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1.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ

H Ρωσία, διαθέτει πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας, που την
τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση. Λόγω μεγέθους της χώρας, εκτάσεως και πληθυσμού,
γεωγραφικής εγγύτητας με την Ε.Ε, επάρκειας σε αποθέματα πρώτων υλών, χαμηλού
εργατικού κόστους καθίσταται μια ενδιαφέρουσα αγορά για τις ευρωπαϊκές και τις
ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία αναπτυσσεται σημαντικά τα τελευταία έτη. Αποτελεί
αναμφίβολα μια υπερδύναμη στον ενεργειακό τομέα, καθώς κατατάσσεται πρώτη στην
παραγωγή φυσικού αερίου (προμηθεύοντας το 25% του αερίου που καταναλώνεται στη
Δυτική Ευρώπη) και δεύτερη στην παραγωγή πετρελαίου.
Η πολιτική σταθερότητα έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και την μακροοικονομική
σταθερότητα και τα τελευταία έτη η ρωσική οικονομία παρουσίασε σημαντική
αναπτυξιακή δυναμική με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης το διάστημα 2000-2007 να
ανέρχεται σε 6,55% ετησίως, ενώ το 2007 και 2008 είχε διαμορφωθεί σε 8,1% και 5,6%
αντίστοιχα. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα υψηλά συναλλαγματικά αποθέματα
αποτελούν θετικό στοιχείο της οικονομίας που επέδρασαν θετικά στην προσπάθεια
αντιμετώπισης των προκλήσεων απο τη διεθνή οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά, λόγω
αδυναμιών της οικονομίας όπως η εξάρτηση απο τον τομέα πετρελαίου και φυσικού
αερίου και η μη αναδιαρθρωμένη βιομηχανική βάση, οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης
ήταν σημαντικές και στη ρωσική οικονομία. Η πτώση της ζήτησης παγκοσμίως, η μείωση
των τιμών των πρώτων υλών και ειδικότερα του πετρελαίου, που αποτελεί σημαντική
πηγή εσόδων, και η συγκράτηση των πιστώσεων επηρέασαν σημαντικά, ειδικότερα το
τελευταίο τρίμηνο του 2008, τους βασικούς οικονομικούς δείκτες.
Η πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών για το έτος 2009 είχε ως ακολούθως, παρά το
γεγονός, ότι δεν υπάρχουν ακόμη τελικά στοιχεία για όλο το έτος:
 Ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσίασε αρνητική μεταβολή, ιδιαίτερα μετά τον
επηρεασμό της διεθνούς οικονομικής κρίσης και διαμορφώθηκε σε -8,5%
(εκτίμηση 2009), που αποτέλεσε την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή μετά το
1998. Ειδικότερα το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης
είχε διαμορφωθεί σε -8,9% , ωστόσο οι εξελίξεις του τρίτου και τετάρτου τριμήνου
αποτέλεσαν θετικά δείγματα ανάκαμφης και φαίνεται ότι η Ρωσική Ομοσπονδία
ξεπερνάει την κρίση. Η ανάκαμψη άρχισε με ρυθμό θετικής ανάπτυξης +1,3% το
τρίτο τρίμηνο του 2009 και συνεχίσθηκε με +1,9% το τέταρτο τρίμηνο 2009.
Το 2010, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης και διεθνών
Οργανισμών η Ρωσική οικονομία όχι μόνο θα παρουσιάσει θετική μεταβολή του ΑΕΠ
κατά +1,3%, που ήταν οι αρχικές προβλέψεις, αλλα ενδεχομένως να κυμανθεί στο
+3,2%.




Σημαντική επίπτωση παρατηρήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή η οποία για το
10μηνο 2009 παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη κατά -11,2% έναντι +6,3% το
προηγούμενο έτος. Σημειώνεται οτι οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης έγιναν ακόμα
πιο εμφανείς στο βιομηχανικό τομέα της Ρωσίας στο τέλος του έτους. Παράλληλα
την ίδια περίοδο οι κατασκευές και οι επενδύσεις συνέχισαν να μειώνονται κατα
-13,2% και -14,8% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δημοσιονομικό πλεόνασμα
το 2008 (+ 4,0% του ΑΕΠ και 5,4% το 2007), διαμορφώθηκε πλέον σε έλλειμμα
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135 δις $ το 9μηνο 2009. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα προυπολογισμού ανήλθαν
σε 85 δις $ έναντι δαπανών 220 δις. $ με αποτέλεσμα το έλλειμμα του
προυπολογισμού του κράτους να ανέλθει σε -135 δις $. Σημειώνουμε ότι πρόσφατα
η Δούμα ψήφισε το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2010 , όπου με βάση
τιμή πετρελαίου 58$ το βαρέλι το 2010, τα έσοδα του προϋπολογισμού
αντιπροσωπεύουν το 16,1 % του ΑΕΠ και οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 22,9%.
 Τα συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα τον
Ιούλιο 2008 ($596 δις. δολάρια ΗΠΑ) μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους λόγω
των εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και της προσπάθειας για συγκράτηση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου και τον Δεκέμβριο 2009 ανήλθαν σε
$469,7 δις (έναντι $479,9 δις τον Δεκέμβριο 2007).
 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η εισροή άμεσων
ξένων επενδύσεων για το έτος 2008 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά
του 2007, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν το 2008 σε $27 δις έναντι 27,8 δις το
2007.
 Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα
ανέλθει σε 13% (έναντι 13,3% το 2008) κατά πολύ υψηλότερος απο το στόχο του
11% που είχε τεθεί για το έτος.
 Οι εξελίξεις (διεθνής οικονομική κρίση) έχουν επηρεάσει την κατανάλωση και τα
εισοδήματα. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας σημείωσε αύξηση σε ετήσια βάση μόλις κατά 0,7% το 2009,
έναντι 2,7% το 2008 και 12,1% το 2007.
 Το εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
παρουσίασε πτώση το 2009. Οι εξαγωγές κατά το 9μηνο 2009 μειώθηκαν κατά
44,26% ανερχόμενες σε $206,529 δις και οι εισαγωγές μειώθηκαν επίσης κατά
43,44%. Οι ρωσικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 43,44% και ανήλθαν σε
$114 δις. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε θετικό και βελτιώθηκε κατά 43,63%, αφού
περιορίσθηκε στα 91,640 δις $ (έναντι 168,573 δις $ το αντίστοιχο διάστημα του
2008).
Δεδομένων των εξελίξεων παγκοσμίως,
οι
επιπτώσεις της
διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα εμφανείς το 2009. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα
προβλέψεις ο ρυθμός ανάπτυξης για όλο το έτος θα κυμανθεί στο -8,5% , πράγμα που
επηρέασε αρνητικά την κατανάλωση, τις εισαγωγές και το διαθέσιμο εισόδημα. ‘Ηδη
δείκτες όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι επενδύσεις κεφαλαίου, η ανεργία, το
εξωτερικό εμπόριο παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση κατά το 2009 σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2008. Η ρωσική κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει ή εξετάζει
μέτρα για την στήριξη διαφόρων τομέων όπως η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία, ο
αγροτοβιομηχανικός τομέας, οι κατασκευές κ.ά. ενώ αναμένονται και νομοθετικές
μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για το 2010 όμως
φαίνονται κάποια δείγματα οικονομικής ανάκαμψης της Ρωσικής οικονομίας και
αναμένεται μία θετική μεταβολή της οικονομίας κατά +3,5%. Σημειώνουμε ότι το
γεγονός της υψηλότερης τιμής πετρελαίου (9μηνο 2009 μέση τιμή 56,3$ το βαρέλι)
συνέτεινε στην ενίσχυση της Ρωσικής οικονομίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται
από τα έσοδα εξαγωγών προϊόντων ενέργειας.
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1.Β.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
2007

2008

ΕΚΤΑΣΗ (τ. χλμ)

17075400

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (εκατ.)

ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ($)
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (%)

ετήσια μεταβολή (%)
σε απόλυτες τιμές (δις $)
ΑΕΠ

2009

συμμετοχής ΓΕΩΡΓΙΑΣ σε ΑΕΠ
(%)
συμμετοχής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ σε
ΑΕΠ (%)
συμμετοχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε ΑΕΠ
(%)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (ΔΤΚ % )
ΑΝΕΡΓΙΑ (%)
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (δις $)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ( δις $)

142,8

142,2

142,2

528,7
689,7
Σημειώνουμε ότι παρατηρείται έντονη
διακύμανση ανα περιφέρεια
10,4
2,7

8,1

5,6

-8,5

1.294

1.674

5,3

4,6

….

36,6

39,1

…..

58,2

56,3

….

11,9

13,3

13,0

6,1

7,7

8,1
9μηνο 2009

77,1

102,3

31,890

354,4
223,4

471,7
291,9

206,529
114,889

130,9

179,8

91,640

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δις $)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΜΕΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (δις $)

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΡΩΣΙΑΣ (εκ. ευρώ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣΡΩΣΙΑΣ (εκ. ευρώ)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ
ΡΩΣΙΑ (εκ. ευρώ)



3.486,80

9μηνο 2009
4.872,92
772,222

-2.773

-4.035,17

356,5

418,87

Πηγή: Central Bank of Russia, World Bank, RosStat
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ
ΡΩΣΙΑ (εκ. ευρώ)

3.130,30

4.454,04

605,696

35,8
24,5

37,89
29,4

44,13
31,68

355,0

479.9

469,7

27,8

27

Πηγή: ΕΣΥΕ
Ισοτιμία
ρουβλίου
(RUR) μηνός
Δεκεμβρίου

€
US$

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (δις $)
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (δις $)

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι Ρωσίας- Εισαγωγές 2008
Χώρα
Αξία ρωσικών εισαγωγών σε δις δολ. ΗΠΑ
Γερμανία
26,5
Κίνα
24,4
Ουκρανία
13,3
Ιαπωνία
12,7
ΗΠΑ
9,4
Λευκορωσία
8,8
Κορέα
8,8
Ιταλία
8,5
Πηγή: Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ (2008)

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι Ρωσίας- Εξαγωγές 2008
Χώρα
Αξία ρωσικών εξαγωγών σε δις δολ. ΗΠΑ
Ολλανδία
42,7
Ιταλία
27,5
Γερμανία
26,3
Τουρκία
18,3
Λευκορωσία
17,2
Ουκρανία
16,3
Κίνα
15,8
Ελβετία
14,2
Νορβηγία
13,3
Καζακστάν
11,9

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Spiridonovka Ul.14, 121069, Moscow
τηλ: +7-495-644 3270, φαξ: +7-495-644 3275
e-mail: ecocom-moscow@mfa.gr web: www.agora.mfa.gr/russia105

6
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ
(ποσοστό επί του συνόλου)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ
(ποσοστό επί του συνόλου)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
53,2 %
ΤΡΟΦΙΜΑ –ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΣ
13,0%
ΧΗΜΙΚΑ
13,4%
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6,8%
ΑΛΛΑ
7%

OΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ– ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 70,2%
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ
11,6%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4,6%
ΧΗΜΙΚΑ
6,4%
ΑΛΛΑ
2,8%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας

* Δεν έχουν δημοσιευθεί προς το παρον τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2008

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (2008)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΕΓ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΠΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΙΑΠΩΝΙΑ

% Συμμετοχής στο
επενδεδυμένο
κεφάλαιο
21,5%
17,5%
13,0%
11,6%
6,6%
3,7%
3,6%
3,3%
3,1%
1,6%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (2008)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΥΨΟΣ (ΕΚ. ΔΟΛ)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΒΕΤΙΑ
45.994
ΚΥΠΡΟΣ
15.519
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
8.368
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
5.946
ΗΠΑ
5262
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
5143
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
2398
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
1.995
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1.431
ΑΡΜΕΝΙΑ
445

Πηγή: RiaNovosti, Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία
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2
2.1

ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε. - ΡΩΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε. – ΡΩΣΙΑΣ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η συνάντηση κορυφής, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Στοκχόλμη είχε διάφορα
θετικά αποτελέσματα, όπως η νέα θέση και οι δεσμεύσεις της Ρωσίας για την κλιματική
αλλαγή, η υπογραφή πρόσφατα της Συμφωνίας στην Μόσχα για την ενέργεια ‘’early warning
mechanism’ και οι κοινές θέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κ.λ.π.
Παράλληλα συνεχίζονται σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για
υπογραφή της νέας Συμφωνίας εταιρικής σχέσης.
2.2

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπεγράφησαν στην Μόσχα κατα την πρόσφατη επίσκεψη του Κοινοτικού Επιτρόπου
ενέργειας την 16/11/2009 δύο κείμενα Συμφωνίας, ήτοι η Συμφωνία ενίσχυσης του μηχανισμού
εγρήγορσης σε περίπτωση κρίσης ‘Early warning Mechanism’ και η 10η έκθεση προόδου ‘’10th
Progress Report on Energy’.
2.3

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ).
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΕ ΚΑΙ ΟΟΣΑ

Την 27-28/11/2009 στο Μίνσκ της Λευκορωσίας υπεγράφη η Συμφωνία της Τελωνειακής
΄Ενωσης της Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν παρουσία των Προέδρων της Ρωσίας D.
MEDVEDEV, της Λευκορωσίας κου Alexander LUKASHENKO και του Καζακστάν κου N.
NAZARBAYEV.
Με την εν λόγω συμφωνία ετέθη σε ισχύ απο 1.1.2010 το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της
Τελωνειακής Ενωσης και απο την 1.7.2010 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κοινός Τελωνειακός
Κώδικας των τριών χωρών.
Παρά την επιθυμία της Ρωσικής πλευράς για άμεση ένταξη στον ΠΟΕ, η υπογραφή της
Συμφωνίας τελωνειακής Ενωσης τριών χωρών θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη
διαδικασία ένταξης στον ΠΟΕ. Η δε ΗΠΑ πλευρά θέτουν ως προϋπόθεση ένταξη της Ρωσίας
στον ΟΟΣΑ την προηγούμενη ένταξή της στον ΠΟΕ.
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3

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.1. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ΓΕΝΙΚΑ).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής
Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας το εξωτερικό εμπόριο της χώρας κατά το
εννεάμηνο 2009 είχε την ακόλουθη εικόνα:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
2009
(σε εκατ. $)
206.529,00
114.889,40
321.418,00
91.640

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ
2008
(σε εκατ. $)
370.531,16
201.957,90
572.489,06
168.573,26

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(σε %)
-44,26%
-43,11%
-43,85%
-45,63%

Το Εμπορικό Ισοζύγιο της Ρωσίας παρέμεινε θετικό κατά το εννεάμηνο 2009 με
πλεόνασμα 91,640 δις. $, ήτοι κατά 76,9 δις $ λιγότερο από την αντίστοιχη περίοδο του
2008.
Πιο συγκεκριμένα ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου έφθασε κατά την υπό εξέταση
περίοδο τα 321,4 δις $ μειωμένος κατά 43,85% έναντι του ιδίου χρονικού διαστήματος το
2008.
Οι Ρωσικές εξαγωγές κατά το εννεάμηνο 2009 έφθασαν τα 206,5 δις. $ και σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2008 μειώθηκαν κατά 44,26%.
Παράλληλα οι εισαγωγές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το ίδιο διάστημα μειώθηκαν
κατά 43,11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 και περιορίσθηκαν στα 114,8
δισ
3.2. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ελλάδος παρατηρούμε οτι πρόκειται για μείωση των εξαγωγών μας προς την Ρωσία της
τάξεως του -44,75% αλλά και συγχρόνως μία μεγαλύτερη μείωση της αξίας των
εισαγωγών προελεύσεως της Ρωσίας κατά -84,04%. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών
στη Ρωσία το 9μηνο 2009 παρουσίασε μείωση κατά -44,75% και ανήλθε σε
€166,526 εκατομύρια ευρώ.
Σημαντικότερη όμως ήταν η μείωση των ρωσικών εξαγωγών στην Ελλάδα κατά 84,04% σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος οπότε και είχε παρουσιαστεί μεγάλη
αύξηση. Οι ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν σε αξία το 9μηνο 2009 σε €605,696
εκ. έναντι 3,795 δις Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Ο όγκος διμερούς εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -81,15% και το έλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά διευρύνθηκε κατά 45,9%.
Η Ρωσία αποτελεί τον 3ο σημαντικότερο προμηθευτή προϊόντων για την Ελλάδα
και κατατάσσεται στην 13 η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού ελληνικών εξαγωγών
έναντι της 14ης το 2007.
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Η πορεία του διμερούς εμπορίου για τα έτη 2006-2008 καταγράφεται στον
παρακάτω πίνακα:

Διμερές Εμπόριο 2008-2009
Αξία σε εκατ. Ευρώ

Ελληνικές εισαγωγές
ρωσικών προϊόντων
Ελληνικές εξαγωγές
στη Ρωσία
Όγκος διμερούς
εμπορίου ΕλλάδοςΡωσίας
Εμπορικό ισοζύγιο
Ελλάδος-Ρωσίας

9μηνο 2009
εκατ. (€)

9μηνο 2008
εκατ (€)

Μεταβολή
2009/2008
(%)

605.696

3.795,776

-84,04

206.529

370.531

-44,75

418.876.702

772.222

4.097,202

-81,15

4.872.925.317

-439,17

-3.494,350

+87,43

-4.035.171.913

2008
εκατ(€)
4.454.048.615

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας

Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατα 81,15% και από 4,097 δις Ευρώ το
εννεάμηνο 2008 περιορίσθηκε στα 772 εκατ. Ευρώ το εννεάμηνο 2009.
Αναλυτικότερα:
1. Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 43,98% οφείλεται κυρίως στην γενική
μείωση των ρωσικών εισαγωγών λόγω της οικονομικής κρίσης.
2. Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν όμως σημαντικότερη μείωση κατά 84,04%
και οφείλεται κυρίως στην αξιόλογη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά
το υπό εξέταση διάστημα, αφού το 67% των Ρωσικών εξαγωγών στην Ελλάδα
αφορούν κυρίως προϊόντα ενέργειας.
3. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το
αρνητικό μας ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 8 φορές και έφθασε τα 439,17 εκατ. Ευρώ, από αρνητικό ισοζύγιο της τάξεως των -3,494 δις Ευρώ το
εννεάμηνο 2008.
4. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι Ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι
λιγότερο συγκεκτρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά
εξαγόμενα προϊόντα κατέχουν το 67,68% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι
Ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν κατά μεγάλο μέρος σε εξαγωγές
πετρελαιοειδών.
5.
Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών (9μηνο 2009):
Την πρώτη θέση συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές γουνοδερμάτων
και γουναρικών (€38,866 εκ), οι οποίες το 9μηνο 2009 σημείωσαν μείωση κατά 59,53% έναντι αύξησης κατά 13,1% που είχαν σημειώσει το 2008. Η αξία τους
καταλαμβάνει ποσοστό 23,33% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.
Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν
πλέον οι εξαγωγές στιλβωμάτων και υλικών καθαρισμού (ΔΚ3405) οι οποίες

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Spiridonovka Ul.14, 121069, Moscow
τηλ: +7-495-644 3270, φαξ: +7-495-644 3275
e-mail: ecocom-moscow@mfa.gr web: www.agora.mfa.gr/russia105

10
μειώθηκαν κατά -14,50% και έφθασαν το 9μηνο 2009 τα €14,381 εκ. έναντι
(€16,819 εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Τη τρίτη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν
πλέον οι εξαγωγές καπνού (ΔΚ 2401), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 67,05% και έφθασαν
στα (€14,2 εκ) , έναντι (€8,526 εκ) την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Την τέταρτη θέση ως προς την αξία των Ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν
πλέον οι εξαγωγές νωπών φρούτων (ΔΚ08) οι οποίες σημείωσαν μείωση κατά -55,26%
και ανήλθαν σε €13,364 εκ ((€29,877 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2008)
αποτελώντας το 8,2% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.
Οι άλλοι καρποί και νωπά φρούτα αποτελούν το πέμπτο κατα αξία
εξαγόμενο προίόν στη Ρωσία, σημειώνοντας, ωστόσο, αύξηση κατά +22,45%
φθάνοντας σε αξία τα (€12,992 εκ) , έναντι €10,610 εκ την αντίστοιχη περίοδο του
2010.
Την έκτη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές πολτών καρπών και φρούτων
(ΔΚ2007), οι οποίες σημείωσαν σημαντική μείωση -10% και περιορίσθηκαν στα €4,605
εκ., έναντι €5,121 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2008.
Στην έβδομη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές πολτών καρπών και
φρούτων-παρασκευασμένοι (ΔΚ2008), οι οποίες σημείωσαν σημαντική μείωση 60% και περιορίσθηκαν στα €4,541 εκ., ‘εναντι €11,623 εκ. της αντίστοιχης περιόδου
του 2008.
Κάποιες απο τις κατηγορίες οι οποίες παρέμειναν σταθερές είναι τα εξαρτήματα
ενσύρματης τηλεφωνίας (ΔΚ 8517), όπου οι εξαγωγές μας παρέμειναν στα €3,3 εκ.
έναντι €3,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2008 καταλαμβάνοντας τη όγδοη θέση
κατά σειρά αξίας. Παράλληλα τα φύλλα και οι ταινίες από πλαστικές ύλες (ΔΚ3921)
καταλαμβάνουν την ένατη θέση και παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 3,7% φθάνοντας
τα €3,3 εκατ το 9μηνο 2009 , έναντι €3,2 εκατ το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Επι πλέον οι ταινίες και προφίλ αλουμινίου (Κατηγ 7606) αυξήθηκαν κατά
70% το 9μηνο 2009 και από €1,9 εκατ το 9μηνο 2008 έφθασαν τα €3,3 εκατ το 9μηνο
2009.
Παρατηρούμε ότι η πτώση των εξαγωγών μας στην Ρωσία οφείλεται κυρίως στην
γενική μείωση των Ρωσικών εισαγωγών κατά 43% περίπου το 9μηνο 2009.
Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι 20 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων
που εξήχθησαν στη Ρωσία, κατά το 9μηνο 2009 και το αντίστοιχο διάστημα του 2008:
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Δασμ.
κατ/ρία
43.03
34.05
24.01
08.09
08.10
20.07
20.08
85.17
39.21
76.06

Περιγραφή
Γουνοδέρματα, γουναρικά
Στιλβώματα, υλικά καθαρισμού
Καπνός
Φρούτα νωπά
Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά
Πολτοί καρπών και φρούτων
Πολτοί καρπών και φρούτων,
παρασκευασμένοι
Ηλεκτρικές συσκευές για
ενσύρματη τηλεφωνία
Φύλλα, ταινίες από πλαστικές
ύλες
Πλάκες, ταινίες αλουμινίου

9μηνο 2009

% επί
συνόλου

9μηνο 2008

Μεταβολή
2008/2009 %

38.866.688
14.381.009
14.243.905
13.364.191
12.992.937
4.605.460

23,33
8,63
8.55
8,02
7,80
2,67

93.875.385
16.819.976
8.526.448
29.877.190
10.610.631
5.121.530

-58,59
-14,50
67,05
-55,26
22,45
-10,07

4.541.157

2,72

11.623.449

-60,93

3.377.502

2,02

3.372.688

0,14

3.336.903
3.242.221

2,00
1,94

3.217.165
1.903.017

3,72
70,37

Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών:
Οι εισαγωγές ρωσικών προϊόντων αποτελούνται κυρίως απο προϊόντα πετρελαίου και
φυσικού αερίου τα οποία καταλαμβάνουν ποσοστό 70% των ελληνικών
εισαγωγών απο τη Ρωσία. Η αξία τους το 2009 ανήλθε σε €422 εκατ έναντι €3,313
δις, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 93%. Στη δεύτερη θέση συνεχίζουν να
βρίσκονται οι εισαγωγές αργιλίου και των προϊόντων του, οι οποίες σημείωσαν
μείωση έναντι του αντιστοίχου διαστήματος 2008 κατά -64,91% και ανήλθαν σε €50 εκ
έναντι €142,5 εκ το αντίστοιχο διάστημα τοιυ 2008, αποτελώντας μόλις το 8,25% των
εισαγωγών μας απο τη Ρωσία. Ακολουθούν οι εισαγωγές χυτοσιδήρου, σιδήρου και
χάλυβα, οι οποίες σημείωσαν πτώση το 9μηνο 2009 (-75,02%) και ανήλθαν σε €13,6
εκ., έναντι €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται
οι εισαγωγές φυτικών ελαίων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 31,53% και έφθασαν τα
€10,8 εκατ. έναντι €8,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα, ενώ στην πέμπτη θέση
κατατάσσονται πλέον οι εισαγωγές χαρτιού, οι οποίες όμως επίσης σημείωσαν αύξηση
κατά +32,49 και έφθασαν το 9μηνο 2009 τα €10,8 έναντι €8,2 εκατ. το αντίστοιχο .
Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι 20 πρώτες κατηγορίες ρωσικών
προϊόντων που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 9μηνο 2009 και το αντίστοιχο διάστημα του
2008:

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Spiridonovka Ul.14, 121069, Moscow
τηλ: +7-495-644 3270, φαξ: +7-495-644 3275
e-mail: ecocom-moscow@mfa.gr web: www.agora.mfa.gr/russia105

12
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Δασμ.
κατ/ρία
27.11
27.09
76.01
72.08
72.04
15.12
48.01
74.03
27.10
47.03

Περιγραφή
Αέρια πετρελαίου και άλλοι
αέριοι υδρογονάνθρακες
Λάδια ακατέργαστα από
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά
Αλουμίνιο
Προϊόντα έλασης από σίδηρο
ή χάλυβα
Απορρίμματα και θραύσματα
χυτοσιδήρου, σιδήρου ή
χάλυβα
Φυτικά έλαια
Χαρτί – Προϊόντα
Χαλκός καθαρισμένος και
κράματα
Λάδια από πετρέλαιο ή
ασφαλτούχα ορυκτά
Πολτός από ξύλο

9μηνο 2009

% επί
συνόλου

9μηνο 2008

Μεταβολή
2008/2009 %

263.323.880

43,47

650.824.586

-59,53

149.579.165
50.003.691

24,69
8,25

1.982.440.352
142.533.089

-92,45
-64,91

13.629.125

2,25

54.579.720

-75,02

11.716.616
10.848.559
10.833.786

1,93
1,79
1,78

54.064.786
8.247.454
8.176.963

-78,32
31,53
32,49

8.895.447

1,46

-------

------

6.757.983
5.584.753

1,11
0,92

663.065.763
5.617.730

-98,98
-0,58

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας

3.3. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία και οι ρωσικές στην Ελλάδα παραμένουν σε
χαμηλό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας οι άμεσες επενδύσεις της Ελλάδας στη Ρωσία το έτος 2008 ανήλθαν σε €71,5 εκ
και οι άμεσες ρωσικές επενδύσες στην Ελλάδα σε €24 εκ.
Σημαντικές επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Ρωσία από επιχειρήσεις
ελληνικών συμφερόντων και κεφάλαιο που έχει εισαχθεί κυρίως μέσω Κύπρου,
Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Οι εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που
δραστηριοποιούνται στη ρωσική επικράτεια είναι περίπου 70 (συμπεριλαμβανομένων και
μικτών επιχειρήσεων) και σύμφωνα με πληροφορίες τους η αξία των ελληνικών
επενδύσεων ανέρχεται περίπου στα 2,5 δις €.
Η μεγαλύτερη ελληνική επένδυση στην Ρωσία (περί το €1,5δις) ανήκει στην
Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως – 3Ε, η οποία μέσω της θυγατρικής COCA-COLA
HBC Eurasia έχει τα δικαιώματα επί των σημάτων της Coca Cola για το σύνολο της
επικρατείας. Διαθέτει 11 εργοστάσια εμφιάλωσης και το 2004 πραγματοποίησε από
κοινού με την The Coca Cola Inc. των ΗΠΑ την μεγαλύτερη τότε ξένη επένδυση στην
Ρωσία (εξαιρουμένου του ενεργειακού τομέα) εξαγοράζοντας την εταιρεία παραγωγής
χυμών Multon. Η Multon κατέχει την 2η θέση στην αγορά χυμών της Ρωσσίας. Επί
πλέον, εταιρική παρουσία στην Ρωσία (LLC FRIGOGLASS EURASIA) έχει και η Frigoglass,
θυγατρική της 3Ε, η οποία την προμηθεύει με επαγγελματικά ψυγεία για την διάθεση
των προϊόντων της. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής στην πόλη Orel νοτίως
της Μόσχας.
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Η εταιρεία ‘Chipita’ διαθέτει παραγωγική μονάδα στην Αγ. Πετρούπολη από
την οποία διοχετεύει τα προϊόντα της (είδη snacks και αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής) σε
πολύ μεγάλο αριθμό σημείων πωλήσεως. Eπίσης, πραγματοποιεί και εξαγωγές. Το ύψος
της επένδυσης υπολογίζεται σε €60εκ.
Επίσης, ο όμιλος ‘PROMETHEUS ITL’ του ομίλου πρώην ΑΡΦΑΝΗ ΧΙΟΝΗ
επένδυσε το ποσόν των 100 εκατ. Ευρώ για δημιουργία εργοστασίων τσιμέντου,
γεωργικών μονάδων και τράπεζας.
Παράλληλα, η ελληνικών συμφερόντων τράπεζα ‘MARFIN POPULAR BANK’ ,
εξαγόρασε πρόσφατα την ρωσική Τράπεζα ‘ROSROMMANK” με 11 υποκαταστήματα
έναντι 60 εκατ. Ευρώ.
Επιπλέον, ο ελληνικών συμφερόντων οίκος ‘ΤΟΓΚΑΣ’, επένδυσε ποσό 25 εκατ
ευρώ στην Ρωσία, κατέχοντας ένα δίκτυο 125 καταστημάτων εσωτερικής διακόσμησης
στην Ρωσία.
Ως σημαντικές επίσης επιχειρήσεις, όσον αφορά το επενδεδυμένο κεφάλαιο,
αναφέρονται: η κατασκευαστική εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» (με επενδύσεις άνω των 60
εκ. € και με προστιθέμενη αξία περίπου 500 εκ. € μετά την αποπεράτωση των 7 μεγάλων
κατασκευαστικών έργων στη Μόσχα), η Τσιμεντοβιομηχανία «PROMETHEUS», τα
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ», η “Media Strom” και άλλες επιχειρήσεις. Παρουσία στην Ρωσία
έχουν επίσης οι ελληνικές εταιρείες ΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ, ALUMIL, Folli-Follie, SAM 013.
Οι κυριότεροι τομείς δράσης των ελληνικών εταιρειών είναι η ενέργεια, το
εμπόριο (κυρίως γούνες, ρούχα και φρούτα), τα τρόφιμα, ο τουρισμός κ.α. Η
δραστηριοποίηση των γουνεμπορικών εταιρειών έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια
καθώς η Ρωσία αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αγορά για τα ελληνικά γουναρικά.
Εκτιμούμε ότι, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές επενδύσεις παραμένουν σε
χαμηλό επίπεδο και πάντως κατώτερο των δυνατοτήτων της αγοράς, η υπογραφή
συμφωνιών στον τομέα ενέργειας, η μεγάλη ανοικοδόμηση στη Ρωσία, οι μεγάλες
επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται στη Νότιο Ρωσία με την ανάληψη από το Σότσι
της Χειμερινής Ολυμπιάδας 2014 και οι δυνατότητες της αγοράς, θα δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων σε τομείς
όπως: τράπεζες, υγεία και περίθαλψη, κατασκευές και έργα υποδομής, μεταφορές,
ναυτιλία, δημιουργία καναλιών διανομής κ.λ.π.
Έρευνα του Γραφείου μας συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των
μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη ρωσική αγορά.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (2007)
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΞΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(εκατ. €)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1

COCA-COLA HBC
EURASIA

HELLENIC BOTTLING CO 3E

725

AΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΨΥΓΕΙΑ

2

MULTON

HELLENIC BOTTLING CO 3E

362

ANAΨΥΚΤΙΚΑ

3

AQUAVISION

ΗELLENIC BOTTLING CO 3E

200

ΑΚΙΝΗΤΑ
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
10.000
500
95

14
4

PROMETHEUS ITL.

5

MICHANIKI RUSSIA

PROMETHEUS ΑRFANIS
HIONIS.
MICHANIKI CONSTRUCTIONS

6

CHIPITA

CHIPITA

50

7

TOGAS STUDIO

TOGAS HELLAS

25

8

LCC FRIGOGLASS

9

DELPHI

10 STALKER G.C.

100
60

FRIGOGLASS GROUP
3E
KRONOS SAITIS
ENTERPRISES
PLASTIKA KRITIS

11 PROMETHEUS GAS
COPELOUZOS GAZPROM
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

TΣΙΜΕΝΤΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
TΡΟΦΙΜΑ
ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ (ΔΙΚΤΥΟ 100
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

23

ΨΥΓΕΙΑ

3,9

ΤΡΟΦΙΜΑ

7

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

3.500
10
700
1000
79
1,200
52

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.548.700

4
16.735

3.4. ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με λιγοστές εξαιρέσεις δεν είναι γνωστές μεγάλες ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Κυρίως
αναφέρονται στους τομείς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και τον τραπεζικό τομέα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για: την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον
τομέα της ενεργείας και ανήκει κατά 50% στον Όμιλο Κοπελούζου και κατά 50% στην
ρωσική Gazprom. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως στόχο της την
προμήθεια φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη, κατασκευή και
λειτουργία ενεργειακών έργων. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε. συμμετέχει στις εξής εταιρείες:1)
ENELCO Α.Ε. από κοινού με την ENELPOWER S.A. (θυγατρική εταιρεία της Ιταλικής ENEL
S.p.A.) και την DAMCO ENERGY Α.Ε., που επίσης ανήκει στον ΟΜΙΛΟ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ. Το
ποσοστό της ENELPOWER S.A. ανέρχεται σε 75%. Κύριος στόχος της ENELCO Α.Ε. είναι η
υλοποίηση έργων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τις γειτονικές
χώρες. Ειδικότερα, η εταιρεία στοχεύει σε επενδύσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωση
της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και πιθανώς στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενεργείας με την
κατασκευή της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Ιταλίας. 2) NECO Α.Ε.,
κοινή εταιρεία με την κρατική εταιρεία παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της
Βουλγαρίας NEK EAD και την DAMCO ENERGY A.E. του Ομίλου Κοπελούζου. H NECO Α.Ε.
δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, βουλγαρικής προέλευσης,
σε επιλεγμένους πελάτες στην Ελλάδα. 3) EUROPROM TELECOMMUNICATIONS Α.Ε., μικτή
εταιρεία με συμμετοχή και της EUROCOM COMMUNICATIONS. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, έχοντας εξασφαλίσει από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της χώρας δύο άδειες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης.
Στον τραπεζικό τομέα η ‘Bank Kedr’ έλαβε το 2007 άδεια έναρξης τραπεζικών
εργασιών στην Ελλάδα. Η Bank Kedr ιδρύθηκε το 1991 και είναι η 115η Τράπεζα της
Ρωσίας, με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού. Ωστόσο συκαταλέγεται μεταξύ των 50
μεγαλυτέρων ρωσικών εμπορικών τραπεζών, σύμφωνα με τις καταθέσεις της. To 2005 το
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ενεργητικό της ανήρχετο σε €215 εκ., το κεφάλαιο σε €20,2 εκ., οι υποχρεώσεις σε
€192 εκ., και εμφάνιζε κέρδη ύψους €6 εκ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τράπεζα στην
Περιφέρεια του Krasnoyarsk. Το δίκτυό της ξεπερνά τα 40 καταστήματα και καλύπτει το
σύνολο της Περιφέρειας. Διαθέτει υποκαταστήματα στην Μόσχα και το Vladivostok.Η Kedr
Bank απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Συγκαταλέγεται μεταξύ των
κυριωτέρων ρωσσικών Τραπεζών σε ό,τι αφορά τον αριθμό έκδοσης νέων τραπεζικών
καρτών. Επίσης, ασχολείται με την χρηματοδότηση εξαγωγών ρωσσικών εταιρειών.
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών η ρωσσική ‘Sistema Holding’ είναι παρούσα στην
ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά μέσω των θυγατρικών της Concern Sitronics και
Komstar.H Concern Sitronics εξαγόρασε στις 30/6/2006 το 51% της ελληνικής ΙΝΤRACOM
TELECOM έναντι €120 εκ. Για να γίνει η μεταβίβαση, η INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ αποσχίσθηκε στις 29/12/2005 από την Intracom Εταιρεία
Συμμετοχών Α.Ε. Τον Οκτώβριο 2006, η Intracom Telecom, μέσω της θυγατρικής της Hellas
On Line, προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «Αττικές Τηλεποικοινωνίες» η οποία
προσφέρει υπηρεσίες ευρυζωνικού Internet καθώς και υπηρεσίες triple play (συνδυασμός
σταθερής τηλεφωνίας, Internet και τηλεόρασης μέσω του τηλεφωνικού δικτύου). Διαθέτει
δίκτυο οπτικών ινών στο λεκανοπέδιο Αττικής μήκους 500 χλμ. το οποίο διαθέτει κυρίως σε
μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ρωσσική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία JSC Komstar
εξαγόρασε το 51% της Hellas On Line AΕ (HoL) έναντι τιμήματος €47,9 εκ. μέσω αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω, η Rosoboronexport, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα
εξαγωγής ρωσσικών οπλικών συστημάτων έχει συστήσει θυγατρική στην Ελλάδα, την
Rosoboron Service – Hellas.
Στον τουριστικό τομέα, ρωσική εταιρεία έχει εξαγοράσει το τέως Club Mediterranee
στην Κέρκυρα. Επίσης, η ξενοδοχειακή αλυσίδα Atlantica Hotels & Resorts (κατά 50% ανήκει
στο γερμανικό όμιλο TUI) και το ρωσικό τουριστικό πρακτορείο «Nataly Tours»
ανακοίνωσαν το 2007 την από κοινού έναρξη επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι δύο εταίροι σκοπεύουν σε διάστημα 5ετίας να κατασκευάσουν στη xώρα
μας 20 νέα ξενοδοχεία, το δε ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 1,2 δις ευρώ. Η ρωσική
«Nataly Tours» προσβλέπει να αποβεί ιδιοκτήτης ποσοστού 30% επί του συνόλου των
δωματίων της ξενοδοχειακής αλυσίδας που θα δημιουργηθεί, το 50% των πελατών της
οποίας προβλέπεται ότι θα είναι Ρώσοι τουρίστες. Παρόλα αυτά, λόγω της διεθνούς
οικονομικής κρίσης το σχέδιο του ανωτέρω Ομίλου αναβλήθηκε για μεταγενέστερο στάδιο.
Επίσης, η ρωσική εταιρεία ‘Agroinvest-Mirum’ έχει επενδύσει στον τομέα ακινήτων
στην Κρήτη όπου σχεδιάζει την κατασκευή πολυτελών κατοικιών.
Παράλληλα, ό όμιλος φίλων του Δήμου Μόσχας ενδιαφέρεται για επένδυση
ύψους 60 εκατ ευρώ στην περιοχή της Χαλκιδικής, με κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων
και αθλητικών εγκαταστάσεων καταδύσεων ‘diving’.
Το ενδιαφέρον των Ρώσων επενδυτών προσελκύουν επίσης οι επενδύσεις στον
τουρισμό, την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, την ανάπτυξη μονάδων γκολφ και
αθλητικών κέντρων, τις αγορές ή την κατασκευή μικρών κρουαζιερόπλοιων, στη συνεργασία
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με τεχνολογικά πάρκα και στη βιομηχανική συνεργασία για παραγωγή προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας.
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