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O ταλαντούχος (δισεκατοµµυριούχος) 

κύριος Ροµάν Αµπράµοβιτς και η οµάδα του η Chelsea! 
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Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευµένων 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που 

δραστηριοποιούνται σήµερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. 

 

Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και 

αποτίµησης εταιριών, µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και µελέτης όλων των 

χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι 

συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή εµπειρία στο χώρο της εγχώριας και 

διεθνούς οικονοµίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, µε 

παράλληλη εξειδίκευση στους τοµείς της ανάλυσης και αποτίµησης εισηγµένων και µη 

εταιριών. 
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  Αύγουστος 2006 

 

 

Ροµάν Αµπράµοβιτς 
 

Business and (Sports) Pleasure 
 

 

 
             Ελπίδα Μηναδάκη    (*) 

 

 

 

Και το όνοµα αυτού, Ρόµαν Αρκάντιεβιτς Αµπράµοβιτς. Για κάποιους, αυτό το 

όνοµα ταυτίζεται µε την Chelsea, τη µεγαλύτερη ποδοσφαιρική οµάδα και το 

καµάρι της Μεγάλης Βρετανίας. Για κάποιους άλλους είναι συνώνυµο µε τη 

δολοπλοκία, τη µαφία και το ξέπλυµα χρήµατος. Κατηγορίες που ενδεχοµένως να 

ευσταθούν εφόσον κατάφερε να γίνει δισεκατοµµυριούχος σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα. Παρόλα αυτά, το «πόθεν έσχες» του παραµένει ακόµα ένα µυστήριο µε 

πολλές εικασίες αλλά καµία ακράδαντη απόδειξη. Το σίγουρο είναι πάντως, ότι ο 

Αµπράµοβιτς έχει καταφέρει να τραβάει συνεχώς τη δηµοσιότητα, πότε ως 

φιλόδοξος Πρόεδρος της Chelsea, πότε ως ένας από τους πιο νέους και πλούσιους 

επιχειρηµατίες στον κόσµο και πότε ως κυβερνήτης µε έντονη πολιτική και 

κοινωνική δράση. Μάλιστα, η εφηµερίδα Sunday Times τον κατατάσσει ως τον 

δεύτερο πιο πλούσιο άντρα της Μεγάλης Βρετανίας µε περιουσία που ξεπερνάει 

τα 10.800 εκατοµµύρια λίρες ενώ τον Μάρτιο του 2006  διεκδίκησε τον τίτλο του 

πιο πλούσιου Ρώσου στο Περιοδικό Forbes και ταυτόχρονα, του 11ου πιο 

πλούσιου ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσµο. Και όλα αυτά πριν κλείσει τα 40 του 

χρόνια! 

 

 

Το φτωχό αγόρι από τη Ρωσία 

 

Ο Ροµάν Αµπράµοβιτς γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1966 στο Σάρατοβ της 

Ρωσίας και είναι Ρωσο-εβραϊκής καταγωγής. Το γεγονός ότι διαθέτει πολλές 

επιχειρήσεις στο Ισραήλ, αποδεικνύει τις έντονες εβραϊκές καταβολές του. Όταν 

έχασε τη µητέρα του ήταν µόλις 18 µηνών ενώ ο πατέρας του σκοτώθηκε σε ένα 

ατύχηµα κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε οικοδοµή, όταν ο Ρόµαν ήταν 

τεσσάρων ετών. Έτσι, ανέλαβε την κηδεµονία του ο θείος του που ζούσε την 

περιοχή Κόµη και λίγο αργότερα, ένας δεύτερος θείος του στη Μόσχα. Το 

περιβάλλον στο οποίο µεγάλωσε ήταν πολύ αυστηρό και τα παιδικά του χρόνια 
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αρκετά δύσκολα. Στη συνέχεια, σπουδάζει Βιοµηχανική Σχολή στη περιοχή Ούτα 

και αµέσως µετά κατατάσσεται στο Σοβιετικό Στρατό. Από το 1991, είναι 

παντρεµένος για δεύτερη φορά µε την Ίρινα, πρώην αεροσυνοδό των Ρωσικών 

Αερογραµµών Aeroflot, την οποία γνώρισε σε µία από τις πτήσεις του. Έχουν µαζί 

πέντε παιδιά ενώ ο Ροµάν έχει ένα ακόµα γιο από τον πρώτο του γάµο. 

 

Ο «βίος και η πολιτεία» του Ροµάν 

 

Ο Αµπράµοβιτς ξεκινάει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα στις αρχές του 

’80, κατά την περίοδο της Πρωθυπουργίας του Σοβιετικού Μιχαήλ Γκορµπατσώφ, 

ο οποίος επιτρέπει για πρώτη φορά, το «άνοιγµα» µικρών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων. Μέσα σε διάστηµα τριών ετών (1992-1995), ο Ροµάν ιδρύει πέντε 

εταιρίες µε αντικείµενο τις αγοραπωλησίες πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Τον 

Ιούλιο του 1992, η Αναπληρώτρια ∆ικαστική Αρχή της Μόσχας κατηγορεί τον 

Αµπράµοβιτς για απάτες και παράνοµη µεταφορά πετρελαίου από επιχείρηση της 

Ούτα αξίας 40.000 ρούβλιων. Σύµφωνα µε τη δικαστική έρευνα, ο Ροµάν 

µετέφερε πετρέλαιο µε πλαστά έγγραφα στην πόλη Ρίγκα, µε την πρόφαση ότι θα 

το πουλούσε στο Στρατό.  Τελικά, τα στοιχεία αποδεικνύονται ελλιπή και ο 

Αµπράµοβιτς αθωώνεται. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος της περιουσίας του, ο Ροµάν το αποκτάει τις αρχές ’90, χάρη 

στο πρόγραµµα ιδιωτικοποίησης κρατικών εταιριών του τότε Πρωθυπουργού 

Μπόρις Γιέλτσιν, µε τον οποίο διατηρούσε στενές οικογενειακές σχέσεις. Είναι 

γνωστό µάλιστα, ότι ο Γιέλτσιν είχε αναλάβει την προστασία του Ροµάν από 

οποιεσδήποτε κατηγορίες εγκληµατικών δραστηριοτήτων εις βάρος του. Στη 

συνέχεια, µε την βοήθεια του συνεργάτη του Γιέλτσιν, Μπόρις Μπερεζόφσκι 

κατορθώνει να αποκτήσει το µεγαλύτερο µερίδιο της εταιρίας πετρελαίου Sibmeft, 

από τις πιο σηµαντικές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Οι φήµες για ανάµειξή του στη 

µαφία οργιάζουν εφόσον και ο Μπερεζόφκι είχε στενές σχέσεις µε τη  Ρώσική 

µαφία και πολλές απάτες στο ενεργητικό του.  

 

Η αυτοκρατορία του Ροµάν και το έργο του ως κυβερνήτης 

 

Ο Αµπράµοβιτς αποδεικνύεται ένας πολύ έξυπνος, φιλόδοξος και πολύ καλά 

δικτυωµένος επιχειρηµατίας και η αυτοκρατορία του µεγαλώνει όλο και 

περισσότερο. Σύντοµα, αποκτάει ένα µεγάλο µερίδιο από την δεύτερη µεγαλύτερη 

επιχείρηση αλουµινίου της Ρωσίας. Στο µεταξύ, µαζί µε τον στενό του συνεργάτη 

Μπερεζόφκι πωλούν ένα µεγάλο µέρος των µετοχών τους στο κράτος, 

διεκδικώντας έτσι, σηµαντικά ποσά δανείων. 

 

Το 2000 εκλέγεται κυβερνήτης της Τσουκότκα, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον 

διεφθαρµένο Αλεξάντερ Ναζάροφ. Μετά την εκλογή του, αρχίζει να επενδύει 

εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια στην αναβάθµιση της πόλης, µε την 

κατασκευή πανεπιστηµίων, σχολείων, νοσοκοµείων, ξενοδοχείων καθώς και τον 

εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου της περιοχής. Το πιο «επιτυχηµένο» του έργο 
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όµως, είναι η δικαιολόγηση των υπέρογκων φόρων της εταιρίας του Sibneft, µέσω 

της επένδυσης µεγάλων χρηµατικών ποσών για την αναβάθµιση της πόλης αλλά 

και άλλων γειτονικών χωριών. Παράλληλα ως κυβερνήτης, αποκτάει τον απόλυτο 

έλεγχο εκµετάλλευσης πετρελαίου της περιοχής. Ακολουθεί η βράβευσή του ως 

ευεργέτης της Τσουκότκα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας για την 

καθοριστική συµβολή του στην οικονοµική ανάπτυξη της πόλης. 

 

O Ροµάν “σκοράρει” µε την εξαγορά της Chelsea! 

 

To 2003 o Ροµάν, έχοντας απλώσει παντού πλέον τα πλοκάµια του, εισχωρεί και 

στον χώρο του ποδοσφαίρου µε την εξαγορά της Βρετανικής Οµάδας Chelsea. 

Μία από τις πιο σηµαντικές επιχειρηµατικές του κινήσεις, την οποία είχε 

µελετήσει πολύ καλά, πριν πάρει την οριστική του απόφαση. Και σύντοµα 

δικαιώθηκε. Γιατί, η εξαγορά της πιο ιστορικής και αγαπητής οµάδας της 

Μεγάλης Βρετανίας, όχι µόνο αύξησε τα κέρδη του αλλά και την δηµοτικότητά 

του στο ευρύτερο κοινό. Πολλοί µάλιστα, τον αναγνωρίζουν απλά ως Πρόεδρο 

της Chelsea. Υπήρχαν βέβαια και αρκετοί που δεν είδαν µε καλό µάτι την 

ιδιοκτησία µίας µεγάλης βρετανικής οµάδας από έναν Ρώσο επιχειρηµατία και 

αποκαλούσαν ειρωνικά την οµάδα, «Chelski», τονίζοντας τη ρώσικη κατάληξη. 

Σε σύντονο χρονικό διάστηµα, κατορθώνει να ξεπληρώσει το χρέος της οµάδας το 

οποίο ανερχόταν στα 80 εκατοµµύρια λίρες και να εξασφαλίσει µεγάλα δάνεια και 

εισφορές. 

 

Παράλληλα, επενδύει µεγάλα χρηµατικά ποσά στην εµπορική ανάπτυξη της 

Chelsea, κατορθώνοντας τον πρώτο κιόλας χρόνο να κατακτήσει τη 2η θέση στο 

Premiership των καλύτερων και πιο οικονοµικά αναπτυσσόµενων οµάδων στο 

κόσµο, όταν τον προηγούµενο χρόνο κατείχε την 4η θέση. Κατά περιόδους 

βέβαια, ο Ροµάν έχει κατηγορηθεί ότι διακυβεύει την οικονοµική κατάσταση της 

οµάδας εφόσον επενδύει πάντα στους πιο ακριβούς παίκτες. Μία από αυτές τις 

περιπτώσεις, ήταν η εξαγορά του Glen Johnson, πρώην παίχτη της Οµάδας West 

Ham United, µε το ποσό των 12,5 εκατοµµυρίων λιρών. 

 

Το 2005, ήταν µια δύσκολη χρονιά για την Chelsea. Υπολογίζεται µάλιστα, ότι θα 

χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια για να ανακάµψει τελείως οικονοµικά. 

Αυτό βέβαια, δεν εµποδίζει την καλή της πορεία και την ακόµα καλύτερη εξέλιξή 

της στο µέλλον. Σε αυτό που συµφωνούν φίλοι και εχθροί του Ραµόν, είναι ότι ο 

Πρόεδρος της Chelsea δεν προσβλέπει µόνο επιχειρηµατικά στην οµάδα αλλά 

λατρεύει το ποδόσφαιρο. Κάτι που αποδεικνύεται αφού δεν λείπει ποτέ από αγώνα 

και εκφράζει έντονα τα συναισθήµατά του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Άλλωστε, από το 1905, τη χρονιά που ιδρύθηκε, η Chelsea κατέχει στο ενεργητικό 

της δεκάδες νίκες, έπαθλα και φανατικούς οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσµο. Η 

κορύφωσή της ήρθε το 1989 µε την κατάκτηση του Πανευρωπαικού 

Πρωταθλήµατος και την αρχή µιας νέας λαµπρής πορείας. 
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Τον Μάρτιο του 2004, οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις Sibneft υπογράφουν τριετές 

συµβόλαιο χορηγίας της Ρώσικης Οµάδας CSKA Moscow. Τα στελέχη της 

εταιρίας δηλώνουν ότι ο Ροµάν δεν είχε απολύτως καµία ανάµειξη σε αυτό και 

ήταν αποκλειστικά, απόφαση της ∆ιοίκησης. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι ενδεχοµένως να ήταν µια κίνηση του Αµπράµοβιτς ως 

απάντηση σε όσους τον κατηγορούσαν για αντιπατριώτη. Όσοι ξέρουν τον Ροµάν 

πάντως, γνωρίζουν καλά το πάθος του για την Chelsea. Ακόµα όµως και να ήθελε 

να αναµειχθεί σε κάποια άλλη οµάδα, δεν θα µπορούσε, βάσει των κανόνων της 

UEFA που απαγορεύουν την ιδιοκτησία πάνω από µίας οµάδας. 

 

Τα χόµπι του Ροµάν 

 

Εκτός από το ποδόσφαιρο, ο Ροµάν είναι φανατικός οπαδός της Formula1. 

Ύστερα από την τελευταία συνάντησή του στο Grand Prix του Μονακό µε το 

µεγάλο αφεντικό της Formula1 Bernie Ecclestone, αυξάνονται οι φήµες για 

επένδυση του δισεκατοµµυριούχου επιχειρηµατία σε κάποια οµάδα της F1. 

 

 Ο ίδιος έχει στην ιδιοκτησία του ένα αγωνιστικό αµάξι F1, αξίας 285.000 λιρών, 

το δεύτερο πιο ακριβό αγωνιστικό αυτοκίνητο που πωλήθηκε στη Μεγάλη 

Βρετανία. Οι υψηλές ταχύτητες και η έντονη ζωή είναι όπως φαίνεται στο αίµα 

του Αµπράµοβιτς. Αφού κατέκτησε γη, κατακτάει και ουρανό µε το ιδιωτικό του 

αεροπλάνο τύπου Boeing 767, γνωστό και ως «The Bandit» (Συµµορίτης). Κι αν 

νοµίζετε πώς «καλύπτεται» στον αέρα µόνο από αυτό, κάνετε λάθος. Άλλωστε, 

ένα δεν είναι ποτέ αρκετό. Ο Αµπράµοβιτς έχει στην κατοχή του µια σειρά από 

ελικόπτερα για τα επαγγελµατικά του ταξίδια. Ειδικά, για τις συχνές περιπτώσεις 

που η αγαπηµένη του οµάδα Chelsea, τον καλεί κοντά της. 

 

Η ζωή του Ροµάν είναι γεµάτη δόξα, φήµη και… φήµες. Ένας µυστηριώδης 

άντρας µε πολλά ταλέντα και πολλά «κρυµµένα» χαρτιά. To µόνο που µπορεί να 

πει κανείς µε σιγουριά, είναι ότι ο Ροµάν Αµπράµοβιτς, ο ιδιοκτήτης της πιο 

διάσηµης οµάδας στον κόσµο, ξέρει να «σκοράρει» εντός και εκτός γηπέδων! 

 

 

(*)  Κειµενογράφος - Στέλεχος ∆ιαφηµιστικής Αγοράς 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 

 
 

 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 

ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 

απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 

πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 

του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 

πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 

στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 

ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 

οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 

ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 

µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 

IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 

σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 

και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 

αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 

µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 

µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 

µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 

δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 

εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 

συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 

διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 

πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 

των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 

διακυµάνσεις των τιµών. 

 

Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 

δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 

εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 

την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 

συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 

δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 

προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 

και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 

συµπεριφοράς. 

 

Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 

Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 

αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 

επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 

καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 

διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 

συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 

ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 

έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 

 
 

 

 

 


