
 
EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 
 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Εκδήλωσης για γνωριμία  επιχειρήσεων 
Ελληνικών Συμφερόντων στην Ρωσία– Μόσχα 16-11-2009. 

Πραγματοποιήθηκε την 16-11-2009 με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση γνωριμίας 
υπευθύνων Επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων στην Πρεσβευτική κατοικία. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση 2 Επιχειρηματικών αποστολών του  ΟΠΕ  
στην Μόσχα – Αγία Πετρούπολη και Κρασνοντάρ. 

Πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία επιχειρηματικές αποστολές του ΟΠΕ  
στην Μόσχα και Αγία Πετρούπολη στις αρχές Ιουλίου 2009 (28-06/04-7-2009) και στην 
περίοδο 16-21.11.2009 με συμμετοχή 15 επιχειρήσεων του τομέα τροφίμων, οικοδομικών 
υλικών ,εικόνων κ.λ.π.. Στους εν λόγω επιχειρηματίες προετοιμάσθηκαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις με Ρώσους εισαγωγείς. 

Στην Μόσχα. Στην έναρξη της αποστολής πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 
εκδηλώσεις, τις οποίες χαιρέτισε ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Μόσχα κος Μ. Σπινέλης 
και ο Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου της Μόσχας, ενώ οι επιχειρηματικές συναντήσεις 
ξεπέρασαν σε αριθμό τις 150. 

Στην Αγία Πετρούπολη , πραγματοποιήθηκαν σημαντικός αριθμός 
επιχειρηματικών συναντήσεων περί τις 150. 

Στην Μόσχα και Κρασνοντάρ , πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή 
του ΟΠΕ από 5-12/04/2009 με ιδιαίτερη επιτυχία , αφού για τις 12 περίπου Ελληνικές 
επιχειρήσεις προετοιμάσθηκαν αντιστοίχως 120 επιχειρηματικές συναντήσεις στην 
Μόσχα και ανάλογος αριθμός στο Κρασνοντάρ. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε επιχειρηματική αποστολή της ΔΕΘ σε  Κρασνοντάρ - 
ΣΟΤΣΙ (25-2/1-03/2009) 

Η ΔΕΘ , πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Κρασνοντάρ – Σότσι 
Ελληνική Επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 9 Ελληνικές επιχειρήσεις στους 
τομείς τροφίμων, οικοδομικών υλικών και  κλωστοϋφαντουργικών υλικών και σε 
συνεργασία με την περιφέρεια του Κρασνοντάρ και των Επιμελητηρίων των δύο 
πόλεων. Παράλληλα δημιουργήθηκε ειδικό οικονομικό φόρουμ και έγινε επίσκεψη και 
υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Οργανωτή εκθέσεων της περιφέρειας 
KRASNOEXPO.. 

 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Αποστολών Ελληνικών επιχειρήσεων στην 
περιφέρεια Ekaterinbourg Tuymen (25-31/05/2009.  

Το Γραφείο μας συμμετείχε στην συνδιοργάνωση σε συνεργασία με τοπικά 
Επιμελητήρια στις παρακάτω επιχειρηματικές αποστολές: 

Α) επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ στις πόλεις Ekaterinbourg και Tuymen  
(25-31/05/2009) για Ελληνικές εταιρείες γουναρικών. 

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση  Ελληνικής συμμετοχής μέσω ΟΠΕ στην 
έκθεση τροφίμων PRODEXPO (9-13/02/2009. 

Το Γραφείο μας συνεργάσθηκε με τον ΟΠΕ στην επιτυχή οργάνωση της έκθεσης 
PRODEXPO  από 9-13/02/2009. 



Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε διοργάνωση Εκθέσεως και εκδηλώσεων Ελληνικών 
προϊόντων 

Κατά την διάρκεια του 2009 το Γραφείο μας παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια για 
την ελληνική συμμετοχή στην κλαδική έκθεσης WORLD FOOD,  (Σεπτέμβριος 2009). 
Οργάνωση Ρωσικών επιχειρηματικών αποστολών εισαγωγέων σε κλαδικές εκθέσεις της 
HELEXPO. 

Κατά την διάρκεια του 2009 το Γραφείο μας προσέλκυσε 60 περίπου εισαγωγείς 
και οργάνωσε επιχειρηματικές αποστολές Ρώσων επιχειρηματιών- εισαγωγέων στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των κλαδικών εκθέσεων , όπως Business Furnudec, Agrotica, 
Infacoma, Marmin, Furnima, Kosmima, Infosystem, Hotelia, Oenos, Kosmima, Polis, TIF, 
Korinthia. 
Ειδικές Παρεμβάσεις του Γραφείου μας  

Παρέμβαση και εν γένει υποστήριξη παρήχθη στο Υπουργείο Γεωργίας, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις ελληνικές 
εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από τους περιορισμούς που θέτει το ρωσικό 
θεσμικό πλαίσιο σχετικά με φυτουγειονομικούς ελέγχους στις εισαγωγές των προϊόντων 
αυτών. Συμμετοχή του Γραφείου μας στις διαπραγματεύσεις της Ευρ. Επιτροπής και 
των ρωσικών αρχών στο πλαίσιο της υπογραφής διμερούς πρωτοκόλλου για την 
εναρμόνιση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 

Κατόπιν παρέμβασης Ελληνα Πρέσβυ και του Γραφείου μας ενεκρίθησαν επί 
πλέον 6 εργαστήρια φυτοϋγειονομικών ελέγχων, 
 
Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε  οργάνωση εκδηλώσεων της Κοινοπραξίας για την 
προώθηση Ελληνικής κομπόστας και φρέσκων φρούτων (κρασνοντάρ 18-11-2009 ), 
Φρέσκα Φρούτα  (Δεκέμβριος 2009)  

Το Γραφείο ΟΕΥ προγραμμάτισε και συνεργάσθηκε  για την επιτυχή εκδήλωση 
κονσερβοποιημένων τροφίμων στο Κρασνοντάρ (70 συμμετέχοντες) και των φρέσκων 
φρούτων στην Μόσχα (10-12-2009) ‘ Elfruit” (120 συμμετέχοντες). 
 
Επίσκεψη Προέδρου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και εμπειρογνωμόνων (25-26-11/2009)  

Πραγματοποιήθηκε την 25-26/11/2009 η επίσκεψη του Προέδρου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
και Δ/ντή εμπορευματικών μεταφορών και το Γραφείο Το Γραφείο ΟΕΥ προγραμμάτισε 
και συνεργάσθηκε  για την επιτυχή εκδήλωση κονσερβοποιημένων τροφίμων στο 
Κρασνοντάρ (70 συμμετέχοντες) και των φρέσκων φρούτων στην Μόσχα (10-12-2009) ‘ 
Elfruit” (120 συμμετέχοντες). 
 
Υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις στη 
Ρωσία 
 

Έκθεση Τόπος ,Οργανωτής , Τομέας 
17th PRODEXPO 
(8-10/2/20100) 
18TH PRODEXPO 
91-6/02/2011) 

Μόσχα, Expo Centre, με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Γεωργίας, www.expocentr.ru 
Τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός τροφίμων 
 www.prod.expo.ru  

Εμπορικές 
εκθέσεις 

WORLD FOOD  
19TH EXHIBITION 

Μόσχα, Expo Centre (Οργανωτής: ITE Group Plc,Great Britain) 
 Tel +7-495-9357350 fax +7-495-9357351 



(14-17/09/2010) Τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός 
www.ite-expo.ru e-mail: info@ite-expo.ru  

SEAFOOD RUSSIA 
2010 
(17-18/06/2010) 

Mόσχα, Crocus Expo Centre (ZAO Expocentre, Project Manager 
Mrs    T. Piscareva) 
 Tel +7495-2553799 Fax +7-495-2056055 
Ιχθυηρά 
www.expocentr.ru e-mail: centr@expocenr.ru 

MOSBUILD 
BATIMAT 2010 
6-9-04-2010 

Μόσχα, Expo centre (Οργανωτής: ΙΤΕ LLC)  
 Tel +7-495-9357350, fax +7-495-9357351 
Oικοδομικά υλικά 
www.rbw.ru, www.ite-expo.ru 

INTERLIGHT 2010 
9-12/11/201 

Μόσχα, Expo Centre (Oργωνωτής: OWP Ost-west-Partner 
Gmbh 
Bottgerstrace 40, D-92637 Weiden) 
Tel +49-961-38977-0 fax +49-961-32035 
Ηλεκτρολογικά 
www.interlight-moscow.com e-mail: m.parshan@owp-
tradefairs.com 

11 th Plastics 
Industry Show 2010 
 27-30/9/ 2010 

Μόσχα, Expo Centre (Oργανωτής:JSP P& I ‘Maxima’ 
 115,Profsoyuznaya str, 3, 117036 Moscow) 
Tel +7-495-1247760, fax +7-495-1247060 
Πλαστικά προϊόντα, υλικά,Χρώματα 
www.maxima-expo.ru e-mail: maxima@maxima-expo.ru 
 

 
Για την καλλίτερη ενημέρωση Ελληνικών επιχειρήσεων για τις εκθέσεις , που 
πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δύνανται να αντληθούν 
πληροφορίες  
Στην ιστοσελίδα της ρωσικής ένωσης εμπορικών εκθέσεων: 
Russian Union of Exhibitions & fairs , 221 office, 13 sovnarkomovskaya , 603950 Russia 
 Tel/fax +7-831-2775695,email: info@uefexpo.ru , 
 http://www.uefexpo.ru 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρελθόν: 
           Το ελληνικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον διατηρήθηκε επί μακρόν σε μάλλον 
χαμηλό επίπεδο. Αφ’ ενός η επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στον βαλκανικό 
χώρο φαίνεται ότι απορρόφησε σημαντικό ποσοστό των ελληνικών προσπαθειών, αφ’ 
ετέρου η εικόνα της Ρωσίας του ’98 (οικονομική κρίση, δράση μαφίας, εγκληματικότητα, 
φτώχεια) δεν έχει ξεπερασθεί ακόμη στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος 
του υπολοίπου κόσμου. Η εικόνα που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης αγνοεί 
συνήθως τα θετικά στοιχεία και επαναλαμβάνει τα αρνητικά, συχνά μεγεθύνοντάς τα. 
Ωστόσο, προσφάτως η τάση αυτή φαίνεται να αλλάζει. 

      Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελληνικά τρόφιμα έχουν ακόμη μικρή παρουσία 
στην Ρωσία, ακόμη και σε ό,τι αφορά παραδοσιακά επώνυμα προϊόντα, όπως το 
ελαιόλαδο, οι ελιές και η φέτα. Αντιστοίχως, πενιχρή είναι και η ελληνική επενδυτική 



παρουσία. Με την εξαίρεση της 3E που έχει τα δικαιώματα παραγωγής και διάθεσης 
των προϊόντων της Coca Cola για όλη την Ρωσία, χωρίς όμως να είναι ευρέως γνωστή η 
προέλευση της εταιρείας, η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι μάλλον μικρή. Οι 
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων με παραγωγικές εγκαταστάσεις δεν ξεπερνούν τις 
πέντε. 
             Παρομοίως, μικρή ήταν και η ελληνική παρουσία στις διάφορες διοργανώσεις 
του πλούσιου εκθεσιακού προγράμματος αφού μεμονωμένες μόνο συμμετοχές, ιδίως 
στις εκθέσεις γούνας καταγράφονταν, ενώ πέραν της επίσημης συμμετοχής του ΕΟΤ 
δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη εθνική συμμετοχή. Αντιθέτως, άλλες χώρες 
αναγνωρίζοντας το δυναμικό της ρωσικής αγοράς άρχισαν να εργάζονται συστηματικά 
αμέσως μετά την κρίση του ‘98 και ήδη έχουν αναπτύξει σημαντικά τις διμερείς 
οικονομικές τους σχέσεις σε διάφορα επίπεδα (επενδύσεις, εμπόριο, υπηρεσίες, κλπ). 
Παρόν: 
           Την περίοδο από το 2005 και εντεύθεν έχει πραγματοποιηθεί πλήθος επαφών και 
επισκέψεων σε κυβερνητικό επίπεδο εκατέρωθεν. Το σύνολο των ανώτατων 
πολιτειακών και κυβερνητικών στελεχών από τις δύο χώρες που εμπλέκονται στις 
ελληνορωσικές σχέσεις έχει μετάσχει σε αυτές τις επαφές τουλάχιστον μία φορά.. 
Δεδομένου ότι στην Ρωσία η διαδικασία λήψης αποφάσεων ξεκινά από την κορυφή και 
όχι αντιστρόφως, αυτού του είδους οι επαφές εξακολουθούν να είναι σημαντικές για 
την εξέλιξη των διμερών μας σχέσεων. Το επίπεδο σχέσεων μεταξύ Ελλάδος–Ρωσίας 
βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και συντελεί στην κινητοποίηση των 
επιχειρηματικών κύκλων και των δύο χωρών. 
            Παράλληλα, θετικά εξελίσσονται και οι επαφές των επιχειρηματικών φορέων. Η 
ίδρυση του Ελληνορωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου από τους Συνδέσμους 
Βιομηχανιών και Επιχειρηματιών των δύο χωρών και η σύγκλησή του για πρώτη φορά 
τον Ιούνιο 2007 ενισχύει περαιτέρω τις επενδυτικές συνεργασίες. Η 2η συνεδρίαση του 
Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εργασίες της 6ης Μεικτής 
Διϋπουργικής Επιτροπής Ελλάδος–Ρωσίας τον Φεβρουάριο 2008 στην Αθήνα. 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και τοπικών επιχειρήσεων της 

Ρωσίας δεν περιορίζονται στις επενδύσεις και το εμπόριο και απαιτείται περαιτέρω 
διεύρυνση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις στον επενδυτικό τομέα αφορούν κυρίως: 
Αγροτικός τομέας: Δυνατότητα συνεργασίας σε τομείς μηχανοποίησης, θερμοκηπίων, 
άρδευσης, παραγωγής ζωοτροφών, γαλακτοκομικών προϊόντων, παραγωγής 
τυποποιημένων τροφίμων. 
Μεταποίηση/Βιομηχανία: Ενίσχυση της συνεργασίας, χρησιμοποιώντας τη ρωσική 
υψηλή τεχνολογία και την ελληνική εμπειρία, για την παραγωγή κυρίως καινοτόμων 
προϊόντων, στη Ρωσία και την Ελλάδα, τυποποιημένων προϊόντων ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (τρόφιμα, είδη συσκευασίας, φαρμακευτικά, καλλυντικά), και εξαγωγή 
τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
Επεξεργασία τροφίμων: Κλάδος ο οποίος παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω 
ανάπτυξης (επεξεργασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κατεψυγμένα τρόφιμα 
και λαχανικά). Οι ελληνικές εταιρείες, αξιοποιώντας τη γεωγραφική γειτνίαση της 
Ρωσίας αλλά και τις εμπορικές Συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ρωσία με τις λοιπές 



χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, μπορούν να εκμεταλλευθούν τις πρώτες ύλες της χώρας, 
παράγοντας για την ευρωπαϊκή αγορά. 
Ενέργεια: Δεδομένης της σπουδαιότητας του ενεργειακού τομέα στη Ρωσία και των 
δυνατοτήτων που έχει πλέον η χώρα μας σαν χώρα διακίνησης προϊόντων ενέργειας 
από τη Ρωσία στις χώρες της ΕΕ, οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που 
περνούν από την Ελλάδα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 
Μεταφορές: Η Ρωσία και η Ελλάδα, χώρες που συνεργάζονται στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ, 
μπορούν  να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των περιφερειακών 
μεταφορικών δικτύων στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου (κατασκευή Οδικού 
Δακτυλίου Ευξείνου Πόντου, ανάπτυξη Θαλασσίων Διαδρόμων) και στη σύνδεσή τους 
με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, τα οποία προωθεί η ΕΕ, με ανάληψη συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών. Η χώρα μας, θα μπορούσε να επωφεληθεί του παγκόσμιου ρόλου της 
στη ναυτιλία και να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία. Σε διμερές επίπεδο, η 
συμφωνία οδικών μεταφορών, καθώς και το πρωτόκολλο αεροπορικών μεταφορών 
που πρόσφατα υπέγραψαν οι δύο χώρες ενθαρρύνουν ακόμη πιο πολύ την ανάπτυξη 
του διμερούς εμπορίου. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που συναντούν οι εξαγωγές μας 
στην Ρωσία είναι η έλλειψη ‘logistics’ και η δυσκολία μεταφορών λόγω μη συγκέντρωσης 
προϊόντων, η ανυπαρξία ναυτιλιακής γραμμής μεταφοράς εμπορευμάτων, η δυσκολίες 
σύνδεσης σιδηροδρομικής γραμμής μεταφοράς εμπορευμάτων (λόγω διαφορετικών 
σιδηροδρομικών γραμμών) κ.λ.π. 
Τράπεζες: Η  τεχνογνωσία που έχουν οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για δυναμική παρουσία των τελευταίων και στη Ρωσία με στόχο την 
υποστήριξη της εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά.  
Κατασκευές: Μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων οδοποιίας και υποδομής, κατασκευής 
ξενοδοχείων και συμμετοχή τους σε έργα εν όψει και των σημαντικών έργων που θα 
υλοποιηθούν επ' ευκαιρία των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Sochi, το 2014. 
Υπηρεσίες Υγείας: Προοπτικές συνεργασίας για την ίδρυση ιατρικών κέντρων, καθώς 
και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικού εξοπλισμού και καλλυντικών στη 
ρωσική αγορά. 
Τουρισμός: Βελτίωση της τουριστικής συνεργασίας, μέσω προσφοράς κοινών 
τουριστικών πακέτων, στη βάση αξιοποίησης της ελληνικής εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας, αλλά και περαιτέρω προώθησης του ρωσικού τουριστικού ρεύματος 
προς την Ελλάδα. 
Επενδύσεις. Περαιτέρω προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στη Ρωσία στους τομείς 
της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, των τραπεζικών υπηρεσιών, των ασφαλιστικών 
εταιρειών, των καναλιών διανομής, αλλά και των ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, στην κατασκευή ξενοδοχείων, στη ναυπήγηση 
σκαφών αναψυχής και της γενικότερης συνεργασίας για παραγωγή τυποποιημένων 
προϊόντων υψηλών προδιαγραφές. 
Πρακτικές μορφές συνεργασίας 
Οργάνωση σεμιναρίων προς τις εγκατεστημένες στην Ρωσία ελληνικές επιχειρήσεις. 
Λόγω της δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Ρωσίας, 
κρίνεται απαραίτητη η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την ενημέρωση συμμετοχής 
των ελληνικών επιχειρήσεων προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ και εφαρμογής 
διμερούς θεσμικού πλαισίου (Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας). 



Οργάνωση ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών στη Ρωσία. Πρόκειται για 
αποτελεσματικό μέσο προώθησης πωλήσεων, με σχετικά χαμηλό κόστος σε σχέση με 
την συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. 
Οργάνωση ρωσικών επιχειρηματικών αποστολών στην Ελλάδα, με στόχο την 
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία. Το Γραφείο μας για τον σκοπό αυτό 
συνεργάζεται με τον ΟΠΕ και άλλους φορείς (HELEXPO, Ένωση Κονσερβοποιών 
Ελλάδος, περιφερειακά Επιμελητήρια κλπ.) για την οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών επιλεγμένων εισαγωγέων και επίσκεψή τους σε παραγωγικές μονάδες της 
χώρας μας. 
Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στη Ρωσία. Εκτός από την οργάνωση των ελληνικών 
επιχειρηματικών αποστολών στη Ρωσία, σημαντική κρίνεται και η συμμετοχή της 
χώρας μας σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις με έγκαιρη κράτηση του χώρου και μεγάλης 
έκτασης περιπτέρων σύμφωνα με τις δυνατότητες της χώρας μας. Η γεωγραφική θέση 
της Ρωσίας, το μέγεθος και οι προοπτικές της αγοράς της καθιστούν αναγκαία τη 
συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στις μεγάλες κλαδικές εκθέσεις όπως WORLD 
FOOD, PRODEXPO, MOSBUILD, MEXA, FISH κλπ. 
Συνεργασία στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας. Η διμερής επιστημονική συνεργασία 
κρίνεται επωφελής (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διοργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών και διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων για την από κοινού ανάληψη 
δράσεων σε πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ). 
Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι υπάρχουν σημαντικοί τομείς συνεργασίας 
στον οικονομικό και εμπορικό τομέα όπως : 
Α) Στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα . Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στον τομέα ενέργειας, τουρισμού (ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, 
ιαματικές πηγές), στον τομέα αγοράς ακινήτων, στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας κ.λ.π. 
Β) Στον τομέα των επενδύσεων στην Ρωσία . Ιδιαίτερα στους τομείς όπως 
τραπεζικός, βιομηχανικός υπηρεσιών, ναυπηγικό, μεταφορών, κ.λ.π. 
Γ) Στον τομέα των εξαγωγών Ελληνικών προϊόντων, όπως των τροφίμων, 
οικοδομικών υλικών, των ενδυμάτων κ.λ.π. 
 


