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1. Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
 

Διαπραγματεύσεις Ε. Επιτροπής-Ρωσικής Ομοσπονδίας για φυτοϋγειονομικά θέματα (Μόσχα 
28/02/2008) – Μονογραφή Πρωτοκόλλου 
Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρ. Επιτροπής και Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Κτηνιατρικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου σχετικά με το ζήτημα των υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων στα προϊόντα 
φυτικής προέλευσης, που εξάγονται από τα κ-μ της ΕΕ στην Ρωσική Ομοσπονδία και μονογραφήθηκε από τους 
επικεφαλής σχετικό Πρωτόκολλο, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί στις Βρυξέλλες την 19.03.2008. Τα κράτη 
μέλη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να προβούν στη σύναψη σχετικών διμερών συμφωνιών, εντός του πλαισίου που 
θέτει το συμφωνηθέν ως άνω Μνημόνιο. Κατόπιν πρότασης της αρμόδιας ρωσικής υπηρεσίας (Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Ελέγχου των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή και της Ευημερίας του Ανθρώπου), εκτιμάται ότι θα 
ξεκινήσει διάλογος με την Ευρ. Επιτροπή με στόχο την εναρμόνιση των μέγιστων επιτρεπόμενων υπολειμματικών 
συγκεντρώσεων ζιζανιοκτόνων στο επίπεδο των διεθνών προδιαγραφών.  
 

Επίσκεψη Επιτρόπου  Εμπορίου  κ Peter MANDELSON στη Ρωσία. 
 Πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη του Επιτρόπου   Εμπορίου κου Peter MANDELSON  στην Μόσχα (14-15/02/08) , ο 
οποίος συναντήθηκε  με την Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου κα Nabiulina,  τον Υπουργό 
Οικονομικών κ.. Kudrin, τον πρόεδρο της Επιτροπής οικονομικής πολιτικής της Δούμα κο Fedorov, εκπροσώπους 
της ρωσικής και ευρωπαίκής βιομηχανίας κ.α. Σύμφωνα με πληροφόρηση της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής 
στην Μόσχα, έγιναν μακρές συζητήσεις με τους Ρώσους Υπουργούς σχετικά με την πορεία ένταξης της χώρας 
στον ΠΟΕ και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που άπτονται της διμερούς συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας. Παρ’ όλα αυτά 
δεν υπήρξαν συμφωνίες για τα μεγάλα ζητήματα, που απασχολούν τις δύο πλευρές. 

Μεταξύ των θέματων  που συζητήθηκαν ήταν οι εξαγωγικοί δασμοί  που επιβάλει η Ρωσία σε ορισμένα 
προίόντα καθώς και η εφαρμογή της συμφωνίας για τα τέλη των υπερσιβηρικών πτήσεων. Αναφορικά με το θέμα 
των εξαγωγικών δασμών επί της ξυλείας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την Φιλανδία, οι δύο πλευρές πρόκειται να 
επαναλάβουν τις συζητήσεις εντός των επόμενων εβδομάτων. Η ΕΕ σύμφωνα με τις δηλώσεις του Επιτρόπου δεν 
επιθυμεί την απάλλειψη των εξαγωγικών δασμών αλλά την διαμορφωσή τους έτσι ώστε να μην πλήγεται η 
ευρωπαίκή βιομηχανία.  Υπάρχουν πληροφορίες, επίσης, για επιβολή προσεχώς από τη Ρωσία εξαγωγικών 
δασμών σε ποσοστό 8-9% στα λιπάσματα.  

 
 

2. Διεθνείς Οργανισμοί 

 Ευρωπαίκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση (ΕBRD). 
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η EBRD,  ως το 2007 έχουν υπογραφεί 632 προγράμματα στη 
Ρωσία συνολικής αξίας ˆ9,7 δις. εκ των οποίων το  85% αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα. Για το έτος 
2007 η Τράπεζα επένδυσε ˆ2,3 δις σε 83 έργα, ποσό που αντιπροσωπεύει το 41% των συνολικών 
επενδύσεων της για το έτος.  Το 33%  της χρηματοδότησης  αφορούσε σε επιχειρήσεις (αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, βιομηχανία, τουρισμός, τηλεπικοινωνίες), 28% σε έργα υποδομής και ενέργεια, 19% σε 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 10% στη στήριξη μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και 10% στο 
πρόγραμμα διευκόλυνση εμπορίου. Άνω του 90% των δραστηριοτήτων επικεντρώνεται στις Περιφέρειες 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  
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Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) 
Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε προς την Ρωσική Ομοσπονδία δάνειο ύψους 200 εκατ. δολαρίων για το 
πρόγραμμα στήριξης υπηρεσιών στέγασης και κοινής οφελείας (Housing and Communal Services 
Project),  από το οποίο πρόκειται να επωφεληθούν 10 πόλεις. Στόχος του προγράμματος είναι η 
βελτίωση των υποδομών στέγασης και παροχής υπηρεσιών κοινής οφελείας και η ενίσχυση των δομών 
της αγοράς στους τομείς αυτούς, γεγονός που αποτελεί και προτεραοιότητα της κοινωνικής πολιτικής 
της κυβέρνησης. Τις επιδοτήσεις θα λαμβάνουν πόλεις που ενισχύουν τους μηχανισμούς της αγοράς 
στον τομέα στέγασης και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ενδυναμώνουν την κοινωνική 
προστασία των ασθενέσθερων ομάδων. Η ρωσική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια σειρά θεσμικών 
αλλαγών για την βελτίωση του τομέα αυτού και έχει προβλέψει $10 δις σε σχετικές επενδύσεις στον 
τομέα στέγασης. Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα στοχεύει στην υιοθέτηση μιας 
αποτελεσματικής στρατηγικής αλλαγών σε τοπικό επίπεδο.  
 
 

3. Σχέσεις  Ρωσίας με τρίτες χώρες 
 

Σχέσεις Ρωσίας – Ουγγαριας 
Κατα την πρόσφατη επίσκεψη στην Ρωσία του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας κ.Ferenc Gyurcsany και 
την συνάντησή του με τον Πρόεδρο  Putin υπεγράφη στην Μόσχα την 28.02.2008 διμερής συμφωνία για 
την σύνδεση της Ουγγαρίας με τον αγωγό ‘South stream”. Ο προυπολογισμός του έργου αυτού  
υπολογίζεται σε $10-14 δις. Βάσει της συμφωνίας θα δημιουργηθεί  κοινοπραξία με συμμετοχή  50%  
της Gazprom και 50% ουγγρικής κρατικής εταιρείας.Παράλληλα, συμφωνήθηκε να κατασκευαστεί   
χώρος αποθήκευσης στην Ουγγαρία ενός εκατ. κυβικών μέτρων. Η Ρωσία αποτελεί σημαντικό 
προμηθευτή φυσικού αερίου για την Ουγγαρία την οποία το 2007 προμήθευσε με 7,5 δις κυβικά μέτρα. 
Η Ουγγαρία είναι επίσης χώρα διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου προς η Σερβία το Μαυροβούνιο και 
τη Βοσνία.  
 
 
 
 

 4. Οικονομία της Ρωσίας- Πρόσφατες Εξελίξεις 
 
 

Πιστοληπτική ικανότητα -Δημοσιονομική Πολιτική 
Ο οίκος Standard and Poor’s αναβάθμισε την αξιολόγηση  του μακροπρόθεσμου χρέους της Ρωσίας σε «θετική» 
από «σταθερή». Ο γεγονός οφείλεται στις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις του προηγούμενου έτους αναφορικά με τα 
δημοσιονομικά αποθέματα. Το 2007 το δημοσιονομικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 5,5 % του ΑΕΠ και η αξία 
των συναλλαγματικών αποθεματικών και αποθεματικών χρυσού ανήλθε σε $490,7δις. Η εξέλιξη αυτή, όπως 
αναμενόταν είχε ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στις αγορές.   
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2008 το δημοσιονομικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε για 
τον μήνα αυτό σε   8.2%  του ΑΕΠ. 
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Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία οι τιμές καταναλωτή τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008 
αυξήθηκαν κατά 3,5 %. Τη σημαντικότερη αύξηση παρουσίασαν τα λαχανικά, το ψωμί, και τα εισιτήρια 
σιδηροδρόμων. Το αντίστοιχο διάστημα του 2007 η αύξηση των τιμών είχε ανέλθει σε 2,8.  Βάσει των 
μέχρι τώρα δεδομένων, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, ο στόχος της διατήρησης του 
πληθωρισμού στο επίπεδο του 8,5 για το 2008 δεν φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, εφικτός.  
 

Αύξηση Εμπορικού Πλεονάσματος 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας το εμπορικό πλεόνασμα τον Ιανουάριο 2008 
διαμορφώθηκε σε $18,3 δισ. έναντι $13,7δισ.τον Δεκέμβριο 2007. Η αύξηση των διεθνών τιμών ενεργείας 
ενίσχυσε σημαντικά την αξία των εξαγωγών που τον Ιανουάριο ανήλθαν σε $34 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 58 
σε σχέση με τον Ιανουάριο 2007. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε $15,8δισ. σημειώνοντας αύξηση 35 . Η αύξηση των 
εισαγωγών οφείλεται στην ισχυρή κατανάλωση που αντικατοπτρίζει την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. 
 

Τροποποιήσεις νόμου περί ασφαλιστικών εταιρειών 
Υπεβλήθη στην Δούμα σχέδιο τροποποιήσεων για τον νόμο περί ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με το οποίο 
ξένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες θα επιτρέπεται να ανοίγουν υποκαταστήματα στη Ρωσία. Αν το 
σχέδιο υιοθετηθεί ιδιώτες και επιχειρήσεις στη Ρωσία θα έχουν το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ξένων ή εγχώριων 
ασφαλιστικών εταιρειών. Το σχέδιο προσδιορίζει τους όρους υπό τους οποίους μια ξένη ασφαλιστική εταιρεία θα 
επιτρέπεται να λειτουργήσει στην εγχώρια αγορά καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόκτηση 
πιστοποίησης στη Ρωσία. Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα δίνεται άδεια 
λειτουργίας για τις ξένες εταιρείες του κλάδου προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των εγχώριων 
εταιρειών. Επίσης, προβλέπει μηχανισμό ελέγχου της δραστηριότητας των ξένων εταιρειών.  
(Ria Novosti, RBK Daily)  
 

Κτηματομεσιτική  Αγορά  Μόσχας 
Η κτηματομεσιτική αγορά της Μόσχας σύμφωνα με έρευνα της PricewaterhouseCoopers και του Urban Land 
Institute αναδεικνύεται ως η πιο ελκυστική στην Ευρώπη. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα 
χτίζονται ετησίως σε σχέση με π.χ 1 εκ. τετραγωνικά μέτρα στο Παρίσι. Η μέση απόδοση επένδυσης στον 
κτηματομεσιτικό τομέα της Μόσχας ανέρχεται σε 12-16% σε σύγκριση με 8-10% στην Ευρώπη.  
 

Ιδιωτικοποιήσεις 2007-2008. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα  ο διευθυντής του Ρωσικού Ταμείου Ομοσπονδιακής ιδιοκτησίας (www.fpf.ru)  δήλωσε 
ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για το 2007 ύψους $1,6 δισ. δεν υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου, τα συνολικά 
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ανήλθαν σε $0,75 δισ. Για το 2007 είχε προγραμματιστεί ιδιωτικοποίηση περί των 
1600 εταιρειών από τις οποίες περί τις 200 ιδιωτικοποιήθηκαν. Σύμφωνα με το προγραμματισμό για το 2008 
μεταξύ εταιρείες που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν είναι  οι: SG-Trans, Murmansk Sea Fish Port, The Ural Plant 
of Rubber Technical Articles, Federal Project Financing Center, SCHETMASH-INFO κ.α. 
 

Ρωσική Ένωση Βιομηχάνων και Εργοδοτών 
Τον Φεβρουάριο ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Εργοδοτών (www.rspp.ru)  
Συμβούλιο Διεθνούς Συνεργασίας και Επενδύσεων. Στην εναρκτήρια συνάντηση του συνεδρίου παρευρέθησαν 
μεταξύ άλλων εκπρόσωποι ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Απευθυνόμενη στους 
παρευρισκόμενους η Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Εμπορίου κα Nabiullina ανέφερε ότι το νεοσυσταθέν 
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Συμβούλιο αναμένεται να συνδράμει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Ρωσία. Ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου κος Alexander Shokhin δήλωσε ότι στόχος του είναι να λειτουργήσει ως μέσο για τον διάλογο μεταξύ 
των ξένων εταιρειών και τον ρωσικών αρχών σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι ξένες 
εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα όργανα της Ένωσης και μέσω της συνεργασίας που θα αναπτυχθεί θα 
συμβάλουν στην βελτίωση του εμπορικού και επενδυτικού κλίματος.   
 
 

5.Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας  
 
 

 6η σύνοδος της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής 
Συνεργασίας 
 Στις 19 Φεβρουαρίου 2008  πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, η 6η σύνοδος της Μικτής Επιτροπής 
Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ρωσίας στο τέλος της 
οποίας υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών, κ. Πέτρος Δούκας και  της ρωσικής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.  Α. Gordeev. Κατά την 
διάρκεια της συνόδου συζητήθηκαν ζητήματα διμερών οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Oι δύο πλευρές 
υπογράμμισαν την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί και τόνισαν την αναγκαιότητα 
περαιτέρω ενδυνάμωσης του επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος αμοιβαίως. Κατά την ομιλία του ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών  κος Δούκας προσκάλεσε τους Ρώσους επιχειρηματίες να στρέψουν το ενδιαφέρον τους 
στην ελληνική αγορά και αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας επισήμανε τη δυνατότητα 
δραστηριοποίησης του ρωσικού επιχειρηματικού κόσμου σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα όπως τουρισμός, 
ναυτιλία, τραπεζικός τομέας κ.α. . Ο κος Δούκας  ανέφερε, επίσης, την πρόθεση της ελληνικής πλευράς για 
ενίσχυση της συνεργασίας ελληνικών και ρωσικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως κατασκευές, ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία τροφίμων και άλλους τομείς της βιομηχανίας καθώς και σε επίπεδο τεχνολογικών 
ερευνητικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, εν όψει τον προσεχών χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων στο Σότσι σημείωσε 
το ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό για συμμετοχή στα 
προγραμματιζόμενα έργα.  Ο Υπουργός Αγροτικής Οικονομίας της Ρωσίας κ. Alexei Gordeev υποστήριξε τις 
προτάσεις αυτές και προσκάλεσε επισήμως τον Υφυπουργό κ. Δούκα και εκπροσώπους του ελληνικού 
επιχειρηματικού κόσμου να επισκεφτεί τη Ρωσία το προσεχές διάστημα.    
 Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν, επίσης, στην εξαιρετική σημασία του Ελληνο-ρωσικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου, η δραστηριοποίηση του οποίου αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις των δύο χωρών. 
 Στο περιθώριο της συνόδου, υπεγράφη  Μνημόνιο Κατανόησης  μεταξύ του Ελληνικού οργανισμού 
Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ) και της Ομοσπονδιακής Αρχής Τεχνικών Κανονισμών και Μετρολογίας. 
        
  Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδος-Ρωσίας 
       Την 19η Φεβρουαρίου,  το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδος-Ρωσίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών διοργάνωσαν ημερίδα με στόχο την διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Στο 
πλαίσιο της ημερίδας αυτής υπογράφηκε το καταστατικό λειτουργίας του Συμβουλίου, παρουσία των δύο 
συμπροέδρων της  Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας  
Ελλάδος-Ρωσίας,. Στην εκδήλωση συμμετείχαν  περί τους τριάντα πέντε επιφανείς Ρώσοι επιχειρηματίες, 
εκπρόσωποι των είκοσι επτά ελληνικών εταιρειών, οι οποίες είναι μέλη του Συμβουλίου, και άλλοι εκπρόσωποι του 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας. Κατά την διάρκεια της ημερίδα σημαντικές εταιρείες παρουσίασαν την 
εμπειρία τους από την μέχρι σήμερα δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα ή στη Ρωσία.  Οι βασικές θεματικές 
ενότητες αφορούσαν: το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, προοπτικές συνεργασίας στον τομείς: της ενέργειας,  της 
αγροτοβιομηχανίας, των κατασκευών, της καινοτομίας και των υψηλών τεχνολογιών και του τουρισμού. 
  



 6

Διμερείς Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας 2007. 
Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος  η αξία των ελληνικών εξαγωγών 
στη Ρωσία το 2007 παρουσίασε αύξηση κατά 11,5%.  Οι ελληνικές εξαγωγές το 2007 ανήλθαν σε ˆ356,5 εκ. 
έναντι ˆ319,7 το 2006.   Ο όγκος διμερούς εμπορίου μειώθηκε κατά 10,5  και οι εισαγωγές της Ελλάδος από 
τη Ρωσία κατά 12,5 ανερχόμενες σε ˆ3,13 δισ. . Το εμπορικό έλλειμμα για τη χώρα μας παρουσίασε μείωση κατά 
14,85 και ανήλθε σε ˆ27 7δισ. 
Η Ρωσία αποτελεί τον 3ο σημαντικότερο προμηθευτή προϊόντων για την Ελλάδα και την 14η κατά σειρά χώρα 
προορισμού ελληνικών εξαγωγών. 

Διμερές Εμπόριο 2006-2007 
     Αξία σε Ευρώ 

 2006 (̂ )  2007 (ˆ)  Μεταβολή (%) 
Ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων 3.577.081.252 3.130.302.437 -12,49 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 319.714.503 356.505.836 11.51 
Όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ρωσίας 3.896.795.755 3.486.808.273 -10.52 
Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ρωσίας -3.257.366.749 -2.773.796.601 14.85 
Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας 
 
Διάρθρωση Ελληνικών Εξαγωγών: 
Την πρώτη θέση συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές γουνοδερμάτων και γουναρικών (ˆ126 εκ.), παρά τη 
μικρή κάμψη κατά 1,6% που σημείωσαν. Οι εξαγωγές γουνοδερμάτων και γουναρικών αποτέλεσαν το 2007 το 
35,4% του συνολικού όγκου των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, μερίδιο χαμηλότερο από το 40,1%, το οποίο 
καταλάμβαναν το 2006. Στη δεύτερη θέση εμφανίζονται οι εξαγωγές νωπών φρούτων, οι οποίες σημειώνουν 
σημαντική αύξηση κατά 22,5%, φτάνοντας τα ˆ34 εκ. Εντυπωσιακή άνοδο (179,9%) σημειώνουν οι εξαγωγές 
μηχανημάτων & εξοπλισμού, οι οποίες προωθούνται στην 3η θέση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, και 
αγγίζουν τα ˆ30 εκ. Οι εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών αποτελούν το 4ο κατα αξία εξαγόμενο 
προϊόν στη Ρωσία, σημειώνοντας, ωστόσο, μείωση κατά 10,5%, πέφτοντας κάτω από τα ˆ30 εκ.. Στην 5η θέση 
κατατάσσονται οι εξαγωγές χρωμάτων και βερνικιών, οι οποίες και αυτές σημειώνουν κάμψη (-11,8%), πέφτοντας 
κάτω από τα ˆ20 εκ.  

Παρατηρούμε ότι το 2007 οι κατηγορίες προϊόντων των οποίων η αξία ξεπερνάει το ˆ1,0 εκ. αυξήθηκε σε 
32 έναντι 26 το 2006.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι 20 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε η χώρα 
μας στη Ρωσία, το 2007: 
 

2006 2007 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία Αξία (ˆ)  Συμμετοχή 

(%) Αξία (ˆ)  Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 319.714.503 100,00 356.505.536 100,00 11,51 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (43) Γουνοδέρματα & γουναρικά 128.253.633 40,12 126.210.581 35,40 -1,59 
2 (08) Φρούτα, νωπά 27.757.130 8,68 34.012.030 9,54 22,53 
3 (84) Μηχανήματα & εξοπλισμός 10.598.418 3,31 29.667.554 8,32 179,92 

4 (20) Παρασκευάσματα φρούτων & 
λαχανικών 32.996.343 10,32 29.548.670 8,29 -10,45 

5 (32) Βαφές, χρώματα & χρωστικά 22.214.109 6,95 19.597.012 5,50 -11,78 
6 (24) Καπνά 16.220.600 5,07 16.730.238 4,69 3,14 
7 (39) Πλαστικά 8.453.959 2,64 11.683.052 3,28 38,20 
8 (27) Προϊόντα πετρελαίου 5.635.579 1,76 10.103.846 2,83 79,29 
9 (76) Αργίλιο & προϊόντα του 7.872.979 2,46 7.426.783 2,08 -5,67 

10 (33) Καλλυντικά και αποσμητικά 6.932.532 2,17 7.368.381 2,07 6,29 
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11 (72) Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας 8.942.513 2,80 7.356.589 2,06 -17,73 

12 (85) Ηλεκτρικός εξοπλισμός 5.229.574 1,64 6.677.914 1,87 27,70 
13 (34) Σαπούνια κλπ. 1.207.048 0,38 5.623.805 1,58 365,91 
14 (61) Πλεκτά ενδύματα 2.179.150 0,68 3.093.287 0,87 41,95 
15 (15) Λίπη & έλαια 1.744.757 0,55 2.745.495 0,77 57,36 
16 (38) Προϊόντα χημικής βιομηχανίας 3.129.454 0,98 2.336.152 0,66 -25,35 
17 (25) Περλίτης 1.977.469 0,62 2.087.512 0,59 5,56 
18 (73) Τεχνουργήματα από 

χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 2.017.083 0,63 2.023.222 0,57 0,30 
18 (21) Παρασκευάσματα διατροφής 809.402 0,25 2.010.828 0,56 148,43 
20 (68) Τεχνουργήματα από πετρώματα 

κλπ. 1.798.078 0,56 2.008.399 0,56 11,70 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 23.744.693 7,43 28.194.186 7,91  
Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας 
 
Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών: 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων το 2007 ελαττώθηκαν κατά 12,5%, σε σχέση 
με το 2006. Σε αυτές συνεχίζουν να κυριαρχούν, αν και σημειώσαν μείωση (14,6%), οι εισαγωγές προϊόντων 
πετρελαίου, οι οποίες αποτελούν το 79,8% του συνολικού όγκου των ελληνικών εισαγωγών ρωσικών προϊόντων. 
Στη 2η θέση έρχονται οι εισαγωγές αργιλίου και των προϊόντων του, οι οποίες σημειώνουν ελαφρά αύξηση 1,9% 
και υπερβαίνουν τα ˆ256,1 εκ., καταλαμβάνοντας το 8,2% των συνολικών εισαγωγών Ακολουθούν οι εισαγωγές 
χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, οι οποίες παρουσιάζουν όμως σημαντική πτώση (-15,4%), πέφτοντας στα 
ˆ110 εκ. περίπου και καταλαμβάνοντας μόλις το 3,5% επί του συνόλου των εισαγωγών. Στην 4η θέση εμφανίζονται 
οι εισαγωγές δημητριακών, οι οποίες σχεδόν διπλασιαστήκαν, αγγίζοντας τα ˆ89 εκ, ενώ στην 5η θέση 
κατατάσσονται πλέον οι εισαγωγές χαλκού και προϊόντων του, οι οποίες όμως σημειώνουν κάμψη 15,4%, 
πέφτοντας στα ˆ49 εκ. περίπου  

Οι ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων συνεχίζουν να παρουσιάζουν  υψηλή συγκέντρωση στα 
προϊόντα ενεργείας και τις πρώτες ύλες (μέταλλα, ξυλεία, δημητριακά, λίπη & έλαια κλπ.). 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι 20 πρώτες κατηγορίες ρωσικών προϊόντων που εισήγαγε η 
χώρα μας το 2007: 
 

2006 2007 
Ελληνικές εισαγωγές ρωσικων προϊόντων Αξία (ˆ)  Συμμετοχή 

(%) Αξία (ˆ)  Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 3.577.081.252 100,00 3.130.302.437 100,00 -12,49 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (27) Προϊόντα πετρελαίου 2.922.072.071 81,69 2.496.430.966 79,75 -14,57 
2 (76) Αργίλιο & προϊόντα του 251.403.334 7,03 256.113.790 8,18 1,87 
3 (72) Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 

χάλυβας 130.263.514 3,64 110.161.190 3,52 -15,43 

4 (10) Δημητριακά 44.860.760 1,25 88.631.626 2,83 97,57 
5 (74) Χαλκός & προϊόντα του 96.661.976 2,70 48.749.607 1,56 -49,57 
6 (44) Ξυλεία & προϊόντα ξύλου 45.315.767 1,27 76.921.658 1,50 3,54 
7 (15) Λίπη & έλαια 15.862.557 0,44 19.389.099 0,62 22,23 
8 (48) Χαρτί, χαρτόνι & προϊόντα τους 17.683.614 0,49 13.868.840 0,44 -21,57 
9 (43) Γουνοδέρματα & γουναρικά 9.390.848 0,26 9.165.479 0,29 -2,07 

10 (23) Υπολείμματα βιομηχανιών 
διατροφής & ζωοτροφές 2.930.103 0,08 8.165.479 0,26 178,68 
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11 (31) Λιπάσματα 9.907.912 0,28 5.419.070 0,17 -45,31 
12 (29) Οργανικά χημικά 2.613.066 0,08 3.599.621 0,11 37,75 
13 (87) Οχήματα & εξαρτήματά τους 4.137.826 0,12 2.839.031 0,09 -31,39 
14 (40) Καουτσούκ & προϊόντα του 2.939.143 0,08 2.339.582 0,07 -20,40 
15 (17) Ζάχαρα & παρασκευάσματά 

τους 90.762 0,00 2.292.216 0,07 2.425,52 
16 (21) Παρασκευάσματα διατροφής 1.308.556 0,04 1.922.017 0,06 46,88 
17 (28) Ανόργανες χημικές ενώσεις 1.446.499 0,04 1.607.761 0,05 11,15 
18 (84) Μηχανήματα & εξοπλισμος 358.990 0,01 1.202.066 0,04 234,85 
19 (22) Ποτά 1.423.010 0,04 1.192.795 0,04 -16,18 
20 (70) Γυαλί & τεχνουργήματα από 

γυαλί 2.212.095 0,06 1.128.266 0,04 -49,00 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.138.849 0,00 9.131.642 0,00  

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας 
 
 

Συνεργασία στον τομέα αερομεταφορών 
Στο διάστημα 5-6 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στην Μόσχα ο δεύτερος κύκλος διαπραγματεύσεων 
Ελλάδος–Ρωσίας για την σύναψη νέας Αεροπορικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε φιλικό 
κλίμα και οι δύο πλευρές κατέληξαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Από τις συζητήσεις ήταν προφανές 
το έντονο ενδιαφέρον των ρωσικών αεροπορικών εταιρειών για περαιτέρω δραστηριοποίηση στη χώρα μας. Οι 
δύο πλευρές αναγνωρίζοντας τo αμοιβαίο ενδιαφέρον των αερομεταφορέων των δύο πλευρών και την αύξηση της 
διμερούς επιβατικής κίνησης συμφώνησαν στην αύξηση των διορισμένων εταιρειών από 1 σε 2 ανα ζεύγος 
πόλεων και στην αύξηση των σημείων άφιξης και αναχώρησης σε Ελλάδα και Ρωσία αντίστοιχα. Συμφωνήθηκε, 
επίσης,  η αύξηση των συχνοτήτων πτήσεων των διορισμένων αερομεταφορέων. 
 
 

Συμμετοχή ΟΠΕ στην PRODEXPO 2008 (11-15/02/08)  
Πραγματοποιήθηκε στην Μόσχα , το διάστημα 11-15 Φεβρουαρίου, η 15η διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών  ‘ 
Prodexpo 2008’ . Η Prodexpo πραγματοποιείται στην Μόσχα σε ετήσια βάση και είναι η μεγαλύτερη έκθεση 
τροφίμων και ποτών της Ρωσίας και μία από τις μεγαλύτερες της Ανατολικής Ευρώπης . Στην έκθεση συμμετείχε ο 
ΟΠΕ με εθνικά περίπτερα. Η συμμετοχή του ΟΠΕ περιλάμβανε στον τομέα ποτών  περίπτερο εμβαδού 44 τ.μ., 
όπου εκπροσωπείτο η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου  και δύο Ελληνικές εταιρείες οίνου 
(ΚΑΙΡ και ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ) και στον τομέα τροφίμων, σε περίπτερο εμβαδού 64 τ.μ, υπήρχε εκπροσώπηση  δύο 
ελληνικών εταιρειών, της ΒΙΟΤΡΟΣ (γαλακτοκομικά) και της  Hellenic Dried Fruits. Κατά την διάρκεια της έκθεσης 
διοργανώθηκε  από την ΕΔΟΑΟ γευσιγνωσία κρασιού την οποία παρακολούθησαν ειδικοί του κλάδου.   
 

CPM Collection Permier- Μόσχα  (26-29/02/08) 
Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26-29/02/08 στη Μόσχα η διεθνής έκθεση CPM Collection Permier (Spring) στο 
εκθεσιακό κέντρο Expocentr. Η έκθεση πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο και αφορά στον τομέα ενδύματος. Σε 
αυτή συμμετείχαν και 2 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων Excel και  Sara’ s Fashion 
 

Επισκέψεις Ρώσων εισαγωγέων στην HELEXPO 
AGROTICA 2008 (06-10.02.2008): Κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου μας με την Helexpo, διοργανώθηκε  
επίσκεψη δύο Ρώσων εισαγωγέων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτικού εξοπλισμού με ιδιαίτερα 
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θετικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι θετικά σχόλια εκφράσθηκαν για την σχέση κόστους-ποιότητας των 
Ελληνικών προϊόντων, που τα καθιστούν ελκυστικά από πλευράς ανταγωνισμού. 
 
ΙΝFACOMA 2008 (21-24.02.2008): Κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου μας με την Helexpo, εκπρόσωποι επτά 
ρωσικών και τριών λευκορωσικών εταιρειών επισκέφθηκαν την έκθεση οικοδομικών υλικών INFACOMA 2008. Οι 
επισκέπτες πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με ελληνικές εταιρείες εκθέτες. Εντύπωση προκάλεσε στους 
επισκέπτες η ποικιλία και η υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. 
 
 

Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα 
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Atlantica  Hotels & Resorts (κατά 50 ανήκει στον γερμανικό όμιλο TUI) και το ρωσικό 
τουριστικό πρακτορείο Nataly Tours ανακοίνωσαν χθες την από κοινού έναρξη επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα. 
Οι δύο εταίροι σκοπεύουν σε διάστημα 5ετίας  να κατασκευάσουν στη χώρα μας 20 νέα ξενοδοχεία, το δε ύψος της 
επένδυσης υπολογίζεται σε 1,2 δις ˆ. Η Nataly Tours προσβλέπει να αποβεί ιδιοκτήτης ποσοστού 30 επί του 
συνόλου των δωματίων της ξενοδοχειακής αλυσίδας που θα δημιουργηθεί, το 50 της οποίας προβλέπεται να είναι 
Ρώσοι τουρίστες. Τα 20 νέα ξενοδοχεία θα είναι τεσσάρων και πέντε αστέρων (500 δωματίων έκαστο) και θα 
οικοδομηθούν στην Ρόδο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και την Κω.  


