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Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: «ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ»
Τις μεγάλες δυνατότητες που παρουσιάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των
επιχειρηματικών σχέσεων, μεταξύ των επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ρωσίας, παρά τις
δυσκολίες από την νέα εξάμηνη επέκταση των κυρώσεων, που επέβαλε το 2014 η Ευρωπαϊκή
Ένωση κατά της Ρωσίας, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών
συναντήσεών του με επιχειρηματικούς φορείς της Μόσχας, όπου υπέγραψε Μνημόνιο
Συνεργασίας με την Ένωση Επιχειρηματιών Μόσχας, The Moscow Entrepreneurs' Association
(MEA).
Εξαιρετικά εποικοδομητική και ουσιαστική ήταν η συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη
Ρωσία, κ. Ανδρέα Φρυγανά, καθώς και πολύ χρήσιμη η παρουσία του γενικού συμβούλου ΟΕΥ Α'
της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα, κ. Η. Θανασά, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης
της ελληνικής αντιπροσωπείας, στις 29 και 30 Ιούνιου 2017.
Το διμερές εμπόριο και οι προς Ρωσία εξαγωγές επιβραδύνθηκαν μετά την επιβολή του ρωσικού
εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα από Ε.Ε., στις 7/8/2014. Τη μείωση του διμερούς εμπορίου
ενίσχυσαν επιπλέον η ύφεση της ρωσικής οικονομίας, η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του
πετρελαίου, που στέρησε έσοδα από τη ρωσική οικονομία, καθώς και η πολύ μεγάλη διολίσθηση
της ισοτιμίας του ρουβλίου, έναντι του ευρώ (μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας του
μέσου Ρώσου πολίτη), που ανέρχεται σε 80% περίπου έναντι της μέσης ισοτιμίας, που ίσχυε το
2013.
Η πτωτική πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Ρωσίας συνεχίστηκε και κατά το 2016,
παρουσίασε, όμως, σημάδια επιβράδυνσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, ο όγκος εμπορίου μειώθηκε κατά 16,8% και ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι ελληνικές
εξαγωγές σημείωσαν μικρή άνοδο (μετά από 3 χρόνια πτωτικής πορείας) και διαμορφώθηκαν
στα 215,5 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,1%. Οι εισαγωγές από Ρωσία ανήλθαν στα 2,79 δισ. δολ.
με μείωση κατά 17,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη βελτίωσή του κατά περίπου 612 εκ.
ευρώ, παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας.
Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, τα ενδύματα
και εξαρτήματα της ένδυσης από γούνα κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 21%, επί των
συνολικών εξαγωγών, σημειώνοντας μικρή μείωση 3% σε σχέση με το 2015. Ακολουθούν τα
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά με μερίδιο 9,8%, τα ακατέργαστα καπνά με
μερίδιο 7,8%, τα φύλλα και οι ταινίες από αργίλιο με μερίδιο 3,9%, οι ανελκυστήρες με μερίδιο
3,7% και οι σωλήνες από χαλκό με 3,5%. Από την πλευρά των εισαγωγών από τη Ρωσία, το
συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά,
ακατέργαστα και άλλα, με μερίδιο 70,7%, επί του συνόλου, παρά τη σημαντική μείωση που
σημειώνουν, και ακολουθούν το φυσικό αέριο με 13,1%, το αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή με
μερίδιο 7,9%, ο χαλκός σε ακατέργαστη μορφή με 1,5% και το σιτάρι με μερίδιο 1%.
Κατα το α ́ τριμηνο του 2017, οι ελληνικες εξαγωγες προς τη Ρωσια σημειωσαν σημαντικη
πτώση της τάξης του 35% και διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισαγωγές από τη
Ρωσία πέρασαν σε θετικό έδαφος, μετά από τη συνεχή επιβράδυνση, που παρουσίαζαν για
σειρά ετών, καταγράφοντας αύξηση κατά 15,6% και φθάνοντας τα 633 εκ. ευρώ. Ο όγκος
εμπορίου, μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 12,7% και ανήλθε σε 654,8 εκ. ευρώ.
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Όσον αφορά στην τουριστική κίνηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ρωσικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, από Ρωσία προς Ελλάδα, κατέγραψε το 2016 αύξηση της τάξεως του
23,6% και ο συνολικός αριθμός των Ρώσων τουριστών ανήλθε στις 782 χιλιάδες, ήτοι 148 χιλ.
τουρίστες περισσότεροι από το 2015. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 13η θέση μεταξύ των προορισμών
των Ρώσων τουριστών, έναντι 16ης θέσης το 2015. Μάλιστα, οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει το
έτος 2017-2018 να ανακηρυχθεί έτος «Τουρισμού Ελλάδος-Ρωσίας» (αρχής γενομένης από τον
Οκτώβριο 2017).
Στον τομέα της διμερούς ναυτιλιακής, οικονομικής συνεργασίας, στη βάση και της πρόσφατης
ολοκλήρωσης της πρώτης τεχνικής συνάντησης Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς
επίσης και του σχετικού κειμένου αμοιβαίως συμφωνηθέντων πρακτικών, υπάρχουν
δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με έμφαση στις θαλάσσιες
μεταφορές, στις ναυτιλιακές επενδύσεις, στον θαλάσσιο τουρισμό και στις λιμενικές υποδομές.
Η εν λόγω συνεργασία αποκτά, μάλιστα, προστιθέμενη αξία εντός του πλαισίου του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), καθώς και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας στον
Εύξεινο Πόντο (BSEC), στους οποίους και συμμετέχουν οι δύο χώρες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Η
επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις, μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας,
αλλά και τις πολλές δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεσμών των δύο
χωρών, δια μέσου των επενδύσεων και της επιχειρηματικής συνεργασίας, παρά τις δυσκολίες από
τη νέα επέκταση των κυρώσεων, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας πριν τρία
χρόνια. Η Ελλάδα και η Ρωσία συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας, οι οποίοι στηρίζονται σε
κοινές πολιτισμικές αξίες, κοινές ιστορικές εμπειρίες και θρησκευτικές παραδόσεις. Πάνω σε αυτές
τις βάσεις έχει οικοδομηθεί μία σταθερή και γόνιμη οικονομική συνεργασία τις τελευταίες
δεκαετίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επενδύσεις και τον τουρισμό. Ωστόσο, οι Ρώσοι επενδυτές
θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν περαιτέρω τα ευνοϊκά προνόμια του Αναπτυξιακού Νόμου
2016 και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χορήγησης αδειών διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa
Program) για αγοραστές ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ και άνω. Σημαντικές ευκαιρίες υπάρχουν
και στον τομέα των Logistics, με την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου από την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που παρέχουν τα ελληνικά λιμάνια, καθώς η Ελλάδα μπορεί να
γίνει το σημείο εισόδου για τις επιχειρήσεις, που στοχεύουν να εισέλθουν στη ΝΑ και Κεντρική
Ευρώπη. Οι πρωτοβουλίες μας ως Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε. είναι βέβαιο, ότι θα συνεχιστούν, σε
συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και την Πρεσβεία μας, αφού είναι στο χέρι μας, να
αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα αυτή τη σχέση, δημιουργώντας νέες καινοτόμες συνεργασίες,
προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας της χώρας μας.»
Επισυνάπτονται:
- Πίνακες με οικονομικά στοιχεία
- Σχετικές Φωτογραφίες
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