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    ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

Θέμα: «Συνοπτικό μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων στις περιφέρειες 

δικαιοδοσίας Γενικού Προξενείου Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, 

Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και 

Σεβαστούπολη)» 

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 

 

Α- ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
 

1. 1. Συναντήσεις των Αρχών της Οδησσού με σειρά ξένων Αντιπροσωπειών 
  

Από τις αρχές Απριλίου και λόγω της εν εξελίξει κρίσης στην Ουκρανία, συνέχισαν να 

επισκέπτονται την Οδησσό επικεφαλής διπλωματικών αντιπροσωπειών στη χώρα καθώς 

και άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι. Έτσι, τις Αρχές της Οδησσού επισκέφθηκαν α) ο 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία, Πρέσβης Γιαν Τομπίνσκι, β) ο 

Αναπληρωτής Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία κ. Μάρτιν Ντέι, γ) ο 

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία κ. Τζέφρι Πάγιετ, ο Επιτετραμμένος της Φινλανδίας 

στην Ουκρανία κ. Γιούσσι Σόϊνι και ε) ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας κ. Καρλ 

Μπιλντ και ο Πρέσβης της χώρας Αντρέας φον Μπέκερατ. Αντικείμενο των συνομιλιών 

ήταν η τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Οδησσού καθώς και 

επιμέρους θέματα σχετικά με τη θεραπεία σημαντικών προβλημάτων, όπως η 

καταπολέμηση της διαφθοράς, η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών 

δεσμών, η αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων κ.ά. 

 

Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

1. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο 

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, η αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην 

Περιφέρεια Οδησσού αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 10,9%, σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τον μήνα Μάρτιο μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση προς 
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τον Φεβρουάριο. Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής οφείλεται στα θετικά 

αποτελέσματα που κατέγραψαν στο πρώτο τρίμηνο η παραγωγή αλεύρου (+14%), σιτηρών 

(+17,3%), και προϊόντων αλεύρου (+17,2%). Παράλληλα, μείωση της παραγωγής 

καταγράφηκε στην υφαντουργία, παραγωγή ενδυμάτων και προϊόντων από δέρμα (-8,8%) 

και τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-3,8%). 

2. Αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 2,4% 
 
Σύμφωνα με προσφάτως ανακοινωμένα στατιστικά στοιχεία, η αξία της αγροτικής 

παραγωγής στην Περιφέρεια Οδησσού αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 2,4%, 

σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου πέρυσι. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον 

πρώτο τρίμηνο του 2013 η συνολική αξία παραγωγής γάλακτος αυξήθηκε κατά 2,7% και 

ζωικού κεφαλαίου κατά 3,1%, όπου καταγράφεται αύξηση σε όλες τις επιμέρους 

κατηγορίες. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε μείωση της παραγωγής κρέατος κατά 1,3% και 

αυγών κατά 1,3%. 

 

3. Αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανεμπορίου 
 
Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Οδησσού ανήλθε, 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε UAH 12 δις. (περίπου € 1,1 δις) και εμφανίζεται 

αυξημένος κατά 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Από αυτό το ποσό, το 

39,1% αφορούσε τις οργανωμένες αλλά και «ανεπίσημες» «ανοικτές αγορές» (σημεία 

πώλησης που είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στην περιοχή) ενώ το υπόλοιπο 60,9% 

αφορούσε τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (αύξηση 2%). 

 

4. Οφέλη από την ενισχυμένη πρόσβαση ουκρανικών αγροτικών προϊόντων στην 
αγορά της Ε.Ε. 

 
Σύμφωνα με εκτίμηση του γνωστού διεθνούς οίκου «Fitch Ratings», η μείωση ή απάλειψη 

των δασμών για εξαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε., που ετέθη σε ισχύ 

μονομερώς από τις 23 Απριλίου από πλευράς της δεύτερης εξ’ αφορμής της επιδείνωσης 

της κατάστασης της ουκρανικής οικονομίας, αναμένεται να επηρεάσει θετικά στην 

ενίσχυση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Ουκρανίας και στη σταδιακή μείωση της 

εξάρτησης των Ουκρανών εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων από τις αγορές της Μέσης 

Ανατολής και της Ασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, όμως, και σε ότι αφορά στις 

βραχυπρόθεσμες προοπτικές, η οποιαδήποτε θετική επίδραση θα είναι περιορισμένη εξ’ 

αιτίας των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την τρέχουσα πολιτική και οικονομική 

κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και λόγω των ήδη ισχυρών δεσμών μεγάλων ουκρανικών 

εταιρειών αγροτικών προϊόντων (όπως λ.χ. οι MXP, Ukrlandfarming, Kernel, Avangard, 

Mriya) με τις αγορές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και των χωρών ΚΑΚ. Από την άλλη 

πλευρά, σημαντικές ευκαιρίες μπορούν να εμφανιστούν στον τομέα εξαγωγών 
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καλαμποκιού ή κριθαριού, ενώ για τα προϊόντα στα οποία οι δασμοί θα γίνουν έως και 

μηδενικοί (λ.χ. για τους εξαγωγείς ηλιέλαιου) οι προοπτικές θα μπορούσαν να είναι 

θετικότερες στην περίπτωση που διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα. 
 

5. Η Ουκρανία στη 2η θέση στον κόσμο για εξαγωγές σιτηρών 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Σιτηρών της Ουκρανίας κ. Βλαντίμιρ Κλιμένκο, 

η Ουκρανία κατέχει 2η θέση στον κόσμο μετά από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές σιτηρών. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο προγραμματισμός των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία 

εξελίσσεται κανονικά (ήδη έχουν εξαχθεί 28,5 από τους συνολικά 34 εκ. τόνους) ενώ η 

παραγωγή υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 60 εκ. τόνους. Σημαντικότερα στοιχεία που 

υπογραμμίζουν τις δυνατότητες του αγροτικού τομέα της χώρας και υποδηλώνουν 

εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και προοπτικές του κλάδου, πέραν του ύψους της 

παραγωγής, θεωρεί επίσης την καλή οργάνωση των εξαγωγών καθώς και την κατασκευή 

και λειτουργία νέων ιδιωτικών τερματικών σταθμών διαχείρισης και φορτοεκφόρτωσης 

σιτηρών. 

6. Ρυθμίσεις για τη δημοσιονομική «ανεξαρτησία» της Κριμαίας 

Η Βουλή της Ουκρανίας ενέκρινε τον Νόμο «Περί αλλαγών στον Κώδικα 

Προϋπολογισμού της Ουκρανίας», σύμφωνα με τον οποίο ενισχύεται η «δημοσιονομική 

ανεξαρτησία» της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της 

Σεβαστούπολης. Στην πράξη πρόκειται για νόμο που καθιερώνει ένα νέο «ανεξάρτητο» 

καθεστώς για την εφεξής διαχείριση των θεμάτων δημοσιονομικού ενδιαφέροντος, 

σύμφωνα με τον οποίο η ουκρανική Κυβέρνηση αποφάσισε ότι τα πάσης φύσεως 

δημοσιονομικά έσοδα που συλλέγονται στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη θα 

εγγράφονται πλέον στον προϋπολογισμό της ΑΔ Κριμαίας και δεν θα αποστέλλονται, 

όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, στον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα προβλέπεται 

ότι και οι δημοσιονομικές δαπάνες της ΑΔΚ θα αποφασίζονται εφεξής από την ίδια αλλά 

αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές της δημοσιονομικές δυνατότητες. 

7. Υποβάθμιση της πιστωτικής αξιολόγησης της Κριμαίας σε επίπεδο χρεοκοπίας 

Το γνωστό διεθνές πρακτορείο αξιολογήσεων Standard & Poor's μείωσε την 

μακροπρόθεσμη πιστωτική αξιολόγησης της Κριμαίας από το επίπεδο «CCC» στο επίπεδο 

χρεοκοπίας «D», συνεχίζοντας να εκδίδει την αξιολόγησή του σύμφωνα με την εθνική 

κλίμακα της Ουκρανίας. Η υποβάθμιση οφείλεται στην μη αποπληρωμή από την Κριμαία 

ομολόγου αξίας UAH 133 εκ. (USD 12 εκ.) και την υπόθεση ότι η Κριμαία δεν είναι ικανή 

να εξυπηρετήσει πλέον τις δανειακές της ανάγκες. Η βοηθός Υπουργός Οικονομικών της 

Ρωσίας κα. Σβετλάνα Νικίτινα, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η Ρωσία πολύ σύντομα θα 

εξυπηρετήσεις τον εν λόγω λογαριασμό και ότι η καθυστέρηση αυτή είναι απλώς 
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πρακτικού χαρακτήρα ενώ οι τοπικές Αρχές χαρακτήρισαν την υποβάθμιση αυτή ως «μια 

εκδήλωση πληροφοριακού πολέμου». 

8. Έρευνα για λαθρεμπόριο καυσίμων από το Διυλιστήριο Οδησσού 
 
Σύμφωνα με δικαστική απόφαση που ισχύει από τις 24 Απριλίου, οι Αρχές της Ουκρανίας 

δέσμευσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Διυλιστηρίου Οδησσού, μεταξύ των οποίων και 

πετρέλαιο περίπου 75 χιλ. τόνων, στο πλαίσιο έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικών για 

παράνομες αγοραπωλησίες πετρελαίου και προϊόντων του στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, 

η έρευνα αφορά στην εικονική εξαγωγή πετρελαίου και προϊόντων του με τη χρήση 

πλαστών δικαιολογητικών, ενώ στην πραγματικότητα το πετρέλαιο παρέμενε στη χώρα 

και αποθηκεύονταν σε ειδικούς χώρους στις περιφέρειες Κιροβογκράντ, Ρίβνε, Τσερκάσυ, 

Οδησσού, Κιέβου, Χαρκόβου και Χμελνίτσκ και στη συνέχεια διατίθεντο στους 

καταναλωτές. Η συνολική των παρανόμως διακινηθέντων προϊόντων εκτιμάται σε UAH 

36 δις (περίπου € 3 δις), ενώ ήδη διενεργείται έλεγχος για τον ακριβή προσδιορισμό της 

ζημίας για τον προϋπολογισμό από διαφυγόντες δασμούς και φόρους. Το Διυλιστήριο 

Οδησσού ανήκε στον όμιλο “VETEK” του φερόμενου ως έχοντα προσφάτως διαφύγει στη 

Λευκορωσία νεαρού επιχειρηματία Σεργκέι Κούρτσενκο, ο οποίος βρίσκεται στον 

κατάλογο των 18 προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις (πάγωμα περιουσιακών 

στοιχείων) από την Ε.Ε. 

 

Υπενθυμίζεται (βλ. Δελτία Ιουλίου- Αυγούστου 2013 και Νοεμβρίου 2013) ότι η εταιρεία 

«Empson Ltd», η οποία ανήκει στον όμιλο «VETEK» και έχει έδρα στην Κύπρο, εξαγόρασε 

τον παρελθόντα Ιούλιο το 99,6% των μετοχών του Διυλιστηρίου Οδησσού, του οποίου το 

μετοχικό κεφάλαιο βρίσκονταν μέχρι τότε στο χαρτοφυλάκιο της ρωσικής «LUKOIL».  


