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Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με ζηόρν ηε ζπλέρηζε ηεο αλόδνπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Ρσζία
αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ
ησλ δύν ρσξώλ, θαζώο θαη ζηο πλαίζιο ηος ζςγσπημαηοδοηούμενος Κοινοηικού
Ππογπάμμαηορ Eurofresh Fruits, η Κενηπική Ένωζη Επιμεληηηπίων Ελλάδορ
ζςμμεηέσει ζηην έκθεζη WorldFood Moscow 2012 (17 – 20/9) επικεθαλήρ
επισειπημαηικήρ αποζηολήρ.
Σν ππόγπαμμα Eurofresh Fruits είλαη κηα θακπάληα πξνώζεζεο θξέζθσλ
θξνύησλ (θεξάζη, αθηηλίδην, πνξηνθάιη, θαξπνύδη, επηηξαπέδηα ζηαθύιηα) ζηελ
Ρσζία, Οπθξαλία θαη Κίλα θαη απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. ε απηήλ ζπκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 15 Δπηκειεηήξηα κέιε ηεο
ΚΔΔΔ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ζε εζληθό επίπεδν ζεκαληηθό ηκήκα ηεο παξαγσγήο ησλ
πξντόλησλ ππό πξνώζεζε.
Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο κ.
Κωνζηανηίνορ Μίσαλορ ζηελ νκηιία ηνπ, ζην πιαίζην εθδήισζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Eurofresh Fruits θαη κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, αλαθέξζεθε ιεπηνκεξώο ζηα
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο καο, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ
ελίζρπζε ησλ δηκεξώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ. Όπσο είπε ν θ.
Μίραινο, ζήκεξα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ζε κηα ζεηξά από
ηνκείο, όπσο ε ελέξγεηα, ν ηνπξηζκόο, ε λαπηηιία, ε πινπνίεζε επελδύζεσλ θαη ε
γεσξγία. Ο ηειεπηαίνο απηόο ηνκέαο, ηόληζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ, παξέρεη έλα
εμαηξεηηθά γόληκν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαία επσθειώλ ζπλεξγαζηώλ.
πγθεθξηκέλα, ν κλάδορ ηηρ γεωπγικήρ παπαγωγήρ θπούηων - λασανικών
και ηποθίμων, κε εμαγσγέο ύςνπο 115 εθαη. επξώ ην 2012, έλαληη 98 εθαη. επξώ ην
2010, θαηέρεη ην ¼ ζρεδόλ ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Ρσζία πνπ έθζαζαλ
ην 2011 ηα 394 εθαη. επξώ.
Ιδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ νη εμαγσγέο καο έθζαζαλ ηα
80,8 εθαη. επξώ ην 2011 έλαληη 48 εθ. επξώ ην 2010. Η κεγαιύηεξε αύμεζε
ζεκεηώζεθε ζηηο εμαγσγέο θξάνπιαο κε 129%, ηα ξνδάθηλα θαη λεθηαξίληα κε
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αύμεζε θαηά 24% θαη άιιεο, ηα λσπά θξέζθα αγγνπξάθηα πνπ ηεηξαπιαζηάζζεθαλ,
ηα αθηηλίδηα θ.ι.π.
ήκεξα, ε Ρσζηθή αγνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηόζν
ησλ εηζνδεκάησλ όζν θαη ησλ πνηνηηθώλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ, είλαη ε
αγνξά κε ηηο κεγαιύηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από
ππεξπξνζθνξά πξντόλησλ.
Αληίζεηα, ε αγνξά ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
εκθαλίδεη πηώζε ηεο θαηαλάισζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό
όηη ζηε Γεξκαλία, πνπ είλαη ε ηζρπξόηεξε νηθνλνκία ηεο επξσδώλεο, ε κείσζε απηή
αγγίδεη ην 20%.
Σν εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ από ηελ Διιάδα πξνο ηε Ρσζία
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Παιαηόηεξα, θαηά ηελ επνρή
ηεο ΔΓ, ε ρώξα καο είρε ζρεδόλ ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ζην εκπόξην ησλ
εζπεξηδνεηδώλ, κε 250.000 ηόλνπο. ήκεξα δηαζέηεη κόιηο 5.000 ηόλνπο
εζπεξηδνεηδώλ έρνληαο όκσο θαηαθηήζεη ζεκαληηθή ζέζε ζε κηα ζεηξά από άιια
πξντόληα: ζηα ξνδάθηλα θαιύπηεη ην 60% ηεο ξσζηθήο αγνξάο, ζηα αθηηλίδηα ην 50%,
ζηα λεθηαξίληα ην 45% θαη ζηηο θξάνπιεο ην 75%.
«Σελ επνρή απηή ζηελ Διιάδα γίλνληαη ζεκαληηθέο θηλήζεηο γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Οη θηλήζεηο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην
κηαο γεληθόηεξεο ελεξγνπνίεζεο, κε ζηόρν ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Αμηνπνηώληαο απηή ηε δπλακηθή, ζθνπεύνπκε λα θαηαβάινπκε θάζε
πξνζπάζεηα κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθώλ νπσξνιαραληθώλ
ζηε ξσζηθή αγνξά.
Δηδηθόηεξα, ζα επηδηώμνπκε:




ελδπλάκσζε ηνπ κεξηδίνπ θξέζθσλ ξνδάθηλσλ, λεθηαξηληώλ, θεξαζηώλ θαη
βεξίθνθσλ, αθνύ ηα πξντόληα απηά είλαη πςειήο πνηόηεηαο, έρνπλ
κεγαιύηεξν κέγεζνο θαη θζελόηεξε ηηκή ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα
ηζπαληθά θαη ηηαιηθά.
ελδπλάκσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θξάνπιαο, κε λέεο πνηθηιίεο θαη δηεύξπλζε ηεο
πεξηόδνπ θαιιηέξγεηαο, αθνύ ζήκεξα θαιιηεξγείηαη από ηνλ Ννέκβξην κέρξη
ηνλ Ινύλην
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δηεύξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ πξώηκσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, πξηλ από ηελ
πεξίνδν πξνζθνξάο (πξώηκα βεξίθνθα, πξώηκα ξνδάθηλα, πξώηκα ζηαθύιηα.

Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ελεξγά γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ζηε ξσζηθή αγνξά. ην
πιαίζην απηό ζα ζπλεξγαζηνύκε κε ηα ηνπηθά επηκειεηήξηα θαη ηνπο θνξείο ηεο
ρώξαο καο, αιιά θαη κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο Ρσζίαο.
Μεηαμύ ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα είλαη ε εμαζθάιηζε
ηθαλώλ πνζνηήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ξσζηθήο αγνξάο, κέζσ ηεο ζπλέλσζεο
παξαγσγώλ.
Δπίζεο, ζθνπεύνπκε λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεκέξσζεο ησλ Ρώζσλ θαηαλαισηώλ, ζε ζέκαηα όπσο:
-

ε κεζνγεηαθή θαη ε θξεηηθή δηαηξνθή
ν ξόινο ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ ζε κηα πγηή θαη ηζνξξνπεκέλε
δηαηξνθή
ε δηαηξνθηθή αμία ησλ ειιεληθώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, ηα νπνία
δηαζέηνπλ εγγπεκέλε πνηόηεηα – ιόγσ θαη ηνπ όηη παξάγνληαη ζε ζρεηηθά
κηθξέο θαιιηέξγεηεο.

Ωο Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, πηζηεύνπκε όηη ηα πξντόληα ηεο
ειιεληθήο γεο αμίδνπλ θαη νθείινπλ λα έρνπλ ηζρπξή παξνπζία ζηε ξσζηθή αγνξά.
Πηζηεύνπκε επίζεο όηη ζηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ αθόκε κεγάια πεξηζώξηα
αλάπηπμεο, κε ζπνπδαία δπλεηηθά νθέιε γηα ακθόηεξεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο
θνηλόηεηεο. Γη’ απηό θαη ζα εξγαζηνύκε ζπζηεκαηηθά κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε λέσλ
ζπλεξγαζηώλ, αιιά θαη ηελ πξνζθνξά αληαγσληζηηθώλ θαη πνηνηηθώλ πξντόλησλ, πνπ
θαιύπηνπλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή» θαηέιεμε ν
θ. Μίραινο.
Αύξην ο ππόεδπορ ηηρ ΚΕΕΕ θα ζςμμεηάζσει ζηην ηπογγςλή Σπάπεζα πος
οπγανώνεηαι από ηο Κπαηικό Επιμεληηήπιο Καηασώπηζηρ Ξένων Επισειπήζεων
ηηρ Ρώζικηρ Ομοζπονδίαρ, όπνπ ζα αλαθεξζεί ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνκία θαη
γεσγξαθία ηνπ επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ζηελ πεξηγξαθή

Δ/νση: Ακαδημίαρ 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

-1980-

ησλ εκπνξηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ ζρέζεσλ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ κεηαμύ
ησλ δύν ρσξώλ.
Δηδηθόηεξα:
1. Εξαγωγέρ-Ειζαγωγέρ.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην 2011
ζπλερίζηεθε ε αλνδηθή πνξεία ησλ ειιεληθώλ εξαγωγών πξνο Ρσζία, αλ θαη κε
ειαθξώο ρακειόηεξν ξπζκό από ην πξνεγνύκελν έηνο 22,6% (2010: 37,18%)
θηάλνληαο ζε αμία ηα 394,3 εθ. επξώ (2010: 321,75 εθαη. Δπξώ).
Καηά ην ίδην έηνο, νη ειιεληθέο ειζαγωγέρ από ηελ Ρσζία κεηώζεθαλ θαηά 15,2%
θαη έθηαζαλ ηα 4,05 δηο (2010: 4,7 δηο). Η πηώζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαηεγνξία
ηνπ πεηξειαίνπ νη εηζαγσγέο ηνπ νπνίνπ ζπξξηθλώζεθαλ θαηά 38,72%.
Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνύ είλαη απηόο πνπ παξνπζηάδεη ην δπλακηθόηεξν ξπζκό
αλάπηπμεο.
Η θίλεζε ησλ ηνπξηζηώλ από ηε Ρσζία ην 2011 απμήζεθε θαηά 70% θηάλνληαο
ζε αξηζκό πεξίπνπ 500.000 ηνπξηζηώλ, ελώ νη εηζπξάμεηο από Ρώζνπο ηνπξίζηεο
απμήζεθαλ θαηά 80% (€391 εθαη.). Θεσξείηαη εθηθηόο ό ζηόρνο ν αξηζκόο απηόο λα
θηάζεη ηα επόκελα ρξόληα ζην 1 εθαη. αθίμεσλ από ηε Ρσζία ζηελ Διιάδα.
2. Ρώζικερ επενδύζειρ ζηην Ελλάδα
Όζνλ αθνξά ηηο επελδύζεηο, ζήκεξα ππάξρεη κηα αξθεηά ζεκαληηθή ξσζηθή
παξνπζία ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ ηξαπεδώλ, ησλ
ηειεπηθνηλσληώλ, ησλ νπιηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ.
3. Ελληνικέρ Επενδύζειρ ζηην Ρωζία
Οη ειιεληθέο επελδύζεηο ζηε Ρσζία παξακέλνπλ ζε ρακειό επίπεδν. εκαληηθέο
επελδύζεηο έρνπλ πάλησο πξαγκαηνπνηεζεί από επηρεηξήζεηο ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ
θαη θεθάιαην πνπ έρεη εηζαρζεί θπξίσο κέζσ Κύπξνπ, Λνπμεκβνύξγνπ θαη
Οιιαλδίαο. Οη εηαηξείεο ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε
ξσζηθή επηθξάηεηα είλαη πεξίπνπ εβδνκήληα θαη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηα
ρνξεγνύκελα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ε αμία ησλ επελδύζεσλ ππνινγίδεηαη
ζε πεξίπνπ 2,5 δηζ. επξώ.
4. Ενέπγεια
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Βεβαίσο, έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό πεδίν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ
είλαη ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο.
Η Διιάδα πξνκεζεύεηαη πεξίπνπ ην 80% ησλ εηεζίσλ αλαγθώλ ηεο ζε θπζηθό
αέξην από ηελ Gazprom κε βάζε ηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία ηνπ 1987, ε νπνία ιήγεη ην
2016 θαη πξνβιέπεη 10εηή παξάηαζε. Η ειιεληθή πιεπξά έρεη δεηήζεη ηελ επέθηαζε
ηεο ζπκθσλίαο κέρξη ην 2040 θαη ηελ αύμεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα εκάο ν αγσγόο Πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο –
Αιεμαλδξνύπνιε (ΒΑΡ). Ο αγσγόο εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη άκεζεο
πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε ρώξα καο, σζηόζν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη επέιζεη
ζηαζηκόηεηα.
Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη, ηέινο, ν αγσγόο θςζικού αεπίος South Stream. ηηο
7.6.2010 ππεγξάθε ζηε Μόζρα ην θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Μηθηήο ΔιιελνΡσζηθήο Δηαηξείαο «South Stream Greece», ελώ ζηηο 30 ηνπ ίδηνπ κήλα ηα δύν κέξε
πξνρώξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο South Stream Greece A.E. ηελ θνηλή
εηαηξεία νη δύν πιεπξέο ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηό 50% ε θάζε κία. Η ρώξα καο
ζεσξεί ηνλ αγσγό ζπκπιεξσκαηηθό απηώλ ηνπ NABUCCO θαη ITGI θαη επηζπκεί λα
είλαη παξνύζα ζε όια ηα ζρέδηα.
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