
 
Επίσκεψη Συμπροέδρου Μεικτής 

Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – 

Ρωσίας, Αν. Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. 

Ήσυχου στη Μόσχα 

Στις 19 Μαρτίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στη 

Μόσχα συνάντηση των Συμπροέδρων της 

Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – 

Ρωσίας, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας, κου Κ. Ήσυχου, και Υπουργού 

Μεταφορών της Ρωσίας, κου Μ. Σοκολόφ 

(σύνθεση αντιπροσωπειών επισυνάπτεται). 

Επρόκειτο για συνάντηση γνωριμίας των δύο 

Αξιωματούχων μετά την ανάληψη καθηκόντων 

του Έλληνα Συμπροέδρου, η οποία διεξήχθη 

σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.  

 

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον 

της Ρωσίας και τα ρωσικά αντίμετρα στα 

αγροτικά προϊόντα, η συνεργασία των δύο 

χωρών στον αγροτικό τομέα, οι θαλάσσιες και 

αεροπορικές μεταφορές, οι επενδύσεις και η 

συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, η 

διοργάνωση της επόμενης ΜΔΕ, η 

συνεργασία στην υλοποίηση του 

προγράμματος του έτους Ελλάδας – Ρωσίας 

2016. 

Προβλέψεις Παγκόσμιας Τράπεζας για την 

πορεία της ρωσικής οικονομίας  

Παρουσίαση των προβλέψεων της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για την πορεία της 

ρωσικής οικονομίας το 2015 και 2016 

πραγματοποίησε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 

2015, η επικεφαλής οικονομολόγος του 

οργανισμού, αρμόδια για τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, κα Birgit Hansl, προς τους 

εκπροσώπους των Πρεσβειών των κ-μ της 

Ε.Ε., ενόψει της δημοσίευσης της έκθεσης 

“Russia Economic Report” της Τράπεζας την 

1η Απριλίου 2015. 

 

Σύμφωνα με την κα Hansl, η ρωσική 

οικονομία επηρεάστηκε δραματικά από την 

απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η 

πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

αποδυνάμωση του ρωσικού νομίσματος, η 

συναλλαγματική ισοτιμία του οποίου 

ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την πορεία των 

διεθνών πετρελαϊκών τιμών. Ωστόσο, από τον 

Ιούλιο του 2014, η διολίσθηση του ρουβλίου 

επιταχύνθηκε σημαντικά, οδηγώντας σε 

απώλεια άνω του 50% της αξίας του έναντι 

του δολαρίου ΗΠΑ, λόγω των επιπτώσεων 

των δυτικών κυρώσεων στο ισοζύγιο 

κεφαλαίου της χώρας, αλλά και της πιο 

ελαστικής πολιτικής συναλλαγματικών 

ισοτιμιών που υιοθέτησε η ρωσική Κεντρική 

Τράπεζα.  
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Η υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος, σε 

συνδυασμό με την απαγόρευση εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων, είχαν ως αποτέλεσμα 

τη σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και 

ιδίως των τιμών των τροφίμων. Ο υψηλός 

πληθωρισμός με τη σειρά του, σε συνδυασμό 

με το υψηλό κόστος δανεισμού αλλά και τις 

αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον, οδηγούν 

σε σημαντική μείωση της εγχώριας 

κατανάλωσης. 

Ως αποτέλεσμα, η ρωσική οικονομία 

αναμένεται να διέλθει σε φάση ύφεσης το 

2015 και 2016, με το ρυθμό συρρίκνωσης του 

ΑΕΠ να αγγίζει το -3,8% το 2015 και το -0,3% 

το 2016. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου θα 

διαμορφωθεί στα 53 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι το 2015 

και σε 57 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι το 2016.  

 

Σημαντική πτώση αναμένεται να καταγραφεί 

στην εγχώρια κατανάλωση κατά -5,3% και 

στις ακαθάριστες επενδύσεις κατά -15,3% το 

2015, ενώ υψηλό έλλειμμα της τάξης του 

7,8% του ΑΕΠ θα παρουσιάσει το ισοζύγιο 

κεφαλαίου της χώρας. Αντίθετα, σημαντική 

βελτίωση θα καταγραφεί στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών (πλεόνασμα 7,1% 

του ΑΕΠ) κυρίως λόγω της σημαντικής 

μείωσης των εισαγωγών. Ο πληθωρισμός 

αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να 

ανέλθει σε 16,5% το 2015. 

Με ιδιαίτερη έμφαση σημείωσε η κα Hansl το 

γεγονός ότι το ποσοστό φτώχειας στη χώρα 

αναμένεται να αυξηθεί (από 11% σε 14,1% το 

2015) για πρώτη φορά, μετά από σειρά ετών 

που παρουσίαζε συνεχή πτώση, 

υπογραμμίζοντας ότι το ποσοστό αυτό δεν 

είχε αυξηθεί κατά την κρίση του 2008-2009. 

Επιπλέον, η οικονομολόγος της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, απαντώντας σε ερωτήματα των 

συμμετεχόντων, παρατήρησε ότι η Ρωσία 

αναμένεται να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα 

του προϋπολογισμού κατά την τρέχουσα 

χρονιά χρησιμοποιώντας τους πόρους του 

Αποθεματικού Ταμείου, ενώ σημείωσε ότι η 

πολιτική της υποκατάστασης των εισαγωγών 

που ακολουθεί αναμένεται να έχει 

περιορισμένα αποτελέσματα, λόγω της 

αδυναμίας πρόσβασης στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νέων 

επενδύσεων. 

Πρόταση Προέδρου Πούτιν για δημιουργία 

Νομισματικής Ένωσης μεταξύ Ρωσίας – 

Λευκορωσίας – Καζακστάν  

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 

πρότεινε τη δημιουργία μίας περιφερειακής 

νομισματικής ένωσης με τη Λευκορωσία και το 

Καζακστάν, στα πλαίσια της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης. 

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά την 

τριμερή συνάντηση των Προέδρων των τριών 

χωρών, Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ 

Λουκασένκο και Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, 

στην Αστανά του Καζακστάν την Παρασκευή 

20 Μαρτίου 2015. Στη συνάντηση 

συζητήθηκαν κυρίως θέματα εμπορίου και 

οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τριών 

χωρών, η περαιτέρω ολοκλήρωση της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης υπό την 

τρέχουσα παγκόσμια οικονομική συγκυρία, 

καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία.  

 

Ο Πρόεδρος Πούτιν δεν έδωσε περισσότερες 

λεπτομέρειες για την πρόταση, αλλά 

υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των 

οικονομικών προκλήσεων θα ήταν σημαντικά 

ευκολότερη μέσω της στενής συνεργασίας, 

και γι αυτό χρειάζεται ο συντονισμός της 

νομισματικής πολιτικής των τριών χωρών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι κατά 

τη συνάντηση συζητήθηκαν τα βήματα που 

πρέπει να γίνουν για την εμβάθυνση της 

συνεργασίας και τη δημιουργία νομικής βάσης 



της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Κατά 

το τρέχον έτος, πρόκειται να υιοθετηθούν 

περισσότερα από 100 σημαντικά έγγραφα, 

συμπεριλαμβανομένου του νέου τελωνειακού 

κώδικα, προβλέψεων για τη θέσπιση κοινών 

αγορών για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό 

αέριο, το πετρέλαιο και τα προϊόντα 

πετρελαίου, καθώς και διεθνείς συμφωνίες 

που ρυθμίζουν τη συνεργασία στον 

νομισματικό, χρηματοπιστωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό τομέα. 

Σημειώνεται ότι η ύφεση της ρωσικής 

οικονομίας και η διολίσθηση του ρουβλίου έχει 

επηρεάσει σημαντικά τόσο τις οικονομίες όσο 

και τα νομίσματα της Λευκορωσίας και του 

Καζακστάν, λόγω των στενών οικονομικών 

τους δεσμών με τη Ρωσία.  

Η Ρωσία βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ 

των εμπορικών εταίρων τόσο της 

Λευκορωσίας όσο και του Καζακστάν, ενώ 

από την πλευρά τους, η Λευκορωσία και το 

Καζακστάν καταλαμβάνουν μαζί (ως 

Τελωνειακή Ένωση) την τέταρτη θέση στο 

εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας. Το εμπόριο 

της Ρωσίας με τις δύο αυτές χώρες ανήλθε σε 

περίπου 60 δισ. δολάρια το 2014. 

Επιπλέον, υφίσταται σημαντική συνεργασία 

στον τομέα των επενδύσεων. Οι ρωσικές 

επενδύσεις στη Λευκορωσία και το Καζακστάν 

ανέρχονται σε 18 δισ. δολάρια, Λευκορωσία 

και Καζακστάν έχουν επενδύσει περίπου 10 

δισ. δολάρια στη Ρωσία, ενώ έχουν ιδρυθεί 

και λειτουργούν περισσότερες από 7.000 

κοινοπραξίες. 

Βασικούς τομείς της συνεργασίας των τριών 

χωρών αποτελούν η βιομηχανική και 

τεχνολογική συνεργασία, με έμφαση στον 

τομέα της κατασκευής μηχανημάτων, στον 

τομέα του διαστήματος και τον ενεργειακό 

τομέα (υδρογονάνθρακες, πυρηνική και 

ηλεκτρική ενέργεια). 

Μέτρα στήριξης στρατηγικών 

επιχειρήσεων 

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 

πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον 

Ρώσο Πρωθυπουργό Dmitry Medvedev με 

θέμα τη στήριξη των στρατηγικών ρωσικών 

επιχειρήσεων. Στη σύσκεψη, εκτός από τους 

Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Βιομηχανίας και Εμπορίου κ.κ. 

Siluanov, Ulyukaev και Manturov, συμμετείχαν 

επίσης οι επικεφαλής των μεγαλύτερων 

ρωσικών επιχειρήσεων όπως της Gazprom, 

Lukoil, Russian Railways, Sberbank, VTB 

Bank, Vnescheconombank, Magnit κ.ά., 

καθώς και πρόεδροι των μεγαλύτερων 

επιχειρηματικών ενώσεων της Ρωσίας. 

 

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των μέτρων για την στήριξη των επιχειρήσεων 

που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της 

ρωσικής οικονομίας και που έχουν τον 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομική 

ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο, που κατήρτισε το 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και 

εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις 

αυτές ανέρχονται σε 199 και σε αυτές 

αντιστοιχεί άμεσα ή έμμεσα το 70% του 

ρωσικού ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, οι 

βασικοί τομείς του έργου της κυβέρνησης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την 

εφαρμογή του σχεδίου για την εξασφάλιση 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής σταθερότητας για το 2015, είναι: α) 

η υποστήριξη των στρατηγικών επιχειρήσεων, 

μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών και 

της στήριξης των εξαγωγών βιομηχανικών 

προϊόντων και προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας, β) η διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε κεφάλαια και επενδυτικούς 

πόρους για τους σημαντικότερους τομείς της 

οικονομίας, γ) η μείωση των εντάσεων στην 

αγορά εργασίας και η αποτελεσματική 

υποστήριξη της απασχόλησης, και δ) η 

ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήματος. 

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αύξηση του 

όγκου των κρατικών εγγυήσεων για τα 

επενδυτικά σχέδια των στρατηγικών 



επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

νέα δανειακά κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους 

για την υλοποίηση των επενδυτικών τους 

σχεδίων, τη χρηματοδότηση της λειτουργίας 

τους και την αποπληρωμή παλαιότερων 

δανείων.  

Προς τούτο η Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 

2014 ενέκρινε πρόγραμμα υποστήριξης 

επενδυτικών σχεδίων προς υλοποίηση βάσει 

της λεγόμενης χρηματοδότησης έργου (project 

financing). Βάσει αυτού, το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης προχώρησε στην 

επιλογή σειράς επενδυτικών σχεδίων προς 

χρηματοδότηση, η υλοποίηση των οποίων 

αποτελεί προτεραιότητα για την ανάπτυξη της 

ρωσικής οικονομίας και για την οποία θα 

χορηγηθούν δάνεια με ειδικούς όρους (π.χ. 

μειωμένο επιτόκιο, αναχρηματοδότηση 

δανείων για επενδυτικούς σκοπούς). Πηγή της 

χρηματοδότησης θα είναι η Κεντρική Τράπεζα 

της Ρωσίας, η οποία θα διοχετεύει τα 

απαραίτητα κεφάλαια για τα επιλεγμένα έργα 

μέσω εξουσιοδοτημένων εμπορικών 

τραπεζών.  

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης δημιούργησε διϋπηρεσιακή 

επιτροπή, με στόχο την παρακολούθηση και 

υποστήριξη των στρατηγικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Medvedev αναφέρθηκε 

στην ετοιμότητα της κυβέρνησης, εάν 

παραστεί ανάγκη, να βοηθήσει συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα 

κεφάλαια. 

Τονίζοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένει η 

εφαρμογή των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη 

διαφοροποίηση της οικονομίας και τη 

δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, ο 

Ρώσος Π/Θ αναγνώρισε τη σημασία της 

διατήρησης της σταθερότητας, ειδικά στον 

τομέα της φορολογίας. Αναλαμβάνοντας τη 

δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 

επιβάλει νέους φόρους και τέλη, καθώς και να 

αυξήσει τους συντελεστές των υφισταμένων 

φόρων και εισφορών, κάλεσε τους 

εκπροσώπους των επιχειρήσεων να 

συνεργασθούν με την κυβέρνηση 

προκειμένου να βελτιωθεί η φορολογική 

νομοθεσία και η διαχείριση των 

υποχρεωτικών πληρωμών προς τον 

προϋπολογισμό και των κονδυλίων εκτός 

προϋπολογισμού.  

Επιπλέον, προς συζήτηση έθεσε το θέμα του 

νόμου για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις (“de-

offshorization” law) και της φορολόγησης των 

κερδών τους, ο οποίος υιοθετήθηκε τον 

περασμένο Νοέμβριο (N. 376-FZ/24.11.2014) 

και ετέθη σε ισχύ από 1.1.2015, και για τον 

οποίο επικρατούν αντικρουόμενες απόψεις 

εντός της επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ 

παρέπεμψε σε μεταγενέστερη σύσκεψη το 

θέμα της παροχής αμνηστίας για τον 

επαναπατρισμό κεφαλαίων, την οποία είχε 

εξαγγείλει ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την ετήσια 

ομιλία του ενώπιον της Ομοσπονδιακής 

Συνέλευσης στις 04.12.2014. 

Προβλέψεις σχετικά με τον ρωσικό 

τουρισμό το 2015 

Το 2015 δεν αναμένεται να είναι μία 

συνηθισμένη χρονιά για τον ρωσικό τουρισμό. 

Η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου 

και η επακόλουθη διολίσθηση του ρωσικού 

νομίσματος, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του κόστους των πακέτων για ταξίδια στο 

εξωτερικό, και ταυτόχρονα τη μείωση του 

μέσου μηνιαίου πραγματικού μισθού κατά 

9,1% κατά το πρώτο 2μηνο του 2015 σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, 

σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.  

 

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ρωσικής 

Ένωσης Τουριστικής Βιομηχανίας, κα Irina 

Tyurina, ο τουρισμός από τη Ρωσία προς το 

εξωτερικό έχει μειωθεί μεταξύ 50-70% αυτό το 

έτος. Η τουριστική ροή έχει πληγεί επιπλέον 

από την ανεπίσημη απαγόρευση εξόδου από 

την χώρα των αξιωματούχων που σχετίζονται 

με την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. 



Η ύφεση που πλήττει τη ρωσική οικονομία, σε 

συνδυασμό με την κακή εντύπωση που έχουν 

αφήσει στους Ρώσους οι κυρώσεις της Ε.Ε. 

έναντι της Ρωσίας, αναμένεται να έχουν 

σοβαρές συνέπειες στις ρωσικές αφίξεις στην 

Ευρώπη, στερώντας τους ευρωπαϊκούς 

προορισμούς από τις υψηλές δαπάνες των 

Ρώσων τουριστών.   

Οι επιπτώσεις αυτές είναι ήδη ορατές. Τον 

Ιανουάριο, οι συνολικές δαπάνες για 

αφορολόγητες αγορές στο εξωτερικό των 

Ρώσων, μειώθηκαν κατά 54% στην Ελλάδα, 

43% στην Ισπανία, και 56% στην Ιταλία σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2014. 

 

Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν τόσο την 

μείωση του αριθμού των Ρώσων τουριστών 

όσο και τη μείωση των δαπανών εκείνων που 

τελικώς ταξιδεύουν. Επιπρόσθετα και οι 

ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν διαπιστώσει ότι 

οι Ρώσοι έχουν  τους, καθώς τα έσοδα ανά 

Ρώσο επιβάτη έχουν μειωθεί 27% κατά μέσο 

όρο, σύμφωνα με την TUI. 

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα, η 

Ισπανία και η Ιταλία, είναι αυτές που θα 

πληγούν περισσότερο, με τη Γερμανία, τη 

Γαλλία και την Τσεχία να ακολουθούν. 

Αντίθετα, προορισμοί στην Τουρκία και τη 

Αίγυπτο, οι οποίες καταλαμβάνουν διαχρονικά 

τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των 

Ρώσων τουριστών, φαίνεται να αυξάνουν τη 

δημοτικότητά τους μεταξύ των Ρώσων 

τουριστών, και αναμένεται να δουν τις αφίξεις 

τους να αυξάνονται έως και 15% φέτος σε 

σχέση με το 2014, σύμφωνα με τον Dmitry 

Gorin, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Tour 

Operators της Ρωσίας. 

Το μυστικό της επιτυχίας τους είναι διττό. 

Πρώτον, η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια κι έχουν 

συνεργασθεί στενά με τους Ρώσους 

τουριστικούς πράκτορες προκειμένου να 

διατηρήσουν την εισροή των τουριστών. Η 

τουρκική κυβέρνηση, για παράδειγμα, 

πρότεινε να δοθεί επιδότηση στους 

τουριστικούς πράκτορες ύψους $ 6.000 για 

κάθε πτήση από τη Ρωσία προς θέρετρα στην 

Τουρκία, σύμφωνα με τον κ. Gorin. 

Ταυτόχρονα, οι δύο χώρες φαίνεται να 

επωφελούνται από τη στροφή των Ρώσων 

τουριστών προς πιο οικονομικές διακοπές. 

Αυτές περιλαμβάνουν πακέτα all-inclusive, με 

όλα τα πιθανά έξοδα να συμπεριλαμβάνονται 

στην τιμή του πακέτου, έναν τομέα που τόσο 

η Τουρκία όσο και η Αίγυπτος έχουν ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένο. 

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής 

Ομοσπονδίας 2014 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας, το εξωτερικό 

εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

2014 σημείωσε πτώση κατά 7% και 

διαμορφώθηκε σε 782,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι 

ρωσικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,8% σε 

σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε 496,9 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Οι εισαγωγές της Ρωσίας 

ακολούθησαν και αυτές πτωτική πορεία (-

9,2%) και διαμορφώθηκαν σε 285,9 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Το εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας παρέμεινε πλεονασματικό, 

σημειώνοντας οριακή μείωση 0,6%, και 

ανήλθε σε 210,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

σε εκ. $ ΗΠΑ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

Εξαγωγές 496.944,50 527.266,40 -5,8% 

Εισαγωγές 285.982,20 314.967,00 -9,2% 
Όγκος 
Εμπορίου 782.926,70 842.233,40 -7,0% 
Εμπορικό 
Ισοζύγιο 210.962,30 212.299,40 -0,6% 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 2014 ήταν η 

Κίνα με μερίδιο 11,3% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας (όγκος εμπορίου 

88,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ολλανδία με 9,4% 

(73,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Γερμανία με 9% 

(70,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ), η Ιταλία με 6,2% 

(48,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και οι Λευκορωσία 

και Τουρκία με μερίδιο 4% (31,5 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ και 31,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αντιστοίχως).  



Η Ελλάδα κατέλαβε την 33η θέση μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά το 2014, με μερίδιο 0,5% 

επί του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας. Οι ρωσικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα παρουσίασαν πτώση κατά 41,2% και 

ανήλθαν σε 3,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ και οι 

εισαγωγές από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 

18,6% και ανήλθαν σε 497 εκ. δολάρια ΗΠΑ. 

Ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε σε 4,2 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 39,2%. 

Όσον αφορά τη σύνθεση του εξωτερικού 

εμπορίου της Ρωσίας, από την πλευρά των 

εξαγωγών, το συντριπτικό μερίδιο (69,5%) 

αφορά σε καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα, 

το 8,2% σε μέταλλα και τεχνουργήματά τους 

και ακολουθούν τα χημικά προϊόντα και το 

καουτσούκ με μερίδιο 5,9%, τα μηχανήματα, 

εξοπλισμός και οχήματα με 5,3% και τα 

τρόφιμα και οι γεωργικές πρώτες ύλες με 

3,8%. 

Από πλευράς εισαγωγών, το σημαντικότερο 

μερίδιο καταλαμβάνουν τα μηχανήματα, 

εξοπλισμός και οχήματα με μερίδιο 47,6% επί 

του συνόλου, και ακολουθούν τα χημικά 

προϊόντα και το καουτσούκ με μερίδιο 16,2%, 

τα τρόφιμα και οι γεωργικές πρώτες ύλες με 

13,9%, τα μέταλλα και τεχνουργήματά τους με 

6,7% και τα υφάσματα, κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα και υποδήματα με 5,7%. 

Το ένα πέμπτο των τραπεζών της Ρωσίας 

βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κεντρικής 

Τράπεζας 

Το ένα πέμπτο των τραπεζών της Ρωσίας 

αναφέρουν τα οικονομικά τους στοιχεία στην 

Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση λόγω 

της αστάθειας των ισολογισμών τους.  

 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας  Mikhail 

Sukhov, από τις περίπου 800 τράπεζες που 

λειτουργούν σήμερα στη Ρωσία, 183 τράπεζες 

δίνουν καθημερινές ενημερώσεις στον 

ρυθμιστή, σε επιπλέον 44 επιβλήθηκαν 

περιορισμοί στην ικανότητά τους να δέχονται 

καταθέσεις ιδιωτών, ενώ σε 8 τράπεζες έχει 

επιβληθεί ανώτατο όριο επιτοκίου (cap). 

Οι τράπεζες βρίσκονται υπό σημαντική πίεση 

τους τελευταίους μήνες, λόγω της ταχείας 

υποτίμησης του ρουβλίου, των υψηλών 

επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας, της 

εμβάθυνσης της οικονομικής ύφεσης που 

διαβρώνει την ποιότητα των δανειακών 

χαρτοφυλακίων, αλλά και των δυτικών 

κυρώσεων που έχουν περιορίσει την 

πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια. 

Οι ρωσικές αρχές έχουν αναγκαστεί να 

υποστηρίξουν τον τραπεζικό τομέα, 

διοχετεύοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια 

ρούβλια από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα 

πρώτα προβλήματα πέρυσι. 

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση του διεθνή 

οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's, το 

2015 τα επισφαλή δάνεια των ρωσικών 

τραπεζών  αναμένεται να αυξηθούν στο 17-

23% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων, από περίπου 8% το 2014. 

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του S & P, οι 

ρωσικές τράπεζες μπορεί να αναγκαστούν να 

διαθέσουν περίπου 2,5 τρις ρούβλια ($ 41 

δισ.) για την κάλυψη πιθανών επισφαλών 

δανείων. Σύμφωνα με το αρνητικό σενάριο 

του οίκου, τα επισφαλή δάνεια μπορούν να 

φτάσουν έως και το 35-40%. 

Σημειώνεται ότι τα κέρδη του ρωσικού 

τραπεζικού τομέα διαμορφώθηκαν γύρω στο 

μηδέν φέτος, με τις περισσότερες τράπεζες να 

καταγράφουν απώλειες. 

Στην έκθεσή του, ο οίκος αξιολόγησης 

σημειώνει ότι ο βασικός παράγοντας για τη 

σταθερότητα του τραπεζικού τομέα θα ήταν η 

παροχή οικονομικής στήριξης από το κράτος, 

η οποία θα μπορούσε να φθάσει μέχρι και το 

15% του ΑΕΠ, με περίπου το 2,3% να 

αποτελούν ενέσεις κεφαλαίου. 

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε τη διοχέτευση 

ποσού έως 1 τρισ. ρούβλια από ομόλογα του 

Δημοσίου που εκδόθηκαν στα τέλη του 

περασμένου έτους σε τράπεζες, 



συμπεριλαμβανομένης της VTB, της 

Gazprombank και της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ρωσίας (Rosselkhozbank), οι οποίες είναι 

κρατικά ελεγχόμενες και βρίσκονται υπό τις 

δυτικές κυρώσεις. 

Ο πανικός γύρω από το ρούβλι υποχωρεί 
καθώς οι Ρώσοι να αρχίζουν να πωλούν 
ξένο νόμισμα 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν 

από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, τον 

Ιανουάριο τ.έ., για πρώτη φορά σε δύο 

χρόνια, οι Ρώσοι πούλησαν περισσότερο ξένο 

νόμισμα απ’ ότι αγόρασαν, με τη ζήτηση για 

ξένο χρήμα να εμφανίζει ραγδαία πτώση τον 

συγκεκριμένο μήνα. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

σημαντική ένδειξη ότι ο πανικός του 

περασμένου έτους γύρω από το ρούβλι έχει 

υποχωρήσει.  

 

Έτσι, παρά την υποχώρησή του κατά 20% τον 

Ιανουάριο τ.έ., το ρούβλι έχει έκτοτε καταφέρει 

να ανακτήσει τις απώλειες αυτές, φθάνοντας 

μάλιστα σε νέα υψηλά για το 2015 την 

Τετάρτη, 25 Μαρτίου.  

Καθώς οι Ρώσοι εξαγωγείς προέβησαν σε 

μαζικές πωλήσεις ξένου νομίσματος, 

προκειμένου να εξοφλήσουν τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις, καθώς οι προθεσμίες για 

την καταβολή του φόρου εξόρυξης, του ΦΠΑ 

και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έληγαν 

την Τετάρτη, η ισοτιμία του ρουβλίου άγγιξε τα 

56,6 ρούβλια/δολάριο ΗΠΑ και τα 62,09 

ρούβλια/ευρώ νωρίς το πρωί της εν λόγω 

ημέρας, παρά την αποδυνάμωση των τιμών 

του πετρελαίου που σημειωνόταν την ίδια 

στιγμή. Η πορεία αυτή του ρουβλίου αποτελεί 

μία ένδειξη ότι, κατά την παρούσα φάση, ο 

μηνιαίος φορολογικός κύκλος παίζει 

μεγαλύτερο ρόλο από ό, τι η τιμή του 

πετρελαίου.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους αναλυτές η 

πρόσφατη ενδυνάμωση του ρουβλίου μπορεί 

να οφείλεται σε ένα βαθμό και στην αλλαγή 

στάσης και των νοικοκυριών, τα οποία πλέον 

συρρέουν για να μετατρέψουν και πάλι τις 

αποταμιεύσεις τους σε ρούβλια, τις οποίες 

μέσα στον πανικό του περασμένου 

Δεκεμβρίου είχαν πουλήσει μαζικά για την 

αγορά σκληρού νομίσματος.  

Προς επίρρωση των ανωτέρω εξελίξεων και 

των θετικών προβλέψεων σχετικά με τη 

σταθεροποίηση του εγχώριου νομίσματος, η 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προέβη σε 

μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 100 

μονάδες βάσης, στο 14%, κατά τη συνεδρίασή 

της στις 13.03.2015.  

Επιπλέον, κατά την εβδομάδα 13-20 Μαρτίου 

2015, τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα 

της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας 

κατέγραψαν για πρώτη φορά αύξηση (κατά 

1,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) από τα τέλη του 

περασμένου Νοεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι τα διεθνή συναλλαγματικά 

αποθέματα της Ρωσίας έχουν μειωθεί κατά $ 

35,6 δισ. από τις αρχές του έτους, σε συνέχεια 

της πτώσης κατά 24,4% που κατέγραψαν 

κατά το 2014. 

Προετοιμασία της νομικής βάσης για την 

εθελοντική δήλωση των κεφαλαίων 

Νομοσχέδιο για το θέμα της νομιμοποίησης 

κεφαλαίων και λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων κατατέθηκε στην Κρατική Δούμα, 

την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015, σε συνέχεια 

των εξαγγελιών του Προέδρου Πούτιν τον 

Δεκέμβριο του περασμένου έτους, σχετικά με 

την παροχή αμνηστίας για τη δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων στις φορολογικές 

αρχές. 

Ο σχετικός νόμος έχει σαν στόχο να 

δημιουργήσει μία απόλυτα διαφανή και 

ασφαλή διαδικασία νομιμοποίησης. Η όλη 

διαδικασία βασίζεται στην αρχή της 

εθελοντικής δήλωσης των περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν ακίνητα, 

χρεόγραφα, μετοχές, μερίδια στο κεφάλαιο 

επιχειρήσεων, λογαριασμούς σε ξένες 

τράπεζες, καθώς και ελεγχόμενες αλλοδαπές 

εταιρείες.  



Για την νομιμοποίηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να 

υποβάλουν ειδική δήλωση στις φορολογικές 

αρχές με προθεσμία υποβολής την 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

Βασική καινοτομία του νέου νομοσχεδίου είναι 

η εισαγωγή της διάκρισης μεταξύ των εννοιών 

του ονομαστικού και πραγματικού ιδιοκτήτη, 

εγκαθιδρύοντας έναν μηχανισμό για την 

μεταβίβαση της ιδιοκτησίας των περιουσιακών 

στοιχείων από τον ονομαστικό στον 

πραγματικό ιδιοκτήτη και παρέχοντας στον 

τελευταίο τη δυνατότητα να νομιμοποιήσει τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία, περιλαμβάνοντάς 

τα στη σχετική δήλωση. 

 

Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στη 

δήλωση θα είναι απόρρητες και θα 

προστατεύονται από τη νομοθεσία για την 

προστασία των φορολογικών δεδομένων. 

Επίσης, για όσους αποφασίσουν να 

αποκαλύψουν τις πηγές των εσόδων και της 

περιουσίας τους θα διασφαλίζεται ότι δεν θα 

αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο δίωξης ή άλλη 

μορφή πίεσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου προβλέπει 

απαλλαγή από ποινική, διοικητική και 

δημοσιονομική ευθύνη, εντός των ορίων που 

καθορίζονται από το νόμο και σε σχέση με 

πράξεις που διαπράχθηκαν πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2014, εφόσον τα αδικήματα αυτά 

σχετίζονται με την απόκτηση των δηλωθέντων 

περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, 

παρέχεται η διασφάλιση ότι τα στοιχεία που 

περιέχονται στη δήλωση δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για ποινική έρευνα 

ή ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές 

υποθέσεις, ως βάση για φορολογικούς 

ελέγχους ή για την επιβολή πρόσθετων 

φόρων.  Επίσης, ο νόμος προβλέπει την 

απαλλαγή από τη φορολόγηση των 

εισοδημάτων που προκύπτουν από τη 

μεταβίβαση της κυριότητας των περιουσιακών 

στοιχείων από τον ονομαστικό ιδιοκτήτη στον 

πραγματικό, καθώς και του εισοδήματος που 

προκύπτει από την εκκαθάριση περιουσιακών 

στοιχείων υπεράκτιων εταιρειών. 

Ωστόσο, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η 

αμνηστία δεν θα ισχύει στις εξής περιπτώσεις: 

για όσους έχουν καταδικαστεί πριν από την 

έναρξη ισχύος της αμνηστίας, καθώς και για 

όσους, τη στιγμή έναρξης ισχύος της 

αμνηστίας, εκδικάζεται ποινική ή διοικητική 

υπόθεση, η οποία αφορά σε παραβάσεις των 

αρχών που βασίζεται η αμνηστία. 

Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν απαιτεί την 

επιστροφή των δηλωθέντων περιουσιακών 

στοιχείων στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά 

απαιτεί τη μεταφορά τους σε μία διαφανή 

δικαιοδοσία που δεν είναι στη μαύρη λίστα της 

FATF (Financial Action Task Force). Επίσης, 

τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να 

μετακινηθούν εκτός των χωρών με τις οποίες 

η Ρωσία δεν έχει συνάψει συμφωνία 

αποφυγής διπλής φορολογίας. 

Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας του σχεδίου 

νόμου από το ρωσικό κοινοβούλιο (Δούμα και 

Ομοσπονδιακό Συμβούλιο), η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, στη 

συνέχεια αυτό πρόκειται να υποβληθεί για 

διαβούλευση με διεθνείς εμπειρογνώμονες, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της 

FATF. 

Ταυτόχρονα με το νόμο αυτό αναμένεται να 

υιοθετηθεί και δέσμη τροποποιήσεων του 

Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας, του Αστικού Κώδικα και του 

Φορολογικού Κώδικα, που θα καταστήσουν 

δυνατή την εφαρμογή των διατάξεων του εν 

λόγω νόμου. 

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 

  
CTT - Expo 

02.06.2015 — 06.06.2015 

16th International exhibition for 

construction equipment & technologies 

 
InterFood St. 
Petersburg 2015 

 
03.06.2015–05.06.2015 

19th International Specialized 
Exhibition of Food Products, Drinks 
and Ingredients 

 

STOMATOLOGY 

2015 
03.06.2015–05.06.2015 

International dental exhibition 

 

 
ALUMINIUM / NON-
FERROUS'2015 

08.06.2015–11.06.2015 

International Trade Fair for Aluminium 

and Non-Ferrous Metals, Materials, 

Technologies and Products 

  

ELEKTRO'2015 

08.06.2015–11.06.2015 

24th International 

Exhibition for Electrical Equipment for 

Electrical Engineering. Automation. 

Lighting Engineering 

  

MIR STEKLA'2015 

08.06.2015–11.06.2015 
17th International 

Exhibition for Glass products, 
Manufacturing, Processing and 
Finishing Technology  

 
METALLURGY-
LITMASH'2015 
08.06.2015–11.06.2015 

International Trade Fair for Metallurgy, 
Machinery, Plant Technology & 
Products 

 
TUBE. RUSSIA'2015 

08.06.2015–11.06.2015 

International Tube and 

Pipe Trade Fair in Russia 
 
 

 
Heat Expo 2015 

08.06.2015–10.06.2015 

Heat-generating equipment, 
Alternative and renewable heating, 
Pumping Equipment, Thermal network 

   
RUSIAN ELEVATOR 
WEEK 

09.06.2015–11.06.2015 

International Exhibition of Elevators 

and Elevator Equipment 

ROSUPACK 

16.06.2015–19.06.2015 

The 20th International exhibition for the 
packaging industry  

PRINTECH 
16.06.2015–19.06.2015 

International exhibition of equipment, 
technologies and suppliers for print and 

advertising production  

http://www.ctt-expo.ru/en/
http://lenexpo.ru/en/node/95653
http://lenexpo.ru/en/node/95653
http://lenexpo.ru/en/node/95657
http://lenexpo.ru/en/node/95657
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.elektro-expo.ru/en/
http://www.mirstekla-expo.ru/en/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://heat-expo.ru/
http://www.lift-expo.com/en/
http://www.lift-expo.com/en/
http://www.rosupack.com/en-GB
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=37492
http://www.elektro-expo.ru/en/
http://www.mirstekla-expo.ru/en/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://lenexpo.ru/en/node/95653
http://lenexpo.ru/en/node/95657
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://heat-expo.ru/


 
EXPOSTONE 2015 

16.06.2015–19.06.2015 

16th International Exhibition for 
Technology and equipment used in 
geological exploration, mining and 
processing of natural stone; natural 
stone products; working tools. 

 
SEMICON RUSSIA-
2015 

17.06.2015–18.06.2015 
International Exhibition for 
Semiconductors 

 
VISION RUSSIA'2015 

17.06.2015–18.06.2015 

Word Trade Fair For 

Machene Vision 

St. Petersburg International 

Economic Forum 2015 

18.06.2015–20.06.2015 
 

 
TOILET & CLEANING 
EXPO 2015 

18.06.2015–20.06.2015 
International exhibition for 
technologies, equipment and 
materials for the development of 
urban infrastructure toilet. 

 
Laser. World of 
Photonics 

22.06.2015–25.06.2015 

International Trade Fair and Congress 

 
MIOGE'2015 

23.06.2015–26.06.2015 
The 13th International 

Exhibition of the Oil and Gas 
Industries 

 
MOULDS. DIE 

MOULDS. STAMPS 

23.06.2015–25.06.2015 
The 10th International specialized 
exhibition for mould making & 
technologies 

 
ROSPLAST. 

PLASTICS. EQUIPMENT 
& ITEMS 

23.06.2015–25.06.2015 

6th International specialized exhibition 
of raw materials, equipment and 
technologies for the production of 
plastic goods and items 

 
International Maritime 
Defence Show 2015 

01.07.2015–05.07.2015 

7th International Maritime Defense 
Show 

 

 

 

 

http://www.expostone-russia.ru/en/
http://www.semiconrussia.org/en/
http://www.semiconrussia.org/en/
http://www.vision-russia.ru/
http://lenexpo.ru/en/node/79451
http://lenexpo.ru/en/node/79451
http://www.toiletexpo.com/
http://www.toiletexpo.com/
http://www.world-of-photonics.com/index-2.html
http://www.world-of-photonics.com/index-2.html
http://www.mioge.com/
http://rosmould.com/
http://rosmould.com/
http://rosplast-expo.com/
http://rosplast-expo.com/
http://rosplast-expo.com/
http://lenexpo.ru/en/node/99889
http://lenexpo.ru/en/node/99889
http://lenexpo.ru/en/node/79451
http://www.semiconrussia.org/en/
http://www.vision-russia.ru/
http://www.world-of-photonics.com/index-2.html
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