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    ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΣΣΟ   
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)» 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 
 

Α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

1. Ενδεχόµενο �ροµήθειας φ/α α�ό τη Γεωργία µέσω σταθµού LNG στην Οδησσό 

Σύµφωνα µε ανάρτηση του ∆ιευθυντή Ανά�τυξης Ε�ιχειρηµατικότητας της «Naftogaz 
Ukrainy» κ. Γιούριϊ Βιτρένκο σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ουκρανία εξετάζει το 
ενδεχόµενο �ροµήθειας φυσικού αερίου α�ό τα νέα κοιτάσµατα �ου έχουν βρεθεί στη 
Γεωργία. Οι �ροµήθειες του φυσικού αερίου θα µ�ορούν να �ραγµατο�οιούνται 
µεταφέροντάς το δια θαλάσσης σε τερµατικό σταθµό LNG έξω α�ό την Οδησσό και στη 
συνέχεια τη διοχέτευσή του στο ουκρανικό δίκτυο. Μια τέτοια λύση θα �αρέκαµ�τε το 
σηµαντικότερο εµ�όδιο µέχρι σήµερα στην κατασκευή ενός τέτοιου τερµατικού σταθµού, 
ήτοι τα εµ�όδια �ου εγείρει η Τουρκία στην �αροχή αδειών σε �λοία για τη διέλευση των 
Στενών, ε�ικαλούµενη λόγους ασφάλειας. Σύµφωνα µε τον κ. Βιτρένκο, οι ευρεθείσες 
�οσότητες φυσικού αερίου στη Γεωργία ε�αρκούν για την �ροµήθεια φυσικού αερίου στην 
Ουκρανία για �ερίοδο έως 15 χρόνια και θα καθιστούσαν οικονοµικά βιώσιµο το σχέδιο 
κατασκευής ενός τερµατικού σταθµού LNG στην Οδησσό. Τον τερµατικό σταθµό θα 
µ�ορούσε, σύµφωνα µε τον ίδιο, να κατασκευάσει η αµερικανική εταιρεία �ετρελαίου και 
φυσικού αερίου «Frontera Resources Corporation», µε στελέχη της ο�οίας είχε ε�αφές η 
«Naftogaz Ukrainy» τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτων. Εντούτοις, µέχρι σήµερα δεν έχουν 
ληφθεί συγκεκριµένες α�οφάσεις για την υλο�οίηση του σχεδίου. 

2. Θεαµατική µείωση των εισαγωγών στο α’ εξάµηνο του 2015 
 
Σύµφωνα µε τα ε�ίσηµα στατιστικά στοιχεία �ου ανακοίνωσε η Περιφέρεια Οδησσού για 
το α’ εξάµηνο του 2015, οι εισαγωγές εµ�ορευµάτων ανήλθαν σε USD 524,3 εκ. και 
καταγράφουν θεαµατική µείωση κατά 59,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη �ερίοδο του 
2014. Σε ότι αφορά ειδικότερα τις εισαγωγές εµ�ορευµάτων α�ό χώρες της ΕΕ, ανήλθαν σε 
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USD 120,9 εκ. (23,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών) και εµφανίζονται µειωµένες 
κατά 67,5% σε σύγκριση �ρος το α’ εξάµηνο του 2014, όταν οι εισαγωγές α�ό την ΕΕ 
ανέρχονταν σε USD 371,7 εκ. και αντι�ροσώ�ευαν το 28,9% της αξίας των συνολικών 
εισαγωγών της Περιφέρειας Οδησσού. Μεταξύ των χωρών ΕΕ οι �ιο σηµαντικές 
�ροµήθειες εµ�ορευµάτων �ροήλθαν α�ό τη Γερµανία, Ισ�ανία, Πολωνία, Ρουµανία, 
Ιταλία, Λιθουανία, Γαλλία, Ελλάδα και Βέλγιο. Μεταξύ των λοι�ών χωρών του κόσµου, 
αυξήθηκαν οι εισαγωγές εµ�ορευµάτων α�ό Λεττονία, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
Ουζµ�εκιστάν, Σαουδική Αραβία, Πορτογαλία, ενώ  ταυτόχρονα µειώθηκαν οι εισαγωγές 
εµ�ορευµάτων α�ό τη Ρωσία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Ρουµανία, Ισραήλ, 
Κύ�ρο. 
 

3. Πτώση εξαγωγών εµ�ορευµάτων στο α’ εξάµηνο 
 
Σύµφωνα µε �ροσφάτως δηµοσιευµένα στατιστικά στοιχεία, κατά το α’ εξάµηνο του 2015, 
η αξία των εξαγωγών εµ�ορευµάτων α�ό την Περιφέρεια Οδησσού ανήλθε σε USD 748 εκ. 
και είναι µειωµένη σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2014 κατά 12,3%. 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εξαγωγές εµ�ορευµάτων �ρος τις χώρες ΕΕ, αυτές ανήλθαν σε 
USD 148,1 εκ. ή 19,8% της συνολικής αξίας, αλλά είναι µειωµένες κατά 36,6% σε σύγκριση 
�ρος το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014, όταν οι εξαγωγές έφτασαν στα USD 233,8 εκ. και 
α�οτελούσαν το 27,4% των συνολικών εξαγωγών). Σύµφωνα µε τις ίδιες στατιστικές, οι 
µεγαλύτερες εξαγωγές κατευθύνθηκαν στην Ολλανδία, Ισ�ανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερµανία, 
Γαλλία, Πολωνία, Βουλγαρία. Η συγκεκριµένη φετινή ε�ίδοση �ροκαλεί εντύ�ωση, 
καταρχάς δεδοµένης της εξαιρετικά υψηλής (άνω του 140%) διολίσθησης της ουκρανικής 
γρίβνας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 µηνών, θεωρείται όµως α�ό την άλλη �λευρά 
αναµενόµενη λόγω της σοβαρής οικονοµικής κρίσης, της έλλειψης ρευστότητας και της 
αύξησης του κόστους �αραγωγής/ διακίνησης �ροϊόντων. 
 
 

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

 

1. Σχέδιο για κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Οδησσός- Μ�ολγράντ- Ρενί 

 
Μεταξύ των θεµάτων �ου συζητήθηκαν στο �λαίσιο της συνάντησης µεταξύ των Προέδρων 
της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο και της Βουλγαρίας κ. Πλεβνέλιεφ τον Ιούλιο στο Κίεβο, 
�εριλαµβάνονταν και η κατασκευή αυτοκινητοδρόµου �ου θα συνδέει την Οδησσό και το 
Ρενί (Ουκρανο- Ρουµανικά σύνορα) µέσω Μ�ολγκράντ και θα α�οκαταστήσει έναν 
αξιό�ιστο διαµετακοµιστικό διάδροµο α�ό/ �ρος τη Ρουµανία και την κεντρική Ευρώ�η, 
σχέδιο το ο�οίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Ουκρανό Πρόεδρο. Σε ότι αφορά τη 
σηµαντικότερη �λευρά αυτού του σχεδίου, ήτοι τις �ηγές χρηµατοδότησής του, δεν έγινε 
αναφορά σε συγκεκριµένα κονδύλια, όµως ένδειξη ως �ρος την α�ουσία ε�αρκούς 
χρηµατοδότησης α�οτελεί η αναφορά στην �ρόθεση της Ουκρανίας να κατευθύνει στο 
έργο τα χρήµατα �ου αναµένει να εξοικονοµήσει α�ό την α�οτελεσµατικότερη λειτουργία 
των ουκρανικών τελωνείων. 
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2. Ενδιαφέρον ε�ενδύσεων σε λιµενικές υ�οδοµές 
 
Στο Υ�ουργείο Υ�οδοµών υ�εγράφη τον Αύγουστο Μνηµόνιο Καλών Προθέσεων µεταξύ 
της εταιρείας «Cargill», της κρατικής «∆ιοίκησης Εµ�ορικών Λιµένων Ουκρανίας» και της 
ΕΠΕ «MV Cargo» µε αντικείµενο την �ραγµατο�οίηση ε�ενδυτικού σχεδίου στο λιµένα 
Γιούζνϊι. Συγκεκριµένα, το εν λόγω Μνηµόνιο αφορά στην �ρόθεση της εταιρείας «Cargill» 
να εξαγοράσει το 51% των µετοχών του τερµατικού σταθµού φορτοεκφόρτωσης �ου 
�ρόκειται να κατασκευάσει η εταιρεία  «MV Cargo» στον Εµ�ορικό Λιµένα του Γιούζνϊι. Η 
ε�ένδυση υ�ολογίζεται να ανέλθει σε USD 130 εκ. Η κατασκευή αναµένεται να ξεκινήσει 
εντός του ε�όµενου έτους, ενώ η λειτουργία του νέου τερµατικού σταθµού αναµένεται 
εντός του 2017.  
 
Ο νέος τερµατικός σταθµός θα λειτουργεί για την εξυ�ηρέτηση εργασιών 
φορτοεκφόρτωσης σιτηρών, ε�εξεργασµένων σιτηρών και άλλων φορτίων. Το σχέδιο 
�ροβλέ�ει την κατασκευή σταθµού �ου σε �ρώτη φάση θα διαθέτει δυναµικότητα 5 εκ. 
τόνων, ενώ σε δεύτερη φάση �ροβλέ�εται αύξηση της δυναµικότητάς του κατά ε�ι�λέον 2-
4 εκ. τόνους, ενώ υ�ολογίζεται να δηµιουργηθούν �ερί�ου 350 νέες θέσεις εργασίας. Α�ό 
�λευράς Υ�ουργείου Υ�οδοµών τονίζεται ότι το νέο αυτό σχέδιο θα ενισχύσει �εραιτέρω 
την ε�ενδυτική ελκυστικότητα της Περιφέρειας Οδησσού στον τοµέα των λιµενικών 
υ�οδοµών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δηµόσια έσοδα και την α�ασχόληση στον κλάδο. 
 
Υ�ενθυµίζεται (βλ. και ∆ελτία µας µηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου 
2015) ότι κατά το τελευταίο διάστηµα �αρατηρείται έντονη κινητικότητα στο �εδίο των 
ιδιωτικών ε�ενδύσεων σε λιµενικές υ�οδοµές, ιδιαίτερα σε αυτές �ου θα εξυ�ηρετούν τη 
φορτοεκφόρτωση σιτηρών και άλλων δηµητριακών. 
 

 


