
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

Η Ρωσία είναι μία χώρα η οποία προσελκύει τους Έλληνες επιχειρηματίες, αφού 
υπάρχει η εντύπωση ότι οι δύο λαοί βρίσκονται κοντά στον πολιτισμό και στη θρησκεία. 
Για να εισέλθει κάποιος στη ρωσική αγορά, χρειάζονται: 
Χρόνος 

Συχνά ο χρόνος αποτιμάται με διαφορετικό τρόπο από την Ελλάδα. Μετά την 
άφιξη στο αεροδρόμιο της Μόσχας, δεν χρειάζεται να καταναλώσει κάποιος ενέργεια, 
να είναι ανυπόμονος ή επιθετικός για την επίσπευση διαδικασιών. Στις επιχειρηματικές 
συναντήσεις θα πρέπει να τηρείται το ωράριο, έστω και αν οι Ρώσοι είναι χαλαροί. 
Συναντήσεις 

Κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων δε χρειάζεται κάποιος να 
επιμένει να κλείσει το συμβόλαιο. Αν ο συνομιλητής οδηγεί τη συζήτηση σε άλλο σημείο, 
θα πρέπει να ακολουθήσει και, στην κατάλληλη στιγμή, να παρουσιάσει με ακρίβεια τις 
απόψεις του. 
Προϊόντα 

Ο πωλητής θα πρέπει να παρουσιάζει το προϊόν και την τεχνολογία του κατά 
τρόπο επαγγελματικό. Θα πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος να απαντήσει σε οιαδήποτε 
λεπτομερή ερώτηση πριν την υπογραφή του συμβολαίου, με ενδεχόμενο υπογραφής 
συμβολαίου κατά την πρώτη κιόλας συνάντηση. 
Τα παραστατικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ρωσικά 

Τα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι  είναι η πλέον διαδεδομένη ξένη γλώσσα, δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως στη Ρωσία όσο σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, 
απαιτείται το πληροφοριακό υλικό (π.χ. κατάλογοι) να χορηγείται και στη ρωσική 
γλώσσα. Είναι προτιμότερο να δίδεται έμφαση στην καλή γνώση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
Γλώσσα επικοινωνίας  

Κάποιος που προσπαθεί να εισέλθει στη ρωσική αγορά θα πρέπει να γνωρίζει, 
έστω μερικές λέξεις στα ρωσικά, γεγονός που θα ευχαριστήσει το Ρώσο πελάτη του. Η 
αγγλική θεωρείται η πλέον χρησιμοποιούμενη εμπορική γλώσσα, ωστόσο, λόγω 
περιορισμένης χρήσης της θα  ήταν αποτελεσματικότερο να υπάρχει διερμηνέας, ο 
οποίος να βοηθήσει καλύτερα στις επιχειρηματικές συναντήσεις. 
Τα επιχειρηματικά γεύματα 

Το γεγονός ότι υπάρχει ζεστή ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια του 
επιχειρηματικού γεύματος, δεν σημαίνει και υπογραφή του συμβολαίου την επόμενη 
ημέρα. Βεβαίως τα επιχειρηματικά γεύματα είναι ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία αλλά η 
επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της 
επιχειρηματικής σχέσης. 
Έθιμα 

Ο Ρώσος πελάτης θα αισθανθεί πλησιέστερα στον Έλληνα επιχειρηματία σε 
περίπτωση προσφοράς ενός προϊόντος της χώρας ή της περιοχής του τελευταίου. Με 
τον τρόπο αυτό ο Έλληνας επιχειρηματίας δείχνει ότι διατηρείται προσωπική σχέση που 
δημιουργήθηκε από μία προηγούμενη συνάντηση. Οι περισσότεροι Ρώσοι, είναι άνω 
των 30 ετών, γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική ιστορία και τα ήθη και έθιμα της 
χώρας μας. Θα ήταν προτιμότερο, πριν από οποιοδήποτε επαγγελματικό ταξίδι στη 



Ρωσία, ο επιχειρηματίας να μελετήσει τα κυριότερα σημεία της ρωσικής ιστορίας, 
κουλτούρας καθώς και τις περιοχές τις οποίες επισκέπτεται. 
Προσωπικές σχέσεις-Γνώση της εγχώριας νοοτροπίας 

Κάθε σχέση στηρίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη. Οι υποσχέσεις προς τους 
Ρώσους πελάτες πρέπει να τηρούνται έστω και αν είναι προφορικές. Είναι προτιμότερο 
μία ελληνική εταιρεία να αντιπροσωπεύεται από το ίδιο άτομο στη Ρωσία  και να μην 
υπάρχουν συχνές αλλαγές.  
Επιλογή του συνεργάτη 

Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι εύκολη η διεκπεραίωση δραστηριοτήτων στη 
Ρωσία χωρίς τοπικό συνεργάτη. Η επιτυχία στην αγορά εξαρτάται κυρίως σε μεγάλο 
μέρος από αυτόν. Ο τοπικός συνεργάτης θα βοηθήσει στην αποκρυπτογράφηση της 
πραγματικότητας και, πολλές φορές, θα βοηθήσει τον Έλληνα επιχειρηματία να κινηθεί 
σε ένα περιβάλλον δύσκολο που συχνά μεταβάλλεται. 
Τηλέφωνα 

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις στη Ρωσία και ιδιαίτερα στη Μόσχα και την Αγία 
Πετρούπολη είναι σχετικά καλής ποιότητας. 
Για Τηλέφωνα από την Ελλάδα στην Ρωσία: 007 – ζώνη - αριθμός συνδρομητή  
Για Τηλέφωνα στην Ελλάδα από Ρωσία: 8-10-30, αριθμός ζώνης, αριθμός συνδρομητή 
(χωρίς το αρχικό 00) 
Ταξίδι στη Ρωσία 
Ωράρια: Αθήνα / Μόσχα, + 1 ώρα όλο το έτος. 
Σε όλη την έκταση της Ρωσίας υπάρχουν 11 διαφορετικές ζώνες ώρας                                                                          
Διαδικασίες: Το διαβατήριο πρέπει να έχει θεώρηση εισόδου (visa) για όλη την 
επικράτεια της Ρωσίας (σε περίπτωση επισκέψεως σε πέραν της μίας περιοχής). 
Ημέρες Αργίας: 1 και 2 Ιανουαρίου, 7 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα), (από 1,2,3,4,5,6,7 
υπάρχουν αργίες στην Ρωσία, 23 Φεβρουαρίου (Εθνική Εορτή Άμυνας), 1 και 2 Μαΐου 
(Εργατική Πρωτομαγιά), 9  Μαΐου (Ημέρα της Νίκης), 12 -14 Ιουνίου (Εθνική Εορτή), 4 -
5 Νοεμβρίου (Εορτή της Οκτωβριανής Επανάστασης), 12 Δεκεμβρίου (Ημέρα του 
Συντάγματος). Επιπλέον υπάρχουν οι αργίες του Πάσχα, που είναι κινητές. 
Πρακτικός οδηγός εμπορικών συναλλαγών στη Ρωσία  (10 κανόνες). 
Το πρόβλημα της αποπληρωμής των προϊόντων 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αναζητήσουν τον κατάλληλο τρόπο 
καταβολής των οφειλόμενων ποσών στις οριζόμενες ημερομηνίες. Παρά το γεγονός ότι 
οι Ρώσοι επιχειρηματίες θεωρούνται, πλέον, καλοί πληρωτές, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των εξαγωγών τους π.χ. 
μέσω εγγυητικών επιστολών, ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και άλλων μεθόδων.  

Στην  χώρα δραστηριοποιούνται πολλές ξένες τράπεζες ενώ υπάρχουν μεγάλες 
ρωσικές με τις οποίες ελληνικές εταιρείες μπορούν να συνεργάζονται, σχετικά με τη 
διαπίστωση της φερεγγυότητας των ρωσικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση των 
συναλλαγών τους. Είναι γνωστό ότι, για την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία, δεν αρκεί 
η ύπαρξη εμπορικής επιχείρησης, αλλά και η απόκτηση ανάλογης άδειας εισαγωγής 
προϊόντων. Είναι γεγονός ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει το πρόβλημα 
ρευστότητος και πολλοί εισαγωγής για την κάλυψη  πληρωμής προϊόντων (τα 
σουπερμάρκετ πληρώνουν μετά από 3 μήνες) , απαιτούν τρόπου τρόποι ασφάλισης 
εξαγωγών μας.  
Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση ικανών στελεχών από την Ελλάδα,   

Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση της 
τοπικής αγοράς και νοοτροπίας και να μπορούν να αναλάβουν την εκπαίδευση άλλων 



στελεχών στη Ρωσία. Σε περιπτώσεις επενδυτικής παρουσίας με μόνιμη εγκατάσταση, 
προτεραιότητα αποτελεί  η τοποθέτηση Έλληνα Διευθύνοντος Συμβούλου με εμπειρία, 
ειδικές γνώσεις των δομών της αγοράς και κατανόηση της συναλλακτικής και εγχώριας 
καταναλωτικής νοοτροπίας. Το επίπεδο αμοιβών του επικεφαλής είναι συνήθως 
ευθυγραμμισμένο και ενδεχομένως να υπερβαίνει τις αποδοχές υψηλόμισθων στελεχών 
(manager) της ελληνικής αγοράς εργασίας καθώς το στέλεχος καλείται να αναλάβει τη 
λειτουργία της εταιρείας, να έχει την ευθύνη της πρόσληψης, αλλά και της επίπονης 
διαδικασίας εκπαίδευσης του εγχώριου εργατικού δυναμικού.  

Πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού μπορούν να 
αναζητηθούν μέσω εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Στην 
περίπτωση επιλογής Ρώσου πολίτη, ως έμμισθου άμεσου συνεργάτη ελληνικής 
επιχείρησης, απαιτείται η διασφάλιση της αξιοπιστίας του. Είναι γνωστό ότι οι Ρώσοι 
συνεργάτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις διεθνείς 
πρακτικές και μιλούν σε ικανοποιητικό επίπεδο την αγγλική γλώσσα είναι περιορισμένοι 
σε αριθμό. Η επιλογή του Ρώσου συνεργάτη πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να 
έχουν εμπειρία σε πωλήσεις , πρωτοβουλία και καλές σχέσεις με μεγάλα κέντρα 
διακίνησης προϊόντων. Ιδιαίτερα η απόκτηση πιστοποιητικών πρέπει να γίνει από τον 
ίδιο επιχειρηματία ή από πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης προς αποφυγή 
προβλημάτων αντιγραφής προϊόντων. 
Προσωπικές σχέσεις-(γνώση ρωσικής νοοτροπίας, του εθνικού χαρακτήρα του Ρώσου 
και της Ρωσικής γλώσσας). 
Ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει γνώση της νοοτροπίας του Ρώσου 
επιχειρηματία και να προσπαθεί να δημιουργήσει προσωπικές σχέσεις μαζί του. Οι 
Ρώσοι επιχειρηματίες σαν χαρακτήρες είναι ιδιαίτερα συγκρατημένοι και σπάνια 
χαμογελούν στην αρχή. Συνήθως όμως μετά την απόκτηση της εμπιστοσύνης, σε ένα 
δεύτερο στάδιο είναι ιδιαίτερα θερμοί. Η Ρωσία είναι μία χώρα όπου η προσωπική 
σχέση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντικό στοιχείο. Στην καθημερινή ζωή, 
οι Ρώσοι συνεργάτες εκτιμούν το ενδιαφέρον των ξένων για τη προσωπική τους ζωή, 
την οικογένειά τους αλλα και το Ρωσικό πολιτισμό, καθώς και την προσπάθεια ομιλίας 
λίγων λέξεων στα ρωσικά. Η απλή ανταλλαγή επιστολών και διαφημιστικών εντύπων 
δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την αμεσότητα της προσωπική επαφής. Στις 
προκαθορισμένες συναντήσεις με δημόσιες υπηρεσίες για διευθέτηση θεμάτων 
αδειοδοτήσεων, παραλαβής διοικητικών εγγράφων και συλλογής λοιπών πληροφοριών, 
οι Έλληνες συναλλασσόμενοι πρέπει να τηρούν τα ωράρια χωρίς καθυστερήσεις και 
υπεροπτική συμπεριφορά.  
Η διαφορά μεταξύ Ρώσου και Ευρωπαίου αναφέρεται στον εθνικό χαρακτήρα, αφού 
όπως προαναφέραμε οι προσωπικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Οι Ρώσοι 
προτιμούν περισσότερο τις προσωπικές σχέσεις παρά τα τυπικά δίκτυα, όπως στην 
Ευρώπη όπου υπάρχει βάσει σε Επιχ. Ενώσεις, Επιμελητήρια και άλλους θεσμούς. 
Ειδικότερα παρατηρούμε ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας ζει  στον μικρόκοσμό του που 
αποτελούν η οικογένεια, οι συγγενείς και φίλοι του . 
Άλλη διαφορά μεταξύ Ρώσου και Ευρωπαίου επιχειρηματία αποτελεί η διαφορετική 
επιχειρηματική κουλτούρα , αφού η διοίκηση αναθέτει πολύ μικρό μέρος των 
αποφάσεων σε χαμηλότερους μάνατζερ. Συνήθως οι αποφάσεις παίρνονται σε ανώτερο 
επίπεδο και πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι το άτομο με το οποίο 
διαπραγματευόμαστε. Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει η εξωτερική εντύπωση (το 
αυτοκίνητο που συνοδεύει,, το κουστούμι, το ρολόι κ.λ.π.. 



Τέλος διαφορά μεταξύ Ευρωπαίου και Ρώσου επιχειρηματία αποτελεί  το εμπόδιο της 
γλώσσας, αφού πολλοί Ρώσοι επιχειρηματίες δεν ομιλούν την αγγλική. Πολλές φορές δε 
παρότι καταλαβαίνουν δεν επιθυμούν να ομιλούν την Αγγλική .Επί πλέον το κυριλλικό 
αλφάβητο αποτελεί μεγάλο εμπόδιο. Συνήθως η επικοινωνία γίνεται με διερμηνέα και 
πολλές φορές στις συναντήσεις προκύπτουν προβλήματα στην τακτική, στην 
στρατηγική και διάφορες τεχνικές έννοιες , που δύνανται να οδηγήσουν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. 
Προσεκτική διερεύνηση της αγοράς, του μεγέθους της και των καναλιών διανομής 

Απαραίτητη είναι η προσεκτική διερεύνηση της ρωσικής αγοράς, του μεγέθους 
της, των καναλιών διανομής και των συνεργατών ή αντιπροσώπων της για την 
προώθηση προϊόντων στη ρωσική αγορά, την ανάληψη δραστηριοτήτων με σκοπό την 
ίδρυση οργανωμένης επιχείρησης ή την ανάληψη επενδυτικής πρωτοβουλίας στη Ρωσία. 
Ενδείκνυται αρχικά η δημιουργία απλής, μορφής, διάρθρωσης και δομής επιχείρησης 
στη Ρωσία, με ενισχυμένες υπηρεσίες παρακολούθησης νομικών και φορολογικών 
θεμάτων καθώς και πληροφορικής.  

Θα πρέπει εγκαίρως να εξετασθεί το μέγεθος της αγοράς, οι μεγάλες 
απαιτούμενες ποσότητες και η δυνατότητα συνεχούς και σταθερής προμήθειας των 
προϊόντων, ενώ τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι καταλλήλως προσαρμοσμένα. 
Λόγω του μεγέθους της αγοράς, για την έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας, απαιτείται 
ενδεχομένως η επιλογή δύο έως και τεσσάρων μεγάλων εισαγωγέων που να καλύπτουν 
όλη την χώρα. 

Η έναρξη των δραστηριοτήτων γίνεται συνήθως από τη Μόσχα και την Αγία 
Πετρούπολη. Η Μόσχα  απορροφάει το 40% της κατανάλωσης και ακολουθεί η Αγία 
Πετρούπολη, υπάρχουν όμως και σημαντικές ευκαιρίες στην περιφέρεια όπου, πολλές 
φορές,  η κατανάλωση είναι επίσης σημαντική. 

Η παραμονή στην Ρωσία για προώθηση προϊόντων και επενδύσεων, θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον μίας εβδομάδας. 
  Οι διάφορες έρευνες αγοράς δεν έχουν παρά σχετική αξία. Οι σημαντικές 
αλλαγές στο τοπίο και τις συνθήκες αγοράς αλλάζουν συχνά και τα δεδομένα.  Η 
επιτυχία ενός Έλληνα επιχειρηματία στη ρωσική αγορά εξαρτάται από τρεις βασικές 
προϋποθέσεις: την επιλογή ενός καλώς μελετημένου σχεδίου, την ανεύρεση επιτόπιου 
ρωσόφωνου συνεργάτη και, τέλος, τη διάθεσή του να ξοδέψει χρόνο και χρήμα. 
 
Διαπραγματεύσεις-Επιχειρηματικές συναντήσεις (πρακτικές- θέσεις συγκεκριμένες,, 
τήρηση ωραρίου , προσπέκτους στην Ρωσική). 

Δεν θα πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις κατά την διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων (πλην μερικών εκπτώσεων) και οι θέσεις να είναι σταθερές απέναντι 
στους Ρώσους επιχειρηματίες. Κατά την διάρκεια των  επιχειρηματικών συναντήσεων, 
οι Ρώσοι επιχειρηματίες απαιτούν, συνήθως, το σεβασμό και την τήρηση του ωραρίου, 
χωρίς όμως αυτό να είναι τόσο αυστηρό, όπως στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 
Αρχικά, ο καθορισμός μίας επιχειρηματικής συνάντησης είναι δύσκολο σημείο και 
απαιτείται συχνά ένα διάστημα εβδομάδων για απάντηση σε e-mail, fax ή τηλέφωνο. 
Μερικές φορές. οι επιχειρηματικές συναντήσεις ίσως να ακυρωθούν χωρίς δικαιολογία. 
Σε μερικές περιπτώσεις, οι Ρώσοι συνομιλητές προτιμούν μία συνάντηση σε ένα 
ευχάριστο περιβάλλον ξενοδοχείου ή στην έδρα της εταιρείας τους (λόγω του έντονου 
κυκλοφοριακού προβλήματος) ενώ, πολλές φορές, αρέσκονται και στα επαγγελματικά 
γεύματα. Είναι γνωστόν ότι οι Ρώσοι επιχειρηματίες είναι καλοί γνώστες του τομέα τους 



και πολλές φορές θα πρέπει να αποφεύγεται η προχειρότητα. Παράλληλα θα πρέπει να 
υπάρχουν προσπέκτους των προϊόντων και των υπηρεσιών στην Ρωσική γλώσσα. 

 
Απαιτείται η συνάντηση να γίνεται με τον Δ/ντή της εταιρείας και τα άτομα με 

αποφασιστική αρμοδιότητα. Είναι γνωστόν ότι οι εταιρείες έχουν αρκετά 
συγκεντρωτική διοίκηση και θα πρέπει να επιδιώκεται απ’ ευθείας συνάντηση με τον 
Δ/ντή. Κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων, ανταλλάσσονται 
ελεύθερα επαγγελματικές κάρτες στην αγγλική και τη ρωσική. Eπίσης, μικρά δώρα 
γίνονται αποδεκτά, αλλά δεν αναμένονται. Κυρίως κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση μικρά 
δώρα, που αντιπροσωπεύουν την χώρα προέλευσης του ξένου επιχειρηματία. Είναι 
γνωστόν ότι πολλές φορές το διοικητικό ‘management’  δεν αρέσκεται να μεταβιβάζει  
την εξουσία σε κατώτερο προσωπικό  και επιθυμούν να λαμβάνονται αποφάσεις από 
τους ίδιους. Για τον λόγο αυτό στις επιχειρηματικές συναντήσεις θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή, στο άτομο , που έχουμε απέναντί μας. 

Χρειάζεται υπομονή , επιμονή , μεγαλύτερη ενέργεια  για έναρξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  και μακροχρόνια επένδυση.  

Συχνά για την έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με Ρώσους 
επιχειρηματίες απαιτείται μεγαλύτερη ενέργεια , από εκείνη που απαιτείται σε άλλες 
χώρες. Πολλές φορές εμφανίζονται συμπτώματα προόδου αλλα και καθυστερήσεις για 
τον λόγο αυτό απαιτείται επιχειρηματικότητα, υπομονή, αλλά ελαστικότητα. Μερικές 
φορές ενδείκνυται να υιοθετήσει κανείς προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες . 
Γνωρίζοντας Ρωσική κουλτούρα, μερικές ρωσικές λέξεις. Εκείνο , που είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε είναι η έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην απέραντη αυτή 
χώρα παίρνει δύο φορές περισσότερο χρόνο, από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αρχίζοντας 
επιχειρηματική δράση στην Ρωσία απαιτείται συνεχής και προσωπική  συμβολή, 
περισσότερη επένδυση σε χρόνο σε χρήμα αλλά και μεγαλύτερη προσπάθεια 
χρησιμοποιώντας την εμπειρία σε άλλες χώρες. Η Ρωσική αγορά δεν αποτελεί μία 
αγορά για γρήγορο κέρδος , αλλά μία αγορά, που λόγω μεγέθους απαιτεί μακροχρόνια 
επένδυση. 

Απαιτείται προσεκτική απόκτηση όλων των Ρωσικών πιστοποιητικών ,παρά την  
απόκτηση αντίστοιχων   

κοινοτικών. 
Κατά την εισαγωγή προϊόντων απαιτούνται διάφορα πιστοποιητικά , που 

πιστοποιούν προϊόντα (π.χ φυτοϋγειονομικά, υγιεινής, ασφάλειας, καταλληλότητας, 
‘ΑΤΑ’, προέλευσης ‘στάνταρς’ κ.λ.π ). Είναι γνωστόν τα προβλήματα , που ανακύπτουν 
λόγω μη αναγνώρισης κοινοτικών πιστοποιητικών, λόγω μη ύπαρξης  μετάφρασης στην 
Ρωσική, λόγω άλλων δυσκολιών. Χρειάζεται  επομένως προηγούμενη προετοιμασία με 
εισαγωγείς,  εκτελωνιστές και ειδικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την πιστοποίηση 
προϊόντων. 

Απαιτείται μη υποτίμηση των δυνατοτήτων της Ρωσικής αγοράς.,  
Ο Έλληνας επιχειρηματίας λαμβάνοντας υπόψη αρχικά, ότι η Ρωσία αποτελεί μία από 
τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης σήμερα δεν θα πρέπει να την υποτιμά, αφού είναι 
η 8η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό 142 εκατ κατοίκων, με 11 διαφορετικές 
ζώνες , με μεγάλη καταναλωτική δύναμη και το 50% του εμπορίου γίνεται με τις χώρες 
της Ε.Ε.. Για τους ανωτέρω λόγους δεν πρέπει να υποτιμάται η Ρωσική αγορά και οι 
Ρώσοι επιχειρηματίες. Πολλοί επιχειρηματίες σήμερα κάνουν λάθος να θεωρούν την 
Ρωσία σαν υπανάπτυκτη χώρα , αφού αποτελεί μία χώρα με μεγάλα συναλλαγματικά 
αποθέματα με χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας (800 εκατ $ το 2009) με μεγάλη 



απορροφητικότητα, ενώ οι Ρώσοι επιχειρηματίες είναι πολύ καλά πληροφορημένοι, 
ταξιδεύουν πολύ στο εξωτερικό, επισκέπτονται τις σημαντικές κλαδικές εκθέσεις και 
γνωρίζουν επακριβώς το τι προϊόντα μπορούν να προσφέρουν οι ξένες αγορές. Είναι 
γεγονός ότι ο χρόνος για πώληση ‘jeans’ και μεταχειρισμένων κομπιούτερς έχει παρέλθει. 
Παράλληλα η άλλη θεωρία ότι η Ρωσία είναι μία χώρα ‘φτηνή’ έχει πλέον αλλάξει, αφού 
το μέσο κόστος ζωής της Μόσχας και άλλων πόλεων  είναι από τα υψηλότερα  στον 
κόσμο. Επι πλέον οι μισθοί, τα ενοίκια και άλλα έξοδα είναι από τα υψηλότερα στον 
κόσμο. Επίσης τα ποσοστά κέρδους, τα έξοδα ταξιδείου, διαμονής, εκτύπωσης 
προσπέκτους, πιστοποίησης προϊόντων, συμμετοχής σε εκθέσεις και ‘logistics’  είναι 
αρκετά υψηλά. 
Προβλήματα ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρωσία 
Προβλήματα κατά την εισαγωγή προϊόντων 

Αμφισβήτηση τιμολογίων εξαγωγής: Κατά τον εκτελωνισμό των εισαγομένων 
εμπορευμάτων, το Τελωνείο υπολογίζει τους αναλογούντες δασμούς και φόρους επί της 
αξίας που δηλώνεται στο τιμολόγιο. Κατ’ εξαίρεση, αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, το 
Τελωνείο καταφεύγει σε πίνακες αξιών. Στην Ρωσία συμβαίνει πλέον το αντίθετο. Έχει 
γίνει καθεστώς να αγνοείται πλήρως η αξία που δηλώνεται στα τιμολόγια και η 
ελάχιστη αξία του εμπορεύματος να υπολογίζεται βάσει πινάκων που προβλέπονται 
από εγκυκλίους. Επί αυτής της αξίας επιβάλλονται οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. 
Οι εισαγωγείς συχνά διαμαρτύρονται ότι η αξία που λαμβάνει υπ΄ όψιν του το Τελωνείο 
είναι πλασματική και συνήθως μη ρεαλιστική. Επί πλέον, έχει διαπιστωθεί 
διαφοροποίηση στη συμπεριφορά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και συνεπώς 
διακριτική μεταχείριση. 

Το κόστος εκτελωνισμού ανά τελωνειακή διασάφηση σε πολλές περιπτώσεις 
έχει αυξηθεί υπέρογκα. Γενική αρχή είναι ότι το κόστος πρέπει να είναι ανάλογο των 
παρεχομένων υπηρεσιών αν και αμφισβητείται κατά πόσον η εν γένει απαίτηση 
καταβολής τέλους διασάφησης είναι σύννομη προς τους κανόνες του ΠΟΕ. Εν πάση 
περιπτώσει, το κόστος στην Ρωσία υπερβαίνει κατά πολύ το μέτρο. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το κόστος εκάστης διασάφησης εισαγωγής οινοπνευματωδών και 
αναψυκτικών ανέρχεται σε €500 στην Ρωσία έναντι $75 στις ΗΠΑ. 

Η Ρωσία έχει απαιτήσει στο παρελθόν μεμονωμένα από κ–μ της ΕΕ, αλλά και 
άλλες τρίτες χώρες, την επιβολή preshipment inspection, δηλ. επιθεώρησης του προς 
εξαγωγή φορτίου πριν από την φόρτωσή του. Η από 1.1.2006 επιβληθείσα νέα 
διαδικασία έγκρισης των εισαγομένων κρασιών ουσιαστικά αποτελεί διακριτική 
μεταχείριση υπέρ των εγχωρίως παραγομένων, καθώς είναι επίπονη και διαρκεί επί 
μήνες. Το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά το σύστημα εντοπισμού (tracking) κάθε φιάλης 
οινοπνεύματος από την εισαγωγή έως την πώλησή της στον τελικό καταναλωτή. Οι 
εγχώριοι παραγωγοί απαλλάσσονται από μεγάλο τμήμα της διαδικασίας αυτής. 

Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, τόσο ζωικής όσο και 
φυτικής προέλευσης, ρωσική επιδίωξη είναι η εγκατάσταση Ρώσων επιθεωρητών στις 
χώρες εξαγωγής, οι οποίοι με επιβάρυνση των εξαγωγέων εγκρίνουν τα προς εξαγωγή 
φορτία. Αυτό συμβαίνει ήδη με την Γερμανία, την Φινλανδία, την Τουρκία, κλπ. 
Αντίστοιχο αίτημα είχε παρουσιασθεί και στη χώρα μας. 
Το κόστος σιδηροδρομικής μεταφοράς προϊόντων διαφοροποιείται ανάλογα με την 
προέλευση των προϊόντων (εγχώρια ή μη) 


