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Δςσαπιζηίερ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηo πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Μία απφ ηηο ραξέο φηαλ θάηη θηάλεη ζην ηέινο ηνπ είλαη λα αλαπνιείο ηνλ πξννξηζκφ 

θαη λα ζπκάζαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζε βνήζεζαλ θαη ζε ζπληξφθεπζαλ κέρξη λα 

ηα θαηαθέξεηο. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην Ησάλλε 

Υαηδεδεκεηξίνπ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν νπζηψδεο 

αληηθείκελν, πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα, θαζψο 

θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο. 

Κξίλσ απαξαίηεην λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

επηηξνπήο θπξία Ρνδνχια Σζηφηζνπ θαη ηελ θπξία Βαζηιηθή Γξνχγηνπ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο/εο ηνπο/ηηο θίινπο/εο κνπ, πνπ κε ελζάξξπλαλ 

ζηηο ζπνπδέο κνπ θαη ζπλέβαιαλ κε ηα ζρφιηα, ηελ θξηηηθή θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. 

Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ, ην νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ Πολςκπάηη θαη 

Μαπιάννα θαη ζηα αδέξθηα κνπ Μαπία, Μανώλη, Γημήηπη, γηα ηελ ππνζηήξημε ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ δεχηεξνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ, γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε, γηα ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο θαη γηα ηελ εηιηθξηλή θαη αδηαπξαγκάηεπηε αγάπε ηνπο. Δίζηε, νη 

θνηλσλνί ησλ νλείξσλ κνπ θαη ρσξίο εζάο δελ ζα είρα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αθαδεκατθψλ κνπ ζπνπδψλ. 
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Πεπίλητη 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ 

Δληαίνπ Οηλνπνηεηηθνχ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ άκνπ (θέξεη ην ραξαθηεξηζκφ θαη 

ινγφηππν ΔΟ) ζηε Ρσζία. Σν θξαζί είλαη έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα 

πνπ παξάγνληαη ζηε άκν θαη ν ΔΟ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο ειιεληθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ζακηψηηθνπ θξαζηνχ.  

Σν Κεθάιαην 1 είλαη εηζαγσγηθφ θαη πεξηέρεη ιίγα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γηα ηε Ρσζίαο. Γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ έρεη ε αγνξά ηεο θαη ε εηθφλα πνπ έρεη ν επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο γηα απηήλ. 

Σν Κεθάιαην 2 αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Ρσζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Οη δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο φπσο θαη νη πνιηηηθέο αιιαγέο ηηο νπνίεο 

ππέζηε ε ρψξα νδήγεζαλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα. Σν πεηξέιαην 

θαη ην θπζηθφ αέξην απνηεινχλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ππνηίκεζε 

ηνπ ξνπβιίνπ επεξέαζε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ θαη νη κεηαξξπζκίζεηο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εκπφδηζαλ ηελ επελδπηηθή ξνή. 

Σν Κεθάιαην 3 αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπνηίαο ζηε Ρσζία. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πηνζέηεζε ελφο πην δπηηθνχ πξνηχπνπ απφ κεξίδα Ρψζσλ γεγνλφο πνπ 

επλνεί ηελ θαηαλάισζε πνηνηηθψλ εηζαγφκελσλ θξαζηψλ. Ζ εγρψξηα παξαγσγή πζηεξεί 

πξνο ην παξφλ ζε πνηφηεηα θαη πνηθηιία γιπθψλ θξαζηψλ ηα νπνία θαίλεηαη λα 

πξνηηκψληαη απφ ηνπο Ρψζνπο. Ωζηφζν, ε είζνδνο ζηελ αγνξά θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιε θπξίσο ιφγσ ησλ απξφζηησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο κε βάζε θαη ην είδνο ηνπ θξαζηνχ είλαη θξίζηκε γηα ηελ πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ. 

Σν Κεθάιαην 4 δίλεη ζηνηρεία γηα ηηο επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε 

Ρσζία.Ζ θνξνινγία ιεηηνπξγεί θαζνξηζηηθά ελψ ν εθηεισληζκφο πξντφλησλ εθηηλάζζεη 

ηηο ηειηθέο ηηκέο ηνπο.Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Διιάδαο 

θαη ηελ εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ρσζίαο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα πην πιήξεο 

εηθφλα ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Σν Κεθάιαην 5 αθνξά ζηελ αγνξά νίλνπ ζηε Ρσζία. Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο δηκεξείο 

εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο θαη Ρσζίαο. Παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ θαη γηα ηηο 
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δχν ρψξεο γηα λα ππάξμεη ζαθήο εηθφλα ηνπ θιάδνπ. Αλαιχνληαη νη λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη εθηεισληζκνχ απφ ηελ Διιάδα ζηε Ρσζία θαη νηθίλδπλνη 

πνπ ελέρνληαη ζε έλα εγρείξεκα εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα έλα νηλνπνηείν.  

Tν Κεθάιαην 6 δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΔΟ, ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο εηζφδνπ ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ζπλαιιαγέο κε κηα 

άιιε ρψξα θαη εμεηάδεηαη ε θαηάιιειε επηινγή πνπ θαιείηαη λα θάλεη ν ΔΟ 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηε Ρσζία. Αξσγφο ζε απηή ηελ 

επηινγή είλαη ε αλάιπζε SWOTκηαο ηέηνηαο δπλαηφηεηαο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνήιζαλ θαζ’ 

φιε ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη αθνξνχλ ηελ είζνδν ηνπ ΔΟ ζηελ αγνξά ηεο 

Ρσζίαο.
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the possibility of export activity expansion for 

the United Winemaking Agricultural Cooperative of Samos (UWC SAMOS) to the 

country of Russia. Wine is one of the most characteristic products produced in Samos 

and UWCSAMOS is one of the oldest Greek partnerships that are active in the 

production of Samian wine. 

Chapter 1 is introductory and contains a few features and historical facts about Russia. 

There is a summary of the advantages and disadvantages of the market and the image of 

the business world for it. 

Chapter 2 deals with the analysis of Russia's environment and more specifically with the 

political status of the country and its economic situation. The fluctuations of the 

economy, as well as the political changes that the country has suffered, have led to the 

situation in which it is today. Oil and gas are the driving forces behind the economy. 

Devaluation of the ruble affected the purchasing power of citizens, and reforms in the 

banking sector prevented investment flows. 

Chapter 3 deals with the analysis of the wine industry in Russia. Reference is made to 

the adoption of a more western standard from a portion of Russians, which favors the 

consumption of high quality imported wines. Domestic production is currently lagging 

behind in quality and variety of sweet wines that seem to be preferred by the Russians. 

However, entry into the market is particularly difficult due to inaccessible distribution 

channels. Choosing the right distribution channels based on the type of wine is critical 

to the sales process. 

Chapter 4 gives details of the investment opportunities in Russia. Taxation works 

decisively, while product clearances expel their final prices. Data on Greece's export 

activity and Russia's import activity are provided to give a more complete picture of the 

opportunities and threats posed. 

Chapter 5 concerns the wine market in Russia. Data on bilateral trade relations between 

Greece and Russia are provided. Industry figures for both countries are provided to give 

a clear picture of the industry. It analyzes the legal import and customs clearance 

procedures from Greece to Russia and the risks involved in an export operation for a 

winery. 
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Chapter 6 gives information for the UWC SAMOS, the various entry strategies that an 

enterprise can choose to start trading with another country, and examines the 

appropriate choice that EOSS is called upon to expand in Russia. Assistance in this 

option is the SWOT analysis. 

Finally, the paper presents the final conclusions and recommendations that emerged 

throughout the writing work and relating to entering UWC Samos in the Russian 

market.



8 

 

ΠΙΝΑΚΑΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

Κεθάλαιο 1. Διζαγυγή 10 

1.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 10 

1.2 Ηζηνξηθά θαη ζχγρξνλα ζηνηρεία  12 

1.3 χλνςε θεθαιαίνπ 15 

   Κεθάλαιο 2. Ανάλςζη πεπιβάλλονηορ Ρυζίαρ 16 

2.1 Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ 16 

2.2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 17 

2.2.1 Δμέιημε ηεο νηθνλνκίαο 17 

2.2.2 Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηξαπεδηθφο ηνκέαο 19 

2.2.3 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη εκπφξην 20 

2.3 χλνςε θεθαιαίνπ 22 

   Κεθάλαιο 3. Κλάδορ οινοποιίαρ ζηη Ρυζία 23 

3.1 Μέγεζνο αγνξάο - θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 23 

3.2 Κιαδηθή αλάιπζε 27 

3.2.1 Κξαζί 27 

3.2.2 Δγρψξηα παξαγσγή 30 

3.2.3 Γνκή αγνξάο - Καλάιηα δηαλνκήο  31 

3.3 χλνςε θεθαιαίνπ 33 

   Κεθάλαιο 4. Διδικά ζηοισεία εξαγυγών 34 

4.1 Πξννπηηθέο εμαγσγήο νίλσλ 34 

4.2 Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ρψξαο – ζηφρνπ / Δθηεισληζκφο πξντφλησλ 40 

4.3 χλνςε θεθαιαίνπ 
 

   Κεθάλαιο 5. Αγοπά οίνος Ρυζίαρ 42 

5.1  Γηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο – Ρσζίαο 42 

5.2 ηνηρεία θιάδνπ γηα ηε Ρσζία 45 

5.3 ηνηρεία θιάδνπ γηα ηελ Διιάδα 52 

5.4 χλνςε θεθαιαίνπ 53 

   Κεθάλαιο 6. ηπαηηγικέρ επέκηαζηρ ηος ΔΟ ζηη Ρυζία 54 

6.1 Αλάιπζε ΔΟ 54 

6.2 ηξαηεγηθέο εηζφδνπ 56 

6.3 Δμαγσγέο 61 

6.3.1 Σκήκα εμαγσγψλ 61 

6.3.2 Αληηπξφζσπνο ζηελ ρψξα εμαγσγήο 65 

6.4 Δίζνδνο ηνπ ΔΟ ζηε Ρσζία – Αλάιπζε SWOT 69 

   Σελικά ςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ 77 

Βιβλιογπαθία 94 

 



9 

 

Καηάλογορ εικόνυν 

Δηθφλα 1: Σν ρξνληθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ «πκπχθλσκα ησλ θπξηφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ», Νηέλεο Βηιάξδνο 

 

Καηάλογορ πινάκυν 

Πίλαθαο 1: Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο ηε Ρσζία (Πεγή ΔΛ.ΣΑΣ.) 

Πίλαθαο 2: Σεισλεηαθά θφζηε Ρσζίαο 

Πίλαθαο 3: Γίθηπν Αληηπξνζψπσλ 

Πίλαθαο 4: Αλάιπζε S.W.O.T 

Πίλαθαο 5: ηνηρεία εμαγσγψλ ΔΟ 2013-2014 

  



10 

 

Κεθάλαιο 1 Διζαγυγή 

1.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηαθφξσλ θιάδσλ 

έρνπλ θάλεη «άλνηγκα» ζηε ξσζηθή αγνξά. Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ηνπξηζηψλ εηδηθά 

ζηε Βφξεηα Διιάδα
1
, νη επελδχζεηο Ρψζσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα καο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπλδξάκεη ζηελ πξννπηηθή πνπ είδαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη 

απνθάζηζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηε Ρσζία γηα ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Δηδηθά κεηά ην 2010, αξθεηά ζεκαληηθά γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα ψζηε ε Ρσζία λα 

απνηειέζεη αμηφινγν πηζαλφ εηαίξν ζην δηεζλέο εκπφξην. Αξρηθά, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2012 ε Ρσζία έγηλε πιήξεο κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) 

κεηά απφ ζρεδφλ 18 ρξφληα δηαβνπιεχζεσλ. Με βάζε ηε ζπκθσλία, ε Ρσζία νθείιεη 

λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ 

θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ην αλψηαην δαζκνινγηθφ θαηψθιη 

θαηά κέζν φξν γηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία απφ ην 2017 ζα ππνινγίδεηαη ζην 7,8% γηα 

φια ηα πξντφληα, ελψ ην 2011 ν κέζνο φξνο ήηαλ πεξίπνπ 10%. 

Δπηπιένλ, απφ ην 2015 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή 

Έλσζε (Δ.Ο.Δ.) κεηαμχ Ρσζίαο, Λεπθνξσζίαο, Καδαθζηάλ, Αξκελίαο θαη Κηξγηδίαο. 

Σα θξάηε κέιε πηνζέηεζαλ θνηλή νλνκαζία γηα ηα αγαζά, ην Δλαξκνληζκέλν 

χζηεκα ηεο Δ.Ο.Δ. θαη θνηλφ δαζκνιφγην γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο. Αλακέλεηαη λα ηζρχζεη λένο ηεισλεηαθφο θψδηθαο ηεο Δ.Ο.Δ. απφ 

1/1/2018 ν νπνίνο απινπνηεί δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ γηα ηνπο εηζαγσγείο θαη 

εμαγσγείο θαη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο. 

Οη δχν απηέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εηθφλα ηεο Ρσζίαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

δηεζλή θνηλφηεηα άιιαμαλ ηελ αληίιεςε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ γηα λέεο ζπλεξγαζίεο 

κε ηε ρψξα. Παξάιιεια, ε ξψζηθε νηθνλνκία παξνπζίαζε ζεκαληηθά ζεκάδηα 

βειηίσζεο ην πξνεγνχκελν έηνο (2016) κεηά απφ κηα δηεηία χθεζεο. Σν ΓΝΣ 

πξνβιέπεη φηη ρσξίο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ξσζηθήο 

                                                           
1
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/89520/ayxisi-afixeon-roson-toyriston-se-xalkidiki-katerini-kai-

platamona 
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νηθνλνκίαο δε ζα μεπεξάζεη ην 1,5% εηεζίσο. Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο ζε 

πξφζθαηε έθζεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνβιέπεη ζην βαζηθφ ηεο ζελάξην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ην 2017 έσο 1%, ελψ θαηά ηα έηε 2018-2019 ην πνζνζηφ απηφ ζα 

θηλεζεί απφ 1,5-2% ζε εηήζηα βάζε. Ζ εγρψξηα δήηεζε αλακέλεηαη λα αλαθάκςεη έσο 

ην ηέινο ηνπ 2017 (Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, 2017).  

χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, γηα λα αλαθάκςεη ζπλνιηθά ε 

νηθνλνκία πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο. Ζ δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ απνηακίεπζεο θαη 

ζπλεηήο ρξήζεο εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κε έιεγρν ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηα ηδησηηθά δάλεηα. ίγνπξα 

ρξεηάδεηαη αθφκε, λα κεησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, λα βειηησζεί 

ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ιπζεί κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ην δεκνγξαθηθφ 

πξφβιεκα. Σξνρνπέδε απνηειεί θαη ε δηαθζνξά ζηε Ρσζία γηα ηελ νπνία έρνπλ 

μεθηλήζεη δξάζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο. Με ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ηφλσζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο, ε Ρσζηθή Κπβέξλεζε μεθίλεζε ην 2014 ηελ εθαξκνγή 

εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ, εκπνδίδνληαο ηηο μέλεο 

εηαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκνζπνλδηαθνχο θαη δεκνηηθνχο δηαγσληζκνχο.  

ζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο ηεο ρψξαο απφ Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά θαη ελίνηε κε ηελ αξσγή ησλ δεκνζίσλ 

θνξέσλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε ξσζηθή νηθνλνκία παξακέλεη ηφζν ζηελ πξάμε 

φζν θαη ζηε λννηξνπία κηα ζε κεγάιν βαζκφ θξαηηθά δηεπζεηνχκελε νηθνλνκία. Σα 

ηεξάζηηα εκπφδηα πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη θαηά θαηξνχο ζε νξηζκέλα είδε 

εηζαγσγήο απφ ην εμσηεξηθφ, ε ζπλερήο κεηαβνιή ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, ε 

παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο κφλν ζηα ξψζηθα θαη ε απαίηεζε φιεο νη 

θφξκεο θαη νη αηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαηά ηελ εηζαγσγή λα είλαη επίζεο 

ζηα ξψζηθα, ηα πάζεο θχζεσο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν.  

Σα πιενλεθηήκαηα – κεγάιε θαη λέα αγνξά, κεγάιε ξνπή πξνο θαηαλάισζε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα λέα πξντφληα θαη ηξφπνπο δσήο – παξακέλνπλ ειθπζηηθά. Ζ ξσζηθή 

αγνξά δελ ελδείθλπηαη γηα πξφζθαηξεο θαη επθαηξηαθέο εμαγσγέο, αιιά ζίγνπξα 

απαηηεί πνιχ θαιφ ζρεδηαζκφ θαη επηκνλή. Ζ ζχζηαζε ηεο πξεζβείαο αθνξά ζηα 

ηξφθηκα, ηα επηκέξνπο θαηαλαισηηθά αγαζά (γνχλεο, ηνπξηζκφ) θαη ηνπξηζηηθά 

αθίλεηα. Αλ νη θιάδνη απηνί ζπλδπάζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ψζηε λα 
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πνιιαπιαζηαζηεί ην απνηέιεζκά ηνπο, ζα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν brand name θαη ζα 

κεησζεί ην θφζηνο θαη ε ζπαηάιε πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Με άιια ιφγηα, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ θαζηζηνχλ αθφκε πην ειθπζηηθή ηελ 

πξννπηηθή εμαγσγψλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηε Ρσζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ηξφθηκα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην ζπληνληζκφ ηεο 

πξνζπάζεηαο ππέξβαζεο ησλ γλσζηψλ εκπνδίσλ – ηεισλεηαθή δηαζάθεζε, 

πηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη δεηγκάησλ, πιεξσκή entrance fees ζηα ζνππεξκάξθεη –

ηα νπνία ν κηθξφο εηζαγσγέαο δελ είλαη ζπλήζσο ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κφλνο 

ηνπ, κε απνηέιεζκα λα παξαηηείηαη ησλ πξνζπαζεηψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηεο 

Ρσζίαο.  

 

1.2. Ηζηνξηθά θαη ζχγρξνλα ζηνηρεία 

Δπί ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο, ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο βαζηδφηαλ ζηελ παξαγσγή θαη 

φρη ζηελ θαηαλάισζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο λα είλαη 

παξακειεκέλνο κε ζπρλέο ειιείςεηο ζηελ αγνξά, πξνβιήκαηα ηξνθνδνζίαο, κεγάιεο 

νπξέο γηα βαζηθά αγαζά θαη θαθήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Τπήξραλ 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο θξαηηθά κνλνπψιηα, ελψ ηα θελά θαιχπηνληαλ απφ 

αλεπίζεκε ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπεηδή φκσο ηα θαηαζηήκαηα ήηαλ ζρεηηθά 

κηθξνχ κεγέζνπο θαη δελ απαηηνχζαλ πςειά θεθάιαηα, ήηαλ ηα πξψηα πνπ πέξαζαλ 

ζε ηδησηηθφ έιεγρν. Έηζη, ε ίδξπζε λέσλ εηαηξηψλ μεθίλεζε νπζηαζηηθά απφ ην 

ιηαληθφ εκπφξην.  

ηα κέζα ηνπ ’90, ε ξσζηθή νηθνλνκία έπεζε ζε χθεζε θαη ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην 1998 κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αθνινπζψληαο ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Αζία (Ηνχιηνο 1997). Ζ λέα θαηάζηαζε δπζθφιεςε 

ην εκπφξην θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ έπεζαλ ζηελ ρψξα. Σελ πεξίνδν εθείλε, νη 

εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο απνηεινχληαλ απφ θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην, κέηαιια θαη απηφ 

έθαλε ηελ ρψξα επηξξεπή ζηηο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο 

(Athanasios Vrachinopoulos, 2015). Ζ αλάθακςε μεθίλεζε πάιη πεξίπνπ ην 2000. 

Πην πξφζθαηα, ην 2015, ε λέα θξίζε ζηε Ρσζία επεξέαζε πνιινχο «παίθηεο» θαη είρε 

κεγάιν αληίθηππν ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ Ρψζσλ 

δέρηεθε κεγάιν πιήγκα. Ζ πιεηνςεθία ζπλδέεη ηελ θξίζε κε ηηο απμεκέλεο ηηκέο θαη 
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ηελ αζηάζεηα ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηφο ηνπο. Θεσξνχλ φηη ε θξίζε ζα παξέιζεη φηαλ 

ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε βειηησζεί θαη ην ξσζηθφ ξνχβιη ζηαζεξνπνηεζεί έλαληη 

ηνπ επξψ θαη ηνπ δνιαξίνπ. 

Ζ θξίζε νδήγεζε ηνπο αλζξψπνπο ζε αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ 

θαη απηφ άιιαμε ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ. χκθσλα κε ηνλ Vrachinopoulos (2015), 

πνιινί άλζξσπνη δηαθνξνπνίεζαλ ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη 

πηνζέηεζαλ ζηξαηεγηθέο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φπσο 

ε επηινγή θζελφηεξσλ πξντφλησλ ή ε αγνξά κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ ή πξντφλησλ 

εθπησηηθψλ.  

Οη εηζαγσγέο δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ εηζαγσγή 

ελφο θνληέηλεξ γεκάην πξντφληα ζηε Ρσζία απαηηεί 10 έγγξαθα, δηαξθεί πεξίπνπ 20 

εκέξεο θαη θνζηίδεη 2.594,5 ακεξηθαληθά δνιάξηα (Vrachinopoulos, 2015). Σα 

λνχκεξα απηά δείρλνπλ φηη ε φιε δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο πξντφλησλ έρεη αθφκε 

πξνβιήκαηα παξά ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ θαη κείσζαλ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα λα κεησζνχλ θαη νη επηηφπηνη έιεγρνη.  

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, βέβαηα, ε ζπλνιηθή άλνδνο ησλ αηνκηθψλ εηζνδεκάησλ 

καδί κε ηε γνεηεία ησλ μέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ νδήγεζαλ ζε κεγάιε αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ θαη ζε ηαρεία άλνδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Ζ 

Ρσζία είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηεη ζήκεξα κηα ειθπζηηθή λέα θαηαλαισηηθή 

αγνξά θαη γηα απηφ αθξηβψο γλσξίδεη κεγάιε εηζξνή εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 

(Μάληδαξεο Γηάλλεο, 2011). Ζ Διιάδα έρεη ηελ επθαηξία λα εθκεηαιιεπηεί ηα 

ζπγθξηηηθά θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά πξντφληα άιισλ ρσξψλ. Οη ελδείμεηο γηα 

ηελ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο είλαη ζεηηθέο παξά ηα αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη ε 

γξήγνξε αλάθακςε ηεο ρψξαο ζε θξίζεηο επλνεί ηελ επηινγή ηεο ζπλεξγαζίαο ζε 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. 

Ο χλδεζκνο Δπξσπατθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Association of European Business - AEB) 

ηεο Ρσζίαο δηεμάγεη κηα εηήζηα έξεπλα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πξννπηηθέο ησλ 

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα (Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, 2017). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ 2016 κε ηίηιν «ηξαηεγηθέο θαη Πξννπηηθέο γηα ηηο 
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Δπξσπατθέο Δπηρεηξήζεηο ζηε Ρσζία», νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ είζνδν ζηε 

ξψζηθε αγνξά είλαη: 

 εκαληηθέο δπλαηφηεηεο 

 Μεγάιν κέγεζνο αγνξάο 

 Θεηηθή δπλακηθή ηεο αγνξάο 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, φπσο αλαθέξζεθε, νη πξνβιέςεηο είλαη ζεηηθέο γηα ηε 

Ρσζία (82% ησλ εξσηεζέλησλ) θαη νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ην νηθνλνκηθφ θιίκα 

έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην 2015. Αθφκε, νη πξνζδνθίεο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά 

κε ην επελδπηηθφ θιίκα ζηα επφκελα 2-3 ρξφληα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο, ελψ 

αλακέλνπλ θαη αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ θέξδνπο ηνπο γηα ηηο ίδηεο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο φηη επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη 

δελ πξνρσξνχλ ηειηθά ζε επελδχζεηο ζηε Ρσζία είλαη νη εμήο: 

 Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ θπξψζεσλ ηεο Δ.Δ. θαηά ηεο Ρσζίαο (66% ησλ 

εξσηεζέλησλ) 

 Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ (39%) 

 Σα ξσζηθά αληίκεηξα θαηά ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Ζ.Π.Α. (39%) 

 Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο (37%) 

Ωζηφζν, παξά ηα ζεκαληηθά θαη ζνβαξά εκπφδηα θξίλεηαη φηη ηα θίλεηξα επελδχζεσλ 

ζηε ρψξα είλαη πην ηζρπξά, θαζψο νη δπλαηφηεηεο είλαη πνιιέο θαη ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο πνιχ κεγάιν. Άιισζηε, ε αγνξά θαίλεηαη λα ζεσξεί φηη ππάξρεη ζεηηθή 

πξννπηηθή ηνπ εκπνξίνπ ζηε Ρσζία. ζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, 

θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ΑΔΒ δελ πξνζδνθνχλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηε 

γξαθεηνθξαηία, ηε δηαθζνξά θαη ηνπο θφξνπο ζην βξαρππξφζεζκν κέιινλ
2
. Αθφκε, 

ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε 

Ρσζία είλαη πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πςειά επηηφθηα 

(47% ησλ εξσηεζέλησλ) θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

(32%). Δπηπιένλ, ρακειή βαζκνινγία αμηνιφγεζεο έιαβαλ ε ζπλεξγαζία κε 

λνκνζεηηθέο, ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο φπσο επίζεο θαη νη θαλνληζηηθνί 

πεξηνξηζκνί.  

                                                           
2
http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/49957/oi-prooptikes-ton-eyropaikon-etaireion-sti-rosia 

http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/49957/oi-prooptikes-ton-eyropaikon-etaireion-sti-rosia
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Ζ παγθφζκηα θαηάηαμε ηεο Ρσζίαο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγσγηθή θαη εμαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα
3
δελ εκπλέεη ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, 

σζηφζν ε πξαθηηθή εκπεηξία επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδηαιιάζζνληαη κε ηε Ρσζία (π.ρ. 

Κηήκα Υξπζνρφνο) δείρλεη ηε δχλακε ηεο ξψζηθεο αγνξάο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ λα επεθηείλνπλ εθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.  

 

1.3 χλνςε Κεθαιαίνπ 

πλνςίδνληαο, ε αγνξά ηεο Ρσζίαο παξνπζηάδεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο είλαη 

δχζθνιν θαλείο λα πξνζπεξάζεη ζε εκπνξηθφ επίπεδν. Παξά ηηο πξφζθαηεο 

πθεζηαθέο ηάζεηο, ηηο θπξψζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ηεο ρψξαο, ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη παξά ηα αληίκεηξα πνπ έιαβε ε ρψξα θαη 

έπιεμαλ ηηο εμαγσγέο πνιιψλ ρσξψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηε δηθή καο, ε Ρσζία 

θαηάθεξε λα δείμεη ζεηηθά ζεκάδηα ζηελ αγνξά θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αγνξά 

κε ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. 

                                                           
3www.doingbusiness.org 

http://www.doingbusiness.org/
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Κεθάλαιο 2 Ανάλςζη Πεπιβάλλονηορ Ρυζίαρ 

2.1.  Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία είλαη κηα ρψξα ε νπνία πνιχ πξφζθαηα ζηελ ηζηνξία ηεο ηειεί 

ππφ δεκνθξαηία. Σε δεθαεηία ηνπ ’90 έγηλαλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο 

νδήγεζαλ ζηνλ ζηαδηαθφ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο. Σν 1993 ην χληαγκα παξείρε ζηνλ 

Πξφεδξν ηζρπξέο εμνπζίεο γεγνλφο ην νπνίν εθκεηαιιεχηεθε ν ζεκεξηλφο πξφεδξφο 

ηεο, Βιαληηκίξ Πνχηηλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Πνχηηλ βαζίδεηαη αθελφο ζηνλ 

ζπγθεληξσηηζκφ θαη αθεηέξνπ ζε κηα επηρεηξεκαηηθή κελ νηθνλνκία, αιιά ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ θξάηνπο. Σφζν ν πξνεγνχκελνο πξφεδξνο, ν Yeltsin, φζν θαη ν Πνχηηλ 

άιιαμαλ άξδελ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ρσζίαο.  

Ο πξφεδξνο είλαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο θαη εγγπεηήο ηνπ ζπληάγκαηνο, ελψ ε εθινγή 

ηνπ είλαη απεπζείαο απφ ηνλ ιαφ. Ο ίδηνο δηνξίδεη ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηελ 

θπβέξλεζε, είλαη επηθεθαιήο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο 

Αζθαιείαο θαη δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ δηνηθεηηθά θαη εθηειεζηηθά θαζήθνληα ζηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Ωζηφζν, ζηε ρψξα ππάξρεη έιιεηςε δεκνθξαηηθήο αληίιεςεο 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δεκνθξαηηθφ 

θαζεζηψο θαη ε λννηξνπία ησλ πνιηηψλ αιιάδεη ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ 

(Μαθαξψλα, 2013).  

Ζ ρψξα θιήζεθε πνιχ γξήγνξα λα πξνζαξκνζηεί ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε πνιηηηθή ηεο θαηάζηαζε ζπληέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εμέιημε 

ηνπ εκπνξίνπ. ε γεληθέο γξακκέο ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θξίλεηαη ζηαζεξή 

σο πξνο ηελ εγεζία ηεο, αιιά ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ησλ θπξψζεσλ θαη ησλ 

αληίπνηλσλ γηα ηηο θπξψζεηο έρνπλ δψζεη ζεκάδηα ηεο επηξξνήο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζθεληθνχ ζην εκπφξην θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ 

εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα ην 2016, ε 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηε Ρσζία έρεη βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηα ηειεπηαία έηε. ε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα φκσο 

πξνθχπηνπλ θαη εθπιήμεηο. 

Σν εμσηεξηθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο. Απφ ηελ έξεπλα ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ Δπηρεηξήζεσλ ην 2016, 

πξνθχπηεη φηη ε εθινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ ησλ Ζ.Π.Α., Donald Trump, θαζψο θαη ην 
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δεκνςήθηζκα γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Δ.Δ. δελ 

επεξέαζαλ ην επελδπηηθφ θιίκα ζηε Ρσζία νχηε ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ήδε δξνπλ ζε απηήλ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο επλνεί ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, σζηφζν πξέπεη λα θξηζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.  

 

2.2.  Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

2.2.1. Δμέιημε ηεο νηθνλνκίαο 

χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο 

Ρσζίαο γηα ην 2015 αλήιζε ζε 551.919 ξνχβιηα (ιηγφηεξν απφ € 8.000), ελψ νη 

εηζαγσγέο αγαζψλ αλήιζαλ ζε 192,9 δηο $. Σα θπξηφηεξα εηζαγσγηθά πξντφληα είλαη 

πξντφληα κέζεο ή πςειήο κεηαπνίεζεο, κεραλέο, ζπζθεπέο, απηνθίλεηα, ρεκηθά 

πξντφληα (θαξκαθεπηηθά), ηξφθηκα θαη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο. 

Οη επηδφζεηο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο εμαξηψληαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, απφ ηελ 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ κέζε εηήζηα ηηκή αλά βαξέιη 

πεηξειαίνπ αλήιζε ζε $ 41,9 ην 2016 έλαληη $ 51,23 ην 2015, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηα γεξκαληθά ζχλνξα θαηέγξαςε κείσζε 11% ζε ζρέζε κε ην 2015. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο ην 2015 κπήθε ζε χθεζε θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο 

πηψζεο ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ εηο βάξνο ηεο 

Ρσζίαο απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηηο Ζ.Π.Α. ιφγσ ηεο ζηάζεο ηεο ζηελ θξίζε ηεο Οπθξαλίαο.  

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο νηθνλνκνιφγσλ, ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο ζα θηλεζεί ζε 

ζεηηθνχο ξπζκνχο ζηα επφκελα δχν έηε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο φξνπο, θαζψο ηα CDS θαη νη απνδφζεηο νκνιφγσλ ζπλεγνξνχλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
4
.  

 

 

 

                                                           
4
http://www.analyst.gr/2017/01/20/rosia-oti-den-mas-skotonei-mas-kanei-pio-dinatous/ 

http://www.analyst.gr/2017/01/20/rosia-oti-den-mas-skotonei-mas-kanei-pio-dinatous/
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Δηθφλα 1: Σν ρξνληθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ 

 

Πεγή: Σν ρξνληθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πνιέκνπ «πκπχθλσκα ησλ θπξηφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ’, Νηέλεο Βηιάξδνο 

 

χκθσλα κε ηελ Δηθφλα 1, παξαηεξείηαη επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ιίγν πξηλ ηελ 

ελεξγεηαθή θξίζε θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηε Ρσζία. Ζ θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε εμαηηίαο ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην πνζνζηφ ρξένπο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ. Σα μέλα 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα, θαζψο ε θπβέξλεζε απνθάζηζε 

λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο πξνο μέλεο ρψξεο κε μέλα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα. 

Βξαρππξφζεζκα ε θίλεζε απηή νδήγεζε ζε ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ θαη 

δεκηνχξγεζε ππνςίεο ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο ζηνπο επελδπηέο. Ζ ελεξγεηαθή θξίζε 

επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ηηκψλ 

πεηξειαίνπ. Σν ηειεπηαίν γξάθεκα δειψλεη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη μέλνη 

επελδπηέο ζηε Ρσζία ιφγσ ηνπ αθηιφμελνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Σν 2016 ππήξμαλ ζεκάδηα αλάθακςεο ζηε ξσζηθή νηθνλνκία κεηά ηελ χθεζε ην 

2015. Ζ ρψξα θαίλεηαη φηη πξνζαξκφζηεθε ζηε ζπλερηδφκελε πηψζε ησλ ηηκψλ 

πεηξειαίνπ θαη ζηηο θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ εηο βάξνο ηεο Ρσζίαο απφ ηελ Δ.Δ. 

θαη ηηο Ζ.Π.Α.. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην 

2016 ε ξσζηθή νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε νξηαθά θαηά 0,2% κε ην ΑΔΠ λα αλέξρεηαη 

ζε 86,04 ηξηο ξνχβιηα.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ παξνπζίαζε αλάθακςε. Ζ βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 1,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2015 κε ηνλ 

εμνξπθηηθφ ηνκέα λα αλαπηχζζεηαη θαηά 2,5%, ηε κεηαπνίεζε λα απμάλεηαη νξηαθά 

http://www.analyst.gr/wp-content/uploads/2017/01/DV-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BA%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1.png
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θαηά 0,1% θαη ηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη λεξνχ θαηά 1,5%. Αθφκε, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκείσζε ε αγξνηηθή 

παξαγσγή ηεο ρψξαο θαηά 4,8%, θαζψο θαη ν ηνκέαο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

θαηά 1,8%. Μείσζε ζεκείσζαλ ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ (4,3%), ν ηνκέαο ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ (4,6%). 

 

2.2.2.  Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή & ηξαπεδηθφο ηνκέαο 

Με βάζε ζηνηρεία ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα (2014),ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο έρεη μεθηλήζεη εθζηξαηεία γηα ηελ εμπγίαλζε 

ηνπ πνιπδηαζπαζκέλνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο πάηαμεο ηεο ζθηψδνπο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εμφδνπ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

εθηεηακέλσλ ειέγρσλ, νη νπνίνη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ζε πάλσ απφ 40 ηξάπεδεο κέζα ζην 2013 (φηαλ ζηε Ρσζία ππήξραλ 

θαηαγεγξακκέλα πάλσ απφ 900 πηζησηηθά ηδξχκαηα).  

Σν 2015 ε θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο κεηψζεθαλ ιφγσ ηεο αξλεηηθήο δπλακηθήο, 

ηεο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο αχμεζεο ηεο 

αβεβαηφηεηαο, ηεο επηδείλσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ απζηεξφηεξσλ 

λνκηζκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

Τπφ ηνλ θίλδπλν αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ε Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο πξνρψξεζε ζε 

αχμεζε ηνπ βαζηθνχ ηεο επηηνθίνπ ζε 17% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 γηα λα δηαηεξεζεί 

ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ θίλεζε απηή ζηαζεξνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο, 

κείσζε ηνπο πιεζσξηζηηθνχο θηλδχλνπο θαη νκαινπνίεζε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο 

επεξεάζηεθε ζεκαληηθά.  

Αβεβαηφηεηα πξνθαινχλ θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κίλαο. 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο Ρσζίαο λα αληεπεμέξρεηαη ζε θξίζεηο απνηειεί γεληθά ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ε νηθνλνκία ηεο 

Ρσζίαο ζπξξηθλψζεθε θαη ην 2014 θαη ην 2015. Ζ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

άζθεζε ηζρπξέο πηέζεηο ζην λφκηζκα ηεο Ρσζίαο. Παξάιιεια, ε εγθαηάιεηςε ηεο 
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πξαθηηθήο ησλ απεξηφξηζησλ παξεκβάζεσλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ λνκίζκαηνο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε εθαξκνγή εληφο ηνπ 2015 

ηεο ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ξνπβιίνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πεξαηηέξσ ππνηίκεζε 

ηνπ λνκίζκαηνο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ην 2016 ζπλερίζηεθε θαη 

ε θαζνδηθή πνξεία ησλ εθξνψλ θεθαιαίνπ απφ ηε ρψξα. Σν 2015 είρε ζεκεησζεί 

κείσζε 62% ζηηο εθξνέο θεθαιαίνπ, ελψ ην 2016 νη εθξνέο αλήιζαλ ζε 19,2 δηο 

δνιάξηα ΖΠΑ (67% κείσζε).  

ζνλ αθνξά ζηα δηεζλή απνζέκαηα, ζηηο 31/12/2016 ε Ρσζία δηέζεηε 377,7 δηο 

δνιάξηα ΖΠΑ (αχμεζε 9,3 δηο δνιάξηα ΖΠΑ ζε ζρέζε κε ην 2015). Σν έιιεηκκα ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλήιζε ζε 3,1 ηξηο ξνχβιηα δειαδή 3,7% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 

3,4% ην 2015. Σα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππνινγίδνληαη ζε 28,2 ηξηο ξνχβιηα θαη 

νη δαπάλεο ζε 31,3 ηξηο ξνχβιηα. 

Ο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ 2016 ζην 5,4%, ελψ ην 2015 ήηαλ 

12,9%. Ο δείθηεο ηηκψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ δηακνξθψζεθε ζην 4,6%, ησλ 

πξντφλησλ κε ηξνθίκσλ ζην 6,5% θαη ησλ ππεξεζηψλ ζην 4,9%. Ζ Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο ρψξαο έρεη ζέζεη σο ζηφρν ν πιεζσξηζκφο λα θηάζεη ζην 4% ζην ηέινο 

ηνπ 2017. Σν 2016 4,2 εθ. άλζξσπνη ήηαλ άλεξγνη (5,5%), ελψ ην πξαγκαηηθφ 

δηαζέζηκν εηζφδεκα κεηψζεθε ην 2016 θαηά 5,9%. Ο κέζνο κεληαίνο νλνκαζηηθφο 

κηζζφο δηακνξθψζεθε ζε 36.746 ξνχβιηα (+8%) ελψ ν κέζνο κεληαίνο πξαγκαηηθφο 

κηζζφο απμήζεθε θαηά 0,7%.  

 

2.2.3. Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη εκπφξην 

χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία, ν πιεζπζκφο ηεο Ρσζίαο ην 2016 ήηαλ 146,8 εθ., νη 

εμαγσγέο αγαζψλ αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 280 δηο δνιάξηα Ζ.Π.Α. θαη νη εηζαγσγέο ζε 

πεξίπνπ 190 δηο δνιάξηα Ζ.Π.Α. γηα ην 2016. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ην 2016 

παξνπζίαζε πηψζε 11,4% θαη δηακνξθψζεθε ζε 473,4 δηο δνιάξηα ΖΠΑ. Οη ξσζηθέο 

εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 17,5% θαη αλήιζαλ ζε 281,6 δηο δνιάξηα ΖΠΑ. Οη 

εηζαγσγέο ηεο Ρσζίαο δηακνξθψζεθαλ ζε 131,7 δηο δνιάξηα ΖΠΑ (-0,7%). Οη 
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εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο αλήιζαλ ζε 287,6 δηο $, ελψ νη εηζαγσγέο ζε 183,6 δηο $ 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία γηα ην 2016.  

Κχξηνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Ρσζίαο κε θζίλνπζα ζεηξά είλαη ε Κίλα, ε Γεξκαλία, ε 

Οιιαλδία, ε Λεπθνξσζία, νη Ζ.Π.Α., ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία θαη ε Σνπξθία. Σα θχξηα 

εηζαγφκελα πξντφληα είλαη πξντφληα κέζεο ή πςειήο κεηαπνίεζεο (κεραλέο/ 

ζπζθεπέο, απηνθίλεηα θαη άιιεο ζπζθεπέο), ρεκηθά πξντφληα (θαξκαθεπηηθά), 

ηξφθηκα θαη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο. Ζ Δ.Δ. παξέκεηλε ζηελ πξψηε ζέζε κε κείσζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζην 42,8% απφ 44,8% πνπ ήηαλ ην 2015. Οη εηζαγσγέο ηεο Ρσζίαο 

απφ ηελ Δ.Δ. κεηψζεθαλ νξηαθά θαηά 0,4% θαη αλήιζαλ ζε 69,9 δηο δνιάξηα ΖΠΑ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, νη εμαγσγέο ηεο ζηε Ρσζία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (πεγή ΔΛ.ΣΑΣ): 

Πίλαθαο 1: Δμαγσγέο Διιάδαο πξνο ηε Ρσζία  

Πνζά 

(ζε εθαη. €) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

πλνιηθέο 

Δμαγσγέο 

324,9 411,9 462,8 406 356,9 213,4 215,5 

Πεηξειαηνεηδή 8,3 10,5 2,8 5,6 15,2 16,3 21,1 

Δμαγσγέο 

ρσξίο 

πεηξειαηνεηδή 

316,7 401,4 459,9 400,4 341,7 197,1 194,4 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ 

Σα θπξηφηεξα εμαγφκελα πξντφληα ηεο Διιάδαο πξνο ηε Ρσζία είλαη ελδχκαηα απφ 

γνχλα, ιάδηα θαη παξαζθεπάζκαηα απφ πεηξέιαην ή απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, 

αθαηέξγαζηα θαπλά, θχιια θαη ηαηλίεο απφ αξγίιην, αλειθπζηήξεο θαη ζσιήλεο απφ 

ραιθφ. 

Δμεηάδνληαο ηελ αγνξά αιθννινχρσλ, ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή δηακνξθψζεθε 

γηα απηά ηα πξντφληα ζε 13,7%, 10,7% θαη 6,4% αληίζηνηρα γηα ηα έηε 2014, 2015 

θαη 2016. Σα λνηθνθπξηά δαπάλεζαλ κέζα ζην 2016 1,7% γηα αιθννινχρα πνηά, 

πνζνζηφ ην νπνίν είλαη ζηαζεξφ απφ ην 2012.  
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2.3 χλνςε θεθαιαίνπ 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηαιήγεη θαλείο φηη ε 

ξσζηθή νηθνλνκία είρε κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο ζηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζε απηή ηνλ Ηνχιην ηνπ 2014. Ζ θπβέξλεζε αθνινχζεζε 

πνιηηηθέο κε ηελ πηνζέηεζε ειεχζεξα θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

πεξηθνπέο δαπαλψλ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ηξαπεδψλ καδί 

κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Απνζεκαηηθνχ Σακείνπ. ηαδηαθά ε ξσζηθή νηθνλνκία βγαίλεη 

απφ ηελ χθεζε, κε ζηαζεξή βειηίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Ζ δεκνζηνλνκηθή 

εμπγίαλζε αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, θαζψο ηα κεησκέλα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ιφγσ ρακειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο έρνπλ εμαληιήζεη ηα πςειά απνζέκαηα ηεο Ρσζίαο. 

Αθφκε, ν ζηφρνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 4% 

ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα γηα ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 
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Κεθάλαιο 3 Ο Κλάδορ ηηρ Οινοποιίαρ ζηη Ρυζία 

3.1. Μέγεζνο Αγνξάο- Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

Ζ ξψζηθε αγνξά, φπσο θαη ε αγνξά ηεο Κίλαο, ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Ηλδίαο, 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα εμαγσγέο. ε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο 

ην 2010 αλαθέξεηαη φηη ε αγνξά ηεο Ρσζίαο είλαη πην ειθπζηηθή γηα εμαγσγέο αθφκε 

θαη απφ ηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο 

επθαηξίεο ζηε Ρσζία θαη ηα κεγέζε ηεο αγνξάο είλαη πνιχ ειθπζηηθά. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, σζηφζν, κηα επηρείξεζε λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Οη Ρψζνη 

θαηαλαισηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έληνλε επηζπκία ηνπο γηα θαηαλάισζε θαη 

πηνζέηεζε ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ, αχμεζε ηνπο πξεζηίδ θαη έιιεηςε λννηξνπίαο γηα 

απνηακίεπζε.  

Μπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ρσζίαο ζηα εμήο: (Πξεζβεία ηεο 

Διιάδνο ζηε Μφζρα, 2010 & 2014) : 

 Γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαη γεηηλίαζε κε ηελ Δπξψπε – θαη αζθαιψο κε ηελ 

Διιάδα 

 Δπάξθεηα ζε πξψηεο χιεο 

 Τςεινχ βαζκνχ εθπαίδεπζε  

 Υακειφ εξγαηηθφ θφζηνο 

 ηαζεξφηεηα αλάπηπμεο – πςειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 Μεγάια έζνδα απφ εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ 

 Μεγάιε αγνξά (θαη ζε έθηαζε θαη ζε πιεζπζκφ) κε δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο 

πνιιψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ – ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο εηδηθά ζηελ γεσξγία, παξαγσγή θαη 

επεμεξγαζία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ, ελέξγεηα 

θαη δίθηπα δηαλνκήο 

 Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, δεκηνπξγία λέαο κεζαίαο ηάμεο, 

πξνηίκεζε ζε ειιεληθά πξντφληα 

 Αχμεζε εηζαγσγψλ εηεζίσο 

 Ξέλεο επελδχζεηο: κεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε 

Ρσζία (θνξνινγηθά θίλεηξα, ρακειή θνξνινγία, κεγάιν κέγεζνο αγνξάο) 

 Γηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο 

 ρέζεηο κε Δ.Δ. θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
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Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Απμεκέλε γξαθεηνθξαηία θαη πνιππινθφηεηα λνκνζεζίαο ζε ηνκείο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο (πηζηνπνίεζε 

πξντφλησλ, έθδνζε αδεηψλ, θαζπζηεξήζεηο ηεισλείσλ, πνιππινθφηεηεο ηεο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, κε μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο) 

 Γπζθνιία ζηελ αλεχξεζε ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη λα γλσξίδνπλ αγγιηθά, δηεζλή 

ινγηζηηθά πξφηππα θαη δηεζλείο πξαθηηθέο 

 Αλάγθε γηα έιεγρν θεξεγγπφηεηαο φηαλ επηιερζεί κηα ξσζηθή εηαηξία σο 

ζπλεξγάηεο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο θιπ 

 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο θαη 

άιινπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα ε ελεκέξσζε θαη ε 

αληίιεςε γηα ην πνηνη ηνκείο είλαη ειεχζεξνη γηα επελδχζεηο ρσξίο ζπκκεηνρή 

ξσζηθνχ θεθαιαίνπ λα είλαη ζεκαληηθή 

 Κιεηζηή νηθνλνκία ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

 Παξανηθνλνκία 

 Έιιεηςε δηαθάλεηαο ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ξσζηθή εκπνξηθή θαη 

επελδπηηθή πνιηηηθή 

 Έιιεηςε ελαξκφληζεο ξψζηθσλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή 

 Γηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα: επηβνιή κέηξσλ θαηά ηξφπν απξφβιεπην θαη 

απξνεηδνπνίεην, αηέιεηεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιεηηνπξγία δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ιεηηνπξγία αγνξάο εξγαζίαο, δνκέο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ιεηηνπξγία δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Διιηπήο εθαξκνγή δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

 χζηεκα πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη αδεηψλ εηζαγσγήο ζηηο εηζαγσγέο βφηθαο 

θαη αηζπιηθήο αιθνφιεο 

 

χκθσλα κε ηνλ νδεγφ πνπ εμέδσζε γηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ην Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηε Μφζρα
5
, νη 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ελδηαθεξνκέλσλ δηεμάγνληαη ζπλήζσο ζηε ξψζηθε γιψζζα, είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε ηνπνζέηεζε ηθαλψλ ζηειερψλ κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία 

ηεο ξσζηθήο αγνξάο θαη λννηξνπίαο θαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ Ρψζνπ ζπλεξγάηε εηζαγσγέα – αληηπξνζψπνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

                                                           
5
http://www.businessnews.gr/article/53289/eykairies-gia-tis-ellinikes-epiheiriseis-stin-agora-tis-

rosias 

http://www.businessnews.gr/article/53289/eykairies-gia-tis-ellinikes-epiheiriseis-stin-agora-tis-rosias
http://www.businessnews.gr/article/53289/eykairies-gia-tis-ellinikes-epiheiriseis-stin-agora-tis-rosias
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πξντφλησλ. Ζ πξνζσπηθή επαθή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη κηα 

δνπιεηά, ελψ ε παξακνλή ζηε Ρσζία ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα θξίλεηαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη επελδχζεσλ.  

Ζ αγνξά ηεο Ρσζίαο παξνπζηάδεη κεγάιε γξαθεηνθξαηία, πνιππινθφηεηα ηεο 

λνκνζεζίαο (γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ, θαζπζηέξεζε ζηα 

ηεισλεία, θνξνινγία, κε μεθάζαξν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο). Γχζθνιε θαζίζηαηαη θαη 

ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε – εηζαγσγέα κε ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη ζπρλή 

επαθή θαη γλψζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ 

θεξεγγπφηεηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπλεξγάηε πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ πξηλ ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ. 

Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Ρσζία έρνπλ εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία κηαο κεζαίαο 

ηάμεο θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα – κε εμαίξεζε ην 

2015 – παξαηεξείηαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ κέζνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ζηε Ρσζία. 

Τπάξρεη αθφκε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ πςειψλ θαη ρακειψλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ 

ε νπνία ζηαδηαθά εμηζνξξνπείηαη απφ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο κεζαίαο ηάμεο. 

Παξαηεξείηαη αχμεζε θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, πξνηίκεζε ζε επψλπκα πξντφληα, 

πηνζέηεζε δπηηθψλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη απμεκέλε θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε 

θαη πςειή επαηζζεζία ηηκήο.  

Ο Ρψζνο θαηαλαισηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηξνθή ηνπ πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη 

ηελ έιιεηςε πξνζπκίαο ηνπ γηα απνηακίεπζε. Αθφκε, παξαηεξείηαη αχμεζε ζην 

δαλεηζκφ θαηαλάισζεο θαη ζηέγεο. Ο Ρψζνο θαηαλαισηήο δίλεη ζεκαζία ζηελ ηηκή, 

αιιά θπξίσο ζηελ πνηφηεηα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή, γηαηί ζε πνιιέο πεξηνρέο ππάξρνπλ θζελά πξντφληα ηφζν ηεο 

Ρσζίαο φζν θαη ηξίησλ ρσξψλ. 

χκθσλα κε ηελ εηήζηα κειέηε «Αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηε Ρσζία απφ ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο» ηεο Ρσζηθήο Έλσζεο Βηνκεράλσλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηψλ (RSPP) θαη ηεο εηαηξίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ FleishmanHillard 

Vanguard (πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 2011) γηα ην 2017
6
, ζεκαληηθή ήηαλ ε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξαηεξνχλ βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηε Ρσζία απφ 6% ην 2015 ζε 23% ην 2016.  

                                                           
6
Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείο Μόςχασ 2017 
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Σα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη μέλεο επηρεηξήζεηο είλαη ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (47% ην 2016, 49% ην 2015 θαη 27% ην 2014), ηα πςειά 

δηνηθεηηθά εκπφδηα (47%, 41%, 27%) θαη αχμεζε ησλ ηηκψλ (45%, 55%, 55%). 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηαθζνξά ζηελ θπβέξλεζε (35%, 354%, 18%) θαη ε 

αλεπαξθήο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

δηθαησκάησλ (29%, 29%, 36%). Μεγάιε αχμεζε παξνπζίαζε ην επίπεδν αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ επίζεο.  

Δθηφο απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα ιάβεη θάπνηνο ππφςε ηνπ πξηλ εκπιαθεί επηρεηξεκαηηθά κε ηε Ρσζία. 

Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο θαη λα ηεζνχλ ππφ εθηελή ζρεδηαζκφ αξθεηά 

δεηήκαηα, θαζψο είλαη βέβαην φηη ζα πξνθχςνπλ εκπφδηα θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη 

θαιφ είλαη λα έρνπλ πξνβιεθζεί φια απηά. Μεξηθά ηέηνηα δεηήκαηα – ζπκβνπιέο 

είλαη ηα εμήο: 

1. Σν πξφβιεκα ηεο απνπιεξσκήο πξντφλησλ (π.ρ. κέζσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

ή άιισλ κεζφδσλ). 

2. Σνπνζέηεζε ηθαλψλ ζηειερψλ απφ ηελ Διιάδα: εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη 

εκπεηξία ηεο ηνπηθήο αγνξά θαη λννηξνπίαο, πξνζεθηηθή επηινγή Ρψζνπ 

ζπλεξγάηε – εηζαγσγέα- αληηπξνζψπνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.  

3. Πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο: κειέηε ηνπ 

κεγέζνπο, ησλ ζπλεξγαηψλ, κειέηε επέλδπζεο ζε επηρείξεζε ζηε Ρσζία, 

εμέηαζε πνζνηήησλ, δπλαηφηεηα ζηαζεξνχο θαη ζπλερνχο πξνκήζεηαο. 

4. Πξνζσπηθέο ζρέζεηο, γλψζε ηεο εγρψξηαο λννηξνπίαο: κεγάιε αμία ζηα 

επαγγεικαηηθά γεχκαηα θαη ειάρηζηε δηακνλή κηαο εβδνκάδαο γηα πξνψζεζε 

πξντφλησλ θαη επελδχζεσλ. 

5. Γηαπξαγκαηεχζεηο – Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο (πξαθηηθέο). 

6. Πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο:  

a. πλαληήζεηο: δελ ρξεηάδεηαη επηκνλή γηα λα θιείζεη ην ζπκβφιαην, λα 

δίλνληαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. 

b. Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαηαιφγσλ θαη 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ λα είλαη ζηε ξψζηθε γιψζζα. 

c. Δπηρεηξεκαηηθά γεχκαηα: δελ ζπλεπάγνληαη ζπκβφιαην, είλαη έλα κέζν 

επίηεπμεο ζηφρνπ. 

d. Έζηκα: πξνζθνξά δψξνπ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, λα ππάξρεη κηα 

κηθξή γλψζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηζηνξίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηνρήο. 

e. Πξνζσπηθέο ζρέζεηο: ρηίζηκν εκπηζηνζχλεο. 
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f. Γιψζζα: λα ππάξρεη γλψζε έζησ ιίγσλ ιέμεσλ ζηε ξψζηθε γιψζζα. 

g. Δπηινγή ζπλεξγάηε: απαξαίηεηε ε χπαξμή ηνπ θαη λα δηαζέηεη 

εκπεηξία θαη θαιέο πξνζβάζεηο ζηε ξσζηθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

h. Σειέθσλα: θαιήο πνηφηεηαο ζπλδέζεηο ζηε Μφζρα θαη ηελ Αγία 

Πεηξνχπνιε. 

i. Σαμίδη ζηε Ρσζία: απαηηείηαη ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ηελ επηθξάηεηα ε 

νπνία εθδίδεηαη απφ ηα Πξνμελεία ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ 

Διιάδα θαη απφ ηα Κέληξα Θεσξήζεσλ. 

j. Ζκέξεο αξγίαο: ππάξρνπλ 14 επίζεκεο 

 

3.2. Κιαδηθή αλάιπζε 

3.2.1 Κξαζί 

Ζ Ρψζηθε αγνξά νίλνπ είλαη κηα λέα ζρεηηθά αγνξά ε νπνία αλαπηχρζεθε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έρεη πεξάζεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο κέζα ζε απηέο 
7
. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 μεθίλεζε ε αχμεζε εηζαγσγψλ θξαζηνχ ζηε Ρσζία
8
. Ζ 

δνκή ηεο αγνξάο θξαζηνχ ζηε Ρσζία δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηή ηεο Κίλαο ή 

ηεο Βξαδηιίαο. Έρεη παξνπζηάζεη πνιιέο αιιαγέο ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη 

ζίγνπξα απνηειεί αγνξά ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο παξαγσγνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηνλ κε αλακελφκελν ραξαθηήξα ηεο αγνξάο 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 2011 ηα εηζαγφκελα θξαζηά απφ ρψξεο ηεο πξψελ 

ζνβηεηηθήο έλσζεο αληηπξνζψπεπαλ κφλν ην 16,5% ησλ εηζαγφκελσλ νίλσλ.  

Ζ ξψζηθε αγνξά νίλνπ έρεη ππνζηεί θξαηηθή παξέκβαζε, αλαζηνιή εηζαγσγψλ απφ 

ρψξεο πνπ ηελ εθνδίαδαλ θαη πνιιά άιια εκπφδηα. Ωζηφζν, θαηάθεξε λα 

αληεπεμέιζεη θαη πιένλ λα ζεσξείηαη απφ ην IWSR κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ ζηηο 

δηεζλείο πσιήζεηο θξαζηνχ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φκσο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηη 

δελ αθνινπζεί λφξκεο άιισλ ρσξψλ κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα γίλεη δηεμνδηθή 

αλάιπζε αγνξάο θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ρψξα κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δηθφ ηεο ζρέδην θαηαλάισζεο.  

                                                           
7
http://www.krasiagr.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/ 
8
http://agrigate.gr/i-rosiki-agora-egataleipei-ta-krasia-ton-proin-essd/ 

http://www.krasiagr.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.krasiagr.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://www.krasiagr.com/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
http://agrigate.gr/i-rosiki-agora-egataleipei-ta-krasia-ton-proin-essd/
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Κξαζί θαιήο πνηφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα αγνξάζεη κφιηο ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

Ο ηδξπηήο ηεο εηζαγσγηθήο εηαηξίαο Arsenal, Ilya Shapiro, ηζρπξίδεηαη φηη ε Ρσζία 

παξακέλεη ε ρψξα ηεο βφηθαο θαη δελ κπνξεί θάπνηνο λα πξνζδνθά φηη ν πιεζπζκφο 

ηεο Ρσζίαο ζα αθνινπζήζεη ηε κέζε επξσπατθή θαηαλάισζε θξαζηνχ. Δπηπιένλ, ην 

θξαζί έρεη πνιιά ππνθαηάζηαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κπχξα.  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ηεζεί ππφςε είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε ηελ Elena Denisova, CFO ηνπ ξσζηθνχ 

πνηνηηθνχ παξαγσγνχ Chateau le Grand Vostock, νη θαηαλαισηέο ζηε Ρσζία 

πξνηηκνχλ θξαζηά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε, επνκέλσο νη αληίζηνηρεο 

γιπθέο θαη εκίγιπθεο πνηθηιίεο είλαη ινγηθφ λα πξνηηκψληαη. Σα πην νηθνλνκηθά 

ηνπηθά εκίγιπθα θξαζηά είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζηε Ρσζία. Ωζηφζν, νη 

θαηαλαισηέο αξρίδνπλ λα αθππλίδνληαη σο πξνο ηα θξαζηά θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

γλψζε πεξί νίλνπ απμάλεηαη.  

Σν 2006 ε απαγφξεπζε θξαζηψλ απφ ηε Γεσξγία θαη ηε Μνιδαβία φπσο θαη ε 

αδπλακία πνιιψλ νηλνπνηείσλ ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

δηεζλή πξφηππα πνηφηεηαο νίλνπ, νδήγεζε ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγφκελσλ θξαζηψλ 

απφ άιιεο ρψξεο. Μέρξη ην 2008 ξψζηθεο νηλνπνηίεο πξνζέθεξαλ κέηξηαο πνηφηεηαο 

θξαζί θαη ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία επλφεζε ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη ηηκέο ηνπο 

βνήζεζαλ επίζεο ζε ζρέζε κε ηα πην αθξηβά εηζαγφκελα. Ζ απνδνρή απηψλ ησλ 

ηνπηθψλ θξαζηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο νινθιεξψζεθε κε ζηνρεπκέλεο θαη 

επηηπρεκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ απφθηεζε βξαβείσλ, αλαγλσξίζεσλ θαη 

κεηαιιίσλ.  

Ζ εηαηξία Wine Intelligence, δηεζλήο εξεπλεηηθή επηρείξεζε, έθαλε έξεπλα ην 2008 

θαη ην 2011 ζε θαηαλαισηέο εηζαγφκελσλ θξαζηψλ απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη ηα 

ηξία πην ζεκαληηθά θξηηήξηα επηινγήο θξαζηνχ είλαη ε ηηκή, έλα αλαγλσξίζηκν 

εκπνξηθφ ζήκα θαη ε πξνηίκεζε ζηελ πνηθηιία θξαζηνχ. ηελ έξεπλα ηνπ 2008 

εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο ήηαλ νη πξνηάζεηο θίισλ ή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Ο ζπληδηνθηήηεο ηνπ DP-Trade, Dmitry Pinsky, εθιεθηφο εηζαγσγέαο 

θξαζηνχ κηαο αιπζίδαο κπνπηίθ θαηαζηεκάησλ ζηε Μφζρα, ηελ Αγία Πεηξνχπνιε 

θαη ην Sochi, αλαθέξεη φηη νη εθιεθηνί θαηαλαισηέο θξαζηνχ ηείλνπλ πιένλ λα 

κεηαηνπίδνληαη ζε πην «θίλα» θξαζηά. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ηέηνησλ θξαζηψλ 

γίλεηαη ζπλήζσο ζηα εζηηαηφξηα, αιιά δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε ε είζνδνο λέσλ 
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θξαζηψλ ζε απηά. Οη sommeliers πνιιέο θνξέο πιεξψλνληαη απφ εκπνξηθνχο 

πξνκεζεπηέο γηα λα πξνηείλνπλ θξαζηά πνπ νη ίδηνη εκπνξεχνληαη. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζεσξείηαη αξθεηά «θιεηζηή».  

Ζ Elena Denisova αλαθέξεη: «Σα σξηκαζκέλα ζε δξχηλα βαξέιηα θφθθηλα θξαζηά 

πςειήο πνηφηεηαο γίλνληαη θαηαλνεηά κφλν απφ ηνπο πεπεηξακέλνπο θαηαλαισηέο.» 

Ο Edouard Alexandrov ηνπ Gaï-Kodzor αλαγλσξίδεη φηη ην επίπεδν ησλ ιεπθψλ ηνπ 

είλαη πην πςειφ απφ απηφ ησλ θφθθηλσλ, δεδνκέλνπ φηη αληηθεηκεληθά ηα ακπέιηα 

πξέπεη λα είλαη ψξηκα γηα λα παξαγάγνπλ ζχλζεηα θφθθηλα.  

Σα πνηνηηθά dessert θξαζηά, φπσο ην πξφζθαην Fagotine απφ ην Château le Grand 

Vostock ή ην Muscat Beaume de Venise ζην χθνο απφ ην Gaï-Kodzor , πσινχλ θαιά, 

αιιά έρνπλ πεξηνξίζεη ηε δηαλνκή ιφγσ κηαο γεληθήο πξνηίκεζεο γηα ηα μεξά θξαζηά. 

ηε Γαιιία, «Σα Bordeaux Grand Cru Classé είραλ πςειή δήηεζε ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο,» ιέεη ν Ilya Shapiro. Σν Burgundy παξακέλεη κφλν γηα ηνπο εηδήκνλεο. 

Μεηά απφ κηα κεγάιε πηψζε ην 2009, νη πσιήζεηο ηεο ζακπάληαο απμάλνληαη πάιη. 

«Σν 2010, νη απνζηνιέο αλήιζαλ ζε 1,078 εθαη. κπνπθάιηα, 87.6% πεξηζζφηεξν απφ 

ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν,» ζεκεηψλεη ν Jean-Luc Barbier, δηεπζπληήο ηνπ Comité 

interprofessionnel du vin de Champagne.  

Σα cuvées, νη παιαησκέλεο θαη νη ξνδέ ζακπάληεο θεξδίδνπλ έδαθνο ζηε ξσζηθή 

αγνξά, κε έλα κεξίδην 30% ην 2010. Δίλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ πνπ μεπεξληέηαη ζε 

ιίγεο άιιεο ρψξεο. Ο Barbier πξνβιέπεη φηη νη πσιήζεηο ηεο ζακπάληαο ζα απμεζνχλ 

ζε ηέζζεξα κε έμη εθαηνκκχξηα κπνπθάιηα κέζα ζηα επφκελα 10 ρξφληα. Ζ Ρσζία 

ίζσο κεηά ζα είλαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 10 αγνξψλ γηα ηηο ζακπάληεο. «Ζ Σνζθάλε 

παξέκεηλε θπξίαξρε γηα ηηο ηηαιηθέο πσιήζεηο θξαζηνχ γηα πνιιά ρξφληα,» ιέεη ν 

αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο Anatoly Korneev.  

Σν Veneto θπξηαξρεί ζην ιαφ, ελψ ην Friuli θπξηαξρεί ζηα ιεπθά θξαζηά. Σν 

Piedmont εθηηκάηαη κφλν απφ ηνπο πεπεηξακέλνπο θαηαλαισηέο. «Σν Sicily 

απμάλεηαη ελεξγά. Έρεη γίλεη έλα αλαγλσξηζκέλν γεσγξαθηθφ εκπνξηθφ ζήκα, αιιά 

θαη ηα θνξπθαία θξαζηά ππέθεξαλ απφ ηελ θξίζε. Σν Sicily πξνσζήζεθε σο πεξηνρή 

ζηα κέηξηα έσο αθξηβά θξαζηά, αιιά νη θηελέο πξνζθνξέο πξνσζήζεθαλ κεηά απφ 

ηελ θξίζε,» ζπλερίδεη ν Korneev. 
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Ζ Ηηαιία ρηππά ηε Γαιιία ζηελ θαηεγνξία ηνπ αθξψδνπο νίλνπ, αιιά κφλν ιφγσ ηεο 

αθφξεζηεο ξσζηθήο απαίηεζεο γηα ηα γιπθά θξαζηά Asti. Σν μεξφ Prosecco 

αλεβαίλεη, θαη ην Franciacorta παξνπζηάδεη κέηξηα αχμεζε. «Μαδί κε ηα Provence, ηα 

θξαζηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο εμαθαλίζηεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηηο βιέςεηο 

ησλ εηζαγσγέσλ. Πηζηεχσ φηη ηα θαηαπιεθηηθά θξαζηά Apulia απφ ην Primitivo θαη 

ην Negroamaro δελ έρνπλ θεξδίζεη ηελ θαηάιιειε αλαγλψξηζε αθφκε. Γπζηπρψο, ηα 

θξαζηά ηεο Loire έρνπλ ιίγε δήηεζε, εθηφο απφ ην Pouilly- Fumé θαη ην Sancerre,» 

ιέεη ν Shapiro. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο δειψζεηο Ρψζσλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2017 ηνλ Δλαηίν Οηλνπνηεηηθφ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ άκνπ 

(Δ.Ο...), ε αγνξά ηεο Ρσζίαο ζήκεξα παξνπζηάδεη απμεκέλε ηάζε ζηελ 

θαηαλάισζε θξαζηνχ κε νλνκαζία πξνέιεπζεο, θαζψο ζεσξείηαη ζχκβνιν θχξνπο 

θαη πςειφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ
9
. Σν θξαζί έρεη εκθαληζηεί 

ζαλ ηάζε ζηε Ρσζία θαη ππάξρνπλ δηάθνξα wine bars ηα νπνία επηζθέπηνληαη Ρψζνη 

γηα ιφγνπο πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο.  

 

3.2.2. Δγρψξηα παξαγσγή 

Ζ αγνξά αιθννινχρσλ ηεο Ρσζίαο απνηειεί δχζθνιν ηνκέα εμαηηίαο ηνπ κείγκαηνο 

εγρψξησλ παξαγσγψλ, εηζαγσγέσλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην
10

. Ζ θαηάζηαζε δπζθνιεχεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε 

Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Ζ ξσζηθή αγνξά νίλνπ απνηειείηαη απφ: 

α) ξσζηθά θξαζηά απφ εγρψξηα ζηαθχιηα,  

β) ξσζηθά θξαζηά πνπ παξάγνληαη κε εηζαγφκελε πξψηε χιε θαη  

γ) εηζαγφκελα θξαζηά.   

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Οηλνιφγσλ θαη Οηλνπνηψλ ηεο Ρσζίαο, ην 2014, ην 

κεξίδην ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ζηε ξσζηθή αγνξά νίλνπ απνηεινχζε πεξίπνπ ην 

                                                           
9
Από την επίςημη ιςτοςελίδα τησ ΕΟ 

10
http://www.ellinikigeorgia.gr/rosiki-agora-oinou-empeiroi-paiktes/ 

http://www.ellinikigeorgia.gr/rosiki-agora-oinou-empeiroi-paiktes/
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70% ηνπ ζπλφινπ, θαη αληίζηνηρα ην κεξίδην ησλ εηζαγφκελσλ νίλσλ αλήιζε ζε 30%. 

Ωζηφζν, κφιηο ην 40% ησλ εγρψξησλ νίλσλ πξνέξρεηαη απφ ξσζηθά ζηαθχιηα, κε ην 

ππφινηπν 60% λα παξάγεηαη απφ εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο. 

Ζ ίδηα πεγή αλαθέξεη φηη ε εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε νίλσλ ζηε Ρσζία 

αλήιζε ην 2014 ζε 7,14 ιίηξα, εκθαλψο βειηησκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ 2000 (πεξίπνπ 3 ιίηξα). Σν 15-20% ησλ Ρψζσλ θαηαλαισηψλ πξνηηκνχλ αθξηβά 

θξαζηά, ελψ νη ππφινηπνη πξνηηκνχλ κεζαίαο θαηεγνξίαο θξαζηά εθ ησλ νπνίσλ ην 

60% παξάγεηαη εγρψξηα.  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Οκνζπνλδηαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Αγνξψλ Αιθννινχρσλ πνηψλ (CIFRRA Research Center), ππάξρνπλ πεξίπνπ 70 

εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ θξαζί ζηε Ρσζία. 12 απφ απηέο παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο, 

ελψ νη ππφινηπεο κεζαίαο θαη ρακειήο θαηεγνξίαο. Σν 77% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ νίλσλ ζηε Ρσζία αλήθεη ζηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γεσξγία 

θαη ηε Υηιή.  

 

3.2.3. Γνκή αγνξάο- Καλάιηα δηαλνκήο 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο πξντφλησλ θαηαλάισζεο ζηε Ρσζία είρε ζεκαληηθέο αιιαγέο 

κεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ εηζαγσγψλ ζηελ 

ρψξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε βηνκεραλία πξνζαλαηνιηδφηαλ 

ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ εμνπιηζκνχ ζε βάξνο ησλ πξντφλησλ θαηαλάισζεο. Μεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηηκψλ απφ ην 1992 θαη ηελ εθαξκνγή ελφο πην εχθακπηνπ 

θαζεζηψηνο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ, δεκηνπξγήζεθαλ θαηαζηήκαηα, 

θηφζθηα θαη ζνππεξκάξθεη. 

Σν βαζηθφ θαλάιη δηαλνκήο νίλσλ ζηε Ρσζία είλαη νη αιπζίδεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηα 

ζνππεξκάξθεη θαη νη ππεξαγνξέο. Σα εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα δηαθηλνχλ κφλν 

αλσηέξαο πνηφηεηαο θαη πνιχ πςειψλ ηηκψλ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο θξαζηνχ πσιείηαη 

ζηα ζνππεξκάξθεη. Γηα λα κπεη φκσο έλα θξαζί ζην ξάθη ησλ ζνππεξκάξθεη ηα 

ηειεπηαία δεηνχλ θάπνην είδνο ακνηβήο, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ θξηηήξηα φπσο ε 

πνηφηεηα, ε ηηκή ησλ πξνκεζεπηψλ, ε αηζζεηηθή ησλ κπνπθαιηψλ, νη ειεχζεξεο 

πνζνζηψζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηνρή θαη νη πξνεγνχκελεο ζρέζεηο κε ηνλ 

πξνκεζεπηή.  
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ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο ηα εηζαγφκελα πνπ «θεχγνπλ» πεξηζζφηεξν 

είλαη φζα θπκαίλνληαη ζην εχξνο € 3,8 – 6,3. Ωζηφζν, νη Ρψζνη δελ κπαίλνπλ ζηε 

ινγηθή ησλ πξνζθνξψλ π.ρ. 3 ζηελ ηηκή ησλ 2 κπνπθαιηψλ. χκθσλα κε ηελ Galina 

Zorina, ηεο εηαηξίαο Vasco CIS, εηζαγσγέα θαη δηαλνκέα ζηε Ρσζία, νη θαηαλαισηέο 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα θάπνηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ θξαζηψλ ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηνπ ζνππεξκάξθεη, ην σξαίν ζηήζηκν ζηα ξάθηα θαη ζηηο επί ηφπνπ 

δνθηκέο.  

ηε Μφζρα θαη ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε ηα δίθηπα δηαλνκήο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

είλαη ηδηαίηεξα νξγαλσκέλα, ελψ ζην ιηαληθφ εκπφξην κεγάια εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

θαη εκπνξηθά θέληξα αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Σν ιηαληθφ εκπφξην ησλ 

πνηψλ παξνπζηάδεη γεληθά πησηηθή πνξεία απφ ην 2012. Σα αιθννινχρα πνηά 

θαηέρνπλ ην 2016 ην 6,8%.  

χκθσλα κε ην Global Retailer Development Index, ν ηνκέαο ησλ ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ ηεο Ρσζίαο θαηαιακβάλεη ηελ 22ε ζέζε παγθνζκίσο, θαζψο εηζέξρεηαη 

ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο φπνπ νη θαηαλαισηέο δελ κεηψλνπλ απαξαίηεηα ηε 

δαπάλε ηνπο ζε πεξηφδνπο αζηάζεηαο, αιιά δαπαλνχλ πην «έμππλα». Ζ αγνξά ηεο 

Μφζραο θαη ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο θηάλνπλ ζηαδηαθά ηνλ θνξεζκφ θαη ην 

ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα. κσο, ππάξρεη έιιεηςε κνληέξλσλ 

πνιπρψξσλ θαη απηφ απμάλεη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν πξφζβαζεο ζηελ αγνξά.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιινη ηξφπνη πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο θξαζηνχ. Ζ Irina 

Khodzinskaya, ηδηνθηήηξηα ηνπ Simple Things μεθίλεζε έλα ιατθφ wine bar ζηε 

Μφζρα κε κηα ηδηαηηεξφηεηα: ηελ εηζαγσγή 3 πνηεξηψλ ησλ 50ml κε έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα (π.ρ. πνηθηιία ζηαθπιηψλ, ρψξα πξνέιεπζεο θ.ά.) θαη έρεη 

θαηαθέξεη λα εηζάγεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε κηα άιιε νπηηθή ησλ θξαζηψλ 

δηεπξχλνληαο ηνπο νξίδνληεο ηεο γλψζεο ηνπο γηα απηφ.  

Παξά ηηο επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ αγνξά νίλνπ ζηε Ρσζία 

κεγάιν πξφβιεκα παξακέλεη ε απζηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ θιάδν. Σν θξάηνο 

πξνθαιεί αζηάζεηεο ζηελ αγνξά θξαζηνχ θαη ε λνκηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο 

ρψξαο απνηειεί ηξνρνπέδε.  

ζνλ αθνξά ζην δίθηπν δηαλνκήο ζηε Ρσζία, ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν 

θαζηζηά ην δίθηπν δηαλνκήο ζεκαληηθφ παξάγνληα απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 
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πιενλεθηήκαηνο. Οη εηαηξίεο επηδηψθνπλ ηε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ηνπο κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζε λέα ζεκεία πψιεζεο θαη ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ηεο αγνξάο 

(ICAP, 2009). Ζ δηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Οη κεγάιεο νηλνβηνκεραλίεο έρνπλ αλαπηχμεη δηθά ηνπο 

δίθηπα θαη πξνκεζεχνπλ απεπζείαο ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο αγνξάο θαη ηηο κεγάιεο 

αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη. Ωζηφζν, νη αληηπξφζσπνη – ρνλδξέκπνξνη απνηεινχλ ην 

θπξηφηεξν θαλάιη δηαλνκήο εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.   

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ην ππέξνγθν πεξηζψξην θέξδνπο. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, παξαηεξείηαη φηη ηα κεξίδηα ησλ 

δηαθφξσλ θαλαιηψλ ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο φζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή ηνπ θξαζηνχ 

είλαη πεξίπνπ ηα εμήο: 

 Κάβεο 53,2% 

 νππεξκάξθεη: 27,8% 

 Δζηηαηφξηα/ κπαξ/ θιακπ: 13,9: 

 Άιια: 5,1% 

(Πεγή: Datamonitor, Wine in Russia, 2008) 

 

3.3 χλνςε θεθαιαίνπ 

πλνςίδνληαο, ε αγνξά νίλνπ ηεο Ρσζίαο αθνξά θπξίσο ηηο αλψηεξεο θαη κεζαίεο  

νηθνλνκηθά ηάμεηο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο αξέζθνληαη λα πεηξακαηίδνληαη κε ηνλ 

δπηηθφ ηξφπν δσήο θαη λα πηνζεηνχλ θνκκάηηα ηνπ. Απφ απηνχο πνιινί αξρίδνπλ λα 

δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε γιπθά θξαζηά θαιήο πνηφηεηαο θαη παξά ην γεγνλφο 

φηη ε πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ θνηλνχ είλαη ηδηίαηεξα δχζθνιε (π.ρ. κέζσ sommeliers ζε 

εζηηαηφξηα), αλ γίλεη ε αξρή ε πνξεία πσιήζεσλ πξνδηαγξάθεηαη επνίσλε. Ζ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο κε βάζε θαη ην είδνο ηνπ θξαζηνχ είλαη θξίζηκε 

γηα ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ. 
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Κεθάλαιο 4 Διδικά ηοισεία σεηικά με ηιρ Δξαγυγέρ Οίνυν 

4.1. Πξννπηηθέο εμαγσγήο νίλσλ 

Ο θιάδνο ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζεσξείηαη θιάδνο κε απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο 

γηα εμαγσγέο
11

. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα νδεγνχλ καξηπξίεο εθπξνζψπσλ θνξέσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 39νπ IATTO Forum – Export Summit II πνπ 

δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο ζηε Θεζζαινλίθε ην 2013. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ αθφκε θαη κεγάια νηλνπνηεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Κηήκα 

Άιθα ην νπνίν ρξεηάζηεθε πάλσ απφ έλα έηνο γηα λα κπεη ζηα ξάθηα ησλ ξψζηθσλ 

θαηαζηεκάησλ.  

Ζ γξαθεηνθξαηία, φπσο αλαθέξεη ν θχξηνο Άγγεινο Ηαηξίδεο ηφηε εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο, «είλαη δαηδαιψδεο, κε πνιιέο θαζπζηεξήζεηο, πάξα πνιινχο ειέγρνπο θαη 

ηδηαίηεξν πξνζηαηεπηηζκφ». Σν εκπάξγθν ζηε Μνιδαβία δεκηνχξγεζε ην 2008 έλα 

θελφ ην νπνίν ην ειιεληθφ θξαζί πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί κε πην νξγαλσκέλν 

ηξφπν. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη ε Μφζρα θαη ε Αγία Πεηξνχπνιε είλαη θνξεζκέλεο 

αγνξέο θαη θπξίσο νη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο είλαη απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ. Τπάξρνπλ 6 πφιεηο ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο δελ μεπεξλά ην 1,5 

εθαηνκκχξην (π.ρ. Δθαηεξίλεζκπνπξγθ, Ρνζηφθ, ακάξα). Αθφκε, ν δηαλνκέαο παίδεη 

ηεξάζηην ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ εμαγσγψλ θξαζηνχ. Ζ απμεκέλε πξνζέθιπζε 

Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα βνεζάεη ηελ θαηάζηαζε θαη επλνεί ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηα ξψζηθα ξάθηα. Ο θχξηνο Ηαηξίδεο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην 2011 παξνπζηάζηεθε ζνβαξφ πξφβιεκα θαη ζηε δηθή 

ηνπο επηρείξεζε, αιιά θαη ζε άιιεο ειιεληθέο εμαγσγηθέο νηλνπνηίεο ιφγσ κηαο 

αιιαγήο πνπ έγηλε ζηε λνκνζεζία πεξί αιθννινχρσλ.  

Ζ ζχκβνπινο εμαγσγψλ Σδέλε θνηίδε, δηεπζχληξηα ηεο Simply Exports ζπληζηά 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπηθφ εηαίξν θαη ζχλαςε ζχκβαζεο κε ξψζηθε εηζαγσγηθή 

εηαηξία. ε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη ηεθκεξησκέλε κειέηε θαη έξεπλα ηεο αγνξάο 

«γηα ηα απαηηνχκελα έγγξαθα γηα εθηεισληζκφ πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ, 

αιινηψζεσλ πξντφλησλ πνπ ζα κείλνπλ εγθισβηζκέλα ζε θάπνην ηεισλείν θαη 

απψιεηαο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ». Αθφκε, ζπκβνπιεχεη ε πξψηε εμαγσγή πξνο ηε 

Ρσζία λα είλαη κηθξή, ζαλ δείγκα. Υξεηάδεηαη κεγάινο έιεγρνο θαη δνθηκή ησλ 

                                                           
11

http://www.paseges.gr/el/news/Ta-mystika-gia-ependyseis-h-exagwges-sthn-Rwsia 

http://www.paseges.gr/el/news/Ta-mystika-gia-ependyseis-h-exagwges-sthn-Rwsia
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δηαδηθαζηψλ πξηλ πξνρσξήζεη θαλείο ζε επέλδπζε. Έιεγρνο ρξεηάδεηαη θαη ζην 

θνκκάηη ησλ πηζηνπνηήζεσλ, ππνρξεσηηθψλ ή πξναηξεηηθψλ γηα ηελ εηζαγσγή 

πξντφλησλ ζηελ ρψξα.  

Ο θχξηνο Γήκαο, Πξφεδξνο ηνπ Διιελνξσζηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, αλαθέξεη 

φηη ζην μεθίλεκα ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε Ρσζία ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ππήξμαλ αηπρείο 

επηινγέο πνπ δελ επνδψζεθαλ. Πιένλ φκσο ππάξρνπλ ηζηνξίεο επηηπρίαο (success 

stories). Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ είλαη ε πξνψζεζε θαη ην branding ησλ πξντφλησλ. Βέβαηα, φπσο αλαθέξεη 

θαη ν Μπίζν Αηαλάζσθ «Πξεζβεπηήο» ησλ Greek Wine Ambassadors, ην ειιεληθφ 

θξαζί έρεη πνιχ ζεηηθή εηθφλα ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο
12

 θαη απηφ απνηειεί κηα 

κεγάιε επθαηξία γηα ηηο νηλνπνηίεο πνπ βιέπνπλ κε ζεηηθφ κάηη ηελ επέθηαζε ηεο 

δηεζλνχο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία.  

Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδηαθή Αληηκνλνπσιηαθή Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα πνπ 

δηελήξγεζε ζε κεγάιεο εηαηξίεο εηζαγσγείο/ δηαλνκείο νίλσλ (Dionis club, Rucimport, 

Luding) θαη ζε γλσζηέο εκπνξηθέο αιπζίδεο (Metro, Real, Spar, Perekrestok, Sedmoy 

Continent, Azbuka Vkusa, Aushan, Ytkunos θιπ) θαηέιεμε φηη ε ηειηθή ηηκή ηνπ 

νίλνπ ζηε Ρσζία δηακνξθψλεηαη γεληθά σο εμήο: 

 13 - 22% ν παξαγσγφο 

 15 - 19% ν ρνλδξέκπνξνο 

 7% πιεξσκέο πξνο δίθηπα δηαλνκήο 

 44 - 51% πεξηζψξην θέξδνπο ιηαληθήο 

 1% κεηαθνξηθά έμνδα 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ππάξρνπλ παξάγνληεο ηεο αγνξάο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε 

ηειηθή ηηκή νίλνπ ζηε Ρσζία δηακνξθψλεηαη κε άιινλ ηξφπν: 

 55 – 70% επί ηεο αξρηθήο ηηκήο απφ ηνλ παξαγσγφ 

 30 - 100% ην πεξηζψξην γηα ηνλ ρνλδξέκπνξν 

 10 - 70% πεξηζψξην θέξδνπο ιηαληθήο 

                                                           
12

http://www.newwinesofgreece.com/news_of_greek_wine/el_anoigoun_oi_agores_tou_exoterikou
_gia_ta_ellinika_krasia.html 

http://www.newwinesofgreece.com/news_of_greek_wine/el_anoigoun_oi_agores_tou_exoterikou_gia_ta_ellinika_krasia.html
http://www.newwinesofgreece.com/news_of_greek_wine/el_anoigoun_oi_agores_tou_exoterikou_gia_ta_ellinika_krasia.html
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ε θάζε πεξίπησζε, ε αγνξά νίλνπ ζηε Ρσζία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηαθεξκαηηζκέλε, θαζψο εκπιέθεη πνιινχο παξάγνληεο (παξαγσγνί, εηζαγσγείο, 

δηαθηλεηέο) κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη ηδηαίηεξα αθξηβφ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα αγνξά ρσξίο ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηνλ νίλν ε νπνία ζεσξεί ην θξαζί κάιινλ 

αθξηβφ πξντφλ απεπζπλφκελν ζε αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη απηφ πξέπεη 

λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε πξηλ θάπνηα αλάιεςε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

4.2. Φνξνινγηθφ ζχζηεκα ρψξαο – ζηφρνπ/ Δθηεισληζκφο πξντφλησλ 

Απφ ην 2000 θαη κεηά ε Ρσζία έρεη μεθηλήζεη κηα ζεκαληηθή θνξνινγηθή 

κεηαξξχζκηζε ε νπνία πινπνηείηαη ζηαδηαθά θαη βειηηψλεη ηνπο δηαδηθαζηηθνχο 

θαλφλεο, κεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θφξσλ θαη ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ζηε ρψξα.  

Ο Φνξνινγηθφο Κψδηθαο νξίδεη ηξία επίπεδα θνξνινγίαο: νκνζπνλδηαθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ. Οη νκνζπνλδηαθνί θφξνη πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ ΦΠΑ,  

 ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο,  

 ηνπο θφξνπο επί ησλ θεξδψλ,  

 ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ,  

 ηνλ θφξν εμφξπμεο νξπθηψλ,  

 ηνλ θφξν ππέξ ηνπ θξάηνπο,  

 ηα εηδηθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα θ.ά.  

Οη πεξηθεξεηαθνί θφξνη πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ εηαηξηθφ θφξν πεξηνπζίαο,  

 ηνλ θφξν κεηαθνξάο θαη ηνλ θφξν ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Οη ηνπηθνί θφξνη πεξηιακβάλνπλ: 

 ηνλ θφξν γεο,  

 ηνλ πξνζσπηθφ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη  

 ηελ εηζθνξά εκπνξίνπ.  
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Ο κέγηζηνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 20% ην νπνίν πεξηιακβάλεη 2% 

ζηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 18% ζηνλ πεξηθεξεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Γεληθά, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ γηα έλα αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη παξφκνηνο κε απηφλ γηα έλα ξσζηθφ λνκηθφ πξφζσπν, κε εμαίξεζε ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο.  

Ο Φ.Π.Α. ρξεψλεηαη γηα ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηε Ρσζία, φπσο πσιήζεηο πξντφλησλ, εξγαζία, παξνρή ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ. ΦΠΑ επηβάιιεηαη επίζεο 

θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζηε Ρσζία. Ο ΦΠΑ ππνινγίδεηαη κε γεληθφ εληαίν 

ζπληειεζηή 18% εθηφο απφ νξηζκέλα ηξφθηκα, ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα, 

πξντφληα γηα παηδηά, βηβιία θαη πεξηνδηθά, ηα νπνία επηβαξχλνληαη κε πνζνζηφ 10%, 

ελψ εμαηξνχληαη απφ ΦΠΑ θάπνηα είδε ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, εάλ δελ παξάγεηαη 

αληίζηνηρν πξντφλ ζηε Ρσζία φπσο θαη νξηζκέλεο ππεξεζίεο (φπσο ρξεκαηνδνηηθέο 

ππεξεζίεο θιπ). 

Οη εηαηξίεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα απαιιαγή απφ 

ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ΦΠΑ, αλ ηα ζπλνιηθά ηνπο έζνδα γηα ηξεηο ζπλερφκελνπο 

κήλεο εθηφο ΦΠΑ είλαη θάησ απφ 2εθ. ξνχβιηα (πεξίπνπ 30.000 επξψ). 

ε πεξίπησζε πνπ κηα μέλε εηαηξία ε νπνία δελ έρεη εγγξαθεί θνξνινγηθά ζηε Ρσζία, 

παξέρεη αγαζά, εξγαζία ή ππεξεζίεο ζηε Ρσζία θαη απηέο νη πξνκήζεηεο ζεσξνχληαη 

φηη γίλνληαη ζηε Ρσζία, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ηφπνπ παξνρήο, ε θαηαβνιή ηνπ 

ΦΠΑ γίλεηαη κέζσ ελφο κεραληζκνχ παξαθξάηεζεο. Ο αγνξαζηήο ησλ αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ ν νπνίνο είλαη θνξνινγηθά εγγεγξακκέλνο ζηε Ρσζία, νθείιεη λα ελεξγεί  

σο ελδηάκεζνο θνξνινγηθφο αληηπξφζσπνο, δειαδή λα παξαθξαηεί ηνλ ΦΠΑ απφ ην 

πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή θαη λα αλαπέκςεη απηφ ην θφξν 

ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Σν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο είλαη 18/118 ηνπ αθαζάξηζηνπ 

ηηκνινγίνπ, ίζν κε ην 18% ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη ζην δεκφζην ηακείν ζπληάμεσλ, 

ζην ηακείν θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη ζην νκνζπνλδηαθφ ηακείν ππνρξεσηηθήο 

ηαηξηθήο αζθάιηζεο. Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε Ρσζία θαηαβάιινληαη 

απφ ηνπο εξγνδφηεο κε ηε κνξθή ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ ζην Γεκφζην Σακείν 

πληάμεσο, ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Σακείν 
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Τπνρξεσηηθήο Ηαηξηθήο Αζθάιηζεο γηα θάζε εξγαδφκελν κηαο επηρείξεζεο. Απφ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015 νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηζρχνπλ ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

30% ηνπ εηήζηνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε ηα αθφινπζα θαηψηαηα φξηα: 

Α) γηα ηηο εηζθνξέο πξνο ην Γεκφζην Σακείν πληάμεσλ: 796.000 ξνχβιηα 

Β) γηα ηηο εηζθνξέο ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ: 718.000 ξνχβιηα 

Γ) γηα ηηο εηζθνξέο πξνο ην Οκνζπνλδηαθφ Σακείν Τπνρξεσηηθήο Ηαηξηθήο 

Αζθάιηζεο – ρσξίο φξην. 

Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ε Ρσζία έγηλε πιήξεο κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). ην πιαίζην απηφ, ην αλψηαην δαζκνινγηθφ θαηψθιη 

θαηά κέζν φξν γηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία απφ ην 2017 ζα είλαη 7,8% ζε ζχγθξηζε κε 

ην κέζν φξν ηνπ 10% ην 2011 γηα φια ηα πξντφληα.  

Απφ ην 2017 ηζρχεη θαη λένο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο κε ηηο εμήο θαηλνηνκίεο: 

 ιεο νη δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ειεθηξνληθά (έγγξαθα 

ζε έληππε κνξθή ζα επηηξέπνληαη κφλν ζε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο). 

 Σα εκπνξεχκαηα ζα πξέπεη λα απειεπζεξψλνληαη απηφκαηα ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ηεισλεηαθψλ επηζεσξεηψλ. 

 Σα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο εληφο 4 

σξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο. 

 Ο δηαζαθηζηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζεη ηελ ηεισλεηαθή 

δηαζάθεζε εηζαγσγήο/εμαγσγήο ρσξίο πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 Σα δηθαηψκαηα θαη νη απινπζηεχζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζα επεθηαζνχλ. 

 Οη ηεισλεηαθνί θαλνληζκνί ζα θαζνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ππεξεζληθφ 

επίπεδν θαη ν λένο ηεισλεηαθφο θψδηθαο ζα πεξηιακβάλεη πνιχ ιηγφηεξεο 

αλαθνξέο ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απφ ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα 

ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

 Οη εηζαγσγείο ζα αθνινπζνχλ εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή 

ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 Θα θαζηεξσζεί εληαίν ζεκείν επαθήο κεηαμχ ησλ εηζαγσγέσλ θαη ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα νινθιεξψλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη 

δηαηππψζεηο. 
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Ο ΦΠΑ, φπσο αλαθέξζεθε, ππνινγίδεηαη κε γεληθφ εληαίν ζπληειεζηή 18%. Ο ΦΠΑ 

επηβάιιεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη σο ην άζξνηζκα: 

Α) ηεο αμίαο ηνπ θνξηίνπ, φπσο δειψζεθε ζην ηεισλείν 

Β) ησλ δαζκψλ 

Γ) ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ) 

ζνλ αθνξά ζην θξαζί, ππάγεηαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο. Ο θνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε αγαζφ κε βάζε ην άξζξν 193 ηνπ 

Φνξνινγηθνχ Κψδηθα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.  

Καηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηε Ρσζία ρξεψλνληαη θφζηε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ηεο θάζε δηαζάθεζεο (έμνδα ηεισλείνπ) αλάινγα κε ην χςνο ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 2: Σεισλεηαθά θφζηε Ρσζίαο 

Σελυνειακή αξία εμποπεύμαηορ Έξοδα ηελυνείος 

Έσο 200.000 ξνχβιηα 500 ξνχβιηα 

Έσο 450.000 ξνχβιηα 1.000 ξνχβιηα 

Έσο 1.200.000 ξνχβιηα 2.000 ξνχβιηα 

Έσο 2.500.000 ξνχβιηα 5.500 ξνχβιηα 

Έσο 5.000.000 ξνχβιηα 7.500 ξνχβιηα 

Έσο 10.000.000 ξνχβιηα 20.000 ξνχβιηα 

Άλσ ησλ 10.000.000 ξνχβιηα 30.000 ξνχβιηα 

Πεγή: Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Ρσζία, Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ 

Τπνζέζεσλ 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ππνβιεζεί ειεθηξνληθά (ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα απφ ην 2014), ππάξρεη έθπησζε 25% επί ησλ εμφδσλ ηεισλείνπ. ε απηά 

ηα θφζηε ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ακνηβή ηνπ εθηεισληζηή ε νπνία θαηά κέζν 

φξν αλέξρεηαη ζε 15.000 – 20.000 ξνχβιηα (πεξίπνπ 210 – 280 επξψ). Σσλ ηειψλ 
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απηψλ εμαηξνχληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζηε ξσζηθή επηθξάηεηα σο 

δείγκαηα ή εθζεζηαθά πξντφληα. 

ηηο απαηηήζεηο εηζαγσγήο ππάξρνπλ πγεηνλνκηθά θαη επηδεκηνινγηθά κέηξα ηα νπνία 

αθνξνχλ θαη ηνλ νίλν. Πξέπεη ηα πξντφληα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαζηεξσκέλεο 

απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Αθφκε, απαηηείηαη θξαηηθή θαηαρψξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πγεηνλνκηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο 

απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο. Ο έιεγρνο γίλεηαη ζηα ηεισλεηαθά ζεκεία 

εηζφδνπ ηεο ΔΟΔ φηαλ ηα εκπνξεχκαηα δηαζρίδνπλ ηα ηεισλεηαθά ζχλνξα ηεο ΔΟΔ 

θαζψο θαη ζην έδαθνο ηεο ΔΟΔ.  

ζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ απηή θαλνληθά δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

εηζαγσγέα κε ηελ θαηάζεζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. χκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα ηεο ΔΟΔ, 

νη εηζαγσγείο/εμαγσγείο δελ ζα ππνρξενχληαη λα επηζπλάςνπλ δηθαηνινγεηηθά ζηελ 

ηεισλεηαθή δηαζάθεζε. Απηφ βνεζά ζηελ απινχζηεπζε ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαζαθήζεσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη εμαιείθεη πξφζζεηεο 

επηβαξχλζεηο θαη δηαηππψζεηο.   

Σν απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ είλαη κηα 

εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε 

θαηαρσξήζεθε απφ ηηο ξψζηθεο ηεισλεηαθέο αξρέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

θαηαηέζεθαλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Πξαθηηθά σζηφζν κπνξεί λα 

δηαξθέζεη θαη πεξηζζφηεξν. Ζ λνκνζεζία δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ ηεισλεηαθφ 

επηζεσξεηή λα παξαηείλεη ην δηάζηεκα έσο 10 εξγάζηκεο εκέξεο θαη απηφ βξίζθεηαη 

ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ.  

 

4.3 χλνςε θεθαιαίνπ 

πλνςίδνληαο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο νίλνπ ζηε Ρσζία είλαη ηδηαίηεξα 

βεβαξπκέκλν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειή ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ ζηε Ρσζία θαη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο φπσο νη ΔΟΕ νη νπνίεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ ζε επέθηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζηε 

Ρσζία κε εηδηθά νθέιε θαη ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. Ωζηζφζν, απηφ πξνυπνζέηεη ε 

επηρείξεζε λα επηζπκεί λα επεθηείλεη ηελ επελδπηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηε Ρσζία 

θαη φρη λα επηζπκεί απιψο λα μεθηλήζεη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε απηή. 
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Κεθάλαιο 5 Η Αγοπά Οίνος ηηρ Ρυζίαρ 

5.1. Γηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο - Ρσζίαο 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Δ&Σ), 

νη δηκεξείο ζπλεξγαζίεο ζπλάπηνληαη κεηαμχ δχν ρσξψλ θαη βαζίδνληαη ζε κηα δηκεξή 

ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο θαη ζέηεη ην λνκηθφ ππφβαζξν 

πινπνίεζεο ηεο Δ&Σ ζπλεξγαζίαο θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ 

Δ&Σ δηκεξή ζρέζε. Ζ Διιάδα θαη ε Ρσζία εδψ θαη ρξφληα θαη κέζσ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζπλεξγάδνληαη θαη απφ θνηλνχ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα πνπ πξνσζνχλ ηηο 

ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014 -

2020 έρεη μεθηλήζεη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηε 

Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο Δ&Σ πλεξγαζία Διιάδαο – Ρσζίαο
13

. 

Αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο ππάξρνπλ ηζρπξνί δεζκνί θαη έλαο εθ ησλ θνηλψλ ζηφρσλ 

είλαη λα αλαπηχμνπλ ελεξγέο εκπνξηθέο ζρέζεηο σθέιηκεο θαη γηα ηηο δχν. Μέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο AGORA ππάξρνπλ πνιιά δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 

γηα φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο δξάζεηο ησλ δχν ρσξψλ.  

Οη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε Ρσζία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πεξηνξηζηεί 

θαη παξνπζηάδνπλ εκπφδηα εμαηηίαο ησλ παξαθάησ ιφγσλ: 

 Ζ απαγφξεπζε εηζαγσγψλ πνπ επεβιήζε ζηε Ρσζία γηα ηε ζηάζε ηεο ζηελ 

θξίζε ηεο Οπθξαλίαο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πξνέιεπζεο Δ.Δ., Ζ.Π.Α., Καλαδά, Απζηξαιίαο, Ννξβεγίαο, Αιβαλίαο, 

Μαπξνβνπλίνπ, Ηζιαλδίαο, Ληρηελζηάηλ θαη Οπθξαλίαο έσο ηηο 31/12/2017.  

 Ζ κεγάιε ππνηίκεζε ηνπ ξσζηθνχ λνκίζκαηνο απφ ηα ηέιε ηνπ 2014. 

 Ζ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απφ ην 2014 κέρξη ζήκεξα ε ξσζηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη 

ζε θάζε χθεζεο. Δηδηθά ην 2015 ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδαο – Ρσζίαο παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή κείσζε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο ιφγνπο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ. ε γεληθέο γξακκέο, φκσο, νη 

                                                           
13

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1106I646I444510&olID=777&neID=673&neTa=12_10
415_1&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load&JScript=
1 



42 

 

ζρέζεηο Ρσζίαο – Διιάδαο ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχ θαιέο ζε νηθνλνκηθφ θαη 

εκπνξηθφ επίπεδν
14

.  

Σν 2016 ε πησηηθή πνξεία ηνπ εκπνξίνπ ζπλερίζηεθε σζηφζν ππήξμαλ ζεκάδηα 

επηβξάδπλζεο (Δι.ΣΑΣ. 2016). Ο φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κεηψζεθε 

θαηά 16,8% ζε φξνπο αμίαο θαη αλήιζε ζε 3,6 δηο επξψ γηα ην 2015 θαη 3 δηο επξψ γηα 

ην 2016. Παξαηεξήζεθε κηθξή αχμεζε ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ζηε Ρσζία κεηά απφ 

ηξία ρξφληα πηψζεο
15

. Με βάζε ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα ν φγθνο εκπνξίνπ 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κεηψζεθε ην 2016 θαηά 16,8% σο πξνο ηελ αμία θαη αλήιζε 

ζε € 3,6 δηο. Ο φγθνο ζπλαιιαγψλ Διιάδαο – Ρσζίαο αλήιζε γηα ην 2015 ζε 3,65 δηο 

επξψ (αληί 5,19 δηο επξψ ην 2014)
16

. 

χκθσλα κε ηνλ Γηεπζπληή Λεηηνπξγηψλ ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ, 

Νίθν Αξρνληή, «απνξξνθήζεθαλ ζηαδηαθά νη θξαδαζκνί απφ ην εκπάξγθν». 

χκθσλα κε ηνλ ίδην ε Γεξκαλία πξνβιέπεη αχμεζε εμαγσγψλ απφ ηε Ρσζία θαη 

απηφ αλακέλεηαη λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν εκπνξηθφ 

ηζνδχγην βέβαηα παξακέλεη ειιεηκκαηηθφ ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηεο Διιάδνο απφ ηε 

Ρσζία ζε ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Ζ ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ 

πεηξειαίνπ επεξέαζε αξλεηηθά ην εηζφδεκα ησλ ξψζηθσλ λνηθνθπξηψλ θαη νη Ρψζνη 

έραζαλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε πνπ είραλ ζην παξειζφλ.  

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ην δηκεξέο εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 ζεκείσζε κεγάιε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 35% 

θαη δηακνξθψζεθε ζηα 21,8 εθ. επξψ. Ο φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ 

απμήζεθε θαηά 12,7% θαη αλήιζε ζε 654,8 εθ. επξψ. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο 

θαηέγξαςαλ άλνδν 1,1% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 215,5 εθ. επξψ γηα ην 2016. Οη 

επηδφζεηο απηέο αληαλαθινχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ηξηψλ ιφγσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.  

Αθφκε, ε πηψζε νθείιεηαη ζηε κείσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ πνπ θαηείραλ 

ζεκαληηθά κεξίδηα δειαδή ηα αθαηέξγαζηα θαπλά πνπ απνηεινχζαλ ην 14% επί ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Ρσζία ην Α΄ ηξίκελν ηνπ 2016 (κείσζε 

                                                           
14

http://www.mfa.gr/russia/ellada/ellada-kai-rosia/oikonomikes-skheseis.html 
15

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/eksomalunontai-ontws-oi-emporikes-sxeseis-elladas-
rwsias.4546855.html 
16
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73%), ηα θχιια αινπκηλίνπ (κείσζε 50%), νη αεξαληιίεο (κείσζε 98%) θαη ηα 

ρξψκαηα θαη βεξλίθηα (κείσζε 45%).  

Σα θπξηφηεξα εμαγσγηθά πξντφληα ηεο Διιάδνο πξνο ηε Ρσζία ήηαλ γνπλνδέξκαηα, 

ιάδηα θαη παξαζθεπάζκαηα, απφ πεηξέιαην ή απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, αθαηέξγαζηα 

θαπλά, θχιια θαη ηαηλίεο, απφ αξγίιην, επηβαηηθά πινία θαη θξνπαδηεξφπινηα.  

πγθξηηηθά θαη κε άιινπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Ρσζίαο ε Διιάδα αλέβεθε πέληε 

ζέζεηο ζε ζρέζε κε ην 2015 θαη θαηέιαβε ηελ 31ε ζέζε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ 

εηαίξσλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο γηα ην 2016 κε κεξίδην +0,6% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

εκπνξίνπ ηεο Ρσζίαο. Σα πνηά κε θσδηθφ HS CU 22 καδί κε αιθννινχρα πγξά θαη 

μίδη αλήιζαλ ζε 1.824 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ γηα ην 2016.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε αγνξά ηεο Ρσζίαο παξνπζηάδεη κεγάιε 

γξαθεηνθξαηίαθαηπνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο (γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξντφλησλ, 

ηελ έθδνζε αδεηψλ, θαζπζηέξεζε ζηα ηεισλεία, θνξνινγία, κε μεθάζαξν 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο). Γχζθνιε θαζίζηαηαη θαη ε εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπλεξγάηε φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 4.2, φπνπ αλαιχεηαη ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα ρψξαο – ζηφρνπ θαη ν εθηεισληζκφο ησλ πξντφλησλ. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο νίλνπ απφ ηελ Διιάδα ζηε Ρσζία δελ 

κπνξεί λα βξεη θαλείο ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν. Ωζηφζν, ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ θαη απφ άιινπο παξάγνληεο γηα κηα πηζαλή επέθηαζε ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πξνο ηε Ρσζία. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη γηα νηλνηνπξηζκφ επεξεάδνπλ ηηο 

εμαγσγέο ησλ νηλνπαξαγσγψλ ζε έλαλ βαζκφ αξθεηά εθκεηαιιεχζηκν απφ ηηο 

νηλνπνηίεο (Francioni, Vissak &Musso, 2017). Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξνηείλεη φηη 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ηα νηλνπνηεία ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Οη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο θαη νη αληαγσληζηέο ζπλήζσο ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε μέλεο αγνξέο, αιιά νη ίδηεο έρνπλ παξακείλεη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζρέζεσλ δηθηχσζεο, γλψζεο (Chetty & Blankenburg, 

2000; Graves & Thomas, 2008 ) ή αθφκε θαη ηθαλνηήησλ (Baum et al., 2015). 

Δπηπιένλ, ηα γισζζηθά εκπφδηα (Hurmerinta, Nummela& Paavilainen-Mäntymäki, 

2015 ), ε έιιεηςε αλαγλψξηζεο επθαηξηψλ ζην εμσηεξηθφ (Janjuha-Jivraj, Martin and 

Danko, 2012; Spence, 2003; Wilkinson, Mattsson& Easton, 2000) αθφκε θαη ε 
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έιιεηςε ρξφλνπ (Janjuha-Jivraj et al., 2012) είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο γηα 

ηνπο νπνίνπο νη εηαηξίεο δελ πξνρσξνχλ ζε εμαγσγέο. εκεηψλεηαη φηη κεξηθέο θνξέο 

θαη νη κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα θέξνπλ ρξήζηκεο επαθέο γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα 

ρψξα (Mustafa & Chen, 2010; Oortwijn 2012).  

Καηά ηε θάζε ηεο δηεζλνπνίεζεο φιεο νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ εμαγσγηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη έηζη λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηηο εμαγσγέο ((Bartlett & Ghoshal, 2000; Lages, Jap, 

& Griffith, 2008). χκθσλα κε ηνλ Beames (2003, p. 212), «αλ έλα νηλνπνηείν 

παξέρεη κηα θαιή εκπεηξία θαη εηθφλα, νη ηνπξίζηεο πνπ ην επηζθέθηεθαλ φηαλ ζα 

γπξίζνπλ ζπίηη ηνπο απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο ζα αλαδεηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θξαζί 

γηα λα ην αγνξάζνπλ». ηε βηβιηνγξαθία έρεη θαηαδεηρζεί φηη νη επηζθέπηεο 

νηλνγλσζίαο θαη ην δίθηπφ ηνπο πξνζθέξνπλ ζηα νηλνπνηεία επθαηξίεο γλψζεο ησλ 

μέλσλ αγνξψλ (Dodd, 1995; Szivas, 1999), βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηνπο (Williams & 

Kelly, 2001), πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Sevil & Yüncü, 2009) θαη απεπζείαο 

πψιεζεο ζηνπο μέλνπο αγνξαζηέο ηνπο (Beames, 2003; Dodd, 1995; Getz & Brown, 

2006; Koch et al., 2013).  

 

5.2. ηνηρεία θιάδνπ ζηε Ρσζία 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, κέρξη 

ην 1985 ε ξψζηθε αγνξά θαηαθιπδφηαλ απφ εγρψξηνπο νίλνπο πνπ παξάγνληαλ απφ 

ξψζηθα ζηαθχιηα. ηα κέζα ηνπ ’80 ππήξμε εθζηξαηεία θαηά ηνπ νηλνπλεχκαηνο θαη 

απηφ θαηέζηξεςε ηελ πιεηνςεθία ησλ νηλνπνηείσλ. Ζ ηνπηθή παξαγσγή ηφηε 

κεηψζεθε θαηά 80% θαη κέρξη ην 2010 δελ παξνπζίαζε θάπνηα αλάθακςε.  

Αλαιχνληαο ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ αιθννινχρσλ πνηψλ ζηε Ρσζία ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηε Ρχζκηζε ηεο Αγνξάο Αιθννινχρσλ Πνηψλ, ε 

θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ θπξηαξρείηαη απφ ηε κπχξα θαη αθνινπζνχλ κε 

κηθξή δηαθνξά ε βφηθα θαη νη νίλνη. Οη νίλνη αληηπξνζσπεχνπλ κεξίδην 24,8% ζε 

φγθν πσιήζεσλ θαη 14,1% ζε αμία πσιήζεσλ ζε ξνχβιηα γηα ην 2014. Σα δχν ηξίηα 

ηεο θαηαλάισζεο νίλσλ ζηε Ρσζία θαιχπηνληαη ζήκεξα απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή.  

ήκεξα ε ξψζηθε αγνξά είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα αιθννινχρσλ πνηψλ απνηεινχκελν 

απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο, εκθηαισηέο, εηζαγσγείο, κε αδχλακα δίθηπα δηαλνκήο 
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θαη ζπλερείο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα αιθννινχρα πνηά. 

Μαθξνπξφζεζκα δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε νίλνπ 

αλακέλεηαη φκσο κεηαηφπηζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο πξνο πην θζελά θξαζηά θαη 

πξνο θξαζηά κε θαιή ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο δεδνκέλσλ ησλ κεηνχκελσλ 

δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ. Ο πιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο δηάδνζεο ηνπ νίλνπ 

άξα θαη ησλ εηζαγσγψλ απηνχ ηνπ πξντφληνο ζηε Ρσζία, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ θιάδνπ ηα ππέξνγθα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη επί ηνπ 

πξντφληνο κεηά ην πέξαζκα ησλ Ρσζηθψλ ζπλφξσλ απφ ηα δίθηπα ηεο δηαλνκήο, 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο.  

Ζ βαζηθή πξφθιεζε ηνπ θιάδνπ είλαη νη πςειέο ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη θαη ε 

έιιεηςε θαιήο πνηφηεηαο νίλσλ κεζαίαο ηηκήο. Ζ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο 

θαη ε επηβξάδπλζε ζηελ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Ρψζσλ 

θαηαλαισηψλ πξνθάιεζε πξνβιήκαηα ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ξσζηθήο 

αγνξάο νίλσλ. εκαληηθφ εκπφδην ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ νίλνπ ζηε Ρσζία 

παίδνπλ θαη ηα κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο επί ηνπ πξντφληνο κεηά ηνλ εθηεισληζκφ 

απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο ηφζν ρνλδξηθήο φζν θαη ιηαληθήο.  

Σα θξαζηά πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζηηέο ηηκέο είλαη ζπλήζσο ρακειήο πνηφηεηαο, ελψ 

νη ηηκέο ηεο κέζεο πνηφηεηαο νίλσλ επεξεάδνληαη απφ πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο 

θαη απφ ηα πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, νη κέζεο πνηφηεηαο 

νίλνη είλαη σο θαη 5 θνξέο πην αθξηβνί γηα ηνπο Ρψζνπο θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε 

ηνπο Δπξσπαίνπο. Αθφκε, ε εηήζηα αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο γηα ην 

θξαζί πξνζζέηεη επηπιένλ πίεζε ζηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο θξαζηνχ. 

Γεληθά, αλακέλεηαη φηη νη ηηκέο ησλ νίλσλ ζα απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν θπξίσο 

ιφγσ ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ ξνπβιίνπ πνπ θαζηζηά ηηο εηζαγσγέο αθξηβφηεξεο, αιιά 

θαη ηνπ ηδηαίηεξα πςεινχ πιεζσξηζκνχ.  

Ζ πξφζθαηε αλαηαμηλφκεζε ηνπ παξαγφκελνπ νίλνπ απφ ξσζηθά ζηαθχιηα απφ ηελ 

θαηεγνξία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε απηή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζα 

εληζρχζεη ηνλ νηλνπνηεηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο, θαζψο νη νηλνπαξαγσγνί ζα ιακβάλνπλ 

θαη απηνί επηδνηήζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

παξαγσγνχο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Οη επηδνηήζεηο απηέο εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςνπλ 

ην 30% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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Μηα ηέηνηα εμέιημε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ θαη ζε 

θαηάθηεζε εθ κέξνπο ηνπο κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Ήδε παξαηεξείηαη κηα 

αμηνζεκείσηε ηάζε αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ κηθξψλ εγρψξησλ νηλνπαξαγσγψλ, νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ δηθά ηνπο ακπέιηα θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ 

πςειήο πνηφηεηαο. 

Ζ πεξηνξηζκέλε δηάδνζε ησλ νίλσλ έρεη απφ ηελ άιιε ηε ζεηηθή ζπλέπεηα φηη ην 

εγρψξην θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα γλσζηά ζε άιιεο ρψξεο 

ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ζηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο πξνέιεπζεο, αθήλνληαο ίζεο 

επθαηξίεο εηζφδνπ λέσλ ρσξψλ παξαγσγψλ νίλνπ, φπσο ε Διιάδα. Γεδνκέλεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ, εθηηκάηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο καο λα 

θαηαθηήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ ηεο αλαινγεί έλαληη βαζηθψλ αληαγσληζηψλ 

ζα θξηζεί θπξίσο απφ ηε ζσζηή πξνψζεζε. Γεδνκέλεο ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα ε ρψξα καο λα εθκεηαιιεπηεί ην πιενλέθηεκα 

πνπ δηαζέηεη σο δέθηεο ζεκαληηθνχ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε Ρσζία κέζσ ηεο 

ζπγρψλεπζεο ηεο δηαθεκηζηηθήο δξάζεο ησλ δχν θιάδσλ, ηνπξηζκνχ θαη νίλνπ. 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 750 εθ. ιίηξα εηεζίσο. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ “Moscow Independent Wine Club”, ε εγρψξηα παξαγσγή κνχζηνπ 

θαιχπηεη κφιηο ην 32% ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. ε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αιθννινχρσλ πνηψλ, ν νίλνο ην 2010 θάιππηε 

πεξίπνπ ην 30%. Οη πην ζεκαληηθνί εγρψξηνη παξαγσγνί θξαζηνχ είλαη νη Chateau Le 

Grand Vostock, Fanagoria, Mishako, Kuban- Vino, Millerovsky Vinzavod, Ruskaya 

Loza.  

Μεηαμχ 1984 θαη 2008 ε θαηαλάισζε νίλνπ ζηε Ρσζία κεηψζεθε θαηά 72% 

θηάλνληαο απφ 19 ιίηξα ην άηνκν αλά έηνο ζε κφιηο 5,4 ιίηξα, 5 θνξέο δειαδή 

κηθξφηεξν λνχκεξν ζε ζρέζε κε ηε κέζε θαηαλάισζε ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2012, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο πξνο ηε 

Ρσζία αλήιζαλ ζε 2.593 θηιά (πνζφηεηα ζε 100kg) αμίαο 542.559 επξψ. Οη ξσζηθέο 

εηζαγσγέο νίλνπ απφ ηελ Διιάδα γηα έηνο 2013 παξνπζίαζαλ πηψζε θαη έθηαζαλ ζε 

3.342 θηιά αμίαο 466.198 επξψ, ην 2014 2.472 θηιά αμίαο 401.781 επξψ, ην 2015 972 

θηιά αμίαο 166.381 επξψ θαη ην 2016 3.198 θηιά, αμίαο 416.826 επξψ. 

 



47 

 

Διιεληθά νηλνπνηεία πνπ έρνπλ παξνπζία ζηε Ρσζία είλαη ηα εμήο: 

 Tsantali, Vinabon S.A.,  

 Cavino S.A., Boutari,  

 VAENI Νάνπζα,  

 Οηλνηερληθή Δ.Π.Δ. ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ εηείαο,  

 SEMELI WINERY S.A.,  

 DOMAINE SIGALAS S.A.,  

 CAMBAS WINERY S.A.,  

 Cambas Winery S.A. Cavino S.A. θαηάιια. 

Ζ Διιάδα πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο κφλν νίλνπ ν νπνίνο εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

Κσδηθνχ πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 220421 (Κξαζηά απφ λσπά ζηαθχιηα, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκπινπηηζκέλα κε αιθνφιε θξαζηά θαη κνχζηνο ζε 

δνρεία κε πεξηερφκελν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 2lt) ζηε Ρσζία. 

Ζ αγνξά νίλνπ πεξλά απφ πνιιέο θαη κεγάιεο αιιαγέο ρξφλν κε ην ρξφλν θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη ηελ πνιηηηθή 

εκπνξίνπ πνπ αθνινπζεί ε ρψξα. Μφλν γηα ην 2014 ζπλέβεζαλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφηα ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ νίλν: 

 εκαληηθή αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Γεσξγία, ηφζν ζε αμία φζν θαη ζε 

πνζφηεηα 

 Μείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ην ζχλνιν ησλ «Νέσλ Υσξψλ» (Υηιή, Νφηηνο 

Αθξηθή, Αξγεληηλή, Απζηξαιία - Δμαίξεζε απνηειεί ε Νέα Εειαλδία) 

 εκαληηθή πηψζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Οπθξαλία θαη ηε Μνιδαβία 

 Γηπιαζηαζκφο ησλ εηζαγσγψλ απφ ην Ηζξαήι θαη ηε Ρνπκαλία 

 ρεδφλ κεδεληζκφο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Βξαδηιία θαη ηνλ Καλαδά. 

Οη αιιαγέο θαη νη εθπιήμεηο δελ ιείπνπλ νχηε ην 2017. Πνιχ πξφζθαηα ε Ρσζία 

απαγφξεπζε εηζαγσγέο νίλνπ απφ ην Μαπξνβνχλην κε ηελ αηηηνινγία φηη βξέζεθε ζε 

απηφ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηνθάξκαθα θαη πιαζηηθφ
17

. Καηαιαβαίλεη θαλείο 

αλαιχνληαο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο αγνξάο ηεο Ρσζίαο φηη ν 
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http://www.echedoros-a.gr/2017/04/blog-post_115.html 

http://www.echedoros-a.gr/2017/04/blog-post_115.html
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ηνκέαο επεξεάδεηαη θαη απφ κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη φηη ε πνιηηηθή απνηειεί 

κάιινλ ζπνπδαίν παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηινγψλ ηνπ θιάδνπ. 

ζνλ αθνξά ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξφζβαζεο ζηε ξψζηθε αγνξά νίλνπ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ δίλεη κέζα ζην 2016 ε Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα ηζρχνπλ ηα 

εμήο βήκαηα: 

1. Ίδξπζε εηζαγσγηθήο εηαηξίαο/ εηαηξίαο δηαθίλεζεο: Υξεηάδεηαη Γεληθή Άδεηα γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ θξαζηψλ απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ θαη άδεηα γηα ηε 

δηαθίλεζε απφ ηελ αξκφδηα Οκνζπνλδηαθή Ρπζκηζηηθή Τπεξεζία ηνπ ηνκέα. 

Απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν θεθάιαην, ελψ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα είλαη δχζθνιν λα 

δνζνχλ. 

2. Δθηεισληζκφο: Ο εθηεισληζκφο δηεθπεξαηψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ην πνζφ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ πηζηψλεηαη ζηνλ ηεισλεηαθφ ινγαξηαζκφ. Ο 

εηζαγσγέαο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ εμήο 

εγγξάθσλ ζηε ξσζηθή γιψζζα: 

a. Άδεηα εηζαγσγήο 

b. Άδεηα θνξνινγηθήο απνζήθεο 

c. πκβφιαην κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη εηζαγσγέα 

d. Μεηαθνξηθφέγγξαθν (billing of lading) 

e. Σηκνιφγην 

f. Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 

g. Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο 

h. Πηζηνπνηεηηθφ πγηεηλήο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ είλαη
18

: αξηζκφο θαη φλνκα 

πξντφλησλ, πνζφηεηα, ιίηξα, αξηζκφο κπνπθαιηψλ, ηειάξσλ θαη κνλάδσλ, ζαθήο 

έλδεημε χπαξμεο έκκεζνπ θφξνπ ζην πξντφλ, εχξνο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ν 

θαηαζθεπαζηήο ησλ θξαζηψλ, ρψξα πξνέιεπζεο θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή, 

πιεξνθνξίεο εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλδηαιιαγήο, 

ζηνηρεία Ρψζνπ αληηπξνζψπνπ ή εηζαγσγηθήο εηαηξίαο θ.ά. Αληηιακβαλφκαζηε φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη θαηά ηνλ εθηεισληζκφ είλαη πιήξεηο θαη ιεπηνκεξείο θαη 

απαηηνχλ αξθεηή πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ηνπ εμαγσγέα πξνθεηκέλνπ λα είλαη κελ 

είλαη ειιηπείο θαη ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία.  

3. Πηζηνπνίεζε: Απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ πγηεηλήο θαη πηζηνπνηεηηθφ/ δήισζε 

ζπκκφξθσζεο. Γηα λα απνθηεζνχλ απηά απαηηείηαη απνζηνιή δεηγκάησλ πξνο έιεγρν 

(ζπλήζσο 2 ιίηξα ζε ζπλνιηθή πνζφηεηα δειαδή 4 θηάιεο ησλ 750 ml) γηα θάζε 

θσδηθφ, θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη εηζαγσγέα, 

δείγκαηα εηηθεηψλ θαη εμνπζηνδφηεζε ζην φλνκα ηνπ εηζαγσγέα γηα ηελ ηέιεζε φισλ 
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ησλ απαξαίηεησλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμαζθάιηζε ηεο πηζηνπνίεζεο. Γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πγηεηλήο ρξεηάδνληαη πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο απφ ην 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ ISO, πηζηνπνηεηηθφ κε 

πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο, πηζηνπνηεηηθφ γηα ηη πνζφηεηα παξάγεηαη, ακπειψλεο, 

ηνπνζεζία θ.ι.π.. Ζ δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο κπνξεί 

λα δηαξθέζεη 3-5 κήλεο.  

4. Καηαρψξεζε πξντφλησλ: Κάζε πνηφ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ μεπεξλά ην 9% ζε 

αιθνφι νθείιεη λα θαηαγξαθεί ειεθηξνληθά ζην Δληαίν Κξαηηθφ Απηνκαηνπνηεκέλν 

χζηεκα Πιεξνθφξεζεο EGAIS
19

. Ο εηζαγσγέαο ππνβάιιεη αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβεη άδεηα εθηχπσζεο ηνπ θψδηθα επί ησλ ηαηληψλ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο. Απαηηείηαη ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ε πεξηγξαθή ηνπ, ην πνζνζηφ 

ζε αηζπιηθή αιθνφιε, ν φγθνο ηνπ, ε νλνκαζία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξαγσγνχ, ε 

ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ, ε έλδεημε “ZES” αλ πξννξίδεηαη γηα θάπνηα ΔΟΕ, ε 

επηβεβαίσζε λφκηκεο ρξήζεο ηνπ ινγνηχπνπ (κφλν φζα έρνπλ θαηαηεζεί ζηε 

Rospatent), ν θσδηθφο αίηεζεο θαηαρψξεζεο ζην ζχζηεκα EGAIS θαη ν αξηζκφο 

ηαηλίαο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ αίηεζε. ην ηέινο, νη ηαηλίεο εθηππψλνληαη θαη 

απνζηέιινληαη γηα επηθφιιεζε ζηε θηάιεο. 

5. ήκαλζε: Ζ εηηθέηα έρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

a. Ολνκαζία πξντφληνο κε θπξηιιηθνχο ραξαθηήξεο 

b. λνκα θαη δηεχζπλζε παξαγσγνχ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ηνπ εμαγσγέα, 

ηνπ εηζαγσγέα θαη νλνκαζία ρψξαο πξνέιεπζεο 

c. γθνο (lt) 

d. Δκπνξηθφ ζήκα ηνπ παξαγσγνχ 

e. Ολνκαζία πξνέιεπζεο 

f. Αιθννιηθφο ηίηινο 

g. Πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξα (gr/lt), νλνκαζία βάζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

δάραξα 

h. πλζήθεο απνζήθεπζεο 

i. χζηαζε 

j. Ζκεξνκελία εκθηάισζεο θαη εκεξνκελία επέλδπζεο 

k. Έηνο παξαγσγήο 

l. Μέζε ειηθία απνζηαγκάησλ (γηα ηα θνληάθ) 

m. Ζκεξνκελία ιήμεο γηα ηα «πνηά κε βάζε ην θξαζί» 

n. Ολνκαζία εηαηξίαο εκθηάισζεο 

o. Παξαπνκπή ζε εζσηεξηθφ πξφηππν 
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p. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

q. Πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ νηλνπλεχκαηνο 

Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ηνλ νίλν πξνβιέπεη ηηο εμήο θαηεγνξίεο θφξσλ: 

 Γαζκφο 20% 

 Φ.Π.Α. 18% 

 Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο: Ο Οκνζπνλδηαθφο λφκνο 282 – Φ3 (28 Nνεκβξίνπ 

2009) δηαθξίλεη φζνλ αθνξά ζηνλ νίλν (ΚΓ 2204) 4 θαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθφ 

Δ.Φ.Κ. ε θάζε κία. Ο Δ.Φ.Κ. αθνξά θαη ηνπο Ρψζνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο 

εηζαγσγείο. Γηα ην 2017 ηα αιθννινχρα πξντφληα κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή 

αιθνφιε θαη’ φγθν >9% έρνπλ Δ.Φ.Κ. 523 ξνχβιηα αλά ιίηξν αηζπιηθήο 

αιθνφιεο, ηα αιθννινχρα πξντφληα κε πεξηεθηηθφηεηα κηθξφηεξε ή ίζε απφ 9% 

έρνπλ Δ.Φ.Κ. 418 ξνχβιηα αλά ιίηξν αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη ν νίλνο, ν νίλνο απφ 

θξνχηα, ηα πνηά απφ θξαζί πνπ παξάγνληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε 

αλαθαζνξηζκέλεο αηζπιηθήο αιθνφιεο πνπ παξάγεηαη απφ πξψηεο χιεο ηξνθίκσλ 

θαη (ή) απφ αιθννινχρα θξαζηά ή άιινπο κνχζηνπο θξνχησλ θαη (ή) απφ 

απφζηαγκα νίλνπ θαη (ή) απφζηαγκα θξνχησλ έρνπλ Δ.Φ.Κ. 10 ξνχβιηα αλά 

ιίηξν.  

 Σέιε εθηεισληζκνχ: Καηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηε Ρσζία ρξεψλνληαη θφζηε 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θάζε δηαζάθεζεο αλάινγα κε ην χςνο ηεο ηεισλεηαθήο 

αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά, ππάξρεη έθπησζε 25% επί ησλ εμφδσλ ηεισλείνπ. ε απηά ηα θφζηε 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ακνηβή ηνπ εθηεισληζηή ε νπνία θαηά κέζν φξν 

αλέξρεηαη ζε 15.000 – 20.000 ξνχβιηα (πεξίπνπ 200-280 επξψ). Σσλ ηειψλ 

απηψλ εμαηξνχληαη εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ξσζηθή επηθξάηεηα σο 

δείγκαηα ή εθζεζηαθά πξντφληα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ξσζηθή αγνξά νίλνπ είλαη κηα πνιχ δχζθνια πξνζπειάζηκε 

αγνξά ρσξίο κεγάιε εκπεηξία ζηνλ νίλν ν νπνίνο ζεσξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο 

αθξηβφ πξντφλ θαη φηη απεπζχλεηαη ζε αλψηεξεο ηάμεο ζηξψκαηα. Ζ πνηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ θξαζηψλ είλαη φκσο αλαγλσξηζκέλε ζηε Ρσζία θαη ε ρψξα έρεη 

πξννπηηθέο λα θαηαθηήζεη κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ ηεο αλαινγεί εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο (Απζηξία, Ν. Αθξηθή, Απζηξαιία, Υηιή, Ζ.Π.Α.). Μεγάιν 

ξφιν παίδεη επίζεο ην κάξθεηηλγθ θαη νη ηαθηηθέο πξνψζεζεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ 

θαη ζε θξαηηθφ επίπεδν.  
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5.3. ηνηρεία θιάδνπ γηα ηελ Διιάδα 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε νίλνπ έρνπλ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη νη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πιεζαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν ηνπ θφθθηλνπ φζν θαη ηνπ ιεπθνχ 

θξαζηνχ ζηελ πγεία. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηδηαίηεξα ηε κεζνγεηαθή δίαηηα, ζηνηρείν ηεο νπνίαο 

είλαη ην θξαζί, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη 

ζην θξαζί θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο.  

Ζ δήηεζε νίλνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 Σηκή ζε ζπλδπαζκφ κε δηαζέζηκν εηζφδεκα 

 Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαηαλαισηψλ 

 Δπνρηθφηεηα 

 Δμέιημε εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ 

 Παξαδφζεηο θ.ά. 

Ο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο εηδηθά ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη 

έληνλνο. Κπξηφηεξεο αγνξέο ειιεληθψλ θξαζηψλ είλαη ε Γεξκαλία, νη Ζ.Π.Α., ν 

Καλαδάο, ε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

θχξην ιφγν κέζσ ρνλδξεκπφξσλ θαη αληηπξνζψπσλ, ελψ ηα ζνππεξκάξθεη θαη νη 

θάβεο απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο (ICAP, 2009). 

Ζ εμέιημε ησλ εμαγσγψλ νίλνπ παξνπζίαζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηελ πεξίνδν 2000 – 

2008 σζηφζν ραξαθηεξίδεηαη απφ θζίλνπζα ηάζε ζε γεληθέο γξακκέο. πλνιηθά ηελ 

πεξίνδν 2000 – 2008 νη εμαγσγέο νίλνπ κεηψζεθαλ ζε πνζφηεηα κε κέζν εηήζην 

ξπζκφ 6,8%. Οη εμαγσγέο εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ ππεξηεξνχλ θαη θαιχπηνπλ ην 90% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εμαγφκελνπ νίλνπ γηα ην 2008 θαη ην 80% γηα ην 2007. Γηαθπκάλζεηο 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ηελ πεληαεηία 2012-2016, φπνπ ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ 

ζεκεηψλεηαη κε κέζε εηήζηα ηάζε -6%. 

Σα ειιεληθά θξαζηά παξνπζηάδνπλ δήηεζε απφ ην 2011 ζηε Ρσζία ε νπνία ζεσξείηαη 

αλαδπφκελε αγνξά
20

. Κάζε λέα αγνξά γηα εμαγσγέο απνηειεί κηα ελ δπλάκεη λέα 

ηνπξηζηηθή αγνξά. Μπνξεί λα γίλεη ζε θξαηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηπιή 

ζηφρεπζε γηα εμαγσγέο θαη ηνπξηζκφ θαη λα επλνεζεί θαη ε επξχηεξε πεξηνρή 

(εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, κνπζεία θιπ). Σελ πεξίνδν 2013/2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε 
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ησλ εμαγσγψλ νίλνπ θαηά 15,5% κε ηε ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ λα θηάλεη ηα 

πεξίπνπ ηα 63 εθαηνκκχξηα επξψ.  

χκθσλα κε θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP Group
21

, ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο ζηελ 

Διιάδα απαξηίδεηαη απφ ιίγεο νηλνβηνκεραλίεο κεγάινπ κεγέζνπο, πνιιέο κεζαίεο 

θαη κηθξέο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο θαη ελψζεηο αγξνηηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. Οη κεγάιεο νηλνβηνκεραλίεο ειέγρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο 

εγρψξηαο αγνξά εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ θαη θαιχπηνπλ κε εθηεηακέλα δίθηπα 

δηαλνκήο ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Αξθεηέο απφ απηέο ηηο νηλνπνηίεο έρνπλ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

5.4 χλνςε θεθαιαίνπ 

πλνςίδνληαο νη δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρσζίαο 

ζπλδξάκνπλ ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θξαζηνχ απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε. Οη 

Ρψζνη εθηηκνχλ ην θαιφ ειιεληθφ θξαζί θαη ην ζπλδένπλ κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα 

ηελ Διιάδα θαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο εκπεηξία ζε απηήλ. Ο θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο 

είλαη ηδηαίηεξα αλεξρφκελνο θαη κάιηζηα κέζα ζηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη λα 

επηδνηεζεί απφ ην θξάηνο γηα λα βειηηψζεη ην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε απηφλ. Ζ Διιάδα έρεη δπλαηφηεηα λα απεπζπλζεί ζην ξψζηθν θνηλφ 

θαη λα ειπίδεη ζε έλα θαιφ απνηέιεζκα εμαγψγηκεο δξαζηεξηφηεηαο.  
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Κεθάλαιο 6 ηπαηηγικέρ επέκηαζηρ ηοςΔΟ ζηη Ρυζία 

6.1. Αλάιπζε ΔΟ  

Ζ ακπεινπξγία ζηε άκν απνηειεί ηξφπν δσήο θαη ε ζρέζε ηνπ θξαζηνχ κε ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη γεπζηηθέο ζπλήζεηεο δεκηνπξγεί κηα ζρέζε 

δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή. Οη ακπειψλεο ηεο άκνπ είλαη κνλαδηθνί ζηνλ 

θφζκν. Έρνπλ 16.000 ζηξέκκαηα δηακνξθσκέλα ζε πεδνχιεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ ππθλή βιάζηεζε ηνπ λεζηνχ. Σν γιπθφ ζακηαθφ θξαζί 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θνξπθαία ηνπ είδνπο ηνπ παγθνζκίσο.  

Ο Δληαίνο Οηλνπνηεηηθφο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο άκνπ (Δ.Ο... ή ΔΟ ζην 

εμήο) βξίζθεηαη ζην λνκφ άκνπ, ζηελ πεξηνρή Μαιαγάξη θαη ζηελ πεξηνρή 

Καξιφβαζη. Ηδξχζεθε ην 1934 κε ηνλ Δηδηθφ Νφκν 6085 κεηά απφ θηλεηνπνίεζε ησλ 

ακπεινπξγψλ ηεο άκνπ κε ηε ζπκκεηνρή 25 ηνπηθψλ Οηλνπνηεηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ φινπο ηνπο θαιιηεξγεηέο ακπέινπ ηνπ 

λεζηνχ. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο παιηφηεξνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Διιάδαο. ηφρνο 

ηεο ίδξπζεο ήηαλ ε εμαζθάιηζε πιήξνπο ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ νηλνπνίεζε ησλ 

ζηαθπιηψλ, αιιά θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ θξαζηψλ, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη 

θξαζέκπνξνη ηεο επνρήο εθείλεο. ήκεξα ζηφρνο ηεο είλαη ε νηλνπνίεζε θαη εκπνξία 

νίλνπ θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ακηαθήο Παξαγσγήο.  

Απφ ην 1934 έσο θαη ζήκεξα, ε ΔΟ ζπιιέγεη ην ζηαθχιη απφ ηνπο παξαγσγνχο, 

παξάγεη ην θξαζί θαη έπεηηα ην δηαλέκεη, ζε ρχκα θαηάζηαζε ή εκθηαισκέλν, ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη εμαγσγέο θαιχπηνπλ ην 80% ηεο 

εηήζηαο παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζε 7.000 ηφλνπο θξαζηνχ. Υψξεο εμαγσγήο είλαη 

ε Γαιιία ε νπνία εηζάγεη ην 60% παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ, ε Αγγιία, ε Απζηξαιία, ε 

Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Γαλία, ε Διβεηία, νη ΖΠΑ, ε Ηηαιία, ν 

Καλαδάο, ε Οιιαλδία, ε ηγθαπνχξε, ε νπεδία, ε Φηλιαλδία, θαη πξφζθαηα ρψξεο 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο.  

Απφ ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε άκνο έρεη αλαπηχμεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηηο αγνξέο 

ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γχζεο. Σα ζακηψηηθα θξαζηά θαηέθηεζαλ απηέο ηηο αγνξέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε Καζνιηθή Δθθιεζία παξαρψξεζε ζηνλ ΔΟ ην πξνλφκην ηεο 

παξαζθεπήο νίλνπ γηα ηε ζεία Δπραξηζηία, ην νπνίν δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα. Ζ 

θηινζνθία ηνπ ΔΟ ζπλάδεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
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άιια θαη κε ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ. ιεο νη πξνζπάζεηεο ηεο μεθηλνχλ απφ ην 

ζηαθχιη ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ θαη θαηαιήγνπλ πάιη ζε απηνχο. 

Έλαο ζηφρνο ηνπ ΔΟ είλαη ε απφδνζε ζηνπο θαιιηεξγεηέο κεγαιχηεξνπ 

εηζνδήκαηνο θαη φρη ην θέξδνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Μαθξνπξφζεζκα, 

απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ακηψηε ακπεινθαιιηεξγεηή κε ηε γε 

θαη ην ακπέιη, θαηά ζπλέπεηα ε πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο πνηνηηθήο ακπειννηληθήο 

παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην φξακα ηεο είλαη λα απνηειεί κηα 

πξφηππε ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε, πνπ επηηειεί θνηλσληθφ θαη παξεκβαηηθφ έξγν, 

ιεηηνπξγψληαο ππέξ ηνπ ακπεινπξγνχ θαη ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ ηεο άκνπ (Γεκεηξίνπ, 2006). 

Έλαο άιινο ζηφρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε ηαχηηζή ηνπ κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο θαη ζηαζεξήο πνηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ΔΟ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά, λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο, λα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ, λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο 

ηηκήο γηα ην ζηαθχιη ησλ ακπεινθαιιηεξγεηψλ κειψλ ηεο. Ζ πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ησλ ζακηψηηθσλ θξαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε 

επέθηαζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΟ ζε λέεο αγνξέο. 

Σν πξψην ειιεληθφ θξαζί πνπ έγηλε επξέσο γλσζηφ θαη αλαγλσξίζηεθε ζαλ Π.Ο.Π. 

(Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο), απφ ην 1937 είλαη ην «ΑΜΟ» θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο πξεζβεπηέο ηεο ειιεληθήο νηλνπνηίαο ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο. Σα θξαζηά πνπ παξάγεη ν ΔΟ είλαη γιπθά θαη μεξά. Σα γιπθά 

θξαζηά αλήθνπλ ζηα θξαζηά Διεγρφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΟΠΔ), ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ μεξψλ είλαη Σνπηθνί Οίλνη. Σα πξντφληα ηνπ ΔΟ έρνπλ ηηκεζεί κε 

πνιιά βξαβεία ζε εθζέζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη έρνπλ πκλεζεί απφ ηελ ιατθή Μνχζα, 

αιιά θαη απφ κεγάινπο πνηεηέο, φπσο ν ιφξδνο Βχξσλ (Γεκεηξίνπ, 2006).  

Σν κνζράην θξαζί ΑΜΟ παξάγεηαη απφ ηελ πεξίθεκε πνηθηιία Μηθξφξσγν 

Μνζράην Λεπθφ άκνπ απφ κνζράηα ζηαθχιηα πνπ παξάγνληαη ζηηο πιαγηέο ηνπ 

φξνπο Άκπεινο, ζε παξαδνζηαθνχο ακπειψλεο ζε χςσκα 900 κέηξσλ θαη κε 

ειεγρφκελε, ρακειή ζηξεκκαηηθή απφδνζε. Σν άξσκα ηεο πνηθηιίαο είλαη πινχζην 

θαη μερσξηζηφ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζχλζεζε αξσκαηηθψλ θξνχησλ φπσο ην 
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ζηαθχιη, ηα άλζε πνξηνθαιηάο θαη ηα ξνδνπέηαια. Ο ζπλδπαζκφο απηφο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα εληζρχεη ηε γεχζε ηνπ θξαζηνχ. 

Ο ΔΟ απαζρνιεί ζε εηήζηα βάζε (κε ζηνηρεία ηνπ 2014) 110 εξγαδφκελνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 80 είλαη κφληκνη θαη νη 30 έθηαθηνη. ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

ζπγθαηαιέγνληαη 2 νηλνπνηεία ζπλνιηθήο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο νηλνπνίεζεο θαη 

εηνίκσλ απνζεκάησλ νίλσλ 135.000 HL, δχν εκθηαισηήξηα κε κέζε εκεξήζηα 

δπλαηφηεηα εκθηάισζεο κε κηα βάξδηα 8-12.000 θηαιψλ αλαιφγσο ησλ 

εκθηαισκέλσλ πξντφλησλ, έλα ηππνπνηεηήξην ειαηνιάδνπ, 4 θαηαζηήκαηα απφ ηα 

νπνία ηα 2 γεσξγηθψλ εθνδίσλ θαη ηα 2 ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ, φπσο επίζεο θαη 

δηάθνξα νηθφπεδα θαη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

Σν βαζηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

απαξηίδεηαη απφ ηνπο εθιεγκέλνπο Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Γξακκαηέα – Σακία, 3 

εθιεγκέλα κέιε θαη 2 δηνξηζκέλα κέιε, ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΑΣΔ άκνπ θαη ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο άκνπ. 

Ζ ζηειερηαθή δνκή απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, Τπνδηεπζπληή, Πξντζηακέλνπο 

Σκεκάησλ, Αλαπιεξσηέο Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ, Τπεπζχλνπο Γξαθείσλ θαη ην 

ππαιιειηθφ, ηερληθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ κε αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην 

Σκήκα Απαζρφιεζεο. Οη παξαγσγνί πνπ αλήθνπλ ζηνπο νηλνπνηεηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο 2.847 εθ ησλ νπνίσλ νη 40 αζρνινχληαη κε 

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα.  

 

6.2. ηξαηεγηθέο εηζφδνπ 

χκθσλα κε ηνπο Johnson & Scholes (1999), ζηξαηεγηθή είλαη ε θαηεχζπλζε θαη ην 

εχξνο δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα ε νπνία εμαζθαιίδεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ πφξσλ ηεο κέζα 

ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κε ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

αγνξψλ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ βαζηθψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 Ζ πξνζαξκνγή ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

 Ζ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ πφξσλ 
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 Ο θαζνξηζκφο ηνπ εχξνπο δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα 

 Ζ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

βαζηθψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Δίλαη ζεκαληηθφ κηα επηρείξεζε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα αληηδξά θαηάιιεια ζηηο απξφβιεπηεο ζπγθπξίεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί δηαρξνληθά, αλ είλαη κηα δπλακηθή απφθαζε ε νπνία πεξλάεη 

κέζα απφ ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία θαηά ηε 

δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη επίζεο ε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή
22

. 

Μηα επηρείξεζε πνπ εηζέξρεηαη ζε δηεζλείο αγνξέο πξέπεη λα βξεη πψο λα κεηαθέξεη 

επηηπρψο ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο βαζηθέο ηεο ηθαλφηεηεο αληαπνθξηλφκελε ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο, πψο λα απνθηήζεη θαη λα αλαπηχμεη γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηηο λέεο αγνξέο 

θαη πψο λα εθκεηαιιεπηεί πηζαλέο ζπλέξγεηεο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε πνιπεζληθφ 

επίπεδν. 

Αζθαιψο ππάξρνπλ αξθεηνί θίλδπλνη. Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ξεπζηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο πξντφληνο θ.ά.. Οη δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο: 

 Αξρηθέο, εμαγσγηθνχ ηχπνπ, κνξθέο δηεζλνπνίεζεο: Ζ επηρείξεζε εμάγεη ηα 

παξαγφκελα ζηε κεηξηθή ρψξα πξντφληα πξνο ηε ρψξα ζηφρν ρσξίο 

δηακεζνιάβεζε ηξίησλ θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεη 

παξαγσγηθέο ή άιινπ είδνπο ιεηηνπξγίεο ζε απηή. πλήζσο ε ζηξαηεγηθή 

απηή πξνηηκάηαη απφ επηρεηξήζεηο ρσξίο κεγάιε εκπεηξία ζην δηεζλέο εκπφξην 

ή επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα 

γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

 Δμαγσγέο κε δηακεζνιαβεηέο: ε εηαηξία ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξίεο δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, κε εμαγσγηθνχο νίθνπο ή κε ελψζεηο Webb- Promerene, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη ην κάξθεηηλγθ ηεο 

εηαηξίαο. Απηή ε κνξθή έρεη θφζηνο ιφγσ ηεο ακνηβήο ηνπ δηαλνκέα θαη δελ 

έρεη άκεζε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο πξνψζεζεο ζηελ μέλε αγνξά. 

 Παξαγσγή θαηφπηλ άδεηαο: ν αδεηνδφρνο παξαρσξεί δηθαίσκα ζηνλ 

αδεηνιήπηε λα παξάγεη θαη λα δηαθηλεί θάπνην πξντφλ ηνπ πξψηνπ κε 

αληάιιαγκα θάπνηα ακνηβή κε ηε κνξθή πνζνζηνχ επί ηεο ηηκήο αλά κνλάδα 

πξντφληνο.  

 

 

                                                           
22
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Ζ είζνδνο ζε κηα μέλε αγνξά κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάπηπμε ησλ εμήο 

κεραληζκψλ: 

 Δμαγσγέο 

 Αδεηνδφηεζε 

 Κνηλνπξαμίεο 

 Άκεζεο Δπελδχζεηο 

Οη εμαγσγέο είλαη ε πην παξαδνζηαθή κνξθή εηζφδνπ ζε μέλε αγνξά. Κχξην θφζηνο 

απνηειεί ην κάξθεηηλγθ, ελψ νη ζπλήζεηο θίλδπλνη αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ, ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ιφγσ αληαγσληζκνχ, ζηελ εχξεζε 

ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ – αληηπξνζψπσλ. 

ηε ζεσξία ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ελφο 

πξντφληνο είλαη κεηαβιεηή ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε (Μάληδαξεο Γηάλλεο, 2011). Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ή 

πνιιψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηβίσζή 

ηνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζηελ εγρψξηα ή δηεζλή αγνξά (Bohn Andreas, 

1993, pp. 85). Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ε θχξηα ζηφρεπζε γίλεηαη 

κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ. Σν πξνσζεηηθφ κνληέιν πξνβάιιεη θαη αλαδεηθλχεη επψλπκα 

πξντφληα θαη θάλεη ζαθή ηα ζηνηρεία πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή 

ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε ιακβάλεη πιήξσο ππφςε ηεο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη επηζπκεί λα απνθηήζεη κηα εγεηηθή ζέζε ζε έλαλ ηνκέα 

παξαγσγήο ή ζε κηα αγνξά (Prorter, M.E., 1984). 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα 4Ρ ηνπ κάξθεηηλγθ, σζηφζν 

πξνζζέηεη λέα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Άξα ζα ππάξμεη 

θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή, ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο 

(Kotler Phil., Armstrong Gar., p299). 

Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα αλαδεηήζεη ηελ ηχρε ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξέπεη 

λα βξεη θαη λα πξνβάιιεη έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα 

ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ. Μάιηζηα, απηή ε δηαθνξνπνίεζε πξέπεη 

λα είλαη ζεηηθή, δειαδή λα έρνπλ ηα πξντφληα ηεο ζηξαηεγηθά αληαγσληζηηθά 
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πιενλεθηήκαηα θαη φρη λα πξνβάιιεηαη ε πζηέξεζε ησλ αληαγσληζηψλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη ηξεηο εκπιεθφκελνη, νη θαηαλαισηέο, ν αληαγσληζκφο θαη ε επηρείξεζε καδί κε ηνλ 

θιάδν ζπλζέηνπλ έλα ηξίγσλν θαη κέζα ζε απηφ θαιείηαη ε επηρείξεζε λα εθαξκφζεη 

κηα απνηειεζκαηηθή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο (Zentes 

Joachim, Swoboda Bernhard, 2001).  

Ο M. Porter δηαρσξίδεη ηηο εμήο βαζηθέο κνξθέο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζκνχ: 

 ηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο 

 ηξαηεγηθή εγεζίαο ηηκψλ 

 ηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πνηφηεηαο 

 ηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε αγνξέο θσιηέο 

Ζ Διιάδα – θαη θαη’ επέθηαζε κηα ειιεληθή επηρείξεζε - δελ είλαη ζε ζέζε θαη δελ 

πξέπεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία αληαγσληζκνχ ηηκήο, θαζψο άιιεο ρψξεο θαηέρνπλ ηα 

πξσηεία ζε ρακειφ θφζηνο α΄ πιψλ θαη ζπληειεζηψλ παξαγσγήο άξα θαη ρακειήο 

ηηκήο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηνρεχεη ζηελ κεηαβνιή θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ππάξρνληνο πξντφληνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα γίλεη πην 

ειθπζηηθφ ζηε λέα αγνξά πνπ απεπζχλεηαη. Ζ δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Γηαθνξνπνίεζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο: Σα ειιεληθά θξαζηά έρνπλ 

αλαγλσξηζκέλε πςειή πνηφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ α΄ χιε. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο, 

ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ 

πηζηνπνηήζεσλ, ηε δηαθνξνπνίεζε γεχζεσλ θ.ά. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πξντφληνο: Απηή ε ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη 

ζηελ ελζσκάησζε βειηησκέλσλ ηερλνινγηψλ ζην πξντφλ πνπ κπνξεί λα 

βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο αηζζεηηθήο: Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ πξντφληνο. Μπνξεί λα πεξηέρεη 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ζρήκαηα ζην κπνπθάιη, αιιαγή ζηε ζπζθεπαζία θαη 

δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Σν θχξην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξντφληνο είλαη ε πνιχ θαιή πνηφηεηα πξψηεο 

χιεο θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πξέπεη λα εθζέηεη ηα 

ζηξαηεγηθά θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο γηα ηελ επέθηαζε ζηελ 
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ξσζηθή αγνξά. Γηα λα θαιπθζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο ηεο Ρσζίαο, είλαη απαξαίηεην ην πξντφλ λα δηαθνξνπνηεζεί κέζσ λένπ 

κείγκαηνο κάξθεηηλγθ, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο ζήκαλζεο, ηεο εηηθέηαο, ηνπ εμνπιηζκνχ 

ίζσο ηνπ πξντφληνο θαη εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

ρξεζηκφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ γηα θάζε πνηνηηθή θαηεγνξία. Γηα λα ππνζηεξηρζεί 

απηή ε ζηξαηεγηθή ζα ρξεηαζηνχλ δξάζεηο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά, φρη ζε απνζπαζκαηηθφ αιιά ζε ζηαζεξφ θαη δηαξθέο επίπεδν.  

Δθφζνλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη φηη κηα ή πεξηζζφηεξεο μέλεο αγνξέο απνηεινχλ γηα 

απηή επθαηξία είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν είζνδνπ ζηελ μέλε αγνξά 

(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003, ζει. 52-53). Οη θπξηφηεξεο επηινγέο είλαη νη αθφινπζεο: 

Α) Έκκεζε εμαγσγή: ν απινχζηεξνο ηξφπνο κηαο εμαγσγήο είλαη λα γίλεη κέζσ ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ εμαγσγέα ή πξάθηνξα εμαγσγψλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φκσο φηη ε 

επηρείξεζε απνβιέπεη ζε παξνδηθή πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγψλ. Ο επηρεηξεζηαθφο 

θίλδπλνο είλαη κηθξφο θαη ε εκπινθή επηηπγράλεηαη κε κηθξή ζρεηηθά επέλδπζε 

θεθαιαίνπ.  

Β) Άκεζε εμαγσγή: ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί κφλε ηεο ηηο εμαγσγηθέο δηεξγαζίεο 

ρσξίο λα δίλεη ηελ αξκνδηφηεηα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηδηθνχο. Γίλεηαη ζπλήζσο κε 

ηε ζπλεξγαζία ελφο αξηζκνχ κεζαδφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά ζηφρν ηνπ 

εμσηεξηθνχ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ππνθαηαζηήκαηνο πσιήζεσλ ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο ην νπνίνλ λα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εκπφξνπ 

(Παλεγπξάθεο, 1999, ζει. 60). 

Γ) Παξαγσγή ζην εμσηεξηθφ 

 1) Έθδνζε αδεηψλ (licensing): Γίλεηαη κε ζπκθσλία κεηαμχ μέλεο θαη 

εγρψξηαο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία ε πξψηε πξνζθέξεη ην δηθαίσκα ζηελ δεχηεξε λα 

ρξεζηκνπνηεί κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έλα ζήκα, κηα παηέληα, έλα εκπνξηθφ 

κπζηηθφ ή θάηη άιιν πνπ έρεη αμία, κε αληάιιαγκα νξηζκέλε ακνηβή. 

 2) Άδεηα κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο (franchising): Ζ κεηξηθή 

(δηθαηνπάξνρνο) δίλεη ην δηθαίσκα ζε κηα ζπγαηξηθή (δηθαηνδφρνο) λα πνπιά ή/θαη λα 

παξάγεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο, λα ρξεζηκνπνηεί ην φλνκά ηεο θαη λα 

πηνζεηεί ηηο πνιηηηθέο ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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 3) Παξνρή ηερλνγλσζίαο ζε παξαγσγνχο ηνπ εμσηεξηθνχ: ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο παξέρεηαη ε άδεηα θαη ε ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή, δηάζεζε θαη 

ζπληήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. 

 4) Παξαγσγή κέζσ ηδίσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 5) Παξαγσγή θαηά παξαγγειία: Ζ επηρείξεζε δίλεη ζε κηα άιιε επηρείξεζε 

παξαγγειία γηα λα παξάγεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο, 

λνηθηάδνληαο έηζη θαηά θάπνην ηξφπν ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ε ίδηα 

παξακέλεη ππεχζπλε γηα γεληθφηεξε ππνζηήξημε κάξθεηηλγθ. 

 6) Παξαγσγή ζε ζπλεξγαζία: Ζ εμαγσγηθή επηρείξεζε έξρεηαη ζε ζπκθσλία 

κε κηα άιιε ηεο ρψξαο πνπ ηελ ελδηαθέξεη γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζε θνηλή βάζε ζπλεξγαζίαο. Σα δχν κέξε ζπκβάιινληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ κηα επέλδπζε θαηέρνληαο πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο πνπ δηαθέξεη αλά 

πεξίπησζε. 

 

6.3. Δμαγσγέο 

6.3.1. Σκήκα εμαγσγψλ 

Ζ επηηπρία κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηινγή κηαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο (εμαγσγέο, ίδξπζε γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο, 

αμηνπνίεζε δηθηχσλ δηαλνκήο, θνηλνπξαμίεο θιπ). Δπίζεο, κηα ειιεληθή εηαηξία πνπ 

ζέιεη λα μεθηλήζεη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε Ρσζία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε πνζφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα πξνκήζεηαο. Ζ 

εμεχξεζε εηζαγσγέα απνηειεί ην πξψην θαη θχξην βήκα γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά.  

Μηα ειιεληθή επηρείξεζε έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ εμήο ηξφπσλ πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο: 

1. Απεπζείαο πσιήζεηο: ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη θνξνιφγεζε 

ζηε Ρσζία θαη δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εηαηξηθήο παξνπζίαο εθεί. Οη 

Ρψζνη πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθηεισλίζνπλ ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα θαη λα θαηαβάιινπλ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη θφξνπο αλάινγα 

κε ην πξντφλ θαη ηα ηεισλεηαθά θφζηε. 

2. πλεξγαζία κε αληηπξφζσπν – δηαλνκέα: Ο αληηπξφζσπνο ζπλήζσο δελ 

επηιέγεηαη παξά κφλν γηα ηηο πεξηθέξεηεο. Ζ πην ζπλήζεο ζηξαηεγηθή γηα 
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ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο είλαη ε επηινγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

δηαλνκέσλ. Έλαο ηππηθφο δηαλνκέαο δηαζέηεη, παξαδίδεη ηα πξντφληα μέλεο 

παξαγσγήο ζηε ιηαληθή πψιεζε θαη ηνλ θαηαλαισηή, παξέρνληαο ζηήξημε 

logistics.  

3. Ίδξπζε γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ή Τπνθαηαζηήκαηνο: Πιενλέθηεκα 

απηήο ηεο κνξθήο απνηειεί ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο θαη ν έιεγρνο πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Σα 

θεληξηθά γξαθεία θέξνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην ξψζηθν Αζηηθφ Κψδηθα. Υξεηάδνληαη 

δηαπίζηεπζε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία ε νπνία 

ιεηηνπξγεί σο Αξρή Γηαπίζηεπζεο απφ ηελ 01.01.2015. πνηνο επηζπκεί 

λα ηδξχζεη γξαθείν αληηπξνζσπείαο ή ππνθαηάζηεκα πξέπεη λα πιεξψζεη 

θξαηηθφ ηέινο χςνπο 120.000 ξνπβιίσλ, ε Αξρή εμεηάδεη ην αίηεκα εληφο 

25 εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κφιηο εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, ε 

μέλε λνκηθή νληφηεηα ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο ζηηο θαηά ηφπνπο 

θνξνινγηθέο αξρέο, θαηαρσξεί ην γξαθείν ή ην ππνθαηάζηεκα ζηελ 

Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Δθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη εθηθηφ 

ην άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Σν ιηγφηεξν πνπ κπνξεί λα 

δηαξθέζεη ε δηαδηθαζία είλαη 6-9 εβδνκάδεο. 

4. Ίδξπζε ζπγαηξηθήο: Οη δχν θχξηεο κνξθέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ζην ξσζηθφ 

δίθαην είλαη νη αλψλπκεο εηαηξίεο θαη νη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. 

Σν πιάλν κάξθεηηλγθ πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε απνηειεί εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή απφθαζε. Απφ ηε κηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ηππνπνηεκέλν 

κείγκα κάξθεηηλγθ δηεζλψο. Απηφ ζεκαίλεη ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ηεο 

δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο θιπ.. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ην κίγκα κάξθεηηλγθ ζε θάζε αγνξά ζηφρν (Ησζεθφγινπ, 2013). 

Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε κηα αγνξά, θαζψο νη 

θαηαλαισηέο ηεο έρνπλ αλάγθε απφ έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ (Βάζεο, 2000, ζει. 

188). 

Ζ αλάιεςε εμαγσγηθήο δξάζεο δελ ζπλδέεηαη κε πςειά ιεηηνπξγηθά θφζηε ή 

κεγάιεο απαηηήζεηο (π.ρ. θεθάιαην, γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο) 

θαη πεξηθιείεη ρακειφ βαζκφ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ε έμνδνο απφ ηε λέα 

αγνξά δελ ζπλεπάγεηαη θεθαιαηαθέο απψιεηεο. Γηα απηφ, ε κέζνδνο ησλ εμαγσγψλ 

ζπλήζσο επηιέγεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή 

αγνξά ή απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα θεθάιαηα γηα άκεζε επέλδπζε 

ζην εμσηεξηθφ (Παπαδάθεο, 2007, ζει. 393). 
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Παξφιν πνπ θαίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα κέζνδνο, απηφ κπνξεί λα κελ είλαη θαη 

ηφζν ξεαιηζηηθφ. Πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο, πςειά θφζηε κεηαθνξάο, 

απαγνξεπηηθνί δαζκνί θαη πνζνζηψζεηο, ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

μέλεο αγνξάο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα, 

είλαη ιίγα παξαδείγκαηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ. Αθφκε, ε 

πξνψζεζε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα κελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ειιείςεη εληαηηθνπνηεκέλεο πξνζπάζεηαο ηνπ μέλνπ δηαλνκέα.  

Με βάζε ην πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, νη εμαγσγέο δηαθξίλνληαη ζε (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003, ζει. 124 – 

125): 

 Άκεζεο (direct exports): ε επηρείξεζε πνπ παξάγεη ειέγρεη φια ηα ζηάδηα 

εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ ηειηθή ζπλαιιαγή κε ηνλ μέλν πειάηε. 

πλδένληαη κε πςειά επίπεδα ειέγρνπ απφ ηελ επηρείξεζε – παξαγσγφ, ε νπνία 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ηεο ηνπηθήο αγνξά 

κπνξεί λα επηιέμεη λα απμήζεη ην βαζκφ δέζκεπζήο ηεο κέζσ αλάιεςε κε 

εμαγσγηθήο κνξθήο δηεζλνχο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 Έκκεζεο (indirect exports): ε ζπλαιιαγή κε ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε δηελεξγείηαη 

κέζσ κεζαδφλησλ (εμαγσγηθέο εηαηξίεο, εμαγσγηθνί νίθνη, εηαηξίεο δηεζλνχο 

εκπνξίνπ θιπ). Απηνί είηε εθηεινχλ ππεξεζίεο πξαθηφξεπζεο άξα απνθηνχλ 

πνζνζηά επί ησλ πσιήζεσλ ή κηαο άιιεο ζηαζεξήο ακνηβήο, είηε απνθηνχλ 

ηδηνθηεζία επί ηνπ πξντφληνο νπφηε κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο απνθνκίδνπλ έλα 

εκπνξηθφ θέξδνο θαη πξνθχπηεη έλα επηπξφζζεην θφζηνο ζηνλ παξαγσγφ. Δίλαη 

ιηγφηεξν θεξδνθφξεο απφ ηηο άκεζεο αιιά γηα κηθξνχ κεγέζνπο επηρείξεζε πνπ 

δελ έρεη ηα κέζα λα ζηξαθεί πξνο άκεζεο εμαγσγέο ή άιινπ είδνπο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο ή πνπ δελ επηζπκεί λα αλαιάβεη επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο , 

είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο δηεζλνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

(Johanson & Vahlne, 1977). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ είλαη ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα ηεο 

ρψξαο καο. Σα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είλαη: (Παλεγπξάθεο, 1999, ζει.71) 
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 Σν κηθξφ κέγεζνο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε ειιηπήο γλψζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θάλεη ηελ αλεχξεζε 

πειαηψλ ζην εμσηεξηθφ δπζρεξή. 

 Ζ έιιεηςε δηνηθεηηθνχ ρξφλνπ θαη πφξσλ. 

 Ζ αδπλακία ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αγνξψλ θαη ε επηινγή / ππνθίλεζε ησλ 

εκπνξηθψλ πξαθηφξσλ ή κεζαδφλησλ. 

 Ο έιεγρνο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζην εμσηεξηθφ 

 Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σν πςειφ θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ. 

 Σν πςειφ θφζηνο πξνζαξκνγήο ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο θαη 

πνηφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη επηβάιινπλ δαπαλεξέο 

αιιαγέο ζην πξντφλ. 

 Οη ειιείςεηο ζε ζχγρξνλεο ππνδνκέο δηθηχσλ κεηαθνξάο ησλ εμαγφκελσλ 

πξντφλησλ, ζχγρξνλσλ ηεισλείσλ, ειεπζέξσλ δσλψλ, δηακεηαθνκηζηηθψλ 

θέληξσλ θιπ. 

 Μαθξνρξφληα πξννπηηθή.  

 

Καηά ηνλ έιεγρν επέθηαζεο κέζσ εμαγσγψλ ζε κηα μέλε αγνξά πξέπεη ε επηρείξεζε 

λα εμεηάζεη ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 Μαθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

 Σξέρνπζα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (έιεγρνο δηαθζνξάο, 

δπζιεηηνπξγηψλ ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα) 

 Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζεζκηθνχ/ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

 Αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο δήηεζεο 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο Alumil (Μπισλάο, 2010) κπνξεί λα 

ππάξμνπλ: 

 εκπφδηα πιεξνθφξεζεο (ειιηπήο ή/θαη πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε λέσλ αγνξψλ, εληνπηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ 

ζε λέεο αγνξέο),  

 θπβεξλεηηθά εκπφδηα (γξαθεηνθξαηία ζηε ρψξα ππνδνρήο, ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα),  
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 εκπφδηα ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (αλεπαξθήο αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ, αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ),  

 εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζην πξντφλ θαη ηελ ηηκή (πξνζθνξά ηθαλνπνηεηηθήο ηηκήο, 

αληαγσληζκφο),  

 εκπφδηα ζηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε (πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο, επίηεπμε 

αμηφπηζηεο αληηπξνζψπεπζεο ζην εμσηεξηθφ),  

 δηαδηθαζηηθά εκπφδηα (θαζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο, δπζθνιία γηα ηελ επίιπζε 

δηαθσληψλ),  

 εκπφδηα απφ πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο (αληαγσληζκφο, δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο),  

 εκπφδηα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ (θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, 

θίλδπλνη ζπλαιιάγκαηνο),  

 δαζκνινγηθά θαη κε εκπφδηα θαη δηάθνξα άιια εκπφδηα (π.ρ. ζηαζεξφηεηα 

λνκηθνχ πιαηζίνπ). 

 

6.3.2 Αληηπξφζσπνο ζηε ρψξα εμαγσγήο  

ηελ Διιάδα ν ΔΟ ρξεζηκνπνηεί αληηπξνζψπνπο γηα ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ 

θξαζηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηαηξία Διιεληθά Κειιάξηα Οίλσλ. ζνλ αθνξά ην 

εμσηεξηθφ, ν ΔΟ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα θάζε ρψξα, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 3: Γίθηπν Αληηπξνζψπσλ 
    

 
NAME EMAIL STREET CITY/POSTCODE CONTACT PERSON 

AUSTRALIA ART & VINE PTY LTD david@douglaslambwines.com.au BAY STREET34 
SYDNEY WYEE POINT NSW 
2259 

DAVID LAMB 

AUSTRALIA E&S ELECTRICAL WHOLESALERS    Canterbury Road922     

AUSTRALIA ESTATE WINE DISTRIBUTORS joanne@estatewines.com.au CLERKE PLACEUNIT 12/5 KURNELL,NSW 2231  JOHANNE CARAVELLA 

AUSTRIA BURSCHIK-ERSTEOSTERREICHISCHE office@burschik.com ZINCKGASSE 8 1150  WIEN   LEONHARD SPECHT 

AUSTRIA JOHANNES THURNHER'SNFG GMBH jth@thurnher-wein.com BOCKACKERSTRASSE 13 6850 DORNBIRN JOHANNES HENGL 

BELGIUM CANETTES.A ttsanis@canette.be RUE  DE WITTE DE HAELEN 26 1000 BRUXELLES THOMAS TSANIS 

BELGIUM PEGASOS WINES  pegasos@pandora.be KLEINEHEMMENWEG 19 3520 ZONHOVEN EVANGELOSGROUSDANAKIS 

BELGIUM VINOHERCK  SA-EUROVINON.V lucvd@vinoherck.com HALIFAXSTRAAT 3 2030  ANTWERPEN LUC VAN DIJCK 

CYPRUS OTHONGALANOS LTD NAE@Ghalanos.com.cy P.O. BOX 51241 LIMASSOL Neophytos A. Eliades 

CHINA 
GREEK AGRICULTURAL PRODUCTS ASIAN 
PROMOTION CENTER 

sofia@greekwines.cn 
 LI JIANG HUA YUAN LEFT BANK 
25-20 

PANYU DISTR. GUANGZHOU 
511431 

Mrs Sofia Wang 

CANADA Canadian Shipping & Trading Co Ltd 
artemisamos@yahoo.ca /  
ireon55@live.com  

VINEY26 H9J2V8 KIRKLAND QUEBEC Ms Anastasiadis/Ms Sotiriou 

CESKA 
REPUBLIC 

POSAM PRAHA spolsro kneppova@gmail.com HOLECKOVA 103/31 PRAHA 5 VieroslavaKneppova 

CZECH 
REPUBLIC 

DS HERMESTRADEs.r.o. hermes.krnov@iol.cz JUNGMANNOVA 299/2 
POD CVILINEM 79401 
KRNOV 

DANIELLA MELIOSOVA 

DENMARK GLUD VIN jg@gludvin.dk NIKKELVEJ1 8900 RANDERS JOERGENGLUD 

ENGLAND,U.K. ECLECTIC WINES  eclecticwines@aol.com HOLFORD WAY 16 LONDON SW15 5FB MARY PATERAS 

FRANCE BW TRADE e.blanc@bwtrade.com Rue Thiac 8 Bordeaux EMMANUEL BLANC 

FRANCE 
LA MARTINIQUAISE/CIE FRANCO HELLENIQUE DU 
SAMOS 

  RUE DU NOUVEAU BERCY 16 75012 PARIS    

FRANCE EPSILON DISTRIBUTION S A S info@epsilondistribution.com  AVENUE DE FRANCHE COMTE 33 94150-RUNGIS M.I.N GEORGES PAPAKIRIKOS 

FRANCE SARLDIONIS info-contact@dionis-vins.fr PLACE DE L'EGLISE 32 F69530-ORLIENAS JEAN-FRANCOIS RAGOT 

FRANCE SARLHELIODORE d.nicolaidis@hotmail.fr CHEMIN DES BOLLES CABRIES DANIELLE NICOLAIDIS 

FRANCE LE ROYAUME DES GOURMETS EURL v.dubas@lrdg.fr RUE GENERAL DE REFFYE EPINALCEDEX VINCENT DUBAS 

GERMANY ELFO-GRIECHISCHEWEINE mail@elfo-ac.de  SCHONEBERGSTRASSE 29 55068 AACHEN ILIAS FOTIADIS 

mailto:david@douglaslambwines.com.au
mailto:artemisamos@yahoo.ca%20/
mailto:artemisamos@yahoo.ca%20/
mailto:jg@gludvin.dk
mailto:info@epsilondistribution.com
mailto:v.dubas@lrdg.fr
mailto:mail@elfo-ac.de
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GERMANY CAVA WEINHANDLUNG CHRISTOS TZIOLIS cava-tziolis@symposio.com SCHUSTEHRUSSTR 20 10585   BERLIN   CHRISTOS TZIOLIS 

GERMANY 
ENEXIA - WEIN UND MEHR (SUSANNE 
SCHAARSCHMIDT) 

team@enexia.de Koenigstrasse HIDDINGSELDUELMEN STEFAN SCHAARSCHMIDT 

GERMANY GRIECHISCHESWEINKONTORUNISOLO frank.welk@unisolo.de GAUBSTRABE BRAUNSCHWEIG DESPINA KAZANTZIDOU 

GERMANY MAX PIEHL GMBH & Co KG info@maxpiehl.de HARDENSTRABE 205 39 HAMBURG MARGARETE TURLIK 

GERMANY MEDITERRANGROSSHANDEL GMBH cc@mediterran-wine-food.de WAMSLERSTR MUNCHEN 
CHRISTOS 
CHRISTODOULOU 

GERMANY NC FOOD GMBH spiros_chrysidis@hotmail.com ZUMFRISCHEMARKT LEIPZIG 04158 NIKOS CHRISIDIS 

GERMANY NIKOLAOU GMBH info@nikolaou.org HEESENSTRASSE 40549 DUSSELDORF  EVANGELOS NIKOLAOU 

GERMANY OINOLOGOSGRIECHISHEWEINE info@oinologos.de MUEHLENSTR 83098 BRANNENBURG MARTINA DAPFER 

GERMANY STEFANIDISFLEISCH&FEINKOST info@stefanidis-feinkost.de BIELEFELDERSTRABE 33813 OERLINGHAUSEN MR. STEFANIDIS 

GERMANY WEINHANDLUNGSCHLUCKSPECHTGMB info@schluckspecht.de WILHELMSHOHERALLEE 34119 KASSEL DIMITRIOSKITSU 

GREECE GREEK WINE CELLARS kourt@otenet.gr ANAPAFSEOS 
19003 
MARKOPOULOATIIKIS 

  

HOLLAND ARIDJIS 1926 B.V. n.papavasilopoulos@ic-groep.nl ARKANSASDREEF 3502 JA UTRECHT  NIKOS PAPAVASILOPOULOS 

HOLLAND IRENKO IMPORT info@irenko.nl  Utrechtseweg 1213TR HILVERSUM   

HOLLAND ICHOS HOLDING BV info@hetgrieksehuis.nl BESTERDRING 5014 HL TILBURG KOSTAS IOSIFIDIS 

HUNGARY SYRTOSKFT   BELGRAD BUDAPEST ANDREAS LEHOUDIS 

ITALY ATHENA SRL info@athenafood.net  VIA DEL LAVORO 
GRANAROLO DELL'EMILIA-
BOLOGNA 

ANTONIO BELLINETTI 

ITALY ELLENICASRL Costas.linardos@ellenika.it VIA PANAMA 52 ROMA COSTAS LINARDOS 

ITALY SARZIAMADE info@sarziamade.it VIA NINO OXILIA 20127  MILANO   NICOLA SARZIAMADE 

INDIA Sonarys Co - Brands Pvt Ltd   95 Mittal Chambers  NarimanPoint,Mumbai   

KOREA HELLENIC WINE CO. LTD hellenicwine@outlook.com  3F, 8, Bangbae-ro 32-gil SEOCHO-GU SEOUL PAVLOS CHANG 

PORTUGAL EUROGREECE Ida  eurogreece@gmail.com  
RuaPe de Mouro, 
C.Empr.Lusoworld 

  PHILIPPOSGAVRIILIDIS 

POLAND GREEK TRADE Sp. Z.O.O. j.trnka@greektrade.com.pl ul.TadeuszaSliwiaka Krakοw JOANNA TRNKA 

ROMANIA SC GREKA TERRA IMPORT-EXPORT S Vasilis.Ioannou@sysware.ro BD.BARDUVACARESCU 
CAM.3 BUCURESTI, SECTOR 
2 

VASILIS IOANNOU 

SERBIA SIGMA OLIWINE DOO domazetovic.sigma@gmail.com KORNATSKA BEOGRAD BOJANDOMAZETOVIC 

mailto:kourt@otenet.gr
mailto:info@irenko.nl
mailto:info@athenafood.net
mailto:hellenicwine@outlook.com
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SPAIN MON VINIC STORE S.L.U. dgarciar@monvinicstore.com Ronda Sant Pere BARCELONA DELIA GARCIA 

SWEDEN OENOFOROS  AB elias.kampe@oenoforos.se.  KUNGSHOLMS STRAND  112 48  STOCKHOLM   ELIAS KAMPE 

SWITZERLAND VINO CASA AG bucher@vino-casa.ch RIESERN GAIS 9056 KURT BUCHER 

SWITZERLAND SMYRLIADIS S.A. info@smyrliadis.com ROUTE DE LAUSANNE 1610/ORON LA VILLE ELENA SIDERI 

SINGAPORE WINECAVIAR LLP Kevin@WineCaviar.com CHANGI BUSINESS PARK AVE 1 
SINGAPORE ,SINGAPORE 
486015 

KEVIN YEOW 

TAIWAN FINE TASTE CORPORATION   SEC3, XINSHENGN.RDZHONGSAM 10471, TAIPEI CITY   

USA ATHENEE IMPORTERS & DISTRIBUTORS info@atheneeimporters.com PENINSULA BLVD. HEMPSTEAD N.Y 11550 ANDREA ENGLISIS 

Πηγή: ΕΟ 
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Έλαο αληαγσληζηήο (ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηα) ηνπ ΔΟ ζηελ Διιάδα, ην Κηήκα 

Υξπζνρφνο, ζεσξεί πην απνηειεζκαηηθφ θαλάιη δηαλνκήο ηνπο αληηπξνζψπνπο, κεηά 

ηνπο εκπφξνπο, ηνπο δηαλνκείο θαη ηειεπηαίνπο ηνπο πξάθηνξεο. Οη ίδηνη 

ρξεζηκνπνηνχλ αληηπξνζψπνπο, θαζψο απηνί αλαιακβάλνπλ ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηα επηκέξνπο ππνθαηαζηήκαηα.  

Σν Κηήκα Υξπζνρφνπ επέιεμε ηε ζπλεξγαζία κε έλαλ αληηπξφζσπν γηα ηελ 

εμαγσγηθή ηνπ δξάζε ζηε Ρσζία. Ο ηειεπηαίνο ζα αλαιάκβαλε ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ζε ζνππεξκάξθεη, θάβεο, μελνδνρεία. 

Καζψο ην θξαζί ηνπο δελ ζεσξείηαη εκπνξηθφ, νη πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ εδψ θαη 

ρξφληα αληηθαηνπηξίδνληαη απφ ηα βξαβεία θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ θφζκνπ. 

Απεπζχλνληαη ζε κεζαία θαη αλψηεξα ζηξψκαηα. Κχξηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πνπ 

πξνσζνχλ ην μηλφκαπξν Νανχζεο είλαη ν ζπλεηαηξζκφο Vaeni θαη ν Μπνπηάξεο. Σν 

θχξην εκπνξηθφ θαλάιη δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη νη αληηπξφζσπνη. Οη 

ελέξγεηεο πνπ έθαλαλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ην θάζε θνηλφ θαη 

ηεο Ρσζίαο είλαη επηζηνιέο, e-mails, ε ηζηνζειίδα ηνπο, mailing lists, ξαδηνθσληθά 

θαη ηειενπηηθά ζπνηάθηα θαη δξάζεηο φπσο ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο. 

 

6.4. Δίζνδνοηνπ ΔΟ ζηε Ρσζία – ΑλάιπζεSWOT 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ ζε δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο ηεο Ρσζίαο 

ζεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ εηδηθνχ θιαδηθνχ θνηλνχ, 

θαζψο δηεπθνιχλνληαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε πηζαλνχο αγνξαζηέο θαη 

δηαλνκείο, ελψ ε παξνπζία ζε ηέηνηεο εθζέζεηο απνηειεί απφδεημε φηη νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά θαη ελεξγά λα εηζέιζνπλ ζηε ξσζηθή αγνξά. 

ίγνπξα φκσο απηή ε θίλεζε δελ αξθεί. Υξεηάδεηαη επηπιένλ δηαθήκηζε ζηελ 

ηειεφξαζε θπξίσο ή ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο γηα λα γίλεη γλσζηή ε πνηφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ πξντφληνο θαη λα ππάξμεη δήηεζε. Δπίζεο ρξεηάδεηαη πιεξσκή εηζφδνπ 

ζην ξάθη ησλ ζνππεξκάξθεη. Σν entrance fee δηαθέξεη ζηα ζνππεξκάξθεη θαη 

θπκαίλεηαη απφ 400 έσο 1.300 επξψ αλά θσδηθφ πξντφληνο πνιιαπιαζηαδφκελν επί 

ησλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα. Πξνηείλεηαη 
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επίζεο ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε κε γεπζηγλσζία ζε εηδηθά ζηαλη θαηά 

ην πξφηππν ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ. 

Σν κηθξφ κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο δελ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

δηεζλνπνίεζεο αθνχ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κε επηηπρίεο ζην εμσηεξηθφ.  

χκθσλα κε κειέηε γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηηο λέεο κνξθέο 

ζπλεξγαζίαο θαη νινθιήξσζεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) πνπ 

δηεθπεξαίσζε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην ην 2008, ην πξψην θαη απνθαζηζηηθφ βήκα 

γηα ηε δηεζλνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ιφγσλ πνπ ηελ σζνχλ λα ζηξαθεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ επίγλσζε θαη θαηαλφεζε 

απηψλ ησλ ιφγσλ έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ηφζν ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο φζν θαη 

ζε επίπεδν νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ. Ζ απφθαζε απηή πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη αηηηνινγεκέλε.  

ηε ζπλέρεηα, έρνληαο ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε εηθφλα ησλ ιφγσλ πνπ σζνχλ ζηε 

δηεζλνπνίεζε, ην δεχηεξν βαζηθφ βήκα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επηινγή ηνπ κνληέινπ 

δηεζλνπνίεζεο. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Πνηα ε αγνξά ζηφρνο (λα βξεζνχλ ζηνηρεία γηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε, 

βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, κέγεζνο νηθνλνκίαο, ξπζκφο αλάπηπμεο); 

 Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο αγνξάο ζηφρνπ (εχξεζε 

αληαγσληζκνχ, εχξνο δήηεζεο, άκεζνη θαη έκκεζνη επελδπηηθνί θξαγκνί, βαζκφο 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο αγνξάο, αβεβαηφηεηα δήηεζεο, θφζηνο επέθηαζεο, πθηζηάκελν 

λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, πθηζηάκελν θαζεζηψο ηππνπνίεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ); 

 Πνηεο νη επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο θαη πνην ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη 

ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ (πνζνηηθνί ζηφρνη, εχξεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο/ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο); 
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 Πνηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο εηζφδνπ ζηελ αγνξά ζηφρν αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θίλεηξα θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο (νξηζκφο εμαγσγψλ άκεζσλ ή κε 

δηακεζνιαβεηέο, ζπκθσλίεο παξαγσγήο, ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο κε ηνπηθή εηαηξία, 

άκεζε επέλδπζε, δηθαηφρξεζε, παξαρψξεζε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, 

ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά, αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε μέλεο επηρεηξήζεηο, 

ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ management, επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ); 

 Πνηεο νη δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πψο αληαπνθξίλνληαη ζηε κέζνδν πνπ επηιέρζεθε (θαηαγξαθή θαη αλάιπζε 

δεμηνηήησλ, πφξσλ, απαηηνχκελσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ πξντφληνο, ηεο εηαηξηθήο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο επειημίαο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο); 

 Πνην ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέρζεθε θαη πνηα ε εηνηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ δηεζλνπνίεζεο 

(αμηνιφγεζε ζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηεο επηρείξεζεο, αλάιπζε ζπληζησζψλ 

επηιεγκέλνπ κνληέινπ, εθηίκεζε θφζηνπο); 

 Πνηα ηα εκπφδηα πνπ εγείξνληαη απφ ηελ επηιεγκέλε κέζνδν (αλάιπζε νξαηψλ 

εκπνδίσλ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο); 

 Πνην ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα σο πξνο ηελ ηαρχηεηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ζηφρνπ 

θαη ζηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ; 

 Πνην ην εχξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε ε επηρείξεζε λα 

αλαιάβεη θαη πνηνο ν επηζπκεηφο έιεγρνο επί ησλ ιεηηνπξγηψλ; 

 Πνηα ε δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηεζλνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο (απνθεληξσηηθφο ή 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο απνθάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, πνηεο νη δηαδηθαζίεο αλά 

ηνκέα); 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλεο εηζφδνπ ζε μέλεο αγνξέο, ε ζηξαηεγηθή 

δηεζλνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ππνζηεξίδεηαη θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο 

άξηηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ην 

ζηξαηεγηθφ κνληέιν εηζφδνπ πνπ έρεη επηιερζεί.  
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Ζεπηρείξηζε ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Σν πιάλν απηφ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην κνληέιν δηεζλνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, λα αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεζλνπνίεζε, λα εμεηάδεη φινπο ηνπο 

πηζαλνχο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαιχεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο, λα παξαζέηεη ιεπηνκεξή πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη κεζνπξφζεζκα, λα παξαζέηεη 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ή 

επέλδπζε ζε φιν ην εχξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη λα εμεηάδεη ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ.  

Σν ρξεκαηνδνηηθφ ζρέδην πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηέο, λα ππάξρεη αλάιπζε 

θφζηνπο αλά δξαζηεξηφηεηα αλά έηνο κε δηάθξηζε επελδπηηθνχ θφζηνπο θαη 

ιεηηνπξγηθνχ. Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ρξεκαηνδφηεζε απφ λένπο επελδπηέο, δαλεηαθά θεθάιαηα, 

έζνδα απφ ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, έζνδα απφ ηελ ίδηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα θ.ά..  

Αθφκε, πξέπεη λα κειεηεζεί κηα ζεηξά απφ νξηδφληηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη παίδνπλ 

ξφιν ζηελ επηηπρή επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο: 

 πκκεηνρή ζε δηεζλή δίθηπα θαη ζπζπεηξψζεηο επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ηελ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία, ηελ πξφζβαζε 

ζε θζελέο α΄χιεο θ.ά.. 

 Δληνπηζκφο, πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θαηάιιεινπο μέλνπο 

εηαίξνπο θαη ζπλεξγάηεο. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δεκφζησλ δνκψλ θαη άιισλ θνξέσλ, φπσο 

εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αθνινχζσλ ζηηο ρψξεο ζηφρνπο, πιεξνθφξεζε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο γηα ηηο εμειίμεηο, επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

ζηηο αγνξέο ζηφρνπο, ζπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ. 

Σα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίλεηαη φηη απαληνχλ ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαιχπηνπλ πιήξσο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν ΔΟ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επέθηαζε ηεο εμαγσγηθήο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο ζηε Ρσζία. Ωζηφζν, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάδεη κφλν ηηο 

ζηξαηεγηθέο εηζφδνπηνπ ΔΟ ζηε Ρσζία θαη δελ παξεηζθξέεη ζε θαηάξηηζε 

ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ. 

ην ζεκείν απηφ θξίζεθε θαηάιιειν λα ζπλνςηζηνχλ κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOTφια 

φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα ηελ πηζαλφηεηα εμαγσγηθήο δξάζεο ηνπ ΔΟ ζηε 

Ρσζία. Παξαθάησ ππάξρεη ν ζρεηηθφο πίλαθαο. 

Πίλαθαο 4: Αλάιπζε SWOT 

Γςνάμειρ 

 Δκπεηξία ζην θξαζηά απφ ην 1934 

 Γλψζε βαζηθψλ αμηψλ γηα 

νηλνθαιιηέξγεηα θαη νηλνπνηία 

 Δκπεηξία ζηηο εμαγσγέο ζε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

 Τςειή αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

πνηθηιίαο Μνζράην θαη ησλ 

ζακηψηηθσλ θξαζηψλ παγθνζκίσο 

 Δθαηνληάδεο δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο θαη εθζέζεηο 

 Γπλαηφηεηα παξαγσγήο 

πεξηζζφηεξσλ θηαιψλ 

 Πηζηνπνηήζεηο ISO θαη HACCP 

 Σα γιπθά θξαζηά πξνηηκψληαη απφ ηε 

ξσζηθή αγνξά 

 Ζ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν δήηεζεο 

 Πξνηηκψληαη θξαζηά κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε απφ ηνπο 

Ρψζνπο 

 

Αδςναμίερ 

 πλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε (εκπινθή 

πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ) 

 Διάρηζηε πξνψζεζε (δηαθήκηζε, 

ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο, ίληεξλεη) 

 Έιιεηςε κάξθεηηλγθ  

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα 

δηαηεζνχλ γηα είζνδν ζηε Ρσζία 

 Διάρηζηεο επαθέο ζηα θαλάιηα 

δηαλνκήο ηεο Ρσζίαο 

 πκκεηνρή ζε ιηγφηεξνπο 

δηαγσληζκνχο θαη εθζέζεηο απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ζηε Ρσζία 

 Ληγφηεξν πξνζσπηθφ ζε ζρέζε κε 

αληαγσληζηέο 

 Αγνξά πξψηεο χιεο αθξηβφηεξα απφ 

ηηκή πψιεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

ζε ρχκα κνξθή 

 Αλεπαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε 

 Έιιεηςε επαθψλ θαη γλσξηκηψλ ζηε 

Ρσζία 

Δςκαιπίερ 

 Μεγάιν κέγεζνο αγνξάο ηεο Ρσζίαο 

Απειλέρ 

 Μεγάινο αληαγσληζκφο κε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία ζε δηεζλείο 
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 Θεηηθή δπλακηθή αγνξάο 

 Πεξηζζφηεξε δήηεζε γηα μέλεο 

πνηθηιίεο 

 Γηαρξνληθή αμία πεξηνρήο ζηελ 

παξαγσγή θξαζηνχ 

 Τςειή αλαγλσξηζκέλε πνηφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ θξαζηψλ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο 

 Μεγάινο πιεζπζκφο Διιήλσλ ζηηο 

μέλεο αγνξέο 

 Αχμεζε Ρψζσλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ νίλνπ ζηηο εμαγσγέο ζε 

λέεο αγνξέο φπσο ε Ρσζία απνηειεί 

ελδερφκελε επθαηξία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ICAP, 

2009) 

 Οξγαλσκέλε ειιεληθή πξεζβεία ζηε 

Μφζρα 

 Έιιεηςε θαιήο πνηφηεηαο κεζαίαο 

ηηκήο ζηε Ρσζία 

 Απμεκέλε επαηζζεζία ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε νθέιε 

θαηαλάισζεο 

αγνξέο θαη ζηε Ρσζία 

 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηε Ρσζία 

 Απμαλφκελε θαηαλάισζε 

ππνθαηάζηαησλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

ζηε Ρσζία 

 Πηζαλή είζνδνο θξαζηψλ απφ άιιεο 

ρψξεο κε ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο 

 Αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα θαη ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε Ρσζία 

 Απξφβιεπηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή 

 Πνιιά ππνθαηάζηαηα ηφζν 

νκνηνγελή φζν θαη εηεξνγελή (π.ρ. 

κπχξα) 

 Απφηνκεο αιιαγέο ζηε θνξνινγία θαη 

ηνλ εθηεισληζκφ 

 Τςειή γξαθεηνθξαηία, 

 Μείσζε αγνξαζηηθήο δχλακεο 

 Δπηβξάδπλζε αχμεζεο δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ Ρψζσλ 

 Τπνηίκεζε Ρνπβιίνπ ζε ζρέζε κε ην 

Δπξψ 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηεί ηα ζακηψηηθα θξαζηά θαη είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο, ηεο γεχζεο θαη ηνπ αξψκαηνο ηνπ θξαζηνχ 

είλαη ε ηαπηφηεηά ηνπ, δειαδή ν ηφπνο πξνέιεπζεο. Σν έδαθνο ζην νπνίν 

θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην απνηέιεζκα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη ε άκνο είλαη γλσζηή νλνκαζία πξνέιεπζεο νίλσλ παγθνζκίσο. 

Οη Ρψζνη επηζθεπηφκελνη ηελ Διιάδα θαη ηε άκν είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ θξαζηψλ ηνπ ΔΟ. Δπηηπρεκέλεο πνηθηιίεο νίλσλ ζηε Ρσζία απφ 

Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, έρνπλ ηζρπξή ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζε ηνπηθά ζηνηρεία. ην 

ίδην ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαη ν ΔΟ γηα ην πιάλν κάξθεηηλγθ 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Ρσζία. 
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ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ επηιέγεηαη ζέιεη πξνζνρή ψζηε λα κελ 

αθήλεη πεξηζψξηα ζηνλ πειάηε λα κπνξεί λα αθήλεη αλνηρηνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ρξέε ζηελ επηρείξεζε. 

Πξψηεο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα είζνδνο ζηελ αγνξά ηεο 

Ρσζίαο είλαη κε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπ θιάδνπ ζηε Ρσζία, ζπλέδξηα 

γεπζηγλσζίαο, δηαθήκηζε κηθξνχ κεγέζνπο θαη άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Ζ 

πξνψζεζε ζα αθνξά ζε ελδηάκεζνπο ρνλδξεκπφξνπο, αληηπξνζψπνπο ή θαη 

ιηαλνπσιεηέο θαη ζα έρεη σο ζηφρν λα δεκηνπξγεί δήηεζε γηα ην πξντφλ ηεο εηαηξίαο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ζεκαληηθφ ν ΔΟ λα ζέζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο αθφκε θαη κηθξνχο ζηεξηδφκελε ζε πξνβιέςεηο κε βάζε φζα 

έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Με βάζε θαη ηελ αλάιπζε SWOTπξνηείλνληαη νη εμήο ζηφρνη: 

 Αλάπηπμε πσιήζεσλ ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο χςνπο 2-3% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 

ηεο επηρείξεζεο 

 Απφθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζηε κεζαία ηάμε ησλ Ρψζσλ κέζα ζε έλα ρξφλν απφ 

ηε κέξα εηζαγσγήο 

 Απφθηεζε αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο 

κάξθαο 

 Αλάπηπμε ηαπηφηεηαο γηα ηε κνλαδηθή πνηθηιία πξντφλησλ 

Σν θξαζί είλαη θαηαλαισηηθφ αγαζφ θαη δελ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο. Θα ρξεηαζηεί λα γίλεη κεηάθξαζε ησλ εηηθεηψλ 

ζηα ξψζηθα κε έκθαζε ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ πνηθηιία 

(πξνέιεπζε ιφγσ δεκνθηινχο ηφπνπ πξννξηζκνχ θαη πνηθηιία γηα αλαγλσξηζηκφηεηα) 

θαη φζεο αιιαγέο επηβάιιεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Ρσζίαο. 

Ζ κέζνδνο ηηκνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη απηή πνπ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ήδε ζηελ εμαγσγηθή ηεο δξάζε. Ζ ηηκή πψιεζεο ζηελ Ρσζία ζα είλαη 

ζίγνπξα πςειφηεξε απφ φ,ηη ζηελ Διιάδα θαη ην ηειηθφ πξντφλ ζα είλαη πνιιαπιάζηα 

πην αθξηβφ απφ ηελ ηηκή εμαγσγήο ηνπ ΔΟ ιφγσλ πνιιψλ ελδηάκεζσλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη κε ηα εμήο βήκαηα: ππάξρεη έλα αξρηθφ θφζηνο ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ Διιάδα, ην θφζηνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αληηπξνζψπνπ ζηε Ρσζία, ην θφζηνο κεηαθνξψλ θαη δαζκψλ. 

Έπεηηα, κπαίλεη έλα κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη κεηά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε 
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2013 2014 2015 2016 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016

ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ 34.294,16 31.209 44.337 33.599 -9,89% 29,61% -31,96%

ΑΤΣΡΙΑ 66.112,53 62.747 52.335 61.358,56 -5,36% -19,89% 14,71%

ΒΔΛΓΙΟ 220.863,37 107.949 103.528 100.127,99 -104,60% -4,27% -3,40%

ΓΑΛΛΙΑ 2.225.636,51 4.513.655 2.317.582 4.805.725,56 50,69% -94,76% 51,77%

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 32.080,12 48.469 68.354 32.354,07 33,81% 29,09% -111,27%

ΕΡΒΙΑ 2.360,34 1.930 5.683 2.086,59 -22,32% 66,04% -172,33%

ΙΣΑΛΙΑ 582.299,90 1.167.263 203.877 159.029,44 50,11% -472,53% -28,20%

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 0 868 482 2.937,60 100,00% -79,93% 83,58%

ΟΛΛΑΝΓΙΑ 16.929,04 24.269 23.199 17.850,86 30,24% -4,61% -29,96%

ΟΤΗΓΙΑ 2.030,40 338 33.058 25.637,88 -500,00% 98,98% -28,94%

ΔΛΒΔΣΙΑ 8.795,19 20.365 11.929 9.628,22 56,81% -70,72% -23,89%

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 0 477 293 0,00 100,00% -62,58% #ΔΙΑΙΡ/0!

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 0 0 0 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00% #ΔΙΑΙΡ/0!

Η.Π.ΑΜΔΡΙΚΗ 36.902,28 31.334 20.053 24.183,30 -17,77% -56,26% 17,08%

ΚΑΝΑΓΑ 76.469,40 88.179 84.893 62.843,76 13,28% -3,87% -35,09%

ΑΤΣΡΑΛΙΑ 10.275,33 9.306 7.795 8.916,80 -10,42% -19,38% 12,58%

ΣΔΥΙΑ 4.556,10 1.310 0 1.030,31 -247,74% -100,00% 100,00%

ΓΑΝΙΑ 6.443,76 14.054 0 3.404,04 54,15% -100,00% 100,00%

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 12.607,49 6.304 0 0,00 -100,00% -100,00% #ΔΙΑΙΡ/0!

ΚΙΝΑ 61.696,85 4.416 2.153 34.495,10 -1297,12% -105,13% 93,76%

ΠΟΛΩΝΙΑ 4.385,92 0 0 5.176,71 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00% 100,00%

ΙΝΔΙΑ 0 116 0 0,00 100,00% -100,00% #ΔΙΑΙΡ/0!

ΙΠΑΝΙΑ 0 782,40 0,00 0,00 100,00% -100,00% #ΔΙΑΙΡ/0!

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 0 2.251,20 0,00 0,00 100,00% -100,00% #ΔΙΑΙΡ/0!

ΚΤΠΡΟ 0 0 0 2.091,48 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00% 100,00%

ΣΑΙΒΑΝ 0 0 0 9.589,34 #ΔΙΑΙΡ/0! -100,00% 100,00%

ΤΝΟΛΟ 3.404.738,69 6.137.590,76 2.979.552,22 5.402.066,83

ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (Ρνδφπνπινο, 2013 θαη Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, 

2015).  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηεηαο ηνπ ΔΟ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνίείηαη. Παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ην κείγκα ην ρσξψλ 

είλαη εηεξνγελέο επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Ζ 

Ρσζία ελψ είλαη ρψξα ηεο Αλαηνιήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ρψξα πνιχ θνληά ζηα 

δπηηθά θαη επξσπατθά πξφηππα θαη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλζήθεο. ίγνπξα δελ κπνξεί 

λα ζπγθξηζεί κε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο νηλνινγηθά ζεσξνχληαη 

απφ ηηο πην πξνρσξεκέλεο.  

Πίλαθαο 5: ηνηρεία εμαγσγψλ ΔΟ 2013 – 2016  

Πεγή: ΔΟ 

Ζ κέζνδνο απηή θξίλεηαη σο ε πην θαηάιιειε θαζψο ππάξρεη έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη κε βάζε ππνινγηζκνχο πνπ θαζηζηνχλ ηελ ηειηθή ηηκή πψιεζεο 

αληαγσληζηηθή παξά ην επηπιένλ θφζηνο.  
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ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο, θαζψο δελ ππάξρνπλ αξθεηνί πφξνη, ζηφρνο 

είλαη λα πξνσζεζνχλ ηα θξαζηά ζηνπο ελδηάκεζνπο θαη φρη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Γειαδή ηνπο ρνλδξέκπνξνπο, ηνπο δηαλνκείο θαη εηζαγσγείο θαη απηνί ζα 

πξνσζήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνο ηνπο ιηαλέκπνξνπο (ζηξαηεγηθή push). 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαλνκήο πνπ πξνηείλεηαη (ζηξαηεγηθή εηζφδνπ) είλαη νη άκεζεο 

εμαγσγέο. Οη δηαλνκείο πξέπεη λα είλαη ηνπηθνί, γηα λα γλσξίδνπλ ηελ αγνξά θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο.  

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή δηαδηθηχνπ πξνηείλεηαη άκεζε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ψζηε λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή θαη ειθπζηηθή, ρξήζε ξψζηθεο 

κεηάθξαζεο, δεκηνπξγία ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε αληίζηνηρα κέζα ζηα 

ξψζηθα. 

 

Σελικά ςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ 

Ζ είζνδνο ηνπ ΔΟ ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα ην νπνίν 

πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη ρεηξηζκφ ελψ παξάιιεια ζα 

ρξεηαζηεί έιεγρνο ησλ επηιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ – εηζαγσγέσλ πνπ ζα επηιέμεη ν 

ΔΟ ζηε Ρσζία. Αξσγφο κπνξεί λα είλαη ζίγνπξα ε Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε 

Μφζρα ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηα θαη είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε επαθή ηνλ 

ΔΟ κε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο.  

Ο ΔΟ έρεη εκπεηξία εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πιήζνο ρσξψλ θαη απηφ ηε 

βνεζά λα γλσξίδεη εμαξρήο ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο θηλδχλνπο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη καθξνπξφζεζκνο θαη φρη βξαρππξφζεζκνο 

ελψ νη αλαπνδηέο θαη ηα εκπφδηα πξέπεη λα είλαη αλακελφκελα ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

νχηε ππεξβνιηθέο ειπίδεο νχηε εθπιήμεηο.  

ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο εηζφδνπ ζε κηα άιιε ρψξα απαηηεί 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ελέξγεηεο απφ ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΔΟ 

(ηκήκα πξνψζεζεο, νηθνλνκηθφ ηκήκα, δηνίθεζε) θαη έιεγρν βήκα πξνο βήκα φισλ 

ησλ ελεξγεηψλ εθηεισληζκνχ, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Δίλαη βέβαην 

φηη ζα γίλνπλ αιιαγέο αθφκε θαη ζηε ζπλεξγαδφκελε εηζαγσγηθή εηαηξία θαη ζα 

ρξεηαζηνχλ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηηο πφιεηο – ζηφρν πνπ ζα 
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ζέζεη ν ΔΟ. Ωζηφζν, ε Ρσζία είλαη κηα αγνξά κε κέιινλ θαη ν ΔΟ πξέπεη λα 

επηδηψμεη ηελ δηάδνζε ηεο θήκεο ησλ θξαζηψλ ηεο ζηε ρψξα θαζψο ε επθαηξία 

ππάξρεη θαη ε θξίζε ζηε ρψξα δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο αλάινγσλ 

θαηαζηάζεσλ φπσο απηή ζηε Ρσζία. 
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Παπάπηημα Α 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελεμαγσγή νίλσλ ζηε ρψξα ζηφρν Ρσζία (Πεγή: MarketAcess Database, DGTrade, 

European Commission). 

1. Άδεηα γηα ζπλαιιαγέο ζε πξντφληα κε αιθνφι θαη αιθννινχρα πνηά ζηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία.  

Δίλαη έλα έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη φηη ν θνκηζηήο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εμάγεη 

αιθνφι θαη αιθννινχρα πνηά θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο 

Ρσζίαο. Ζ ξσζηθή νλνκαζία ηνπ εγγξάθνπ είλαη: Litsenziya na zakupku, hraneniye i 

postavku alkogolnoy produktsii. 

Ζ άδεηα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο αγνξάο νηλνπλεχκαηνο. Γηα ηα 

ζηνηρεία δηεπζχλζεσλ, κπνξεί θαλείο λα επηθνηλσλήζεη κε ην θεληξηθφ γξαθείν ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο αγνξάο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

ηειεθσλφληαο ζην +7 495 2518305. 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα ξσζηθά, ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηνπ δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ 30 εκέξεο, ην ηέινο επεμεξγαζίαο είλαη 800.000 RUB θαη ε 

πεξίνδνο ηζρχνο είλαη έσο πέληε (5) έηε. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη: 

 

1. ηελ νκνζπνλδηαθή ππεξεζία γηα ηελ ξχζκηζε ηεο αγνξάο νηλνπλεχκαηνο 

2. Ζκεξνκελία θαη αξηζκφο 

3. Αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 
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4. Δηαηξία 

5. Πιήξεο θαη (ή) ζχληνκε νλνκαζία θαη λνκηθή κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

6. Αξηζκφο πξσηεχνληνο θξάηνπο θαηαρψξεζεο (ΑΠΚΚ) 

7. Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) / θσδηθφο 

θνξνινγηθήο θαηαρψξηζεο (KΦΚ) 

8. Γηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο 

9. Γηεπζχλζεηο μερσξηζηψλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο πνπ εθηεινχλ ηνπο 

ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο πξνο ρνξήγεζε άδεηαο 

10. Αξηζκνί ΚΦΚ ησλ μερσξηζηψλ ππνθαηαζηεκάησλ 

11. Σειεθσληθφ λνχκεξν 

12. Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

13. λνκα ηεο ηξάπεδαο 

14. Αξηζκφο ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ 

15. Δίδνο δξαζηεξηφηεηαο πξνο ρνξήγεζε άδεηαο πνπ ε εηαηξεία πξνηίζεηαη λα 

εθηειέζεη 

16. Δίδνο πξντφλησλ 

17. Πεξίνδν ηζρχνο γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε άδεηα 

18. Αξηζκφο θαη εκεξνκελία έθδνζεο θαη επηζηνιφραξην ηνπ ζπκπεξάζκαηνο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

θξαηηθφ θνξέα 

19. Αξηζκφο θαη εκεξνκελία έθδνζεο θαη επηζηνιφραξην ηνπ ζπκπεξάζκαηνο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

εηαηξείαο κε ηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

θξαηηθφ θνξέα 

20. Αξηζκφο έθδνζεο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ επηζηνιφραξηνπ ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο θαη (ή) Γήισζε ζπκκφξθσζεο γηα ηνλ θχξην ηερληθφ 

εμνπιηζκφ 

21. λνκα ηνπ δεφλησο δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ 

22. Παξάξηεκα: θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε 

23. λνκα δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο 

24. θξαγίδα 

25. Πιήξεο φλνκα 
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26. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα παξέρνληαη εάλ ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 19, παξάγξαθνο 1, ζεκεία 2.1, 3, 6-8 ηνπ νκνζπνλδηαθνχ λφκνπ αξηζ. 171-

FZ ηεο 22.11.1995 δελ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε. 

 

2. Δπίζεκε δήισζε ηεισλεηαθήο εηζαγσγήο 

Δίλαη έγγξαθν θνηλνπνίεζεο ζηηο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή αηζπιηθήο 

αιθνφιεο, αιθννινχρσλ πνηψλ, αιθννινχρσλ πνηψλ θαη πξντφλησλ θαπλνχ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν πξέπεη λα επηζπλαθζεί ζηε δήισζε ηεισλεηαθήο εηζαγσγήο 

απφ ηνλ εηζαγσγέα θαη απαηηείηαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά. 

Σν ξσζηθφ φλνκα ηνπ εγγξάθνπ είλαη: Spravka, prilagaemaya k gruzovoy 

tamožnennoy deklaracii. 

Μπνξεί θαλείο λα δεηήζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηα ηεισλεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ((FCS) = Federal'naya tamožennaya), ulitsa 

Novozavodskaya 11/5, RU-121087 Μφζρα, αξηζκνί ηειεθψλνπ: +7 499 4497771, 

4497675, θαμ: +7 495 9139390, 499 4497300. 

Ζ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δπνπηείαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Καηαλαισηψλ θαη ηελ Αλζξψπηλε Δπεκεξία = Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ 

Τγεία θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο (Rospotrebnadzor), Vadkovskiy pereulok 18, 

Κηίξηα 5 θαη 7, RU-127994 Μφζρα, ηειέθσλν: +7 499 9732690, αξηζκφο θαμ: +7 499 

9782643. 

Σν ζεκείσκα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα ξσζηθά. Καη ππνβάιιεηαη ζε έλα 

αληίγξαθν. Ο ρξφλνο επεμεξγαζίαο πνηθίιιεη θαη ππάξρεη ηέινο επεμεξγαζίαο. Ηζρχεη 

κφλν γηα κία κφλν εηζαγσγή.  
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Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη: 

 

1. Γείγκα ηνπ επίζεκνπ ζεκεηψκαηνο ζηε δήισζε ηεισλεηαθψλ εηζαγσγψλ 

2. Αξηζκφο 

3. Δλφηεηα "Α": 

4. λνκα ηνπ εκπνξεχκαηνο 

5. Πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ 

6. Λίηξα / αξηζκφο θηαιψλ / αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ / αξηζκφο κνλάδσλ 

7. Έλδεημε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζήκαηνο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα 

εκπνξεχκαηα (εάλ ηα εκπνξεχκαηα ππφθεηληαη ζε απνθνπή) 

8. Παξηίδα, αξηζκνί (εχξνο) ζεκάησλ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 

9. Καηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ 

10. Υψξα πξνέιεπζεο, φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, δηεχζπλζε ηνπ 

11. Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ (TRs) 

12. Λεπηνκέξεηεο ησλ αληίζηνηρσλ εγγξάθσλ, φλνκα ηεο εθδίδνπζαο αξρήο 

13. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηε ζχκβαζε 

14. Ζκεξνκελία θαη αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο 

15. Ρσζηθφ ζπκβαιιφκελν κέξνο 

16. λνκα 

17. Αξηζκφο πξσηεχνληνο θξάηνπο θαηαρψξεζεο (ΑΠΚΚ) 

18. Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) / θσδηθφο 

θνξνινγηθήο θαηαρψξηζεο (KΦΚ) 

19. Γηεχζπλζε 

20. Ξέλν ζπκβαιιφκελν κέξνο 

21. Ηδηνθηήηεο ησλ αγαζψλ 

22. λνκα 

23. ΑΠΚΚ 

24. ΑΦΜ / ΚΦΚ 

25. Γηεχζπλζε 

26. Σχπνο ηεο άδεηαο, αξηζκφο θαη πεξίνδνο ηζρχνο 

27. Απνδέθηεο ησλ εκπνξεπκάησλ 

28. λνκα 

29. ΑΠΚΚ 
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30. ΑΦΜ / KΦΚ 

31. Γηεχζπλζε 

32. Σχπνο ηεο άδεηαο, αξηζκφο θαη πεξίνδνο ηζρχνο 

33. Σεισλείν 

34. Σεισλείν εηζφδνπ ζην έδαθνο ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο [αλαθεξφκελνο ζηελ 

Οηθνλνκηθή Έλσζε Δπξαζίαο - EAEU] 

35. Σεισλείν πνπ απειεπζέξσζε ηα εκπνξεχκαηα 

36. Ζκεξνκελία απειεπζέξσζεο 

37. Γηαζαθηζηήο (ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ) 

38. Ζκεξνκελία 

39. θξαγίδα 

40. Σεισλείν πνπ απειεπζέξσζε ηα εκπνξεχκαηα 

41. Ζκεξνκελία 

42. θξαγίδα 

43. Δλφηεηα "B": 

44. Δπίζεκε δήισζε ζηε δήισζε ηεισλεηαθψλ εηζαγσγψλ, αξηζκφο 

45. θξαγίδα 

46. Ζκεξνκελία 

47. Πξνδηαγξαθέο ηνπ ηεισλείνπ 

48. λνκα ηνπ ηδηνθηήηε ησλ πξντφλησλ (πσιεηήο) 

49. Σνπνζεζία, ζηνηρεία δηεχζπλζεο ηνπ πξννξηζκνχ 

50.  Σν είδνο ηεο άδεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πεξίνδν ηζρχνο, ηελ αξρή έθδνζεο 

51. ΑΦΜ / ΚΦΚ 

52. Κσδηθφο ρψξαο 

53. λνκα ηνπ εκπνξεχκαηνο 

54. Πνζφηεηα πξντφλησλ (αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ / αξηζκφο κνλάδσλ) 

55. Αξηζκφ θαη εκεξνκελία ηεο επηβεβαησκέλεο άδεηαο ζην εληαίν 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο εκπνξίαο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ησλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε 

56. Ζκεξνκελία εηζαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

57. Ολνκαηεπψλπκν, επψλπκν, ζέζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ ηνπ 

ηδηνθηήηε ησλ αγαζψλ (πσιεηήο) 

58. Τπνγξαθή 
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59. Ζκεξνκελία 

60. θξαγίδα 

61. λνκα ηνπ αγνξαζηή ησλ εκπνξεπκάησλ (παξαιήπηεο) 

62. Σνπνζεζία, ζηνηρεία δηεχζπλζεο ηνπ πξννξηζκνχ 

63. Δίδνο ηεο άδεηαο, αξηζκφο θαη πεξίνδνο ηζρχνο, ηελ αξρή έθδνζεο 

64. ΑΦΜ /ΚΦΚ 

65. Κσδηθφο ρψξαο 

65. λνκα ηνπ εκπνξεχκαηνο 

66. Πνζφηεηα πξντφλησλ (αξηζκφο ζπζθεπαζηψλ / αξηζκφο κνλάδσλ) 

67. Δπψλπκν, φλνκα, ζέζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ ηνπ αγνξαζηή ησλ 

αγαζψλ (παξαιήπηεο) 

68. Τπνγξαθή 

69. Ζκεξνκελία 

70. θξαγίδα 

 

 

3. Έγγξαθν κε ζηνηρεία ππνρξεσηηθήο επηζήκαλζεο 

Έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αιθννιηθφ ηίηιν ζε 

αηζπιηθή αιθνφιε, νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη αιθννινχρα πνηά πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζαρζνχλ θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ εθηεισληζκφ. Σν ξσζηθφ φλνκα ηνπ 

εγγξάθνπ είλαη: Zaklyučenie o spirtosoderžanii 

Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή είλαη ε Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δπνπηείαο γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ θαη ηελ Αλζξψπηλε Δπεκεξία = 

(Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο 

(Rospotrebnadzor) Vadkovskiy pereulok 18) θαη κπνξεί θαλείο λα δεηήζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν: +7 499 9732690. 

Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα ξσζηθά, ππνβάιιεηαη ζε έλα αληίγξαθν, ν 

ρξφλνο επεμεξγαζίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη ην ηέινο 

επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ην εξγαζηεξηαθφ ηεζη.Ηζρχεη κφλν γηα κία κφλν 

εηζαγσγή. 

Αμίδεη λα ηνληζζεί φηη: 

χκθσλα κε ηε ξσζηθή λνκνζεζία, ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

0,5% vol. αηζπιηθήο αιθνφιεο ή κεηνπζησκέλεο αιθνφιεο ζεσξνχληαη πξντφληα 

πνπ πεξηέρνπλ αιθνφιε. Οη εηζαγσγέο αηζπιηθήο αιθνφιεο, νηλνπλεπκαησδψλ 
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πνηψλ θαη αιθννινχρσλ πνηψλ επηηξέπνληαη κφλν κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ηεισλεηαθψλ ζεκείσλ εηζφδνπ. 

Αιθννινχρα πνηά κε αιθννιηθφ ηίηιν πνπ ππεξβαίλεη ην 9% vol. ππφθεηληαη ζε 

ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. 
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Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη: 

 

1. Δθαξκνγή 

2. Γηα ην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν αιθνφι 

3. λνκα ηεο εηαηξείαο 

4. Ννκηθή δηεχζπλζε 
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5. Κσδηθφο OKPO 

6. Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (INN) 

7. Αξηζκφο ηειεθψλνπ 

8. Δμ νλφκαηνο ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή (πιήξεο φλνκα) 

9. Γειψλεη φηη (φλνκα ηνπ πξντφληνο) 

10. Κσδηθφο TNVĖD 

11. Αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη εκεξνκελία 

12. (λνκα, δηεχζπλζε, ρψξα θαηαζθεπήο) 

13. Αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ξσζηθψλ πξνηχπσλ θαη δεηεί λα 

ζπλαρζεί ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν αιθνφι 

14. Πξφζζεηα δεδνκέλα: ρεκηθφ πεξηερφκελν ή άιια ζπκπιεξψκαηα ηεο 

ζχκβαζεο 

15. Γεληθφο δηεπζπληήο 

16. Κχξηνο ινγαξηαζκφ 

17. Ζκεξνκελία 

2. Έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ: 

1. Πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ 

2. Γείγκα ησλ εκπνξεπκάησλ 

 

4.Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 

Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν πνπ δειψλεη φηη ηα εηζαγφκελα πξντφληα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα θαη ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο (TRs) πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 

(EAEU). Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν απαηηείηαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ θαη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Ζ ξσζηθή νλνκαζία ηνπ εγγξάθνπ είλαη: Deklaratsiya 

sootvetstviya Evraziyskogo Ekonomicheskogo Soyuza. 

Ζ δήισζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εηζαγσγέα. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα εγγξαθεί ζε 

αλαγλσξηζκέλν ηλζηηηνχην. Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή φπνπ κπνξεί θαλείο λα 

επηθνηλσλήζεη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη ν Οκνζπνλδηαθφο Οξγαληζκφο 

Σερληθήο Ρχζκηζεο θαη Μεηξνινγίαο (Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Σερλνγλσζίαο θαη 

Μεηξνινγίαο, Leninskiy prospekt B-49, RU-119991 Μφζρα), ηειέθσλν: +7 499 

2360300.  
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Ζ δήισζε πξέπεη λα ζπληαρζεί ζηα ξσζηθά ζχκθσλα κε ην ελνπνηεκέλν έληππν 

αίηεζεο θαη λα ππνβιεζεί ζε δηαπηζηεπκέλν ίδξπκα καδί κε αίηεζε εγγξαθήο. Αμίδεη 

λα ηνληζζεί φηη κφλν έλα λνκηθφ πξφζσπν εγγεγξακκέλν ζηε Ρσζία κπνξεί λα 

ππνβάιεη ηε δήισζε θαη φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην πξσηφηππν. 

Ο ρξφλνο επεμεξγαζίαο ηεο εγγξαθήο είλαη πέληε εκέξεο θαη ην ηέινο επεμεξγαζίαο 

πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εηαηξεία ειέγρνπ θαη ηνλ ηχπν ηνπ πξντφληνο.Ζ πεξίνδνο 

ηζρχνο είλαη δέθα έηε, εθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο ζην TR. 

ια ηα έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο δήισζεο 

ζπκκφξθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο ηεο Δπξαζίαο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζην 

πξσηφηππν ή σο επηθπξσκέλν αληίγξαθν, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

Γηα ηα πξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθή αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο γηα ηα 

νπνία δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε ηζρχ θαλέλα TR, νη εηζαγσγείο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε είηε γηα εζληθή απφδεημε ζπκκφξθσζεο είηε γηα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ 

ΔΑΔΔ. Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο EAEU ηζρχεη ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο EAEU, ελψ ην εζληθφ πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε 

ζπκκφξθσζεο ηζρχεη κφλν ζηε ρψξα γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί.  
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Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη: 
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1. Δλνπνηεκέλν έληππν αίηεζεο γηα ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ 

απαίηεζε TR ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 

2.  Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 

3.  Λνγφηππν Δπξαζηαηηθήο ζπκκφξθσζεο (EAC) 

4.  Αηηψλ 

5.  Αληηπξνζσπεχεηαη απφ… 

6.  Γειψλεη φηη… 

7.  πκκνξθψλεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο 

8.  Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο έρεη εθπνλεζεί κε βάζε ηελ… 

9.  Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο 

10. Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο… 

11. απφ ... ζε ...  

12. Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα 

13. Πιήξεο φλνκα ηνπ αηηνχληνο 

14. Αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο 

Αξηζκφο EAEU 

15. Ζκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο 

(φλνκα, επσλπκία θαη επψλπκν ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιιεη 

ηελ αίηεζε) 

 

Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη θαζνξίδνληαη κεκνλσκέλα ζηηο ΣΠ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη νη 

δηάθνξνη ηχπνη πξντφλησλ. Δθηφο απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξαπάλσ δείγκα, ζπλήζσο πξέπεη λα πεξηθιείεηαη ην αθφινπζν έγγξαθν: 

 

1. Αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ αιινδαπνχ 

θαηαζθεπαζηή (θαηά πεξίπησζε) 
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