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Μόζρα, 29 Μαΐνπ 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με πάλσ από 1.800 δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμύ ησλ πεξίπνπ 90 

Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη 230 Ρσζηθώλ επηρεηξήζεσλ από όινπο 

ηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε 4
ε
 

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Go International, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηήκεξν 27 & 28 Μαΐνπ ζηε Μόζρα. Σν Go International 

δηνξγαλώλεηαη από ηελ Eurobank κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εμαγσγηθώλ θνξέσλ ΣΕΒΕ 

(ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο), ΠΣΕ (Παλειιήληνο ύλδεζκνο 

Δμαγσγέσλ), ΣΕΚ (ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξήηεο) θαη ην ΣΕΒ (ύλδεζκνο 

Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ), ππό ηελ αηγίδα ηνπ Yπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ. 

Σν Go International εληάζζεηαη ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθώζεη 

ε Eurobank θαη ζπκπεξηιακβάλεη, πέξαλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο:  

 Σελ πξσηνπoξηαθή δηαδηθηπαθή πύιε Exportgate.gr πνπ αλαβαζκίδεη ηηο 

δπλαηόηεηεο ειεθηξνληθήο δηθηύσζεο ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ, δίλνληάο 

ηνπο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε λέεο αγνξέο ή δηεύξπλζεο ησλ εκπνξηθώλ 

επαθώλ ηνπο ζε ήδε ππάξρνπζεο. ηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ Exportgate.gr 

πεξηιακβάλνληαη ήδε πεξηζζόηεξεο από 650 ειιεληθέο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη πιένλ ησλ 30.000 δηεζλώλ εηαίξσλ, επηρεηξήζεσλ κε 

εηζαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιεο ζρεδόλ ηηο αγνξέο ηνπ θόζκνπ.  

 ηε ζηήξημε κε πξντόληα, ρξεκαηνδόηεζε θαη ζύγρξνλεο ππεξεζίεο ησλ 

εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη  

 ηελ εμεηδηθεπκέλε νκάδα «Ask the Experts» κε βαζηθό αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θπξίσο ζε κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, 

ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα λνκηθά, αζθαιηζηηθά, θνξνινγηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά.  

 

Οη εξγαζίεο ηνπ δηεκέξνπ ζηε Μόζρα, νινθιεξώζεθαλ κε ην Forum, θεληξηθνί 

νκηιεηέο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Έιιελαο Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ θ. Δημήτρης 

Κούρκοσλας, ν Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θ. Maksim 

Sokolov θαη ν θ. Κωνσταντίνος Βοσσβούνης Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηεζλνύο 

Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο ηεο Eurobank.  
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ηελ νκηιία ηνπ ν θ. Κούρκοσλας αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηνπο ζηόρνπο ηεο 

Διιεληθήο Κπβέξλεζεο λα πξνσζήζεη, ζε όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξν θαη ακνηβαίσο 

επσθειέο επίπεδν, ηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Ρσζίαο, κε 

ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηνλίδνληαο όηη νη 

εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ρώξαο καο θαη ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο απνηεινύλ 

ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζρέζεσλ, ώζηε 

απηέο λα αληαπνθξίλνληαη ζην ύςνο ησλ θηινδνμηώλ καο θαη ζην ηζηνξηθό βάζνο ησλ 

ζρέζεσλ ησλ δύν ιαώλ. Όπσο αλέθεξε ν θ. Κνύξθνπιαο  «ηηο 12 Απξηιίνπ ζηελ 

Αζήλα, απεπζπλόκελνο ζηελ 8ε ύλνδν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ πκβνπιίνπ Διιάδνο – 

Ρσζίαο ζην ΔΒ, είρα επηζεκάλεη όηη ην βαζηθό ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεκάησλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί. Από ην 2007 έρεη ήδε ηεζεί 

ζε ηζρύ ε ύκβαζε γηα ηελ Απνθπγή ηεο Γηπιήο Φνξνινγίαο θαη ηεο Πάηαμεο ηεο 

Φνξνδηαθπγήο. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα νκνινγήζσ, όηη δελ κπνξνύζα λα θαληαζηώ ην 

κέγεζνο ηεο αληαπόθξηζεο ησλ ειιεληθώλ θαη ξσζηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε  ζεκεξηλή 

εθδήισζε. Η δίςα θαη ε πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζην ζεκεξηλό Go International 

επηβεβαηώλνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα πνηνηηθό άικα ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο ζρέζεηο. Η Διιάδα παξάγεη θαη εμάγεη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη πξντόληα, πνπ 

ελζσκαηώλνπλ ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο. ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα 

ραηξεηίζσ θαη κία άιιε πξσηνβνπιία ηεο Eurobank, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνώζεζε 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξντόλησλ ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο. Η Διιάδα ζήκεξα 

πέξαλ ηεο θιαζηθήο βηνκεραλίαο, πνπ ζαο αλέθεξα, παξάγεη πιηθό ηερλνινγίαο 

ηειεπηθνηλσληώλ πςειόηαηνπ επηπέδνπ, θάλεη έξεπλα ζε πξνρσξεκέλα θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα, παξάγεη θαη εμάγεη πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθώλ. 

εκεηώλσ αθόκε έλα ζηνηρείν: Η Διιάδα δηαζέηεη πέξαλ ησλ ζεκαληηθώλ εηαηξεηώλ 

ακπληηθνύ πιηθνύ θαη 17 επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δηαζηεκηθή ηερλνινγία.» 

Αλαθεξόκελνο ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ν Έιιελαο Τθππνπξγόο 

ηόληζε όηη  «Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα θαη ν ειιεληθόο ιαόο βίσζαλ κηα βαζεηά 

νηθνλνκηθή θξίζε. Μηα θξίζε πνπ απείιεζε πξνο ζηηγκή ηα ζεκέιηα ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ θαηαθηήζεσλ. ήκεξα όκσο, ράξηο ζηηο ζπζίεο θαη ηελ ςπρξαηκία ηνπ 

ιανύ καο κπνξνύκε λα θνηηάκε ην κέιινλ κε ζηγνπξηά θαη αηζηνδνμία. Η ειιεληθή 

νηθνλνκία, έρεη κπεη ζε ηξνρηά δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. Η αληαγσληζηηθόηεηα 

ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε κεησζεί δξακαηηθή από ηόηε πνπ κπήθακε ζηελ επξσδώλε, έρεη 

ήδε αλαθηεζεί ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο βειηηώλνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ αληαγσληζηηθόηεηά καο θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα δεκηνπξγνύλ θηιηθό 

πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σν παιηό απνηπρεκέλν κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ 

ζηεξηδόηαλ ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε πνπ πξνέξρεηαη από δαλεηζκό, αληηθαζίζηαηαη από 

ην κνληέιν ηεο εμσζηξεθνύο  νηθνλνκίαο. Οη εμαγσγέο καο ζην δηάζηεκα 2010-2012 

απμήζεθαλ ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ από 7,6% ζε 14,3%. ε απόιπηα  κεγέζε, νη 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο καο από €13,2 δηζεθ. ην 2004, αλήιζαλ ζηα €27,6 δηζεθ. ην 2012. 

Η ειιεληθή νηθνλνκία αξρίδεη λα επηβξαβεύεηαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηεο – θαη όρη κόλν 

ζηα ιόγηα. Η αλαβάζκηζε από ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιόγεζεο θαη ε ζπλαθόινπζε 

εθείλε ησλ ηξαπεδώλ, απνηεινύλ αλακθίβνια, παξά ηελ εθθίλεζε από ρακειή βάζε, 

ηελ αλαγλώξηζε όηη αθνινπζείηαη ε νξζή πνιηηηθή θαη απηό ζα έρεη πεξαηηέξσ ζεηηθή 

επίπησζε ζηνλ ηνκέα ηεο εμσζηξεθνύο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, 

κέζσ ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο». Κιείλνληαο, ν θ. Κνύξθνπιαο 

ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Go International, ηελ νπνία 

ραξαθηήξηζε σο κία εμαηξεηηθά επαηλεηέα πξσηνβνπιία, γηαηί αλαδεηθλύεη θαη 

θαιύπηεη κηα πξαγκαηηθή αλάγθε, απηή ηεο ζύλδεζεο ηεο πξνώζεζεο εμαγσγώλ κε 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ ππνζηεξίδνπζα ηξάπεδα. 
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Όπσο ππνγξάκκηζε από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Eurobank θ. 

Βοσσβούνης «ε απόθαζε γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πξσηνβνπιίαο Go International ζηε 

Μόζρα απνηειεί αλαγλώξηζε ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε Ρσζία ζηηο 

εμειίμεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη επηζθξαγίδεη ηηο δηαρξνληθά άξηζηεο ζρέζεηο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ρσζίαο. Οθείινπκε εδώ λα ζεκεηώζνπκε όηη νη νηθνλνκηθέο θαη 

εκπνξηθέο ζρέζεηο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί όζν ζα κπνξνύζαλ. Σν 2012, νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο ζηε Ρσζία αλήιζαλ ζε κόιηο €460εθαη. ή 1,6% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ 

αγαζώλ, ελώ ε Ρσζία, παξά ην κεγάιν ηεο κέγεζνο θαη ηηο εμαηξεηηθέο ζρέζεηο ησλ δύν 

ιαώλ, ήηαλ κόιηο ε 12ε εμαγσγηθή αγνξά ηεο Διιάδνο ζε ζεηξά θαηάηαμεο ην 2011, κε 

αμία εμαγσγώλ €386 εθ., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδώλ, ελώ ην 2012 

νη δηκεξείο εκπνξηθέο καο ζρέζεηο ηελ έθεξαλ ζηε 10ε ζέζε κε αμία εμαγσγώλ €460 εθ. 

 πεξαηηέξσ, νη ειιεληθέο εμαγσγέο είλαη επηθεληξσκέλεο ζε έλα πνιύ κηθξό 

θάζκα πξντόλησλ (30% ηνπ ζπλόινπ αθνξά πθάζκαηα θαη είδε έλδπζεο, 28% ηξόθηκα 

θαη 17% κεραλνινγηθό εμνπιηζκό) 

 νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ηε Ρσζία αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 10% ησλ ζπλνιηθώλ 

εηζαγσγώλ αγαζώλ αιιά απηέο θπξίσο αθνξνύζαλ εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ ελώ ηα ππόινηπα πξντόληα αλαινγνύζαλ ζε θάησ ηνπ 1% ησλ ζπλνιηθώλ 

ειιεληθώλ εηζαγσγώλ 

 σζηόζν, δπλακηθέο ηάζεηο αλαπηύζζνληαη ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηα ηειεπηαία 

έηε:   

• ην 2012 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Κνηλνπνιηηεία Αλεμαξηήησλ Κξαηώλ (ρώξεο 

ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζε) απμήζεθαλ θαηά 21,8% (νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε 

Ρσζία απμήζεθαλ θαηά 18,8%) 

•  ην 2012, 875.000 Ρώζνη ηνπξίζηεο επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα, έλαληη 739.000 ην 

2011, κία αύμεζε 18,4%. Καηά ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2013 θαηαγξάθεηαη λέα αύμεζε 

άλσ ηνπ 40%. 

 

Η εμέιημε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ δείρλεη κηα ζαθή ηάζε ελίζρπζεο, ελώ πηζηεύνπκε 

αθξάδαληα όηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζώξην πεξαηηέξσ αλάπηπμεο».  

 

Παξνπζηάδνληαο ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ν θ. 

Βνπζβνύλεο ππνγξάκκηζε όηη: «ήκεξα είλαη πιένλ εκθαλέο πσο ε αμηνπηζηία ηεο 

ρώξαο αλαθάκπηεη θαη ην θιίκα αιιάδεη. Η εκθαλήο απηή αιιαγή αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξόνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο ζε ηξεηο θπξίσο ηνκείο: 

ην δεκνζηνλνκηθό επίπεδν, όπνπ επεηεύρζε κία πξσηνθαλήο δηεζλώο δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ζηε βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

θαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ εθαξκνγή κε 

κεγαιύηεξε ζπλέπεηα ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν έρνπκε δεζκεπηεί. 

Η εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο άξρηζε ήδε λα απνδίδεη ζεκαληηθό 

κέξηζκα αμηνπηζηίαο θαη θεξεγγπόηεηαο ζην εμσηεξηθό, αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

νκαινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηόπνπ.» 

Αλαθεξόκελνο ζην ξόιν ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ν θ. Βνπζβνύλεο 

ηόληζε όηη: «Σν βειηησκέλν δηεζλέο θιίκα θαη ε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο  

ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ δηακνξθώλνπλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα έλα λέν μεθίλεκα ηνπ 

ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ έρεη απνδείμεη πσο κπνξεί λα αλαιάβεη 

απνηειεζκαηηθά ην ξόιν ηνπ αξσγνύ θαη ρξεκαηνδόηε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο. Σώξα είλαη ε ώξα λα αλαιάβνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 
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κηα ζεηξά από δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο, ζπάδνληαο ην θαύιν θύθιν ηνπ απνθιεηζκνύ 

από ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηεο νπζηαζηηθήο απνπζίαο από ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ καο ραξαθηεξίδεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ιόγσ ηεο θξίζεο. 

Η νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθώλ ειιεληθώλ 

ηξαπεδώλ ζα εληζρύζεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζα 

ηνπ επηηξέςεη λα παίμεη ην ξόιν πνπ ηνπ αλαινγεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο λα βξεη ην δξόκν ηεο αλάπηπμεο. Η αλάθακςε ηεο εκπηζηνζύλεο έρεη 

νδεγήζεη ζηελ επηζηξνθή πεξίπνπ €20δηζ. θαηαζέζεσλ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2012, 

επηηξέπνληαο ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο εμάξηεζεο από ην Δπξσζύζηεκα γηα ξεπζηόηεηα 

θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Η Eurobank, κία από ηηο ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, έρεη ήδε νινθιεξώζεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο 

από ην ΣΧ κε €5,8 δηο. θαη επηθεληξώλεηαη, κε αθόκε κεγαιύηεξε έληαζε, ζηα ζέκαηα 

ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο ζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο».  

Ο Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θ. Maksim Sokolov 

αλαθέξζεθε ζηελ επηηπρή ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ ιέγνληαο όηη: «νη νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο Διιάδαο θαη Ρσζίαο είλαη αξθεηά ζηαζεξέο αλ θαη όρη ηόζν αλαπηπγκέλεο όζν 

ζην δπλακηθά αλαπηπζζόκελν ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ. Ωζηόζν, πξόζεζε ηεο ξσζηθήο 

θπβέξλεζεο είλαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζην βηνκεραληθό θαη 

επηζηεκνληθό ηνκέα. Δκείο ζηεξίδνπκε ζεξκά ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ήδε 

ιεηηνπξγνύλ ζηε Ρσζία 150 κηθηέο ειιελνξσζηθέο επηρεηξήζεηο κε ηδίξν άλσ ησλ €2,5 

δηζ. νη νπνίεο απαζρνινύλ πεξίπνπ 20.000 εξγαδνκέλνπο. Σν ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ 

ειιεληθή αγνξά, πέξαλ ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο ή ησλ θαηαζθεπώλ είλαη επξύηεξν. 

Γηα ηε Ρσζία, ε ειιεληθή αγνξά δελ είλαη κόλν κηα αγνξά 11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, 

αιιά απνηειεί κηα πύιε εηζόδνπ, ζε κηα ηεξάζηηα αγνξά 65 εθαηνκκπξίσλ πειαηώλ 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ».  

 

Κιείλνληαο ν θ. Sokolov ππνγξάκκηζε ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ζεκαζία ηέηνησλ 

δηνξγαλώζεσλ, ζε ηαθηηθή βάζε, κε ζηόρν ηε ζεκειίσζε ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ 

ζε πνιινύο ζεκαληηθνύο ηνκείο. Όπσο αλαθνίλσζε ν θ. Sokolov, ζην πιαίζην ηεο 

δηνξγάλσζεο ηνπ Go International, πξνγξακκαηίζηεθε επίζεο ε ππνγξαθή 

Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Έλσζεο Καηαζθεπαζηώλ Ρσζίαο θαη ηνπ 

Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. Σν Μλεκόλην πλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν θνξέσλ 

ππεγξάθε ζην ηέινο ηνπ Forum, παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ θ. 

Κνύξθνπια.  

 

ην πιαίζην ηνπ Forum αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη θ.θ. 

Alexander Murychev Πξόεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ πκβνπιίνπ Διιάδαο –Ρσζίαο 

θαη εθηειεζηηθόο Αληηπξόεδξνο ηεο Ρσζηθήο Έλσζεο Βηνκεράλσλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηώλ,  Georgy Petrov Αληηπξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, Suren Vardanyan Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Μόζραο, Φρήστος Δήμας Πξόεδξνο 

ηνπ Διιελνξσζηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη Δημήτρης Λακασάς Πξόεδξνο ηνπ 

πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο. ην Forum παξαβξέζεθαλ επίζεο, ν 

Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θ. Παναγιώτης Μίταλος, ν επηθεθαιήο ηεο 

ROSSOTRUDNICHESTVO θ. Georgy Muradov θαη ε Διιελίδα πξέζβεηξα ζηε 

Μόζρα θα Δανάη Κοσμανάκοσ. 
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Σν Forum παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξα από 300 άηνκα, κέιε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο, εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο ξσζηθήο πιεπξάο θαη 

εθπξόζσπνη ηνπ ξσζηθνύ Σύπνπ.  

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, από ηελ ειιεληθή 

πιεπξά, πάλσ από ην 40% ησλ ζπκκεηνρώλ αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ-πνηώλ, 

ελώ ην 8% ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ηεο απνζηνιήο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ην 7% ζηα δνκηθά πιηθά, ην 5% ζην real estate, ην 

4,5% ζηα θαιιπληηθά. Δπηπιένλ, ζπκκεηνρέο έρνπκε θαη ζηνπο θιάδνπο: ηνπξηζκόο, 

εθθιεζηαζηηθά είδε, ππεξεζίεο, ρεκηθά – πιαζηηθά, ελέξγεηα, θαξκαθεπηηθά, 

ζπζθεπαζία. Από ηε ξσζηθή πιεπξά, ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 230 επηρεηξήζεηο εθ ησλ 

νπνίσλ ε πιεηνςεθία αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ – πνηώλ, ελώ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ εθδειώζεθε θαη από ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ real estate. Δθηόο 

από ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζεκεηώζεθε επίζεο γηα ηνπο 

ηνκείο ηνπ ηαηξηθνύ ηνπξηζκνύ, ηνπ real estate, όπνπ γηα πξώηε θνξά εθδειώζεθε 

ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ αγνξά εμνρηθήο θαηνηθίαο ηδησηώλ, γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, ησλ θπηηθώλ θαιιπληηθώλ, ησλ ηξνθίκσλ θαζώο θαη ηνλ 

ηνκέα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο.- 

  

 


