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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

 

 

Θέµα: «Συνο�τικό µηνιαίο δελτίο οικονοµικών εξελίξεων στις �εριφέρειες 

δικαιοδοσίας Γενικού Προξενείου Οδησσού (Οδησσός, Νικολάγιεφ, Χερσών, 

Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνοµη ∆ηµοκρατία της Κριµαίας και 

Σεβαστού�ολη)» 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 

Α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

1. Προγραµµατισµός ιδιωτικο�οιήσεων 2015 

Στο �λαίσιο της υλο�οίησης σειράς διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η κυβέρνηση της 

χώρας �ροτίθεται να �ροωθήσει �ρος ιδιωτικο�οίηση µεγάλο αριθµό κρατικών εταιρειών. 

Εντούτοις, ένα µέρος των κρατικών εταιρειών δεν �εριλαµβάνεται στο σχέδιο αυτό, καθώς 

σύµφωνα µε νόµο του 1999, α�ό το σύνολο των κρατικών εταιρειών της χώρας, 

α�αγορεύεται �λήρως η �ώληση κά�οιων εταιρειών (συνολικά 251 εταιρειών), για άλλες 

27 �ροβλέ�εται η δυνατότητα µετοχο�οίησης- �λην του µεριδίου �ου υ�οχρεωτικά �ρέ�ει 

να ελέγχει κατά το νόµο το κράτος- ενώ εσχάτως �ροέκυψε και το �ρόβληµα των 273 

εταιρειών �ου βρίσκονται στην Κριµαία και Σεβαστού�ολη, η ιδιωτικο�οίηση των ο�οίων 

�ρος το �αρόν δεν µ�ορεί να εξετασθεί.  

Κατό�ιν, εντούτοις, της �ροώθησης στην Ουκρανική Βουλή ενός σχεδίου νόµου για το 

θέµα, η τελευταία α�έρριψε το κυβερνητικό νοµοσχέδιο, και το ε�έστρεψε για 

ε�ανεξέταση. Α�ό τις το�οθετήσεις των �ολιτικών δυνάµεων σχετικά µε το σχέδιο 

ιδιωτικο�οιήσεων, δια�ιστώθηκε κάθετη εναντίωση των βουλευτών του «Σβοµ�όντα» και 

του «Σαµο�όµιτς». Άλλες κριτικές �ρος το σχέδιο �εριλάµβαναν �ρόταση για αναστολή 

των ιδιωτικο�οιήσεων, δεδοµένης της χαµηλής αξίας των εταιρειών αυτών, ιδιαίτερα στη 

σηµερινή αρνητική συγκυρία, �ροβάλλοντας ταυτόχρονα την �ρόταση εξυγίανσης αυτών 
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των εταιρειών και �ώλησής τους όταν θα καταστούν κερδοφόρες και θα έχει βελτιωθεί το 

εν γένει ε�ενδυτικό κλίµα. 

Α�ό τις εταιρείες �ου βρίσκονται στην �εριοχή αρµοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Γ.Π. 

Οδησσού, το �αρα�άνω σχέδιο νόµου �ροέβλε�ε τη δυνατότητα �ώλησης εταιρειών 

µεταφοράς �ετρελαίου, λιµένων, ιχθυοτροφείων, υδροηλεκτρικών σταθµών, ναυ�ηγείων, 

�αραγωγής οινο�νεύµατος, α�οστακτήρια, κ.ά.  

2. Μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2014  
 
Σύµφωνα µε τις δηµοσιο�οιηµένες στατιστικές για το 2014, κατά το �αρελθόν έτος η 

συνολική αξία της των κατασκευαστικών έργων στην Περιφέρεια Οδησσού ανήλθε σε 

UAH 4,3 δις (�ερί�ου € 250 εκ) και συγκρινόµενη µε το 2013 εµφανίζεται µειωµένη κατά 

7,3%, ως α�οτέλεσµα της ε�ιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στη χώρα, �αράλληλα µε 

την ε�ιδείνωση των βασικών οικονοµικών µεγεθών και της των �ροσδοκιών νοικοκυριών 

και ε�ιχειρήσεων. Α�ό την κατασκευαστική δραστηριότητα του 2014, το 88,3% αφορούσε 

νέες κατασκευές και ανακαινίσεις, το 10,3% σε γενικές ε�ισκευές και το 1,4% σε τρέχουσες 

εργασίες ε�ισκευών.  

 
3. Στασιµότητα στη βιοµηχανική �αραγωγή 

 
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία �ου δηµοσίευσε η Περιφέρεια Οδησσού για το 2014, 

κατά το διάστηµα Ιανουαρίου- ∆εκεµβρίου 2014 ο όγκος βιοµηχανικής �αραγωγής στην 

Περιφέρεια Οδησσού µειώθηκε κατά 0,5% έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2013. 

Έτσι, για το 2014 ο δείκτης βιοµηχανικής �αραγωγής στην Περιφέρεια Οδησσού ανήλθε 

στο 99,5%, ε�ίδοση �ου κατατάσσει την Περιφέρεια Οδησσού στη 10η θέση µεταξύ των 

Περιφερειών της χώρας, της ο�οίας ο δείκτης βιοµηχανικής �αραγωγής βρέθηκε στο 

89,3%. Α�ό το σύνολο της το�ικής �αραγωγής, το µεγαλύτερο µέρος αφορούσε τις 

ε�ιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων (31,5% του συνολικού όγκου), ηλεκτρικής ενέργειας/ 

αερίου, (25,3%), χηµικής βιοµηχανίας (17,5%) και µηχανουργίας (9,7%). 

 

4. Αύξηση της αξίας �ωλήσεων βιοµηχανικών �ροϊόντων 
 
Στο �λαίσιο της �αρουσίασης των α�οτελεσµάτων για την οικονοµική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας Οδησσού για το 2014, ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 

καταγράφηκαν �ωλήσεις βιοµηχανικών �ροϊόντων �ου ήταν αυξηµένες κατά 18% σε 

ετήσια βάση. Στην υ�ολογιζόµενη βάσει της αξίας των �ωλήσεων αυτή ε�ίδοση, σηµαντική 

ε�ίδραση εκτιµάται ότι είχε η αύξηση των τιµών, σε συνέχεια της σηµαντικής διολίσθησης 

του το�ικού νοµίσµατος. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, την �ρώτη θέση στις �ωλήσεις 

βιοµηχανικών �ροϊόντων κατέλαβε η βιοµηχανία τροφίµων (31,5%), οι �ωλήσεις 
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ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου (25,3%), τα χηµικά �ροϊόντα και ύλες (17,5%) και τα 

�ροϊόντα µηχανουργίας (9,7%).  

5. Α�ώλειες ιδιωτικών �εριουσιών αξίας USD 1 δις στην Κριµαία  

Σύµφωνα µε το�ικά ΜΜΕ, τα ο�οία ε�ικαλούνται, �αράλληλα, και δηµοσιεύµατα διεθνών 

ΜΜΕ, ό�ως οι «New York Times», µετά την �ροσάρτηση της Κριµαίας α�ό τη Ρωσία, η 

λεγόµενη «λαϊκή αστυνοµία» �ραγµατο�οιεί �ολυάριθµες νοµιµοφανείς �ράξεις 

υφαρ�αγής ιδιωτικών �εριουσιακών στοιχείων και ε�ιχειρήσεων, σε όφελος των νέων 

Αρχών της χερσονήσου, η αξία των ο�οίων υ�ολογίζεται α�ό ορισµένους σε USD 1 δις. 

Πρόκειται για τρά�εζες, ξενοδοχεία, ναυ�ηγεία, αγροτικές ε�ιχειρήσεις, ακόµα και 

κινηµατογραφικό στούντιο της Γιάλτας. Η νοµική βάση αυτών των �ράξεων ήταν η 

εξουσιοδότηση �ου έδωσε τον Αύγουστο το λεγόµενο «Κρατικό Συµβούλιο της 

∆ηµοκρατίας της Κριµαίας» για �ερι�τώσεις ό�ου κάτι τέτοιο αιτιολογείται ως «ζωτική 

αναγκαιότητα», στη βάση της ο�οίας, ενδεχοµένως, θα µ�ορούσαν να δικαιολογηθούν 

σχεδόν οιεσδή�οτε �ράξεις αυτού του είδους. Σύµφωνα µε το Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης της 

Ουκρανίας, �ερί�ου 4000 ουκρανικές ε�ιχειρήσεις και φορείς έχουν α�ολέσει µε αυτό τον 

τρό�ο την �εριουσία τους στην Κριµαία. 

6. Αγορά συναλλάγµατος στην Κριµαία 

Μετά την �ροσάρτηση της Κριµαίας α�ό τη Ρωσία και τη θέση σε ισχύ, µέχρι το τέλος του 

2014, των κανόνων και ρυθµίσεων �ου ισχύουν στην τελευταία, η αγορα�ωλησία 

συναλλάγµατος σε ιδιωτικά ανταλλακτήρια έ�αυσε να είναι νόµιµη και �λέον η αγορά 

δολαρίων, ευρώ ή άλλων ξένων νοµισµάτων γίνεται �λέον α�οκλειστικά µέσω του εκεί 

τρα�εζικού συστήµατος, το ο�οίο, ταυτόχρονα, έ�αυσε  την ανταλλαγή ουκρανικών 

γριβνών σε ρούβλια. Η µεταστροφή αυτή θεωρείται α�ό �αράγοντες στην Κριµαία ως 

φυσιολογική, δεδοµένης της «µεταβολής της οικονοµικής �ραγµατικότητας», κατά την 

ο�οία δεν είναι �λέον αναγκαία η κατοχή δολαρίων για τη διενέργεια �ολλών 

συναλλαγών. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι στην �αρούσα φάση οι κριµαϊκές τρά�εζες δεν 

αντιµετω�ίζουν �ρόβληµα ρευστότητας σε ξένο νόµισµα. 

7. Θέση της τρά�εζας «Imexbank» υ�ό καθεστώς εκκαθάρισης 

Κατό�ιν σχετικής Α�όφασης της Κεντρικής («Εθνικής») Τρά�εζας της Ουκρανίας, η 

εδρεύουσα στην Οδησσό τρά�εζα «Imexbank» κρίθηκε ως «αφερέγγυα» και ευρίσκεται α�ό 

τις 26 Ιανουαρίου υ�ό εκκαθάριση. Κατό�ιν της εν λόγω Α�όφασης, το Ταµείο Εγγύησης 

Καταθέσεων Φυσικών Προσώ�ων διόρισε �ροσωρινή διοίκηση στην τρά�εζα για 3 µήνες, 

ήτοι έως 26 Α�ριλίου 2015, υ�ό τον κ. Γιούριϊ Σεβερίν. Κατά τη διάρκεια της �εριόδου της 

εκκαθάρισης θα αρχίσει και η α�οζηµίωση των καταθετών, µε ανώτατο όριο τις UAH 200 

χιλ. (�ερί�ου € 9500).  
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Η «Imexbank», µε έδρα την Οδησσό, θεωρούνταν ως ένα ευµέγεθες τρα�εζικό ίδρυµα. 

Ιδρύθηκε το 1994, µε κύριο µέτοχο τον βουλευτή του κόµµατος των Περιφερειών και 

�ρώην µέλος της Ε�ιτρο�ής Οικονοµικών Υ�οθέσεων του Κοινοβουλίου κ. Λεονίντ 

Κλίµωφ και είχε στο ενεργητικό της ε�ίσης την το�ική �οδοσφαιρική οµάδα 

«Τσερνοµόρετς», το Ξενοδοχείο «Μαύρη Θάλασσα», καθώς ε�ίσης και συµµετοχή σε 

ασφαλιστική εταιρεία και σε ιατρικό κέντρο.  

Η «Imexbank» είναι το τρίτο τρα�εζικό ίδρυµα της Οδησσού �ου εισέρχεται σε καθεστώς 

εκκαθάρισης, µετά τις τρά�εζες «Porto-Franko» και «Finrostbank». 

 

Β- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ο∆ΗΣΣΟΥ 

 
1. Θετικά α�οτελέσµατα διεθνούς αερολιµένα Οδησσού στη διακίνηση ε�ιβατών 

 
Σύµφωνα µε τα εκδοθέντα ε�ίσηµα α�οτελέσµατα σχετικά µε τη διακίνηση ε�ιβατών για 

το 2014, το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Οδησσού κατατάσσεται τρίτο στη χώρα µε βάση τον 

αριθµό των ε�ιβατών �ου διακινήθηκαν το 2014. Συγκεκριµένα, κατά το �αρελθόν έτος το 

∆ιεθνές Αεροδρόµιο Οδησσού εξυ�ηρέτησε �ερί�ου 865 χιλ. ε�ιβάτες και κατατάσσεται 

στην τρίτη θέση µεταξύ των αεροδροµίων της χώρας, µετά α�ό τα αεροδρόµια της 

�ρωτεύουσας «Μ�ορίσ�ολ» και «Κίεβ». Οι ε�ιβάτες εξυ�ηρετήθηκαν α�ό 11.749 �τήσεις, 

τα 2/3 των ο�οίων αφορούσαν �ροορισµούς εξωτερικού. 

 

Για το 2015 οι αρµόδιες Αρχές έχουν θέσει ως στόχο την έναρξη λειτουργίας του νέου 

τερµατικού σταθµού, �ου θα ε�ιτρέψει την αύξηση της δυνατότητας εξυ�ηρέτησης 

ε�ιβατών έως και 1000 άτοµα την ώρα. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου διεθνούς 

αεροδροµίου της Οδησσού βρίσκεται �λέον στα σχέδια υψηλής �ροτεραιότητας της 

Κυβέρνησης, ιδιαίτερα µάλιστα µετά την �ροσάρτηση της Κριµαίας και δεδοµένης της 

κατάστασης στις ανατολικές �εριοχές της χώρας (βλ. και ∆ελτίο Σε�τεµβρίου 2014). 

Σύµφωνα µε τον ε�ικεφαλής της ΕΠΕ «∆ιεθνές Αεροδρόµιο «Οδησσός» κ. Βιτάλιϊ 

Πορτιάνκο, σχεδιάζεται η έναρξη νέων α�ευθείας �τήσεων σε �ροορισµούς ό�ως το 

Βίλνιους, η Αγία Πετρού�ολη, το Χάρκοβο και το Λβιβ, καθώς και η αύξηση της 

συχνότητας των κανονικών �τήσεων. 

 
 


