
5.Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
Οι ελληνικές επενδύσεις στη Ρωσία και οι ρωσικές στην Ελλάδα παραμένουν σε 

χαμηλό επίπεδο. 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 εβδομήντα (70) και με βάση τις 
εκτιμήσεις και τα χορηγούμενα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών, η αξία των 
επενδύσεων υπολογίζεται σε περίπου 2,5 δις ευρώ.  

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 Ρωσίας. 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. 

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 60 εκατ. ευρώ.  

Ως σημαντικές επίσης επιχειρήσεις, όσον αφορά το επενδεδυμένο κεφάλαιο, 
αναφέρονται: η κατασκευαστική εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ», η «CHIPITA» (με εργοστάσιο 
στην Αγία Πετρούπολη),  η ΜΑΡΦΙΝ – ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , που εξαγόρασε Ρωσική 
Τράπεζα, η εταιρεία «TOGAS» (με 90 καταστήματα και με σημαντικό κανάλι διανομής 
λευκών ειδών), η Intracom, η Τσιμεντοβιομηχανία «PROMETHEUS» (με εργοστάσιο 
παραγωγής τσιμέντου στο Βόλγκογκραντ), τα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ», ΓΕΚ, ΑΚΤΩΡ,  η 
«Media Strom» και άλλες επιχειρήσεις.  

Οι κυριότεροι τομείς δράσης των ελληνικών εταιρειών είναι η ενέργεια, το εμπόριο 
(κυρίως γούνες, έτοιμα ενδύματα, τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και φρούτων), τα 
τρόφιμα, ο τουρισμός, οι μεταφορές. Η δραστηριοποίηση των γουνεμπορικών εταιρειών 
έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια καθώς η Ρωσία αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα αγορά 
για τα ελληνικά γουναρικά. 

Εκτιμάται 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 καθώς και γεωργία, βιομηχανία και τεχνολογία. 

Έρευνα του Γραφείου μας συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των 
μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη ρωσική αγορά. 



Η διμερής Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, που 
κυρώθηκε με το ν. 2248/94-ΦΕΚ 187Α  και ισχύει από την 23.2.1997, προβλέπει την αρχή 
της μη διάκρισης, η οποία, εξάλλου, προβλεπόταν και στο άρθρο 28 της συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας. 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2009) 

Εταιρεία σε Ρωσία Εταιρεία σε Ελλάδα 
Ύψος Επένδυσης 

(€) Δραστηριότητα 
Αριθμός 

Υπαλλήλων 
COCA-COLA HBC 
EURASIA 

HELLENIC BOTTLING CO 725.000.000 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ- 
ΨΥΓΕΙΑ 

10.000 

MULTON HELLENIC BOTTLING CO 362.000.000 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 500 
AQUAVISION HELLENIC BOT. COM 200.000.000 AKINHTA 95 

PROMETHEUS  PROMETHEUS ARFANIS 
HIONIS 100.000.000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 3.500 

ROSPROMBANK MARFIN-LAIKI BANK 60..000.000 ΤΡΑΠΕΖΑ 650 
MICHANIKI 
CONSTRUSTION 

MΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  60.000.000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10 

CHIPITA CHIPITA 50.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-
ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

700 

ΤOGAS STUDIO TOGAS HELLAS 25.000.000 
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΑ (δίκτυο 

100 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

1000 

LCC FRIGOGLASS FRIGΟGLASS GROUP 23.000.000 ΨΥΓΕΙΑ 818 

DELPHI- HELLAS KRONOS  SAITIS 
AKRITAS  

3.900.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 65 

GLOBAL COLORS PLASTIKA KRITIS 700.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 45 
ΣΥΝΟΛΟ 1.609,600  10.007 

 


