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Οικονομικό δελτίο 
Περιφέρεια
Κρασνοντάρ

Γενικά   
Πολιτική κατάσταση   
Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ έχει έκταση 76.000 km² και βρίσκεται στο Νότιο 
τμήμα της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 5,1 εκ. 
κατοίκους (3η θέση στην Ρωσία). Η πόλη Κρασνοντάρ (765.000 κάτοικοι) 
απέχει 1.539 χλμ. από τη Μόσχα και αποτελεί το διοικητικό κέντρο της 
Περιφέρειας. 
 
Πολιτικά δεδομένα 

Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ αποτελεί τμήμα του Ομοσπονδιακού 
Διαμερίσματος του Νότου, της οποίας ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι 
ο Γρικόριυ Ραπότα (από τον Οκτώβριο του 2007). 
 
Πρώτες ύλες 
Η Περιφέρεια είναι πολύ πλούσια σε φυσικό πλούτο, με κυριότερες τις 
δομικές πρώτες ύλες (μάρμαρο, ασβεστόλιθος, άμμος), καθώς και κάποια 
αποθέματα πετρελαίου (παραγωγή περίπου1,7 εκ. τόν. ετησίως, σε σύνολο 
480,5 δις τόν.) και φυσικού αερίου (3 δις m3 ετησίως, σε σύνολο 12,1 δις 
m3). Επιπλέον, σε όλη την Περιφέρεια λειτουργούν 3 διυλιστήρια. Εξάλλου, 
η Περιφέρεια είναι πλούσια σε μεταλλικό νερό (42 πηγές, εκ των οποίων οι 
17 είναι εκμεταλλεύσιμες). Τα δάση καταλαμβάνουν περισσότερο από 
1,5 εκ. εκτάρια (1/5 του εδάφους της Περιφέρειας) και αποτελούνται κυρίως 
από έλατα, βελανιδιές, πεύκα και άλλα κωνοφόρα. 
 

Γεωγραφία 
Β & ΒΑ: Περιφέρεια Ροστόβ 
Α: Περιφέρεια Σταβρόπολ  
Ν: Γεωργία & Δημοκρατία 
Καρατσάεβο-Τσερκέσσκαϋα  
Ν & Δ: Αζοφική & Μαύρη Θάλασσα 
(μήκος ακτογραμμής: 740 χλμ) 
 
Διαφορά ώρας (σε σχέση με την 
Ελλάδα): +1 ώρα  
 
Κλίμα 
Ηπειρωτικό γλυκό στο μεγαλύτερο 
μέρος, τροπικό προς τη Μαύρη 
Θάλασσα. 
 
Μέση θερμοκρασία 
Ιανουάριος: -5°C στα βουνά Ιούλιος: 
+13°C / +24°C  
 
Επίσημη ιστοσελίδα Περιφέρειας: 
http://admkrai.kuban.ru/ 
 
Διδυμοποιήσεις 
Με τη Γαλλία: 
Σότσι - Μεντόν  
Γκελεντζίκ - Ανγκουλέμ  
Τουάπσι - Αγκέν  
 
Με την Ελλάδα: 
Σότσι - Βόλος 

Επικοινωνίες – Μεταφορές 
Την Περιφέρεια διασχίζουν τρεις άξονες διεθνών οδικών μεταφορών και 
διαθέτει τους καλύτερους αυτοκινητόδρομους της Ρωσίας. Επίσης, η 
Περιφέρεια διεθέτει 4 αεροδρόμια στις πόλεις Κρασνοντάρ, Σότσι, Ανάπα 
και Εΰσκ (τα δύο πρώτα εκ των οποίων είναι διεθνή), τα οποία και 
εξασφαλίζουν την αεροπορική σύνδεση με το εσωτερικό αλλά και το 
εξωτερικό (υπάρχουν απευθείας συνδέσεις με την Αυστρία, τη Γερμανία, 
την Ελλάδα και την Ιταλία). Άλλο ένα αεροδρόμιο στην πόλη Γκελεντζίκ 
βρίσκεται σε στάδιο διαχείρισης. Η Περιφέρεια διαθέτει 8 λιμάνια και 
αποτελεί κόμβο των κυριότερων διασυνδέσεων με το Νότο της Ρωσίας. 
Παράλληλα, την περιοχή διασχίζουν πολλοί σημαντικοί αγωγοί ενώ έχουν 
προγραμματιστεί και πολλά έργα οικοδομών και υποδομών για το μέλλον. 
Είναι ενδεκτικό ότι οι μεταφορές εκρπροσωπούν το 13,5% του ΑΕΠ της 
Περιφέρειας. 
 

Οικονομικό Προφίλ   
Το ΑΕΠ της Περιφέρειας 
Κρασνοντάρ έφθασε τα 485 δις 
ρούβλια το 2006  (+7,1% σε σχέση 
με το 2005), ήτοι 2% του συνολικού 
ΑΕΠ της Ρωσίας. 
 
 

Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ ανήκει στις πλέον οικονομικά ανεπτυγμένες 
Περιφέρειες της Ρωσίας καθώς και σε αυτές με τις καλύτερες υποδομές. Η 
οικονομία της Περιφέρειας επωφελείται από τη γεωγραφική της θέση και το 
ευνοϊκό κλίμα. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας σημειώνει σημαντική αύξηση, 
κυρίως λόγω της αύξησης του πληθυσμού που καταφθάνει σε αυτήν από τις 
Δημοκρατίες του Β. Καυκάσου και τις όμορες περιοχές, και το γεγονός αυτό 
ευνοεί την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μεταξύ των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει η περιοχή είναι το υψηλό επίπεδο ρύπανσης του εδάφους, των 
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υδάτων και του περιβάλλοντος γενικότερα, καθώς και το έλλειμμα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρασνοντάρ διαθέτει κοινά 
σύνορα με την Αμπχαζία και τις ασταθείς περιφέρειες του Καυκάσου. 
 
Η τοπική οικονομία στηρίζεται κυρίως στη γεωργία,  η οποία 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 14% του ΑΕΠ. Η αγροτική παραγωγή της 
Περιφέρειας εξασφαλίζει κυρίως την επισιτιστική ασφάλεια της Ρωσίας. Το 
κλίμα της Περιφέρειας επιτρέπει την καλλιέργεια ρυζιού, καλαμποκιού και, 
σε μερικές περιοχές στα σύνορα της Μαύρης Θάλασσας, εσπεριδοειδών. Η 
καλλιέργεια καπνού είναι επίσης πολύ ανεπτυγμένη. Η Αζοφική Θάλασσα 
και οι ποταμοί της Περιφέρειας είναι πλούσια σε ψάρια. Ο 
αγροτοβιομηχνικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία 
και σε αυτόν απασχολείται περίπου το ¼ του ενεργού πληθυσμού. 
 

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της 
περιφέρειας είναι οι:   
 
− Rosneft-Krasnodarneftegaz 

(εξόρυξη πετρελαιοειδών)  
− Chernomortransneft (μεταφορά 
πετρελαιοειδών) 

− Kubangazprom (εξόρυξη και 
μεταφορά φυσικού αερίου)  

− Kubanenergo (παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης)  

− Novorossiyskiy Morskoy Torgoviy 
Port (εμπορικό λιμάνι στο 
Νοβοροσσίυσκ)   

− Agrokompleks (παραγωγή και 
επεξεργασία αγροτικών 
προϊόντων)  

− Tikhoretskiy (εργοστάσιο 
κρέατος) 

− Abrau-Durso (κρασιά- ποτά)  
− Novorostsement (παραγωγή 
τσιμέντου) 

 
Η περιφέρεια κατατάσσεται στην 1η 
θέση για ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων: 
 
Στην περιοχή του Κουμπάν 
συγκεντρώνεται η παραγωγή 
τσαγιού, το ¼ της παραγωγής 
δημητριακών (εκ των οποίων το 
80% είναι ρύζι) και το 1/3 της 
συνολικής παραγωγής ζάχαρης και 
φυτικών ελαίων της Περιφέρειας. 
 
Η αύξηση των κατασκευών 
κατοικιών,  δρόμων και άλλων  
υποδομών καθιστά την Περιφέρεια 
ελκυστική για πολλούς επενδυτές 
του τομέα εξόρυξης πρώτων υλών 
για δομικά υλικά.  

Η Βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 16,1% του ΑΕΠ. Η βιομηχανία 
στηρίζεται σε περίπου 8.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 700 είναι 
μεγάλες και μεσαίες. Η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε ανάπτυξη 16%, 
η οποία οφείλεται κυρίως στη δυναμική των επιχειρήσεων εξόρυξης πρώτων 
υλών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, οικοδομικές πρώτες ύλες).  Η βιομηχανία 
στηρίζεται στην παραγωγή δομικών υλικών, αλλά και στην επεξεργασία 
τροφίμων (κονσέρβες και έλαια). Η παραγωγή δομικών υλικών 
(τσιμέντου, γύφου, μπετόν, άμμου κλπ.) εξασφαλίζεται από περίπου  50 
επιχειρήσεις,  εκ των οποίων πολλές είναι εξαγωγικές. Η βιομηχανία 
τροφίμων είναι σημαντική, αφού η Περιφέρεια παράγει ζάχαρη, κονσέρβες 
κρέατος, γαλακτοκομικά, καραμέλλες βούτυρο, έλαια, οινοπνευματώδη 
ποτά, καφέ, καπνό κλπ. Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας παράγουν επίσης 
μηχανήματα και εξοπλισμό ιδιαίτερα στον τομέα των γεωργικών 
μηχανημάτων και στον εξοπλισμό για τη βιομηχανία πετρελαίου. 

 Tηλεπικοινωνίες  
Ο τομέας γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, παρόλο που εκπροσωπεί μόνο το 3% 
του ΑΕΠ. Ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών έφθασε τα 33,2 δις ρούβλια 
και έχει διπλασιασθεί σε 5 έτη. Ο κυριότερος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας 
είναι η εταιρεία Yuzhnaya Telekommunikatsionnaya Kompaniya με1,2 εκ. 
συνδρομητές. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται επίσης 
σημαντικά και η Περιφέρεια κατατάσεται μεταξύ των πρώτων από πλευράς 
συνδρομητών. 
 

 Τραπεζικός τομέας  
Η περιφέρεια  συγκεντρώνει 123 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Σε 
διάρκεια 3 ετών, το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων διπλασιάσθηκε και 
έφθασε τα €2,6 δις. Επίσης, και τα δάνεια αναπτύσσονται σημαντικά και 
έφθασαν 13 δις ρούβλια. 
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Στον τουρισμό απασχολούνται 
1.200 επιχειρήσεις, ικανές να 
υποδεχθούν πάνω από 220.000  
άτομα. Το 2006, πάνω απο 12 εκ. 
τουρίστες επισκέφθηκαν την 
Περιφέρεια    
Επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού του 
Κουμπάν:    
http://kurortkuban.ru  

Tουρισμός 
H περιοχή του Κουμπάν είναι από τις πλέον τουριστικές και κοσμοπολίτικες 
της Ρωσίας, δεδομένου ότι στις παράκτιες περιοχές της βρίσκονται τα 
κυριότερα παραθεριστικά κέντρα της Ρωσίας (Σότσι, Ανάπα, Γκελεντζίκ, 
Τουάπσι, Εΰσκ). Η Αζοφική Θάλασσα είναι επίσης η περιοχή με σημαντική 
προσέλευση τουριστών. Το κλίμα της περιοχής επιτρέπει τη διασκέδαση στη 
θάλασσα και στα βουνά. Παρόλα αυτά, η περιοχή υποφέρει από έλλειψη 
ξενοδοχείων σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ρωσίας. 
 

Εξωτερικές Οικονομικές Σχέσεις 

Το  2006,  το εξωτερικό εμπόριο της 
Περιφέρειας ανήλθε σε $4.497 εκ. 
(+55,5%, σε σχέση με 2005). 
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Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα των 
εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της Ρωσίας, δεδομένου ότι σε αυτή 
λειτουργούν τα μεγαλύτερα λιμάνια για τη μεταφορά πετρελαιοειδών 
(πόλεις Τουάπσι και Νοβοροσσίυσκ). 
 
Οι εξαγωγές της Περιφέρειας ανήλθαν σε $2.820 εκ. το 2006 (+82,4%), εκ 
των οποίων τα $2.528 εκ. (89,6%) αφορούσαν χώρες εκτός ΚΑΚ. Τα 
κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι τα ορυκτά (61%), τα καταναλωτικά 
αγαθά και οι πρώτες ύλες για παραγωγή προϊόντων (21%), τα μέταλλα και 
τα προϊόντα μετάλλων (9%), η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας (2,8%), οι 
μεταλλικές κατασκευές (2,8%) και, τέλος, τα χημικά προϊόντα (2,1%).  Οι 
κυριότεροι πελάτες της Περιφέρειας είναι η Tουρκία (17,6%), η Ιταλία 
(13,5%), η Γαλλία (9%) και η Ολλανδία (7%). 
 
Οι εισαγωγές της Περιφέρειας έφθασαν τα  $1.677 εκ. το 2006 (+24,6%), 
εκ των οποίων τα $1.502,2 εκ. (89,7%) προήλθαν από χώρες εκτός ΚΑΚ. Η 
Περιφέρεια εισάγει κυρίως τρόφιμα  (50% ή $ 834,1 εκ.), μεταλλικές 
κατασκευές (17,3% ή $ 291,2 εκ.), χημικά (10% ή $166,2 εκ.), μέταλλα και 
προϊόντα μετάλλων (8,3% ή $138,7 εκ.), κλωστουφαντουργικά προϊόντα και 
υποδήματαs (5% ή $83,5 εκ.) και ξυλεία (2,4% ή $40,8 εκ.). Κυριότεροι 
προμηθευτές της Περιφέρειας είναι η Βραζιλία (ζάχαρη, καφές, τσάι), η 
Tουρκία (τρόφιμα, χημικά, καταναλωτικά αγαθά), η Γερμανία (χημικά, 
εξοπλισμός και μηχανήματα), η Ιταλία (τρόφιμα, λιπάσματα), η Κίνα 
(καταναλωτικά αγαθά, έπιπλα, κλωστουφαντουργικά προϊόντα, εξοπλισμός) 
και η Γαλλία (σπόροι,μούστος, εξοπλισμός). Οι εισαγωγές από την 
Ουκρανία αφορούν κυρίως τρόφιμα και μηχανικές κατασκευές. 
 

Επενδύσεις 
Το “Πρόγραμμα 
Κοινωκοινοοικονομικής  
Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρασνοντάρ για την Περίοδο 2003-
2008” καθορίζει τους στόχους 
προτεραιότητας για τις επενδύσεις: 
αγροτοβιομηχανία και τουριμός, 
λιμενικές υποδομές, 
εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας 
και ενέργεια.  
 
Κλαδικές Εκθέσεις και Διεθνή 
Οικονομικά Forum:   
− Οικονομικό Forum του 

Κουμπάν  
www.forumkuban.com   

− Διεθνής Έκθεση Γεωργίας 
YugAgro. 

Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ 
συμμετέχει επίσης σε Εκθέσεις στο  
εξωτερικό, όπως η Πράσινη 
Εβδομάδα του Βερολίνου και το 

Η Περιφέρεια Κρασνοντάρ κατατάσσεται μεταξύ των Περιφεριών με τα 
υψηλότερα εισοδήματα καθώς και μεταξύ των 10 πρώτων Περιφερειών της 
Ρωσίας, όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων. Η περιοχή του 
Κουμπάν καταλαμβάνει την 6η θέση στη Ρωσική Ομοσπονδία σε θέματα 
όγκου επενδύσεων και την 3η θέση στις κατασκευές κατοικιών. 
 
Οι αρχές της Περιφέρειας υιοθέτησαν νομοθεσία με στόχο την προστασία 
και την εγγύσηση των επενδύσεων ρωσικής αλλά και αλλοδαπής 
προέλευσης. Ετσι, οι αλλοδαπές εταιρείες που επενδύουν στην Περιφέρεια 
μπορούν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, να απολαμβάνουν φορολογικά 
κίνητρα, προτιμησιακές συμφωνίες για καλλιέργεια εκτάσεων γης και άλλων 
πρώτων υλών καθώς και άλλες διευκολύνσεις και κίνητρα. Η πολιτική των 
τοπικών αρχών φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, δεδομένου ότι το 2006 το 
σύνολο των επενδύσεων αυξήθηκε κατα 60%. Περίπου 150 δις ρούβλια 
πραγματοποιήθηκαν στην προτεύουσα.   
 
Το 2006, οι Ξένες Επενδύσεις ανηλθαν σε $751,6 εκ. (1,6 φορές 
περισσότερο από το 2005) και κατευθύνονταν στους ακόλουθους τομείς: 
μεταφορές και επικοινωνίες (32,9%), βιομηχανίες μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, (24,1%), εμπόριο (20,2%), υγεία και 
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σαλόνι ακινήτων MIPIM στις 
Κάννες. 

κοινωνικές υπηρεσίες (5,8%) και γεωργία (4,5%). Οι κυριότεροι επενδυτές 
στην περιοχή είναι η Σλοβενία (23,3% επί του συνόλου),  η Κύπρος  
(14,6%), η Μεγάλη Βρεταννία, το Λουξεμβούργο και οι ΗΠΑ (περίπου 10% 
κάθε μία), η Γερμανία (7,4%), το Kaζαχστάν (6,5%), η Γαλλία (4,8%), η 
Νορβηγία και η Ελβετία (4% η κάθε μία). Μεταξύ των ξένων επενδυτών,  
σημειώνουμε τις εξής εταιρείες: Philip Morris Kuban (παραγωγή καπνού), 
Nestle-Kuban (τρόφιμα), Bonduelle (τρόφιμα), Cargill-Yug, KLAAS, 
Kubanskiy Gyps-Knauf και Tetra Pak. 
 
Παρουσία ξένων και ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή   
Οι ξένες επενδύσεις στην περιοχή είναι σημαντικές και το ενδιαφέρον 
ολοένα και εντείνεται. Όπως προαναφέραμε, ο τομέας τροφίμων 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και προσελκύει μεγάλες επιχειρήσεις όπως 
η Nestle-Kuban (τρόφιμα), η Bonduelle (τρόφιμα), η Cargill-Yug, η Tetra 
Pak, η Sucden (παραγωγή ζάχαρης) και η CECAB (γαλλικός 
συνεταιρισμός). Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, επίσης, και για τον τομέα του 
τουρισμού, ιδιαίτερα από γαλλικές αλλά και γερμανικές και ιταλικές 
εταιρείες.  
 
Σημειώνουμε ότι μερικές ξένες εταιρείες ενδιαφέρονται για την υλοποίηση 
έργων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 
2014, οι οποίοι πρόκειται να διοργανωθούν στο Σότσι. Άλλες εταιρείες 
ενδιαφέρονται για την αναμόρφωση του κέντρου της πόλης Κρασνοντάρ και 
για την ανακατασκευή και αναμόρφωση του λιμανιού του Νοβοροσσίυσκ. 
 
Μεταξύ των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην Περιφέρεια 
Κρασνοντάρ σημειώνουμε την VETHELLAS RUS, η οποία ασχολείται με 
την διανομή φαρμάκων για ζώα και με τη διαχείρηση μονάδων ζώων 
(ZENITH - εκμετάλλευση χοιροτροφείων). Διαφαίνεται, προς το παρόν 
τουλάχιστον και εν όψει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014, 
μεγάλο ενδιαφέρον από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την περιοχή. 
 

Επενδυτικές ευκαιρείες στην περιοχή 

Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών 
Ζωνών. 
 
Ανάπτυξη των υποδομών για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 2014.   
Σχέδιο “Σότσι 2014”: 313,9 δις 
ρούβλια,  εκ των οποίων το ήμισυ 
σχεδόν αφορά συμμετοχή του 
Ιδιωτικού τομέα. 
 
Πληροφορίες για την ανάπτυξη της 
Περιφέρειας σε Ομοσπονδιακό και 
Περιφερειακό επίπεδο:  
http://www.forumkuban.com/kk11.s 
html 
 
Πληροφορίες για επενδυτικά 
σχέδια:   
http://dips.kubangov.ru 
 

Στο μέλλον, αναμένεται ότι η Περιφέρεια Κρασνοντάρ θα αποτελέσει χώρο 
προσέλκυσης δημοσίων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε έργα τουριστικών 
υποδομών. Η ανακήρυξη της πόλης του Σότσι ως διοργανώτρια πόλη των 
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014 έδωσε νέες διαστάσεις στην 
ανάπτυξη της περιοχής, μέσω του Ομοσπονδιακού Προγράμματος 
“Ανάπτυξη της Πόλης Σότσι, για την Περίοδο 2006-2014”, το οποίο 
προβλέπει την κατασκευή υποδομών στη θάλλασα και τα βουνά καθώς και 
τον εκσυγχρονισμό, με τη στήριξη της Κυβέρνησης, των υποδομών 
μεταφορών και τουρισμού. Παράλληλα, η Κυβέρνηση αποφάσισε να 
δημιουργήσει στις παράκτιες περιοχές της Μαύρης θάλασσας 5 Ειδικές 
Οικονομικές Ζώνες (EΟΖ) τουριστικού χαρακτήρα, σε έκταση 1.500 
εκταρίων. Περίπου €1 δις θα δαπανηθούν από την Κυβέρνηση για την 
κατασκευή οδικού δικτύου, αεροδρομίων, κέντρων ηλεκτρικής ενέργειας 
καθώς και αγωγών. 
 
Υπάρχουν, επίσης, πολλά Ομοσπονδιακά και Περιφερειακά Προγράμματα 
ανάπτυξης της Περιφέρειας, τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν στο 
μέλλον και τα οποία αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό των κυριοτέρων 
τομέων της τοπικής οικονομίας και τους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και 
κοινωνικής προστασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της 
γεωργίας. Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές επιθυμούν την ανάπτυξη 
κοινοπραξιών (joint ventures) με ξένες επιχειρήσεις στους τομείς της 
κτηνοτροφίας, της γεωργίας, της αμπελουργίας, του τουρισμού και των 
κατασκευών.  
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Σχέσεις Ελλάδος-Περιφέρειας Κρασνοντάρ – Επενδυτικές Ευκαιρίες για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

Οφειλή ρωσικής πλευράς προς 
ΟΑΕΠ ύψους €1.803.017 

Προέρχεται από αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων της ρωσικής εταιρείας 
YugTelefonSvyaz προς την ελληνική Hellas Com. Το Διεθνές Διαιτητικό 
Δικαστήριο έχει αποφανθεί από 30.09.2005 υπέρ της ελληνικής πλευράς, 
αλλά η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις των διεθνών 
δικαστηρίων δεν έχουν ισχύ στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο 
ΟΑΕΠ, ως εγγυητής, έχει καταβάλει το ποσό των €1.803.017 στην ελληνική 
εταιρεία, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και έχει ενημερωθεί για 
τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να διεκδικήσει το ποσό από τη ρωσική 
πλευρά.  
 

Οφειλή ρωσικής πλευράς προς 
ΟΑΕΠ ύψους €472.622 

Θεωρείται ότι η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος δεν προέβη εγκαίρως στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση απαιτήσεών της έναντι της 
Krasnodarbank η οποία πτώχευσε το Μάιο του 2005. Ο ΟΑΕΠ, ως 
εγγυητής, έχει καταβάλει το ποσό των €421.000, συν τόκους υπερημερίας, 
στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Η απαίτηση εξόφλησης της οφειλής 
δεν δύναται πλέον να διεκδικηθεί. 
 

Παρά τις οφειλές της Περιφέρειας Κρασνοντάρ προς την Ελλάδα οι οποίες πηγάζουν από την εποχή της ΕΣΣΔ  και 
οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη  η ανάπτυξη της περιοχής: 

Σημαντική ανάπτυξη στην Περιοχή 

Όπως προαναφέραμε, η Περιφέρεια Κρασνοντάρ παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα, αφού συγκαταλέγεται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη, μετά τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Παράλληλα 
κατατάσσεται μεταξύ των 10 πρώτων Περιφερειών με τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες στον τομέα προσέλκυσης επενδύσεων. 
 

Σοβαρή παρουσία άλλων ξένων 
επιχειρήσεων 

Όπως προαναφέραμε στις περιοχή είναι εγκατεστημένοι πολλές ξένες 
επιχειρήσεις, όπως η Philip Morris, η Nestle, η Tetra Pac, η Class, η Knauff, 
η Bonduelle κ.λ.π, ενώ υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για διείσδυση νέων. 
 

Μεγάλες δυνατότητες 
δημιουργούνται μετά την 
κατοχύρωση της διοργάνωσης των 
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2014 στο Σότσι. 

Μετά την κατοχύρωση της διοργάνωσης των χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2014 στο Σότσι, διανοίγονται πολλές δυνατότητες στην 
περιοχή, τόσο στο πλαίσιο των υποδομών και έργων υποδομής, αλλά και 
στις εξαγωγές και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής και κοινοπραξιών. 
Εκτός πλαισίου Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματοποιύνται σημαντικά έργα 
υποδομής στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι είναι μία από τις κυριότερες 
Περιφέρειες, όσον αφορά στην ανάπτυξη νέων κτιρίων, κατοικιών, δρόμων, 
άλλων έργων υποδομής κλπ. 
 

Ο πλέον σπουδαίος Ρώσος 
επιχειρηματίας,  κ. Deripaska, 
κατάγεται από τη συγκεκριμένη 
Περιφέρεια. 

Ο κος Oleg Deripasca, ιδιοκτήτης της μεγάλης ρωσικής εταιρείας 
αλουμινίου RUSAL αλλά και άλλων εταιρειών, αποτελεί σημαίνον πρόσωπο 
για τη ρωσική οικονομία και κατάγεται από τη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 
 

Μεγάλες δυνατότητες διανοίγονται 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Κλέινοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Κρασνοντάρ 
παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Σήμερα, η θέση αλλά και η παρουσία της Ελλάδος στην Περιφέρεια είναι 
πολύ μικρή σε σχέση με τις πραγματικές προοπτικές που υπάρχουν. 
Εκτός του τομέα των εξαγωγών, όπου η παρουσία μας στην Περιφέρεια δεν 
είναι ισχυρή, τη στιγμή που άλλες χώρες (Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, 
Βραζιλία) παίζουν σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το 
ενδεχόμενο γενικότερης ισχυροποίησης της παρουσίας της χώρας μας. 
Η χώρα μας θα μπορούσε  να παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε τομείς όπως: 
- Κατασκευές 
- Τρόφιμα-γεωργία (αμπελουργία) 
- Τουρισμός 
- Ναυτιλία-μεταφορές (εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών 
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Νοβοροσσίυσκ) 
Η τεχογνωσία της χώρας μας στους τομείς αυτούς θα μπορούσε να 
συνεισφέρει πολλά στην δημιουργία παραγωγικών μονάδων αλλά και 
κοινοπραξιών. 
Για την ισχυρότερη διείσδυση στην Περιφέρεια απαιτούνται τα εξής: 

− διοργάνωση πολλών επιχειρηματικών αποστολών και προσκλήσεις 
αγοραστών–εισαγωγέων προϊόντων στην Ελλάδα 

− εκατέρωθεν συμμετοχή σε εκθέσεις 
− αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούν τα ανακοινωθέντα 

έργα υποδομής και τα έργα των χειμερινών Ολυμπικακών Αγώνων 
του Σότσι 

− αξιοποίηση του έντονου ελληνικού ομογενειακού στοιχείου της 
Περιφέρειας, εκπαίδευση ομογενών και μεταφορά τεχνογνωσίας κατά 
το γερμανικό πρότυπο: συγκέντρωση του ομογενειακού στοιχείου, 
επιλογή επαγγελματιών (μάνατζερ, λογιστές, δικηγόροι, 
εμπειρογνόμωνες) και αποστολή τους στην Ελλάδα για εκπαίδευση, 
επαναπατρισμός στη Ρωσία και τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις 
ελληνικών συμφερόντων, κατά το πρότυπο των γερμανικών Class, 
Knauff και Siemens.  
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Οικονομικό δελτίο Πόλη Σότσι
Γενικά   

Πληθυσμός  
Περίπου 400.000 άτομα ζουν στην πολυπολιτιστική πόλη Σότσι, η οποία 
συγκεντρώνει πάνω από 100 εθνότητες. Η πόλη βρίσεται στην Περιφέρεια 
Κρασνοντάρ, η οποία είναι η 3η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, με περίπου 5,1 εκ. κατοίκους. 
 
Τοποθεσία 

Στον ίδιο παράλληλο με τη Νίκαια της Γαλλίας, το Σότσι είναι γνωστό ως η 
“ρωσική ριβιέρα”. Στην περιοχή επικρατεί ήπιο κλίμα, ενώ διαθέτει άριστες 
παραλίες στη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερα στους πρόποδες της οροσειράς 
Κράσναϋα Πολυάνα. 
 
Κλίμα 
Το κλίμα που επικρατεί στην πόλη, αλλά και σε ακτίνα περίπου 50 χλμ από 
αυτή, είναι συνδυασμός μεσογειακού και ορεινού αλπικού. Η θερμοκρασία 
μπορεί να πέσει ως και τους 0ο C το χειμώνα, ενώ η μέση θερμοκρασία τον 
Ιούλιο κυμαίνεται στους 24ο C. 
 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Ο πρώην Δήμαρχος της πόλης, κ. Βίκτορ Κολοντυάζνιυ, θεωρείται ένας από 
τους πλέον επιτυχημένους Δημάρχους στην ιστορία της πόλης (είναι 
ενδεικτικό ότι υποστηρίχθηκε από το 70% του εκλογικού σώματος) καθώς 
και άριστός γνώστης των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων. Τον Απρίλιο 
του 2008, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της κοινοπραξίας Olimpstroy. 
Επίσης, από 01.01.2008 αρκετές αρμοδιότητες της Olimpstroy (π.χ. το 
δικαίωμα απαλλοτρίωσης εκτάσεων με στόχο την αξιοποίησή τους ενόψει 
των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014) έχουν μεταβιβασθεί στη 
Διοίκηση της πόλης. Μετά τη μετακίνηση του κ. Κολοντυάζνιυ, χρέη 
Δημάρχου εκτελεί ο κ. Βλαντίμιρ Αφανάσενκοβ, πρώην Αναπληρωτής 
Διοικητής της Περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο οποίος και προβλέπεται να τα 
ασκεί ως τις επόμενες δημαρχιακές εκλογές (Οκτώβριος 2008).  
 

Γεωγραφία 
Β & ΒΔ: Περιφέρεια Κρασνοντάρ 
Α: Περιφέρεια Σταβρόπολ  
Ν: Γεωργία 
Δ: Μαύρη Θάλασσα (μήκος 
ακτογραμμής: 740 χλμ) 
 
Διαφορά ώρας (σε σχέση με την 
Ελλάδα): +1 ώρα  
 
Κλίμα 
Γλυκό μεσογειακό 
 
Μέση θερμοκρασία 
Ιανουάριος: 0°C 
Ιούλιος: +24°C  
 
Επίσημη ιστοσελίδα: 
http://www.sochi-international.ru/ 
 
Διδυμοποιήσεις 
Με τη Γαλλία: 
Σότσι - Μεντόν  
 
Με την Ελλάδα: 
Σότσι - Βόλος 

Φυσικό περιβάλλον 
Η πόλη Σότσι διαθέτει περίπου 200.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και 
πάνω από 30.000 εκτάρια βοτανικών πκήπων και πάρκων.  
 
Εξάλλου, η πόλη διαθέτει ένα διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξασφαλίζει την 
αεροπορική της σύνδεση τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό 
(Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία). 
 

Στοιχεία για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014  

Η Επιτροπή των χειμερινών 
Ολυμπακών Αγώνων του 2014 
ορίσθηκε την 02.10.2007 

Η Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι οργανώθηκε σε σώμα 
την 02.10.2007. Πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο κ. Σιμόν Βάινστοκ 
ενώ, από τον Απρίλιο του 2008, καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο πρώην 
Δημαρχος της πόλης, κ Βίκτορ Κολοντυάζνιυ (17.04.2008). 
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Ο Νόμος για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων ψηφίσθηκε 
την 16.11.2007. 

Την 16.11.2007 η ρωσική Δούμα ψήφισε το Νόμο για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος προβλέπει και την προστασία των 
σημάτων των Αγώνων. 
 

Τρεις θεσμοί για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων 

Δημιουργία ολυμπιακών υποδομών 
Η θεσμική διάρθρωση της διοργάνωσης των χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2014 προβλέπει ένα Διοικητικό Συμβούλιο με ηγετικό ρόλο, 
την Οργανωτική Επιτροπή και την κοινοπραξία Olimpstroy. Η κοινοπραξία 
ιδρύθηκε μετά από ψήφιση σχετικού Νόμου, ο οποίος υπεγράφη από τον 
Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας την 30.10.2007. Κύρια διοικητικά 
όργανα της κοινοπραξίας είναι το Εποπτικό Συμβούλιο (ορίζεται από την 
Κυβέρνηση), το δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ορίζεται από το 
Εποπτικό Συμβούλιο) και ο Πρόεδρος (ορίζεται από την Κυβέρνηση). Τα 
κεφάλαια της κοινοπραξίας είναι τοποθετημένα στην Κεντρική Τράπεζα της 
Ρωσίας και σε άλλες ρωσικές εμπορικές τράπεζες. Σε αντίθεση με άλλους 
οργανισούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Olimpstroy διατηρεί το 
δικαίωμα ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών (νομικά πρόσωπα με διακριτή 
οικονομική διαχείριση) σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. 
 

 Δημιουργία των μεγαλύτερων εγκαταστάσεων  
Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του Σότσι θα είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου χειμερινού Αθλητικού 
Κέντρου της Ρωσίας, το οποίο θα βρίσκεται στα βουνά, και του Ολυμπιακού 
Χωριού, το οποίο θα βρίσκεται στους πρόποδες. Το Αθλητικό Κέντρο θα 
περιλαμβάνει ανοιχτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία 
και κέντρα διαμονής για τους αθλητές, βιομηχανικά κέντρα, προπονητήρια, 
Κέντρο Τύπου και Διοικητικό Κέντρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και μετά τη λήξη των αγώνων. 
 

 Στόχος των διοργανωτών είναι η δημιουργία πρότυπων Αθλητικών 
Κέντρων και ολυμπιακών χιονοδρομικών εγκαταστάσεων (αλπικό σκι, 
σλάυντινγκ, άλματα), τα οποία θα είναι τα καλύτερα στην ανατολική 
Ευρώπη και την Ασία. 
 

 Επιλογή των καλύτερων συνεργατών 
Η Οργανωτική Επιτροπή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι 
2014 έχει ήδη αναπτύξει και εκτελέσει, κατά το μεγαλύτερο μέρος, 
διαγωνισμούς που προσέφεραν και θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τις 
ρωσικές και τις ξένες επιχειρήσεις, με σκοπό την υλοποίηση των  
αρτιότερων χειμερινων Ολυμπιακών και Παραολυμπικών έργων. 
 

 Επσκέψεις της Οργανωτικής Επιτροπής του Σότσι στο 
εξωτερικό 
Με σκοπό την απόκτηση εμπειριών, η Οργανωτική Επιτροπή των 
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι πραγματοποίησε επισκέψεις 
στον Καναδά (Βανκούβερ), τη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο) και την Κίνα, 
ενώ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις Διεθνείς Ολυμπιακές Επιτροπές 
IOC και IPC. 
 

 Κατασκευή Ολυμπιακού Πάρκου 
Το Ολυμπιακό Πάρκο του Σότσι θα είναι το πρώτο στην ιστορία των 
χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διαθέτει Ολυμπιακό Χωριό για τη 
διαμονή των αθλητών, των επισήμων της ΔΟΕ, της Ολυμπιακής Επιτροπής 
της Ρωσίας και όλων των Ομοσπονδιών. Παράλληλα, θα διαθέτει το κυρίως 
Ολυμπιακό Στάδιο, παγοδρόμια, κέντρο εκδηώσεων, προπονητήρια, Κέντρο 
Τύπου κλπ. 
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 Εγκαταστάσεις Αλπικού Σκι 

Οι εγκαταστάσεις του αλπικού σκι θα βρίσκονται στην οροσειρά Κράσναϋα 
Πολυάνα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 40 λεπτών από την 
παραλία του Σότσι. 
 

 Παγοδρόμια  
Θα βρίσκονται στην περιοχή της κοιλάδας Ιμερετίνσκαϋα, στην πόλη και 
κοντά στην παραλία. 
 

 Οδικές Υποδομές 

Η περιφερειακή οδός του Σότσι θα είναι ένας δρόμος μήκους 59km, ο 
οποίος θα συνδέει όλες τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις μεταξύ τους, αλλά και 
με το Ολυμπιακό Χωριό, το κεντρικό στάδιο, το σταδίου εκδηλώσεων και τα 
παγοδρόμια. Επίσης, τα σχέδια προβλέπουν την κατασκευή σήραγγας που 
θα συνδέει την παραλία, μέσω του κέντρου της πόλης, με την οροσειρά 
Κράσναϋα Πολυάνα. 
 

 Υποδομές Διεθνών Μεταφορών 
Ο Διεθνής Αερολιμένας του Σότσι υποδέχεται 1,5 εκ. άτομα ετησίως και η 
κατασκευή νέου αεροδρομίου θα αυξήσει την ικανότητα κατά 1.300 
ταξιδιώτες από το εσωτερικό και 2.500 ταξιδιώτες από το εξωτερικό, ανα 
ώρα. 
 

 Διαμονή Αθλητών 
Το Ολυμπιακό Χωριό θα περιλαμβάνει 1.600 δωμάτια στο Ολυμπιακό 
Χωριό και 1.400 δωμάτια στο Υπο-ολυμπιακό Χωριό στο βουνό. Όλες οι 
εγκαταστάσεις θα είναι 4 αστέρων. 
 

 Διαμονή Αποστολών 
Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ρωσίας, η αντιπροσωπεία της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής και οι εθνικές αντιπροσωπείες θα καταλύσουν κοντά 
στους ξενώνες των αθλητών. 
 

 Χωρητικότητα ξενοδοχείων 
Το Σότσι διαθέτει σήμερα 28.000 δωμάτια ενώ, μέχρι την έναρξη των 
Ολυμπιακών Αγώνων, αναμένεται να διαθέτει πάνω από 57.000 δωμάτια. 
 

 Τα κυριότερα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι: 

− Το Ολυμπιακό Στάδιο, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια 
των αγώνων και θα διαθέτει 40.000 θέσεις, θα είναι σκεπαστό και θα 
διαθέτει 60 σουίτες. Μετά τους αγώνες, θα χρησιμοποιηθεί από την 
εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για τη διεξαγωγή αγώνων. 

− Το Στάδιο “Μέταλ Πλάζα”, στο οποίο θα γίνεται η απονομή 
μεταλλίων, θα έχει ικανότητα 40.000 θέσεων (30.000 καθίσματα και 
10.000 όρθιοι) και θα βρίσκεται κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην 
παραλία. 

− Το ¨Μπολσόυ Άυς Παλάς”, στο οποίο θα πραγματοποιούνται 
αγωνίσματα χόκεϊ επί πάγου και, μετά τους αγώνες, θα λειτουργήσει 
ως πολυλειτουργικό αθλητικό κέντρο και χώρος συναυλιών και 
διασκέδασης. Θα διαθέτει περίπου 12.000 θέσεις και θα βρίσκεται 
κοντά στο Προπονητήριο. 

− To “Μάλιυ Άυς Παλάς”, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 
αγωνίσματα χόκεϊ επί πάγου και θα βρίσκεται κοντά στο 
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Προπονητήριο. 
− To “Ολίμπικ Όβαλ”, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν αγωνίσματα 

παγοδρομίας ταχύτητος και θα διαθέτει 8.000 θέσεις. Μετά τους 
αγώνες, θα χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος και προπονητήριο. 

− Το “Ολυμπιακό Κέντρο Παγοδρομίας”, στο οποίο θα 
πραγματοποιηθούν αγωνίσματα παγοδρομίας και θα διαθέτει 12.000 
θέσεις. 

− Το ¨Ολυμπιακό Κέντρο Κέρλινγκ”, στο οποίο θα διεξαχθούν 
αγωνίσματα κέρλινγκ και, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα 
χρησιμοποιηθεί ως προπονητήριο για την προετοιμασία αθλητών 
ενόψει Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Θα διαθέτει 
3.000 θέσεις. 

− Το “Ρωσικό Εθνικό Kέντρο Σλάυντινγκ”, στο οποίο θα 
πραγματοποιηθούν αγωνίσματα σλάυντινγκ και θα διαθέτει 11.000 
θέσεις. Μετά τους αγώνες θα χρησιμοποιηθεί ως ορεινό 
προπονητήριο. 

− Το “Αλπικό Κέντρο Ρόζα Χούτορ”, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 
αγωνίσματα αλπικού σκι και θα διαθέτει 15.000 θέσεις. 

− Η “Κορυφογραμή Ψεχάκο” για τους αγώνες δίαθλου και ορεινού 
σκι. Θα διαθέτει εγκαταστάσεις χωρητικότητας 20.000 ατόμων, για το 
δίαθλο, και 16.000 ατόμων για τα αγωνίσματα του ορεινού σκι. 

− Το ¨Ορεινό Συγκρότημα Άλπικα” για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων 
σκι, με χωρητικότητα 14.000 θέσεων. Μετά τους αγώνες, θα 
χρησιμοποιηθεί ως χιονοδρομικό κέντρο 

− Το “Ρωσικό Εθνικό Κέντρο Αλμάτων Σκι”, στο οποίο θα 
πραγματοποιηθούν τα αντίστοιχα αγωνίσματα και το οποίο θα έχει 
χωρητικότητα 17.000 θέσεων. Μετά τους αγώνες, ο χώρος θα 
χρησιμοποιηθεί σαν προπονητήριο. 

 
 
 


