 

 Η χώρα μας επιθυμεί να δώσει δυναμικό παρόν, τόσο κατά την ανασυγκρότηση, όσο και 

στην μελλοντική ειρηνική εποχή ανάπτυξης της Ουκρανίας. Στην προσπάθεια αυτή, είναι 

σημαντική η συμμετοχή και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, 

προκειμένου η συνεισφορά μας να έχει την μεγίστη δυνατή εμφάνεια και να συμβάλει στην 

περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.  

 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή σύσκεψη με αντικείμενο την αποτύπωση των 

δυνατοτήτων της ελληνικής συμμετοχής στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στην χώρα 

μας, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και φορείς με συσσωρευμένη εμπειρία και συγκριτικό 

πλεονέκτημα, σε τομείς που θα έχουν κεντρική θέση στην διαδικασία ανοικοδόμησης της 

Ουκρανίας. Τέτοιοι τομείς είναι οι ενεργειακές υποδομές, οι κατασκευές, η ναυτιλία, η 

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός κλπ.  
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 Αποσκοπούμε να παράσχουμε στοχευμένη πληροφόρηση στους φορείς δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, ώστε να αξιολογήσουν από πλευράς τους, τις προοπτικές 

δραστηριοποίησής τους στην μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Επιπλέον, 

προσβλέπουμε να παράσχουμε πληροφόρηση αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τις 

προκλήσεις που παρουσιάζουν οι διάφορες δυνητικές μορφές δραστηριοποίησης τους. 

Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στις δυνατότητες συγχρηματοδότησης 

έργων/δράσεων που έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί (ΕΕ, ΕΤΕπ, 

ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.), αλλά και στις επιλογές συνεργασίας δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα ή και σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς άλλων χωρών (Global 

Gateway) για την από κοινού υλοποίηση έργων. 

 Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις για τα διάφορα σχέδια 

συντονισμού της διαχείρισης της βοήθειας στο πλαίσιο μιας «Διεθνούς Πλατφόρμας 

Συντονισμού», τις χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και τους σχεδιασμούς των επιχειρήσεων και φορέων άλλων χωρών και την 

πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία.  

 


