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Καηάπ – Επιπηώζειρ ζηιρ διεθνείρ θαλάζζιερ μεηαθοπέρ

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ζςμπληπυμαηική ενημέπυζη ζσεηικά με ηιρ μέσπι ζήμεπα
εξελίξειρ αναθοπικά με ηη διακοπή ηυν διπλυμαηικών και οικονομικών
ζσέζευν με ηο Καηάπ και ηην επιβολή πεπιοπιζμών ζηη διεθνή ναςζιπλοΐα
από/ππορ ηο Καηάπ.

αο ελεκεξώζνπκε όηη από πιεξνθόξεζε πνπ καο πεξηήιζε από ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο
Ειιάδνο ζηε Σδέληα (ανπδηθή Αξαβία), κέζω ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Νεζηωηηθήο
Πνιηηηθήο, επηβεβαηώλνληαη ηα δηαιακβαλόκελα ζηηο πξναλαθεξζείζεο εγθπθιίνπο αλαθνξηθά κε
ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθώλ κέηξωλ πνπ
έρνπλ ιεθζεί θαηά ηνπ Καηάξ.
Επηπξόζζεηα ηωλ όζωλ αλαθέξζεθαλ κε ηελ ππό ζηνηρεία ζπλεκκέλν 12/6/2017 ζηνλ ηζηηόηνπό
καο, από ηελ ωο άλω πεγή αλαθέξεηαη όηη, από πιεπξάο Καηάξ, έρνπλ ήδε ππάξμεη
δηαβεβαηώζεηο πξνο ηηο ρώξεο ηεο Αζίαο όηη νη πξνκήζεηεο ζε πεηξέιαην θαη πγξνπνηεκέλν
θπζηθό αέξην ζα ζπλερηζζνύλ θαλνληθά ρωξίο θακία θαζπζηέξεζε ή δπζιεηηνπξγία. Ωζηόζν,
θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα ζην ζέκα ηνπ εθνδηαζκνύ ηωλ πινίωλ κε θαύζηκα (bunkers),
γεγνλόο πνπ νδεγεί ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθά ζεκεία εθνδηαζκνύ
ζηελ πεξηνρή, κε δηαθαηλόκελν θίλδπλν ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο εθνδηαζκνύ θαη πηζαλέο
θαζπζηεξήζεηο. Επίζεο, από ηελ ίδηα πεγή αλαθέξεηαη όηη ε κεηαθνξά πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ
κέζω ηνπ αγωγνύ Dolphin από ην Καηάξ πξνο ηα Ηλωκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα θαη ηελ Αίγππην ζα
ζπλερηζζεί θαλνληθά, πξνο ην παξόλ, κέζω ηωλ δηαθόξωλ εκπνξηθώλ εηαηξεηώλ, ελώ ηα Ηλωκέλα
Αξαβηθά Εκηξάηα εθηηκάηαη όηη ζα απμήζνπλ ηηο εμαγωγέο ηνπο ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην
πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ πεξηζηαζηαθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο πώιεζεο δηεζλώο.
Σέινο, γλωξίδεηαη όηη ην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Εκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ ηνπ Γεληθνύ
Πξνμελείνπ ηεο Ειιάδνο ζηε Σδέληα παξακέλεη ζηε δηάζεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ γηα
νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθόξεζε απαηηεζεί επί ηωλ ωο άλω εμειίμεωλ (ηειέθωλν επηθνηλωλίαο:
+966 12 66 90 824, Email: ecocom-jeddah@mfa.gr).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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