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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΩΣΙΑΣ

Περίληψη
Η έξοδος της Ρωσίας από την ύφεση χαρακτηρίζει τις εξελίξεις τον μήνα Νοέμβριο. Ο
Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Medvedef σε επίσημη ομιλία του σχετικά με την κατάσταση του
κράτους τόνισε την σημασία του οικονομικού εκσυγχρονισμού.
Σημαντικές τάσεις
Η Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat) δημοσίευσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η
Ρωσία έχει βγει επιτέλους από την ύφεση με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% το τελευταίο
τρίμηνο του έτους παρόλο που σε ετήσια βάση το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά
8,9%. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε για πρώτη
φορά τον Οκτώβριο 2009 κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Παρόλα τα θετικά στοιχεία
εντούτοις οι κατασκευές παρουσίασαν σοβαρή μείωση κατά 13,2% σε ετήσια βάση και
οι επενδύσεις κατά 14,8%. Επίσης, η ανεργία αυξήθηκε και ανήλθε σε 8,1%
αντιστρέφοντας την θετική εικόνα των δύο προηγούμενων μηνών όπου έδειχνε σημεία
μείωσης. Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση και ο δείκτης
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Νοέμβριο 2009 κατά 0,3% ενώ σε ετήσια βάση
‘έτρεχε’ με ρυθμό 8,4%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έδωσε στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία οι εξαγωγές παρέμειναν σταθερές και ανήλθαν σε 30 δις $ ενώ οι εισαγωγές
παρουσίασαν αύξηση κατά 10% και ανήλθαν σε 19 δις $. Τα ανωτέρω προκάλεσαν
μείωση του εμπορικού ισοζυγίου για πρώτη φορά το 2009. Ακόμη, η Κεντρική Τράπεζα
συνέχισε την πολιτική μείωσης των επιτοκίων για να ενισχύσει τον δανεισμό στον τομέα
των κατοικιών και προέβη σε μείωση του επιτοκίου αναχρηματοδότησης σε 9% το οποίο
είναι το χαμηλότερο το οποίο είχε ποτέ η χώρα.
Παράλληλα η Δούμε ενέκρινε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για το 2010 ο οποίος
προβλέπει μέση τιμή πετρελαίου σε 58$ ανά βαρέλι, τα έσοδα να ανέλθουν σε ποσοστό
16,1% του ΑΕΠ και οι δαπάνες σε 22,9% του ΑΕΠ.
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Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που παραδοσιακά ο Πρόεδρος της χώρας απευθύνεται προς
την Δούμα. Ο Πρόεδρος κ. Medvedef επανέλαβε την στρατηγική του για μετατροπή της
ρωσικής οικονομίας από οικονομία βασιζόμενη στις πρώτες ύλες σε οικονομία που θα
στηρίζεται στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ώστε να καταστεί ανεπτυγμένη.
Ο ανωτέρω στόχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του τομέα ιατρικών
εξοπλισμών, του τομέα της ενεργειακής επάρκειας, της πυρηνικής ενέργειας και
συναφών τεχνολογιών, της διαστημικής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και
πληροφορικής. Επίσης ζήτησε μεγαλύτερο έλεγχο των κρατικών επιχειρήσεων και τόνισε
με έμφαση ότι οι αναποτελεσματικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αφήνονται να
χρεοκοπήσουν παρά να επαφίενται στην κρατική οικονομική αρωγή, που μέχρι τώρα έχει
ήδη ανέλθει 300 δις $ κατά την διάρκεια της κρίσης.
Επίσης, πληθώρα εξελίξεων σημειώθηκε στον τραπεζικό τομέα. Η τράπεζα Raiffeisen
ανακοίνωσε ότι προχώρησε στο κλείσιμο 24 καταστημάτων το 2009 μειώνοντας το
προσωπικό της κατά 12%. Τα προσωρινά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο 2009 της
Raiffeisen δείχνουν ότι τα επισφαλή δάνεια έχουν αυξηθεί σε 9,2% εν τούτοις ο
απόλυτος όγκος τους παρουσιάζει μείωση κατά 70% το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έδωσε για πρώτη φορά σε ρωσική
τράπεζα και συγκεκριμένα στην τράπεζα Vozrozhdenie. Το δάνειο ανέρχεται σε 81
εκατομ. $ με πρόβλεψη το 40% να κατευθυνθεί προς δανεισμό μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα Sberbank ανακοίνωσε ότι σκοπεύει
προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού της κατά 25% τα επόμενα πέντε χρόνια ενώ το
2009 προχώρησε σε μείωση του προσωπικού κατά 3,6%. Παράλληλα ανακοίνωσε τα
σχέδια της για παροχή χρηματοδότησης σε επενδυτικά σχέδια στην περιοχή της Αγίας
Πετρούπολης για υποστήριξη έργων υποδομής ύψους 1,3 δις $ και με χρονικό ορίζοντα
το 2020.
Ο Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο
καταργούνται οι δασμοί εξαγωγής για ορισμένα πετρελαιοπαραγωγά κοιτάσματα της
Ανατολικής Σιβηρίας. Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2009 και
προβλέπεται αναθεώρησή του σε μηνιαία βάση.
Η ρωσική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του
δεύτερου εξαμήνου 2009 τα οποία δείχνουν ότι τα έσοδά της έπεσαν στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών καθώς οι πωλήσεις φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά
20% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ενέκρινε το επενδυτικό της πρόγραμμα για το 2010 το
οποίο ανέρχεται σε 27,7 δις $. Οι κεφαλαιακές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν σε
22,9 δις $ και τα υπόλοιπα 4,8 δις $ να κατευθυνθούν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
Η Gazprom και η αντίστοιχη ουκρανική Naftogaz αναθεώρησαν την σύμβαση παροχής
φυσικού αερίου από την πρώτη στην δεύτερη κατόπιν σχετικής συμφωνίας των
Πρωθυπουργών των δύο χωρών κ. Putin και κας Timoshenko αντίστοιχα. Σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης η Naftogaz σχεδιάζει να αγοράσει 34 δις κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου το 2010.
Επίσης, η Φινλανδία και η Σουηδία ενέκριναν τα σχέδια για την κατασκευή του αγωγού
φυσικού αερίου Nordstream που θα τροφοδοτείται από την Gazprom και οι εργασίες
αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2010.
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Οικονομικοί δείκτες

δείκτης
ΑΕΠ μεταβολή
Βιομηχανική παραγωγή
Πληθωρισμός (ετήσια βάση)
Ισοτιμία (Rb/$)
Εξαγωγές (δις $)
Εισαγωγές (δις $)
Εμπορικό πλεόνασμα (δις $)
Πραγματικοί μισθοί
Επίσημη ανεργία
Έσοδα προϋπολ. (δις $)
Δαπάνες προϋπολ. (δις $)
Πλεόνασμα προϋπ. (δις $)
Τιμή πετρελαίου (ανά βαρέλι)

Οκτ. 2009

Σεπ. 2009

Οκτ. 2008

-11,2
8,1
29,12
30,37

-9,5
10,7
30,14
29,16

0,6
14,2
26,74
38,90

19,22
11,15
-4,5
7,6

17,58
11,58
-5.2
7,7

29,96
11,93
11,8
6,1

76,31

67,17

59,83

προϋπ.08

προϋπ. 09
(εκτίμηση)
6,6
-7,5

8,5
25,9

13
32

266
263
3
53

85
220
-135
45

Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ

Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού
Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) στην Μόσχα και Αγία Πετρούπολη (16-21/11/2009).
Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική αποστολή διοργανώθηκε σε
συνεργασία του ΟΠΕ με το Γραφείο μας.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ- ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Α. Ενημερωτική εκδήλωση
( Ξενοδοχείο ‘ΜΑRRΙΟΤT COURTYARD’, Mόσχα, 16.111.2009)

Από ελληνικής πλευράς, την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Μόσχα
κος Μιχάλης Σπινέλλης, που κάλεσε τους επιχειρηματίες να μη ξεχνούν ότι πρέπει να
φροντίζουν να είναι ανταγωνιστικοί στην μεγάλη Ρωσική αγορά, να έχουν οργάνωση και
δομή στην χώρα και συνεχή επιμονή στον στόχο τους στην απέραντη ρωσική αγορά.
Παράλληλα ετόνισε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και κατ’ επέκταση τα Ελληνικά
προϊόντα είναι ιδιαιτέρως αποδεκτά και επιθυμητά από τους Ρώσους πολίτες γεγονός που
προσφέρει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.
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Από Ρωσικής πλευράς, στην ενημερωτική εκδήλωση παρέστη εκ μέρους του
Επιμελητηρίου Μόσχας ο κ. SUREN VARDANYAN, ο οποίος τόνισε τις ανεξάντλητες
οικονομικές αντοχές της Ρωσικής αγοράς και κάλεσε την Ελλάδα και τις Ελληνικές
επιχειρήσεις να οργανωθούν και να υποστηρίξουν την διαμόρφωση ‘εθνικού εμπορικού
σήματος ‘brand name’.

Β. Κατ’ Ιδίαν Επιχειρηματικές Συναντήσεις Ελληνικών και Ρωσικών Επιχειρήσεων
(Ξενοδοχείο ‘ΜΑRRIOT COURTYARD’, Mόσχα, 16.11.2009)
Οι κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηματιών
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου μας
σε αυτές προσήλθαν εκπρόσωποι 53 επιχειρήσεων της Μόσχας, και σημειώθηκαν 159
επιχειρηματικές συναντήσεις.
Στην επιτυχία αυτή συνετέλεσε η άριστη συνεργασία του προσωπικού του ΟΠΕ. με το
Γραφείο μας, η συσσωρευμένη πρότερη εμπειρία στον τρόπο διοργάνωσης
επιχειρηματικών αποστολών στην Μόσχα, τέλος η καλή συνεργασία με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μόσχας.
Είναι γεγονός ότι στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις παρέστησαν οι πλέον σημαντικοί
εισαγωγείς Ελληνικών τροφίμων: PBK, DELPHI, OLYMPIC FOODS, SEVCO,
MEDITERANEAN FOODS, GLOBUS GOURMET, SWEET CITY , και κρασιών –
ποτών: ALLIANCA GROUP, INDEPENDENT WINE GROUP, κ.λ.π.
Παράλληλα έλαβαν μέρος σημαντικοί εισαγωγείς του τομέα εκκλησιαστικών ειδών και
οικοδομικών υλικών.
Γ. Επίσκεψη Ελληνικών Επιχειρήσεων σε Σούπερ-Μάρκετ και επιτόπου επισκέψεις
σε επιχειρήσεις
(Μόσχα, 17.11.2009)
Κατά την δεύτερη ημέρα της διαμονής τους οργανώθηκε για τους Έλληνες
επιχειρηματίες επίσκεψη σε Σουπερμάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων και κρασιώνποτών.
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Διοργανώθηκε διήμερη επίσκεψη της αποστολής στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε
πολυάριθμες επιχειρηματικές συναντήσεις.
Β. Κατ’ Ιδίαν Επιχειρηματικές Συναντήσεις Ελληνικών και Ρωσικών Επιχειρήσεων
(Ξενοδοχείο ‘MARRIOT COURTYARD”, Αγ. Πετρούπολη, 19.11.2009)
Πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών συναντήσεων, δεδομένου της
καλής προετοιμασίας και του συντονισμού του Γραφείου μας με υπάλληλο του
Προξενείου Αγίας Πετρούπολης. Σημειώνουμε ότι προσήλθαν στην εν λόγω αποστολή
εκπρόσωποι 50 περίπου Ρωσικών επιχειρήσεων και καταγράφηκαν περίπου 150
επιχειρηματικές συναντήσεις).
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1 . Επίσκεψη Ελληνικών Επιχειρήσεων σε Σούπερ Μάρκετ της Αγίας Πετρούπολης,

20.11.2009
Κατά την δεύτερη ημέρα της διαμονής, έγινε σχετική επίσκεψη σε Σούπερ-μάρκετ της
Αγίας Πετρούπολης.
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