
 
Διεθνές Φόρουμ για την πάταξη της 

παράνομης διακίνησης γουναρικών 

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τ.ε,. 

πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το Διεθνές 

Φόρουμ «Μέτρα για την πάταξη της 

παράνομης διακίνησης γουναρικών στην 

επικράτεια της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης», που αποτέλεσε συνδιοργάνωση 

των ρωσικών κλαδικών φορέων «Ένωση 

Γούνας Ρωσίας» και «Ομοσπονδία Εταιρειών 

Λιανικής Εμπορίας». Το Φόρουμ, στο οποίο 

συμμετείχε ο Υφυπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. 

Viktor Evtukhov, είχε ως ομιλητές 

υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ρωσικής 

διοίκησης από το Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Τελωνείων και το παρακολούθησαν 

εκπρόσωποι των κλαδικών φορέων και της 

επιχειρηματικής κοινότητας, τόσο από τα 

κράτη-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης, όπως η Ρωσία, το Καζαχστάν και η 

Λευκορωσία, όσο και από τους κυριότερους 

διεθνείς προμηθευτές, όπως η Ελλάδα, η Κίνα 

και η Τουρκία. 

 

Από ελληνικής πλευράς, στο Φόρουμ, εκτός 

του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας, συμμετείχαν 

εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Γούνας (κ. Δημ. Κοσμίδης, Πρόεδρος, κ. Νικ. 

Παναγιώτου, Δ/νων Σύμβουλος) και 

επιχειρηματίες. 

Βασικό αντικείμενο του Φόρουμ αποτέλεσαν 

τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει η 

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Ε.Ο.Ε.), από 

την 1η Απριλίου 2016, με στόχο την πάταξη 

της παράνομης διακίνησης αγαθών στην 

επικράτειά της. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε 

ότι, σύμφωνα με στοιχεία έτους 2014, περί το 

40% επί του συνόλου των εισαγωγών στην 

επικράτεια της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης αντιστοιχεί σε παρανόμως 

διακινούμενα καταναλωτικά αγαθά. Στη δε 

Ρωσική Ομοσπονδία, ο όγκος κυκλοφορίας 

(τζίρος) των παρανόμως εισηγμένων αγαθών 

το 2014 ανήλθε σε 1 τρισ. ρούβλια 

(περισσότερα από 16 δισ. ευρώ).  

Γι αυτό το λόγο, με το Διάταγμα της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής υπ’ 

αριθ. 28 από 28.05.2015, οι επικεφαλής των 

κρατών-μελών της Ε.Ο.Ε. αποφάσισαν την 

επεξεργασία πιλοτικού προγράμματος 

καταπολέμησης του φαινομένου. Το πιλοτικό 

πρόγραμμα αρχικά θα αφορά αποκλειστικά τα 

γουναρικά (κωδικός συνδυασμένης 

ονοματολογίας 43.03), και η συμφωνία για την 

έναρξη εφαρμογής του υπεγράφη στις 

08.09.2015 από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, 

την Αρμενία και την Κιργιζία, ενώ εκκρεμεί η 

υπογραφή από το Καζακστάν.  

Η κεντρική ιδέα του προγράμματος εστιάζεται 

στην προσθήκη ειδικής ετικέτας ηλεκτρονικής 

σήμανσης επί του προϊόντος, η οποία θα 
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περιέχει αναλυτική περιγραφή της 

προέλευσης και των χαρακτηριστικών του. Η 

σήμανση των προϊόντων, τόσο των 

εισαγόμενων, όσο και των εγχώριων, θα είναι 

υποχρεωτική, προκειμένου αυτά να 

μπορέσουν να κυκλοφορήσουν νομίμως στο 

έδαφος της Ε.Ο.Ε. Σε περίπτωση που 

εντοπίζονται προϊόντα χωρίς σήμανση, αυτά 

θα κατάσχονται και ενδεχομένως θα 

καταστρέφονται, ωστόσο μένει ακόμα να 

καθοριστεί η συγκεκριμένη διαδικασία που θα 

ακολουθείται. Η σήμανση των προϊόντων θα 

γίνεται με την χρήση τεχνολογίας 

ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency 

Identification – RFID), την οποία χρησιμοποιεί 

ήδη η Λευκορωσία. 

Περί τα τέλη του έτους αναμένεται να έχουν 

οριστικοποιηθεί τα περισσότερα θέματα για 

την εφαρμογή του ανωτέρω πιλοτικού 

προγράμματος, όπως η μέθοδος παραγωγής 

της ειδικής ετικέτας, η μέθοδος τοποθέτησης 

στο προϊόν, καθώς και οι μεταβατικές 

διατάξεις για προϊόντα που θα έχουν εισαχθεί 

πριν την έναρξη ισχύος των μέτρων.  

Πρόθεση του νομοθέτη είναι να επιμεριστεί η 

ευθύνη και το κόστος της μη συμμόρφωσης, 

τόσο στον παραγωγό και τον εισαγωγέα, όσο 

και στον πωλητή λιανικής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του 

μέτρου. Στόχος του προγράμματος είναι η 

καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και 

της επακόλουθης φοροδιαφυγής, η επίτευξη 

πιο ισορροπημένης κατανομής των 

φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και η 

προστασία των καταναλωτών, η οποία 

προκύπτει από τον έλεγχο της νομιμότητας 

του προϊόντος και την αύξηση της ασφάλειάς 

του για το καταναλωτικό κοινό. 

Οι εκπρόσωποι του κλάδου της γούνας 

επιχείρησαν μια πρώτη εκτίμηση των 

ενδεχομένων επιπτώσεων από την εφαρμογή 

του μέτρου. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους 

της Ομοσπονδίας, το μέτρο δεν επηρεάζει ένα 

σημαντικό μέρος των ελληνικών πωλήσεων 

γούνας στη Ρωσία, οι οποίες 

πραγματοποιούνται απ’ ευθείας από τον 

Έλληνα έμπορο στον Ρώσο καταναλωτή 

εντός Ελλάδας. Επιπλέον, δεδομένου ότι το 

μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί οριζόντια σε 

όλα τα προϊόντα γούνας (εγχώριας και 

αλλοδαπής παραγωγής) που κυκλοφορούν 

στη ρωσική αγορά, δεν αναμένεται να 

μεταβάλει τη θέση της ελληνικής γούνας 

έναντι των λοιπών ανταγωνιστών. Τέλος, οι 

εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι το μέτρο 

δύναται να παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια 

στους Έλληνες προμηθευτές έναντι των 

επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδρομή των 

προϊόντων από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή και υπό αυτή την έννοια μειώνει 

τον κίνδυνο μη πληρωμής. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας α΄ 

εξαμήνου 2015 

Η πτωτική πορεία του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας - Ρωσίας κατά το 2014 συνεχίστηκε 

ακόμη εντονότερη το α΄ εξάμηνο του 2015. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που έχουν 

αντληθεί από τη Eurostat, ο όγκος εμπορίου 

μειώθηκε κατά 38% και ανήλθε σε 1,8 δισ. 

ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να 

διαμορφώνονται σε 99 εκ. ευρώ, μειωμένες 

σχεδόν κατά 40%, και τις εισαγωγές να 

ανέρχονται σε 1,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 38%. Το εμπορικό ισοζύγιο, 

παρά τη βελτίωσή του, λόγω ισοδύναμης 

πτώσης εισαγωγών και εξαγωγών, παρέμεινε 

έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Οι βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν την 

εικόνα του διμερούς εμπορίου κατά το 2014, 

ήτοι η απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων από χώρες της Ε.Ε., των ΗΠΑ, της 

Αυστραλίας, του Καναδά και της Νορβηγίας 

που επεβλήθη σε απάντηση των κυρώσεων 

που εφήρμοσαν οι χώρες αυτές προς τη 

Ρωσία για τη στάση της στην κρίση της 

Ουκρανίας, καθώς και η αποδυνάμωση του 

ρωσικού νομίσματος, συνέχισαν να 

επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις του 

διμερούς εμπορίου.  

Εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας  
α΄ εξαμήνου 2015 

αξία σε εκ. 

ευρώ 

α΄ εξάμηνο 

2015 

α΄ εξάμηνο 

2014 

Μεταβ

ολή 

Εξαγωγές 99,5 164,6 -39,5% 

Εισαγωγές 1.664,3 2.687,8 -38,1% 

Όγκος 

εμπορίου 

1.763,8 2.852,4 -38,2% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

-1.564,8 -2.523,2 -38,0% 

Πηγή: Eurostat (Προσωρινά στοιχεία) 



Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Ρωσία, τα γουνοδέρματα 

εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση, 

με μερίδιο 15,5% επί των συνολικών 

εξαγωγών, συνολικής αξίας 15,5 εκ. ευρώ 

(μείωση 13,7%), και ακολουθούν τα επιβατικά 

πλοία (ο κωδικός αυτός εμφανίζεται για 

πρώτη φορά και πιθανόν αφορά μεμονωμένη 

πώληση) με μερίδιο 10,7%, τα λάδια 

πετρελαίου με 7,3%, τα φύλλα και ταινίες 

αλουμινίου με μερίδιο 7,1% και έχοντας 

σημειώσει θεαματική αύξηση της τάξης του 

85%, τα χρώματα επίχρισης και βερνίκια με 

4,3%, οι ανελκυστήρες, οι εξαγωγές των 

οποίων καταγράφουν πτώση 44% κ.ά.  

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη 

Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα 

λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα (45%) και 

τα ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά (29%), και ακολουθούν 

το φυσικό αέριο (10%), και το αργίλιο, όχι σε 

κράμα, σε ακατέργαστη μορφή (8%). 

Αποτελέσματα Διεθνούς Έκθεσης World 

Food, Μόσχα, 14-17.09.2015  

Κατά το χρονικό διάστημα 14 έως 17 

Σεπτεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στην 

Μόσχα με επιτυχία η 23η κλαδική έκθεση 

τροφίμων και ποτών «World Food 2015». 

Στην έκθεση συμμετείχαν, σύμφωνα με 

στοιχεία των διοργανωτών, 1.674 εταιρείες-

εκθέτες από 72 χώρες, εκ των οποίων 37 

χώρες συμμετείχαν και με εθνικό περίπτερο. 

 

Εκτεταμένη ήταν η παρουσία προϊόντων από 

χώρες που εξαιρούνται του εμπάργκο που 

έχει επιβάλει η Ρωσική Ομοσπονδία σε 

κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά και 

γαλακτοκομικά προϊόντα δυτικής προέλευσης, 

ως αντίμετρο στις δυτικές κυρώσεις για τη 

στάσης της στο Ουκρανικό. Σε αυτό το 

πλαίσιο, σημαντική ήταν η παρουσία στην 

έκθεση επιχειρήσεων από την Τουρκία, την 

Αίγυπτο, το Μαρόκο, τη Σερβία, την Κίνα, τις 

χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης 

Ανατολής. 

Σημαντικά μειωμένη ήταν η παρουσία 

Ελλήνων εκθετών στην World Food 2015, 

καθώς συμμετείχαν μόνο τρεις ελληνικές 

εταιρείες και φορείς, έναντι 17 Ελλήνων 

εκθετών κατά τη διοργάνωση του 2014. 

Συγκεκριμένα, φέτος, στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών, συμμετείχαν ο 

συνεταιρισμός φρουτοπαραγωγών ΑΣΕΠΟΠ 

Βελβεντός, καθώς και το 

συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 

πρόγραμμα «Think Peach» που εκπροσωπεί 

8 συνεταιρισμούς φρουτοπαραγωγών, ενώ, 

στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 

ευρωπαϊκού προγράμματος Eureka, 

συμμετείχαν σε κοινό περίπτερο οι εταιρείες 

Κουρέλλας ΑΕ (παραγωγός τυροκομικών), 

Κωνσταντόπουλος ΑΕ (παργωγός ελιών, 

τουρσιών), Άροσις (παραγωγός οσπρίων, 

ρυζιού, δημητριακών), Κτήμα Γεροβασιλείου/ 

Βίβλια Χώρα (οινοπαραγωγός) και η 

ρουμανική εταιρεία Sonimpex Topoloveni.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η εταιρεία 

συμβούλων NovaCert διοργάνωσε 

παράλληλη εκδήλωση προβολής του 

ελληνικού ροδάκινου με τον τίτλο «Think 

Peach». Σημειώνουμε ότι, τόσο το 

πρόγραμμα Eureka, όσο και το πρόγραμμα 

«Think Peach», είχαν σχεδιαστεί και 

ανακοινωθεί πριν την επιβολή των 

απαγορευτικών μέτρων, τα οποία καθιστούν, 

επί του παρόντος, αδύνατη την εξαγωγή 

ελληνικών φρούτων και γαλακτοκομικών. 

Ωστόσο οι διοργανωτές επέλεξαν να 

συνεχίσουν την υλοποίηση των 

προγραμμάτων και να χρησιμοποιήσουν τη 

συμμετοχή στις εμπορικές εκθέσεις και τις 

παράλληλες προωθητικές εκδηλώσεις ως 

υπενθύμιση των ελληνικών προϊόντων και 

επιβεβαίωση των επιχειρηματικών σχέσεων 

που έχουν προσωρινά διακοπεί.   

Εξαγορά Transaero από την Aeroflot 

Την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας 

Transaero από τον βασικό αερομεταφορέα 

της Ρωσίας Aeroflot ενέκρινε, την Τρίτη 

01.09.2015, η διυπηρεσιακή επιτροπή υπό 

την προεδρία του Πρώτου Αναπληρωτή 

Πρωθυπουργού της Ρωσίας Ιγκόρ Σουβάλοφ. 



Βάσει της συμφωνίας, η Aeroflot θα 

αποκτήσει το 75% συν μία μετοχή της 

Transaero, που αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους ανταγωνιστές της. Το κόστος 

της συναλλαγής για την απόκτηση των 

μετοχών της Transaero θα είναι 1 ρούβλι 

(0,015 $). 

Η Transaero έχει αναδειχθεί σε δεύτερη 

μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας. 

Έχοντας ξεκινήσει το 1990 ως μία εταιρεία 

τσάρτερ με βάση την Αγία Πετρούπολη, η 

οποία πραγματοποιούσε πτήσεις μισθωμένες 

από την Aeroflot, έφθασε σήμερα να 

λειτουργεί τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις 

προς 103 προορισμούς εσωτερικού και 

εξωτερικού και να σχεδιάζει την αγορά 

μεγάλων σύγχρονων αεροπλάνων, όπως τα 

πιο πρόσφατα διώροφα μοντέλα A380 της 

Boeing και 747 της Airbus για τις πτήσεις 

μεταξύ Μόσχας και Νέας Υόρκης. 

 

Ωσρόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές 

οικονομικές δυσκολίες. Κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2015, η εταιρεία εμφάνισε 

καθαρές ζημίες 8,5 δισ. ρούβλια (128 εκ. $). Ο 

καθαρός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 

106 δισ. ρούβλια (1,6 δισ. $) στο τέλος του 

2014, οπότε η Ρωσική Κυβέρνηση ξεκίνησε 

να στηρίζει την εταιρεία με κρατικές εγγυήσεις 

δανείων. Παρόλο που ο αριθμός των 

επιβατών αυξήθηκε κατά 2,7% κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2015, η κατάρρευση του 

ρουβλίου έχει ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να 

έχουν περιορίσει σημαντικά τις διεθνείς 

πτήσεις και οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες 

να ζημιώνονται. 

Στην είδηση της πώλησης της Transaero, οι 

μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 

40% στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, ενώ οι 

μετοχές της Aeroflot μειώθηκαν κατά 5%. 

Η ρωσική αεροπορική βιομηχανία έχασε 

περίπου 30 δισ. ρούβλια (461 εκ. $) το 

περασμένο έτος, σύμφωνα με την Ρωσική 

Ένωση Χειριστών Αεροπορικών Μεταφορών 

(Russian Association of Air Transport 

Operators), ενώ το 2013 οι αντίστοιχες ζημίες 

είχαν ανέλθει μόλις σε 4,7 δισ. ρούβλια.  

 

Η Aeroflot ανακοίνωσε στα τέλη Αυγουστου 

τ.έ., ότι οι καθαρές ζημίες της για τους 

πρώτους έξι μήνες του 2015 ανήλθαν σε 3,54 

δισ. ρούβλια (54,4 εκ. $), όταν το αντίστοιχο 

διάστημα του 2014 οι ζημίες είχαν ανέλθει σε 

1,9 δισ. ρούβλια, παρά το γεγονός ότι ο 

αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 8,7% 

σε ετήσια βάση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Transaero, η 

εξαγορά πρόκειται να συμβάλει στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής 

αεροπορίας της Ρωσίας και στη δημιουργία 

ενός από τους μεγαλύτερούς παγκοσμίως 

ομίλους στις αεροπορικές μεταφορές.  

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή 

Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία εξετάζει το 

ενδεχόμενο να ζητήσει από την Aeroflot να 

πουλήσει μέρος των αεροπορικών 

δρομολογίων της - τόσο των εγχώριων όσο 

και των ξένων - μέσα στα επόμενα δύο 

χρόνια. Αυτό αφορά τα δρομολόγια όπου η 

Aeroflot θα αποκτήσει μονοπωλιακή θέση, ως 

αποτέλεσμα της συγχώνευσης με τον κύριο 

ανταγωνιστή της, την Transaero. 

Περίπου 22 εκ. Ρώσοι ζουν κάτω από το 

όριο της φτώχειας 

Σχεδόν το ένα έβδομο του ρωσικού 

πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

που έφερε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή 

Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας. 

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, ο 

αριθμός των Ρώσων που ζουν με λιγότερο 

από το ελάχιστο εισόδημα ανήλθε σε 21,7 εκ. 

ανθρώπους, μία αύξηση της τάξης του 14,8% 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 



περασμένου έτους. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 

ένας στους επτά Ρώσους ή 15,1% του 

πληθυσμού ζει με λιγότερο από 10.017 

ρούβλια ($ 147) το μήνα, ποσό που αποτελεί 

το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης. 

Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των Ρώσων 

που ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι πιθανό 

να είναι σημαντικά υψηλότερος. Σε μια έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε από την κρατική 

εταιρεία δημοσκοπήσεων VTsIOM τον 

Αύγουστο, το μέσο ποσό που προέκυψε ως 

το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης ήταν τα 

22.700 ρούβλια ($ 334).  

 

Η εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού 

οδήγησε σε μείωση των πραγματικών μισθών. 

Τον Αύγουστο, οι πραγματικοί μισθοί ήταν 9% 

χαμηλότεροι από ό, τι τον Οκτώβριο του 2014, 

μετά από εννέα μήνες συνεχόμενης πτώσης, 

την πρώτη τέτοια πτώση από το 1999. 

Εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας Ρωσίας 

σχετικά με πορεία ρωσικής οικονομίας 

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση κατευθυντηρίων 

γραμμών για την ενιαία κρατική νομισματική 

πολιτική κατά το διάστημα 2016-2018 

(“Guidelines for the Single State Monetary 

Policy in 2016 and for 2017 and 2018”) της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, η αβεβαιότητα σχετικά με τις 

περαιτέρω εξελίξεις στη ρωσική οικονομία και 

τις χρηματοπιστωτικές αγορές για τα επόμενα 

τρία χρόνια εξακολουθεί να υφίσταται. Πηγή 

αυτής της αβεβαιότητας είναι κυρίως 

εξωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις 

μεταβολές στη διάρθρωση της αγοράς 

πετρελαίου και τις αβέβαιες προοπτικές για 

την οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα. 

Επιπλέον, οι οικονομικές εξελίξεις στη Ρωσία 

θα εξαρτηθούν από την ικανότητα της εθνικής 

οικονομίας να προσαρμοστεί σε πιθανές 

εξωτερικές κρίσεις (shocks).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ρωσίας έχει 

επεξεργαστεί τρία σενάρια για το 2016-2018 

με βάση τις τιμές του πετρελαίου. Το βασικό 

σενάριο υποθέτει ότι η τιμή του πετρελαίου θα 

παραμείνει στα 50 $/βαρέλι στα επόμενα τρία 

χρόνια. Το αισιόδοξο σενάριο δείχνει ότι η τιμή 

του πετρελαίου θα ανακάμψει σταδιακά στα 

70-80 $/βαρέλι έως το 2018. Τέλος, σύμφωνα 

με το ακραίο σενάριο, η τιμή του πετρελαίου 

δεν θα υπερβεί τα 40 $/βαρέλι κατά τη 

διάρκεια των επόμενων τριών ετών. Ως εκ 

τούτου, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των 

βασικών δεικτών της ρωσικής οικονομίας 

διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το κάθε 

σενάριο. 

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η ανάκαμψη 

της παραγωγής θα ξεκινήσει το 2017 λόγω 

της σημαντικής μείωσης των εσόδων από 

εξαγωγές, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 

έτη. Ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί 

αισθητά το 2016 και θα φθάσει κοντά στο 

μεσοπρόθεσμο στόχο του 4% το 2017-2018. 

Καθώς ο πληθωρισμός θα μειώνεται, η 

Τράπεζα της Ρωσίας θα μειώσει σταδιακά το 

βασικό της επιτόκιο. 

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, οι 

ευνοϊκότερες διεθνείς οικονομικές συνθήκες 

που θα διαμορφωθούν θα έχουν ως 

αποτέλεσμα η αύξηση του ΑΕΠ να εμφανιστεί 

ήδη από το 2016. Ο πληθωρισμός θα 

προσεγγίσει το στόχο πιο γρήγορα, 

επιτρέποντας μια πιο σημαντική χαλάρωση 

της νομισματικής πολιτικής.  

Τέλος, η περαιτέρω πτώση της τιμής του 

πετρελαίου που προβλέπεται στο ακραίο 

σενάριο, θα αποτελέσει ένα νέο σοκ για τη 

ρωσική οικονομία και θα οδηγήσει σε μία 

βαθύτερη και πιο παρατεταμένη πτώση της 

παραγωγής. Ο πληθωρισμός θα αργήσει να 



περιοριστεί, επιβάλλοντας την ανάγκη για πιο 

σκληρή νομισματική πολιτική από αυτή του 

βασικού σεναρίου. 

Σημειώνουμε, ότι οι εκτιμήσεις της Κεντρικής 

Τράπεζας για το 2015 προβλέπουν ύφεση της 

ρωσικής οικονομίας, με το ρυθμό μεταβολής 

του ΑΕΠ να κυμαίνεται από -3,9% έως -4,4%.  

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 

2015 εκτιμάται στο 3% του ΑΕΠ 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου 

Υφυπουργού Οικονομικών Maksim Oreshkin, 

το έλλειμμα του ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού στη Ρωσία αναμένεται να 

ανέλθει στο 3% του ΑΕΠ το 2015, ενώ και το 

2016 το έλλειμμα δεν αναμένεται να υπερβεί 

το επίπεδο του 3%, παρά το γεγονός ότι τα 

έσοδα προβλέπονται ελαφρώς μειωμένα σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Το 1ο τρίμηνο του 2015, τα έσοδα ήταν 

αρκετά υψηλά λόγω της αύξησης των 

λιανικών πωλήσεων και ιδίως του φόρου στον 

τομέα του πετρελαίου, ενώ το επόμενο έτος 

δεν αναμένονται τόσο καλά αποτελέσματα 

όπως στο πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η 

προσπάθεια της Ρωσικής Κυβέρνησης να 

επικεντρώνεται στην περικοπή δαπανών. 

Το Υπουργείο Οικονομικών μετατοπίζεται 

σταδιακά προς ένα μοντέλο, στο οποίο το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού 

χρηματοδοτείται πλήρως μέσω δανεισμού 

από την αγορά, χωρίς τη χρήση πόρων του 

Αποθεματικού Ταμείου. Στόχος είναι το 

μοντέλο αυτό να εφαρμοστεί πλήρως εντός 3 

ετών. 

Παράλληλα, το Ρωσικό Υπουργείο 

Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να 

καταρτίζει 3ετής προϋπολογισμούς, αρχής 

γενομένης από το 2016. 

Πρόγραμμα υποκατάστασης εισαγωγών 

της Ρωσικής Κυβέρνησης 

Σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου Προέδρου 

Vladimir Putin, η υποκατάσταση των 

εισαγωγών δεν είναι ένα είδος φετίχ για τη 

Ρωσία. Αντιθέτως, ο Ρώσος Πρόεδρος 

υποστήριξε ότι η υποκατάσταση των 

εισαγωγών σημαίνει εγχώρια ανάπτυξη των 

εγκαταστάσεων παραγωγής υψηλής 

τεχνολογίας, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο οι 

πιο σημαντικές τεχνολογίες, οι τεχνολογίες 

διττής χρήσης, να αναπτυχθούν εντός της 

χώρας. 

Το πρόγραμμα υποκατάστασης των 

εισαγωγών προβλέπει τη δρομολόγηση 

περίπου 2.500 έργων σε όλους τους τομείς 

της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο 

νέος νόμος για την βιομηχανική πολιτική 

προβλέπει παροχές και άλλα είδη 

υποστήριξης για τους επενδυτές, ενώ 

παράλληλα η ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει να 

διαθέσει 2,5 τρισ. ρούβλια (38 δισ. δολ. ΗΠΑ) 

συνολικά για τον σκοπό αυτό.  

 

Σημειώνεται ότι στις 5 Αυγούστου τρέχ. έτους 

συστήθηκε επιτροπή υπό τον Ρώσο 

Πρωθυπουργό Dmitry Medvedev, με σκοπό 

τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά 

με την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής στον 

τομέα της υποκατάστασης των εισαγωγών. 

Στο πλαίσιο της επιτροπής θα λειτουργήσουν 

δύο υποεπιτροπές, μία για τον στρατιωτικό-

βιομηχανικό τομέα υπό τον Αναπληρωτή 

Πρωθυπουργό Dmitry Rogozin, και μία για 

τους λοιπούς τομείς υπό τον Αναπληρωτή 

Πρωθυπουργό Arkady Dvorkovich. Ήδη 

έχουν εξετασθεί διάφορα projects για την 

υποκατάσταση των εισαγωγών στον τομέα 

της γεωργίας και της αμυντικής βιομηχανίας, 



ενώ έχουν εγκριθεί συνολικά περίπου 20 

σχέδια για διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό 

Arkady Dvorkovich, η υποκατάσταση των 

εισαγωγών απαιτεί αλλαγές στην παραγωγή 

και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμβεί μέσα 

σε ένα έτος, αλλά θα απαιτηθούν 3-4 χρόνια 

έως ότου επιτευχθεί αυτό. Η υποκατάσταση 

των εισαγωγών θα γίνεται σταδιακά και καθώς 

τα ρωσικά προϊόντα θα γίνονται όλο και πιο 

ανταγωνιστικά, θα μπορούν να διατεθούν σε 

άλλες χώρες και να ανταγωνιστούν στην 

παγκόσμια αγορά, λόγω των ιδιοτήτων τους. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, οι 

μεγαλύτερες προοπτικές παρατηρούνται στην 

βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων, στην παραγωγή οικοδομικών 

υλικών και στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

1ο Οικονομικό Forum Ανατολικής Ρωσίας 

(Eastern Economic Forum), Βλαδιβοστόκ, 

3-5 Σεπτεμβρίου 2015 

Κατά το διάστημα 3-5 Σεπτεμβρίου 2015 

πραγματοποιήθηκε στο Βλαδιβοστόκ της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1ο Οικονομικό 

Forum Ανατολικής Ρωσίας (Eastern Economic 

Forum – EEF).   

Στόχος του Forum ήταν να ενισχύσει τους 

δεσμούς μεταξύ της διεθνούς επενδυτικής 

κοινότητας, των Ρώσων επιχειρηματιών και 

των ομοσπονδιακών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, να παρέχει μία 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση του οικονομικού 

δυναμικού της ρωσικής Άπω Ανατολής, και να 

παρουσιάσει τις νέες ευκαιρίες και τις νέες 

συνθήκες επενδυτικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που έχουν σχεδιαστεί για την 

περιοχή.  

 

Συνολικά, το Forum παρακολούθησαν 

περίπου 2.500 άτομα, μεταξύ των οποίων 32 

επίσημες ξένες αντιπροσωπείες, οι 

μεγαλύτερες εκ των οποίων προέρχονταν από 

την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. 

Επιπλέον, στο Forum συμμετείχαν 

εκπρόσωποι επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τον Καναδά, τη Μεγ. Βρετανία, 

Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Νότια Αφρική, 

Αργεντινή, Σιγκαπούρη, Ινδία, Ταϊβάν, Ισραήλ, 

Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, 

Μαλαισία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά. 

Σύμφωνα με τον Απεσταλμένο του Ρώσου 

Προέδρου για την Περιοχή της Άπω Ανατολής 

κ. Yuri Trutnev, κατά τη διάρκεια του Forum 

υπεγράφησαν περίπου 80 συμφωνίες, 

συνολικού ύψους 1,3 τρισ. ρουβλίων 

(περίπου 18,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Μεταξύ 

αυτών, σημειώνουμε συμφωνία της ρωσικής 

εταιρείας Gazprom με τις BASF, E.ON, Engie, 

OMV και Shell για την κατασκευή του αγωγού 

φυσικού αερίου Nord Stream II για την 

ενίσχυση της παροχής φυσικού αερίου προς 

την Ευρώπη. Το έργο θα υλοποιηθεί από την 

κοινοπραξία New European Pipeline AG, στην 

οποία η Gazprom θα κατέχει μερίδιο 51%, 

ενώ οι E.ON, Shell, OMV και 

BASF/Wintershall θα έχουν από 10% η 

καθεμία, και η ENGIE 9%. Επιπλέον, η 

Gazprom υπέγραψε συμφωνίες ανταλλαγής 

περιουσιακών στοιχείων (asset swap) με τις 

OMV και BASF/Wintershall, καθώς επίσης και 

Συμφωνία Πλαίσιο με την εταιρεία ενέργειας 

της Αργεντινής YPF για τη συνεργασία στην 

έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων 

στην Αργεντινή. 

Κεντρικό σημείο της επίσημης τελετής 

έναρξης του EEF ήταν η ομιλία του Ρώσου 

Προέδρου Vladimir Putin, η οποία 

επικεντρώθηκε στη στρατηγική της Ρωσικής 

Κυβέρνησης για την ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης της Ρωσικής Άπω Ανατολής.  

Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις εννέα 

ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ανατολική 

Ρωσία, οι οποίες έχουν ήδη θεσπιστεί, και οι 

οποίες παρέχουν διευκολύνσεις για την 

ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων, 

προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς, ειδικά 

μέτρα διοικητικής υποστήριξης και 

επιδοτήσεις για την ανάπτυξη υποδομών. 

Παραδείγματα τέτοιων κινήτρων αποτελούν οι 



κρατικές επιδοτήσεις ύψους 13,8 δισ. 

ρουβλίων που έχουν ήδη εγκριθεί για την 

κατασκευή υποδομών για έξι επιλεγμένα 

επενδυτικά έργα, καθώς και η συμμετοχή του 

Αναπτυξιακού Ταμείου της Άπω Ανατολής 

(Far East Development Fund) και του 

Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων 

(Russian Direct Investment Fund) στη 

χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στην 

Άπω Ανατολή, όπως η κατασκευή της 

γέφυρας Nizhneleninskoye-Tongjiang που θα 

συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα.  

 

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο 

Πρόεδρος Putin στην ανάπτυξη του 

ελεύθερου λιμένα του Βλαδιβοστόκ. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, έχει θεσπιστεί νόμος, ο 

οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον 

Οκτώβριο τ.έ., για την απλοποίηση των 

διαδικασιών διέλευσης των συνόρων, με τον 

έλεγχο να διενεργείται από μία μόνο 

υπηρεσία, την χαλάρωση των τελωνειακών 

κανονισμών, την παροχή φορολογικών 

απαλλαγών και τη διευκόλυνση στην έκδοση 

θεωρήσεων εισόδου. Στόχος είναι η 

δημιουργία ενός διαμετακομιστικού και τελικά 

βιομηχανικού κόμβου, ο οποίος θα εξυπηρετεί 

τη ζήτηση όχι μόνο της Άπω Ανατολής, αλλά 

ολόκληρης της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού. 

Σημαντικές συνιστώσες της στρατηγικής 

ανάπτυξης της ρωσικής Άπω Ανατολής 

αποτελούν, σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, 

η δημιουργία πιο ανταγωνιστικών συνθηκών 

στην περιοχή μέσω της μείωσης του 

μεταφορικού και ενεργειακού κόστους, καθώς 

και η δημιουργία ευκαιριών για τους πολίτες 

της περιοχής, ώστε αυτοί να ιδρύσουν νέες 

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος 

Πρόεδρος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα 

υποδομής που σχεδιάζονται για την επέκταση 

των υφιστάμενων σιδηροδρομικών δικτύων 

(Trans-Siberian και Baikal-Amur), καθώς και 

στο σχέδιο της Ρωσικής Κυβέρνησης για 

παροχή δωρεάν γης στους πολίτες της 

περιοχής, έκτασης έως και 1 εκταρίου (10 

στρέμματα), προκειμένου να δημιουργηθούν 

νέες φάρμες, παραγωγικές μονάδες και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το μέτρο αυτό 

αναμένεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 

2016.  

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Putin τόνισε τη 

σημασία της ανάπτυξης της περιοχής της 

ρωσικής Άπω Ανατολής ως μοχλού 

ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή της 

Ασίας-Ειρηνικού, υπογραμμίζοντας ότι οι 

τεράστιοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορούν να 

διασφαλίσουν την αυξημένη ανάπτυξη των 

οικονομιών της ευρύτερης περιοχής. Γι αυτό 

το λόγο, η Ρωσία θα ενισχύσει ενεργά τη 

συνεργασία με τις χώρες Ασίας-Ειρηνικού για 

τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη 

του εμπορίου και της βιομηχανικής 

παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα εργαστεί για 

την εμβάθυνση της συνεργασίας και στον 

τομέα της έρευνας και της επιστήμης, με 

στόχο τη δημιουργία ερευνητικών και 

επιστημονικών υποδομών (mega science 

projects).  

Συνολικά, η διοργάνωση του 1ου Οικονομικού 

Forum Ανατολικής Ρωσίας έρχεται να 

επιβεβαιώσει την προτεραιότητα που δίνει η 

Ρωσική Κυβέρνηση στην εμβάθυνση των 

σχέσεών της καταρχήν με την Κίνα και 

δευτερευόντως με τις χώρες της περιοχής 

Ασίας-Ειρηνικού. Η αποφασιστικότητα για την 

ανάπτυξη της ρωσικής Άπω Ανατολής, την 

οποία επέδειξε ο Ρώσος Πρόεδρος μέσα από 

την ομιλία του, αποδεικνύει τη δέσμευση της 

χώρας για προώθηση της οικονομικής 

συνεργασίας με την Κίνα, προκειμένου να 

μειώσει την εξάρτησή της από τη Δύση. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι η 

προσπάθεια αυτή δεν αναμένεται να οδηγήσει 

άμεσα σε απτά αποτελέσματα, καθώς ο 

βαθμός απομόνωσης της περιοχής, 

οικονομικά και γεωγραφικά, είναι αρκετά 

υψηλός, ενώ ταυτόχρονα οι οικονομικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κινεζική 

οικονομία, προκαλούν πρόσθετες προκλήσεις 

για τα σχέδια της Ρωσικής Κυβέρνησης. 

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

AQUA-THERM MOSCOW 

02.02.2016-05.02.2016 

International exhibition for domestic 

and industrial heating, water supply, sanitary, 

air-conditioning, ventilation, equipment for 

pools, saunas and spa 

JUNWEX ST. PETERSBURG 

03.02.2016-07.02.2016 

International exhibition for 

jewelry 

PRODEXPO’2016 

08.02.2016–12.02.2016 

23rd International Exhibition for Food, 

Beverages, Food Raw Materials 

 INTERCHARM 

PROFESSIONAL ST. 

PETERSBURG  

11.02.2016–13.02.2016 

International exhibition of professional cosmetics 

and equipment for beauty salons 

 MOSCOW INTERNATIONAL 
OPTICAL FAIR (MIOF) 
16.02.2016–19.02.2016 
18th International Specialized Exhibition 
 

Polyurethanex 2016 

17.02.2016–19.02.2016 

8th International Specialized Exhibition 

Composite-Expo 2016 

17.02.2016–19.02.2016 

9th International Specialized Exhibition 

on raw materials, equipment and technologies 

for composites’ producing 

 

CJF'2016. SPRING 

23.02.2016–26.02.2016 

16th International Exhibition for Child 

and Junior Fashion; Maternity Wear 

 

CPM. COLLECTION PREMIERE 

MOSCOW '2016. SPRING 

23.02.2016–26.02.2016 

26th International Trade Fair for Fashion Wear, 

Lingerie and Accessories 

 

 INLEGMASH’2016 

24.02.2016–26.02.2016 
16th International Exhibition 

Industry Textile Manufacturing and Processing 
Nonwovens. Technical textile 

 
 

 

http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://rjexpert.ru/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.intercharmspb.ru/en/
http://www.intercharmspb.ru/en/
http://www.intercharmspb.ru/en/
http://eng.optica-expo.ru/optica/
http://eng.optica-expo.ru/optica/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.polyurethanex.com/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://www.composite-expo.com/

