
 
Συρρίκνωση ρωσικής οικονομίας κατά 

1,9% το πρώτο τρίμηνο 2015 

Η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 

1,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 

Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας την Παρασκευή, 

15.05.2015. Η εξέλιξη αυτή είναι ελαφρώς 

χειρότερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης του 

περασμένου μήνα, που έκαναν λόγο για 

συρρίκνωση της τάξης του 1,5%. 

Η πρόσφατη σταθεροποίηση των 

χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην ανάκαμψη του 

ρουβλίου, σε συνδυασμό με τη μερική 

ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, έχουν 

τροφοδοτήσει τις ελπίδες ότι η χειρότερη 

φάση της κρίσης έχει τελειώσει. 

Η ανακοίνωση των μακροοικονομικών 

δεδομένων του Απριλίου που αναμένεται έως 

το τέλος του μήνα, τα οποία περιλαμβάνουν 

δείκτες βιομηχανικής παραγωγής, 

επενδύσεων και λιανικών πωλήσεων, θα 

βοηθήσουν να αποτυπωθεί μία πιο ξεκάθαρη 

εικόνα σχετικά με το εάν η ύφεση επιταχύνεται 

ή τελικά αποδεικνύεται λιγότερο σοβαρή από 

ό, τι αναμενόταν. Αυτό που μπορεί, ωστόσο, 

να ειπωθεί με αρκετή ασφάλεια σε αυτή τη 

φάση είναι ότι η ρωσική οικονομία φαίνεται να 

έχει αποφύγει την κατάρρευση και βρίσκεται 

απλώς στα όρια της ύφεσης. 

Μείωση ρωσικών άμεσων ξένων 
επενδύσεων κατά 40% το 2014 

Σύμφωνα με έκθεση της Διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD), η οποία δημοσιεύθηκε 

τη Δευτέρα, 18.05.2015, οι επενδύσεις στο 

εξωτερικό από τις ρωσικές εταιρείες 

μειώθηκαν σε 56 δισ. δολάρια το περασμένο 

έτος, που αντιστοιχεί σε 40% σε σχέση με το 

2013.  

 

Το μέγεθος αυτό κατατάσσει τη Ρωσία στην 

έκτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων ξένων 

άμεσων επενδυτών του κόσμου για το 

περασμένο έτος, μαζί με τη Γαλλία. 

Σημειώνεται ότι το 2013, η Ρωσία κατείχε την 

τέταρτη θέση, έχοντας πραγματοποιήσει 

συνολικές επενδύσεις στο εξωτερικό ύψους 

95 δισ. δολαρίων. 

Η αποδυνάμωση αυτή των επενδύσεων ήρθε 

ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της 

ρωσικής οικονομικής ανάπτυξης στο 0,6% το 

2014, κυρίως λόγω των δυτικών κυρώσεων 

κατά της Ρωσίας για τη στάση της στην κρίση 

της Ουκρανίας, καθώς και της απότομης 

πτώσης των τιμών του πετρελαίου.  

Σύμφωνα με την έκθεση, το σύνολο των 

ξένων επενδύσεων από τις αναδυόμενες 

οικονομίες παρουσίασε αύξηση κατά 30% και 

ανήλθε σε σχεδόν 0,5 τρισ. δολάρια το 
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περασμένο έτος, αντιστοιχώντας στο 36% των 

παγκόσμιων άμεσων ξένων επενδύσεων. Το 

μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αυτών 

(440 δισ. $ ΗΠΑ) προήλθε από ασιατικές 

χώρες. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η 

μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων το 2014, 

με επενδύσεις ύψους 337 δισ. δολαρίων, ενώ 

σημαντική αύξηση κατά 38% εμφανίζουν οι 

επενδύσεις από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, 

οι οποίες ανήλθαν σε 266 δισ. δολάρια. 

Συρρίκνωση κατά 9% της αγοράς μπύρας 
της Ρωσίας 

Η αγορά μπύρας της Ρωσίας μειώθηκε κατά 

9% κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 

τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα 

με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη 

μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μπύρας της 

Ρωσίας, Baltika, που αποτελεί τμήμα της 

διεθνούς ζυθοποιίας Carlsberg. 

 

Η εταιρεία απέδωσε την πτώση αυτή στις 

τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες της 

ρωσικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να 

σημειώσει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

αυτό το έτος. 

Το μερίδιο αγοράς της Baltika στη ρωσική 

αγορά μπύρας παρέμεινε στο 38,4%, περίπου 

στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. 

Σύμφωνα με την έκθεση, όμως, οι 

μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της 

εταιρείας είναι πολύ αβέβαιες. 

Η ρωσική αγορά μπύρας καταγράφει σταθερή 

μείωση κατά τα τελευταία έτη, μετά την 

εφαρμογή υψηλότερων δασμών και 

αυστηρότερης νομοθεσίας, όπως η 

απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε 

καταστήματα λιανικής μετά τις 23:00. Πέρυσι η 

αγορά μπύρας της Ρωσίας μειώθηκε κατά 7% 

σε σύγκριση με το 2013, σύμφωνα με την 

έκθεση της Baltika. 

Σημειώνεται ότι η Carlsberg προέβη στην 

παύση λειτουργίας δύο ρωσικών ζυθοποιείων 

της στις αρχές του έτους, λόγω της συνεχώς 

μειούμενης ρωσικής αγοράς μπύρας και των 

αρνητικών μακροοικονομικών προοπτικών 

στην περιοχή. 

Μείωση ρωσικού τουρισμού προς την 

Ευρώπη κατά 30% καθώς η οικονομική 

κρίση πλήττει τα ταξίδια 

Ο τουρισμός από τη Ρωσία προς την Ευρώπη 

μειώθηκε κατά μέσο όρο 30% κατά το πρώτο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με 

την ίδια περίοδο το 2014, καθώς η ρωσική 

οικονομική ύφεση, η αποδυνάμωση του 

ρουβλίου και οι διεθνείς εντάσεις λόγω της 

κρίσης στην Ουκρανία έφεραν σημαντικό 

πλήγμα στη ζήτηση για ευρωπαϊκούς 

προορισμούς, σύμφωνα με έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Ταξιδιωτικής Επιτροπής (ETC).  

Η συντριπτική πλειοψηφία των προορισμών 

που εξετάζει η έκθεση παρουσίασαν αισθητή 

πτώση σε αφίξεις Ρώσων τουριστών. Μόνο το 

Μαυροβούνιο και η Ρουμανία είδαν τον 

αριθμό των Ρώσων τουριστών να αυξάνεται 

κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.  

 

Το ρούβλι έχασε πάνω από το ένα τρίτο της 

αξίας του έναντι του ευρώ πέρυσι, καθώς οι 

δυτικές κυρώσεις και οι χαμηλές τιμές του 

πετρελαίου έπληξαν την οικονομική ανάπτυξη 

της Ρωσίας. Το ρωσικό νόμισμα έχει ενισχυθεί 

από τότε, αλλά εξακολουθεί να είναι περίπου 

20% πιο αδύναμο από ό, τι στην αρχή του 

2014, αυξάνοντας το κόστος των ταξιδιών 

στην Ευρώπη για τους Ρώσους. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Τουρισμού της Ρωσίας, η Τουρκία είχε 

περισσότερους από 3.000.000 Ρώσους 

τουρίστες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 



2014, ενώ η Ελλάδα είχε πάνω από 

1.000.000 Ρώσους τουρίστες κατά την ίδια 

περίοδο. 

Οι Ρώσοι μειώνουν τις δαπάνες ένδυσης 

και υπόδησης 

Ο όγκος των υποδημάτων και ενδυμάτων που 

πωλούνται στη Ρωσία μειώθηκε σχεδόν κατά 

το ήμισυ κατά το πρώτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2014, καθώς οι Ρώσοι 

καταναλωτές περιόρισαν σημαντικά τις 

δαπάνες τους. Συγκεκριμένα, ο όγκος των 

πωλήσεων ειδών ένδυσης και υποδημάτων 

μειώθηκαν κατά 42% κατά το πρώτο τρίμηνο 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 

περασμένου έτους.  

 

Σε όρους αξίας, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 

19% και διαμορφώθηκαν σε 523 τρισεκ. 

ρούβλια (50,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ), με τις 

προοπτικές να εμφανίζονται αρνητικές, καθώς 

δεν υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση της 

ψυχολογίας των καταναλωτών. 

Οι λιανικές πωλήσεις στη Ρωσία επλήγησαν 

ιδιαίτερα από την κατά 40% διολίσθηση του 

ρουβλίου έναντι του δολαρίου το περασμένο 

έτος, που οδήγησε σε αύξηση του κόστους 

των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και από 

τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού που 

έπληξαν την αγοραστική δύναμη των Ρώσων. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, οι λιανικές 

πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,7% σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο το 2014, σύμφωνα με την 

εταιρεία ερευνών Capital Economics.  

Την πιο σοβαρή πτώση είδαν οι μάρκες 

μεσαίας κατηγορίας (mid-range brands), με 

πολλές από αυτές να έχουν χάσει έως και το 

60% των πωλήσεων τους. Αυτές οι εταιρείες 

αγόρασαν τις κολεξιόν τους, όταν το ρούβλι 

ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 

δολαρίου και του ευρώ, και δεδομένων των 

πολύ στενών περιθωρίων κέρδους, δεν είναι 

σε θέση να μειώσουν σημαντικά τις τιμές τους. 

Προκειμένου να επιβιώσουν, οι εταιρείες 

ειδών ένδυσης και υπόδησης αναγκάζονται να 

κλείσουν τα υποκαταστήματα και να μειώσουν 

τους μισθούς των εργαζομένων. 

Η κρίση έχει πλήξει τόσο τους διεθνείς, όσο 

και τους εγχώριους λιανοπωλητές. Ενδεικτικά, 

η γερμανική εταιρεία Adidas, που αποτελεί τον 

μεγαλύτερο προμηθευτή αθλητικών ειδών στη 

Ρωσία, είδε τα έσοδά της να μειώνονται κατά 

34% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, με τα 

μικτά κέρδη να μειώνονται κατά 44%. 

Παρά την κρίση, οι περισσότερες ρωσικές 

εταιρείες δεν περικόπτουν θέσεις εργασίας 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων 

Hay Group, τα δύο τρίτα των ρωσικών 

εταιρειών δεν περικόπτουν θέσεις εργασίας 

παρά την οικονομική κρίση, και προκειμένου 

να επιβιώσουν προβαίνουν σε μειώσεις των 

ωρών εργασίας ή των μισθών των 

εργαζομένων.  

Μετά από τα σημαντικά πλήγματα που 

δέχθηκε η οικονομία της χώρας τους 

τελευταίους μήνες του 2014 και στις αρχές του 

2015, όπως η απότομη πτώση των τιμών του 

πετρελαίου και της αξίας του ρουβλίου, η 

ρωσική οικονομία φαίνεται να έχει αρχίσει να 

ανακάμπτει. Η τιμή του πετρελαίου έχει 

αυξηθεί, το ρούβλι έχει ανακτήσει σημαντικό 

μέρος της αξίας του έναντι του δολαρίου από 

τις αρχές του Φεβρουαρίου και οι επενδυτές 

εμφανίζονται να εκδηλώνουν εκ νέου 

ενδιαφέρον για τη ρωσική αγορά.  

 

Αυτή η σταθεροποίηση παρατηρείται και στην 

αγορά εργασίας. Μετά από έρευνα σε 400 

εταιρείες σε 18 τομείς της οικονομίας, οι 

αναλυτές της Hay Group διαπίστωσαν ότι 

περίπου το 42% των ρωσικών εταιρειών 

σίγουρα δεν θα μειώσει τις θέσεις εργασίας, 

ενώ το 25% δεν σκοπεύει να μειώσει τις 



θέσεις εργασίας προς το παρόν και θα 

ενεργήσει ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καλύτερες 

συνθήκες επικρατούν στον γεωργικό τομέα, 

όπου μόλις το 13% των εταιρειών σχεδιάζουν 

περικοπές προσωπικού. Οι βιομηχανίες 

βιοτεχνολογίας, φαρμάκων και φυσικών 

πόρων αποτελούν επίσης ασφαλή καταφύγια 

για τους εργαζόμενους, με μόνο το 17% να 

σχεδιάζει μειώσεις των θέσεων εργασίας.  

Λιγότερο θετική εμφανίζεται η εικόνα στη 

βιομηχανία εστίασης, όπου το 63% των μπαρ 

και εστιατορίων που συμμετείχαν στην έρευνα 

δήλωσαν ότι πρόκειται να προβούν σε 

περικοπές μεγάλου αριθμού θέσεων 

εργασίας. 

Τέλος, οι μισές από τις ρωσικές τράπεζες και 

το 56% των εταιρειών παραγωγής δομικών 

υλικών σχεδιάζουν απολύσεις, καθώς οι 

αντίστοιχοι τομείς έχουν πληγεί σημαντικά 

από την οικονομική κρίση. 

Παύση λειτουργίας διαδικτυακών τόπων 
που πωλούν τρόφιμα που εμπίπτουν στο 
εμπάργκο 

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας μπλόκαρε την 

πρόσβαση σε τρεις δικτυακούς τόπους που 

πωλούν εισαγόμενα τρόφιμα, σε μία 

προσπάθεια ενίσχυσης των ελέγχων για την 

αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης 

προϊόντων που εμπίπτουν στις ρωσικές 

κυρώσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω 

ιστοσελίδες πωλούσαν τυριά, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των 

απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν τον 

περασμένο Αύγουστο. Οι εισαγγελείς έχουν 

επίσης καταθέσει αγωγές εναντίον τεσσάρων 

άλλων ηλεκτρονικών καταστημάτων που 

πωλούν ευρωπαϊκά και αμερικανικά αγαθά. 

 

Η απαγόρευση εισαγωγών, διάρκειας ενός 

έτους, για επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα από 

τις χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 

Αυστραλία και τη Νορβηγία, επεβλήθη τον 

Αύγουστο του περασμένου έτους σε 

απάντηση προς τις δυτικές κυρώσεις κατά της 

Ρωσίας για την στάση της στην κρίση της 

Ουκρανίας. Η απαγόρευση ισχύει για τα 

προϊόντα του βοείου κρέατος, το χοιρινό 

κρέας, τα ψάρια, τα λαχανικά, τα φρούτα και 

τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Οι ιστοσελίδες εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια 

επιθεωρήσεων, οι οποίες προκλήθηκαν μετά 

από αναφορά μέλους του Επιμελητηρίου του 

Πολίτη ότι ορισμένα καταστήματα 

ηλεκτρονικού εμπορίου συνέχιζαν να 

προμηθεύουν τη ρωσική αγορά με τυρί, 

θαλασσινά και αλλαντικά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις ΗΠΑ, παρά την απαγόρευση. 

Αναθεώρηση των “Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τις δραστηριότητες της 

Ρωσικής Κυβέρνησης για την περίοδο 

μέχρι το 2018” 

Ο Ρώσος Πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ 

υπέγραψε την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015, μια 

νέα έκδοση των "Κατευθυντηρίων γραμμών 

για τις δραστηριότητες της κυβέρνησης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο μέχρι 

το 2018". 

Οι κύριες δραστηριότητες της κυβέρνησης 

έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τον 

Ομοσπονδιακό Νόμο «Περί της Κυβέρνησης 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και καθορίζουν 

τους στόχους και τις προτεραιότητες της 

κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

μεσοπρόθεσμα. Το έγγραφο έχει ως στόχο 

την εφαρμογή των διαταγμάτων του 

Προέδρου της Ρωσίας από τις 7 Μαΐου 2012, 

σχετικά με την μακροπρόθεσμη κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας για την περίοδο έως το 2020. Η 

προηγούμενη έκδοση είχε εγκριθεί στις 31 

Ιανουαρίου 2013. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση των 

κατευθυντηρίων γραμμών, η ρωσική 

κυβέρνηση εντοπίζει τρεις βασικές 

προκλήσεις στην κοινωνικο-οικονομική 

ανάπτυξη της Ρωσίας τα ερχόμενα έτη. 



Την πρώτη θέση μεταξύ των προκλήσεων 

κατέχει η πτώση των τιμών των βασικών 

προϊόντων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο και τα μέταλλα. Με τις εξαγωγές 

ενέργειας να αποτελούν περίπου το 65% των 

ρωσικών εξαγωγών κατά το πρώτο τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους, και τις εξαγωγές 

μετάλλων και προϊόντων τους να υπολογίζεται 

ότι ανέρχονται σε περίπου 10%, οι μειώσεις 

αυτές πλήττουν καίρια τη ρωσική οικονομία. 

Αυτές οι αλλαγές στην αγορά εμπορευμάτων 

έχουν ένα "μακροπρόθεσμο χαρακτήρα”, 

σύμφωνα με το έγγραφο της κυβέρνησης, που 

σημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στα νέα αυτά δεδομένα των 

μειωμένων εσόδων από τις εξαγωγές. 

Ως δεύτερη πρόκληση καταγράφονται οι 

γεωπολιτικές εντάσεις. Σύμφωνα με τη 

Ρωσική κυβέρνηση, οι γεωπολιτικές εντάσεις 

προκαλούν αυξημένη οικονομική και πολιτική 

αβεβαιότητα, εμποδίζοντας την πρόσβαση 

στις ξένες αγορές για τη χρηματοδότηση του 

χρέους και περιορίζοντας τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών από το εξωτερικό. 

Ο περιορισμός της πρόσβασης των ρωσικών 

εταιρειών σε ξένα κεφάλαια έχει μειώσει 

σημαντικά τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, 

ενώ οι δυτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές 

τεχνολογίας εμποδίζουν την προσπάθεια για 

εκσυγχρονισμό της ρωσικής βιομηχανίας. 

Η τελική πρόκληση που παρατίθεται στο 

έγγραφο της κυβέρνησης είναι η μείωση του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού στη Ρωσία, 

ένα πρόβλημα που έχει τις ρίζες του στην 

οικονομικο-κοινωνική κρίση της δεκαετίας του 

1990, η οποία οδήγησε σε μείωση του ρυθμού 

γεννήσεων. Σύμφωνα με το έγγραφο, στα 

επόμενα χρόνια αναμένεται ετήσια μείωση του 

αριθμού των ατόμων σε ηλικία εργασίας κατά 

1.000.000 άτομα, με σαφείς επιπτώσεις τόσο 

στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. 

Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης θα 

απαιτήσει μια σειρά από ριζικές 

μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας, της μείωσης 

του αριθμού των εργαζομένων στον δημόσιο 

τομέα και τις δημόσιες επιχειρήσεις, της 

διευκόλυνσης της ξένης εργασίας και της 

αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Έγκριση νόμου από τη ρωσική Δούμα για 

την παροχή αμνηστίας κατά τον 

επαναπατρισμό κεφαλαίων  

Η Ρωσική Δούμα ενέκρινε την Παρασκευή 22 

Μαΐου 2015, με 344 βουλευτές υπέρ και 81 

κατά, την τελική εκδοχή του νομοσχεδίου που 

παρέχει αμνηστία για τον επαναπατρισμό 

ρωσικών κεφαλαίων.  

 

Εκκρεμεί ακόμα η έγκρισή του από την Άνω 

Βουλή και η υπογραφή του σε νόμο από τον 

Ρώσο Πρόεδρο, προκειμένου οι Ρώσοι να 

είναι σε θέση να φέρουν τα κεφάλαιά τους 

πίσω από το εξωτερικό, χωρίς ποινικές, 

διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις. Η 

αμνηστία αυτή ισχύει μόνο για πράξεις που 

έλαβαν χώρα πριν την 1η Ιανουαρίου 2015.  

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, γνωστή ως 

“capital amnesty bill", επιχειρήσεις και ιδιώτες 

που δηλώνουν τα ξένα περιουσιακά τους 

στοιχεία στις ρωσικές φορολογικές αρχές 

μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου 

τρέχοντος έτους, θα απαλλάσσονται από 

σειρά ποινικών, διοικητικών και φορολογικών 

παραβάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα εν 

λόγω περιουσιακά στοιχεία. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το 

συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων 

που αφορά το νομοσχέδιο είναι τεράστιο, 

καθώς εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των 

μεγάλων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων 

στη Ρωσία διαθέτουν υπεράκτιες 

επιχειρηματικές δομές κάποιου είδους. 

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές σημειώνουν ότι 

τα κίνητρα για την απόκρυψη των 

περιουσιακών στοιχείων από τις φορολογικές 

αρχές είναι πολύ δελεαστικά, ενώ η τιμωρία 

για τη μη δήλωσή τους πολύ αδύναμη, 

θέτοντας σε κίνδυνο τελικά την 

αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου. 

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο άλλαξε 

σημαντικά από την αρχική του μορφή, 



προκειμένου να είναι σύμφωνο προς τη 

διεθνή νομοθεσία κατά του ξεπλύματος 

χρήματος. Στην τελική του μορφή, ο νόμος 

δεν παρέχει προστασία από την ποινική 

δίωξη για απάτη, ξέπλυμα χρήματος ή άλλα 

οικονομικά εγκλήματα. 

Έγκριση Σχεδίου Συμφωνίας Ελευθέρων 

Συναλλαγών Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης-Βιετνάμ από Ρωσική Κυβέρνηση 

Κατά τη συνάντηση του Υπουργικού 

Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 

25ης Μαΐου 2015, η ρωσική κυβέρνηση 

ενέκρινε σχέδιο συμφωνίας ελευθέρων 

συναλλαγών μεταξύ της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (EAEU) και του Βιετνάμ. 

Το έγγραφο έχει υπογραφεί από τον Ρώσο 

πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ και 

δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

υπουργικού συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρωσικής 

Κυβέρνησης, η εφαρμογή της συμφωνίας θα 

συμβάλλει στην αύξηση του εμπορίου και 

στην ανάπτυξη των εμπορικών και 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα θα 

διευκολύνει τη συμμετοχή της EAEU στις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης στην περιοχή 

Ασίας-Ειρηνικού. 

 

Βασικό στοιχείο του σχεδίου συμφωνίας 

αποτελεί η απελευθέρωση του εμπορίου 

μεταξύ της EAEU και του Βιετνάμ, μέσω της 

μείωσης ή και του μηδενισμού των 

τελωνειακών δασμών για τα περισσότερα 

προϊόντα που περιλαμβάνονται στο φάσμα 

των εμπορικών ανταλλαγών των 

συμμετεχόντων στη συμφωνία. 

Η συμφωνία για τη δημιουργία ζώνης 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ του Βιετνάμ και 

της EAEU αναμένεται να υπογραφεί την 

επόμενη εβδομάδα κατά τη συνεδρίαση του 

Ευρασιατικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου 

που θα πραγματοποιηθεί στο Καζακστάν, στις 

29.05.2015. 

Ο Πρόεδρος Πούτιν καλεί τις επιχειρήσεις 

να επωφεληθούν από τις κυρώσεις και το 

ασθενέστερο ρούβλι  

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ του 

Συνδέσμου Ρωσικών Επιχειρήσεων Delovaya 

Rossiya, που διοργανώθηκε στη Μόσχα, 

26.05.2015, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ 

Πούτιν κάλεσε τις ρωσικές επιχειρήσεις να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχει 

το καθεστώς των περιορισμών εισαγωγών, σε 

συνδυασμό με την αποδυνάμωση του 

εγχώριου νομίσματος.  

Καθώς ο χρονικός ορίζοντας των κυρώσεων 

είναι περιορισμένος, θα πρέπει οι επιχειρήσεις 

να αναλάβουν δράση όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, προκειμένου να επωφεληθούν 

από τη διαμορφούμενη κατάσταση. 

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στη συναλλαγματική 

ισοτιμία του ρουβλίου, βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων, 

ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και δημιουργώντας 

νέες δυνατότητες, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

Τονίζοντας ότι η πολιτική υποκατάστασης των 

εισαγωγών που εφαρμόζει η Ρωσική 

Κυβέρνηση είναι μια ευκαιρία να δοθεί ώθηση 

στην περαιτέρω ανάπτυξη σε ορισμένους 

τομείς της εγχώριας παραγωγής, ο Ρώσος 

Πρόεδρος αναφέρθηκε στα προγράμματα 

ανάπτυξης που επεξεργάζονται τα Υπουργεία 

Βιομηχανίας και Εμπορίου και Γεωργίας. Η 

αποτελεσματικότητα, βέβαια, οποιωνδήποτε 

μέτρων λάβει η Κυβέρνηση, θα εξαρτηθεί από 

τις ίδιες τις ρωσικές επιχειρήσεις και τη δράση 

που θα αναλάβουν αυτές. 

Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι 

η υποκατάσταση των εισαγωγών δεν είναι 

πανάκεια και ότι πρόθεση της Ρωσικής 

Κυβέρνησης δεν είναι η πλήρης 

αντικατάσταση των εισαγωγών. Κάτι τέτοιο θα 

ήταν ανόητο και άσκοπο, όπως 

χαρακτηριστικά είπε. Η υποκατάσταση των 

εισαγωγών μπορεί να ωφελήσει στους τομείς 



εκείνους όπου η ρωσική οικονομία έχει τη 

δυνατότητα να παράγει από μόνη της. 

 

Γι αυτό το λόγο, ο Πρόεδρος Πούτιν τέθηκε 

κατά της δημιουργίας διοικητικών εμποδίων 

για τις ξένες εταιρείες, όπως ο πλήρης 

αποκλεισμός των ξένων εταιρειών από τη 

συμμετοχή στις ρωσικές κρατικές προμήθειες, 

χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο ως επικίνδυνο, 

καθώς θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στον 

ανταγωνισμό. 

Σημειώνεται ότι ο Δημόσιος Οργανισμός 

Delovaya Rossiya αποτελεί μία ένωση 

ρωσικών επιχειρήσεων του μη-εξορυκτικού 

τομέα της ρωσικής οικονομίας. Τα μέλη του 

οργανισμού προέρχονται από διάφορους 

κλάδους, όπως οι κατασκευές, η ελαφρά 

βιομηχανία, η πληροφορική και οι υψηλές 

τεχνολογίες, η μηχανολογία, η γεωργία, ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας κ.ά. Ο οργανισμός 

διοργανώνει σε ετήσια βάση επιχειρηματικό 

φόρουμ, προκειμένου να εξετάσει τα πιο 

πιεστικά οικονομικά προβλήματα της ρωσικής 

οικονομίας. Η ημερήσια διάταξη της φετινής 

διοργάνωσης περιελάμβανε θέματα σχετικά 

με τις ευκαιρίες για τις ρωσικές επιχειρήσεις 

στις αγορές του εξωτερικού, την εφαρμογή 

μίας νέας βιομηχανικής πολιτικής, την 

φιλοσοφία των κοινών στόχων επιχειρήσεων 

και κυβέρνησης και το πρόβλημα του 

ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας. 

Απόφαση Κεντρικής Τράπεζας για 

αναπλήρωση συναλλαγματικών 

αποθεμάτων 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε 

στις 14 Μαΐου τ.ε. ότι προτίθεται να 

αναπληρώσει τα συναλλαγματικά της 

αποθέματα. Συγκεκριμένα η Τράπεζα θα 

προβαίνει καθημερινά σε αγορά 100 έως 200 

εκατ. δολαρίων, με κινήσεις που θα 

εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστης 

ημερησίας συνεδρίας, προκειμένου να 

ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος των κινήσεών 

της στη συναλλαγματική ισοτιμία, ενώ 

ενδέχεται να αναθεωρεί το ύψος των 

ημερησίων συναλλαγών, σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν σημαντικές αποκλίσεις. 

Σημειώνουμε ότι, κατά το 2014, η Κεντρική 

Τράπεζα δαπάνησε έως τον Νοέμβριο 

περίπου 90 δισ. δολάρια στην προσπάθεια 

στήριξης της ισοτιμίας του ρουβλίου. Ωστόσο 

το μέτρο αυτό δεν φάνηκε να αποδίδει, καθώς 

το ρούβλι συνέχισε την πορεία διολίσθησης 

χάνοντας το μισό της αξίας του έναντι του 

δολαρίου έως το τέλος του έτους. Τον 

Νοέμβριο του 2014, η Κεντρική Τράπεζα 

αποφάσισε να εγκαταλείψει το μέτρο διάθεσης 

των συναλλαγματικών αποθεμάτων και 

απελευθέρωσε τη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Συνολικά, τα συναλλαγματικά αποθέματα 

μειώθηκαν από 510 δισ. δολάρια στην αρχή 

του 2014 σε 385 στο τέλος του έτους, 

καταγράφοντας πτώση 25%. Αυτή τη στιγμή 

τα αποθέματα ανέρχονται σε 356 δισ. $ ΗΠΑ. 

Εάν η Κεντρική Τράπεζα ακολουθήσει τον 

ρυθμό αγοράς συναλλάγματος που 

προβλέπει η ανακοίνωσή της, θα απαιτηθεί 

μία τριετία για να αποκατασταθούν τα 

αποθέματα που απωλέσθηκαν κατά το 2014. 

Η απόφαση για αναπλήρωση των 

αποθεμάτων στην τρέχουσα συγκυρία 

ενδεχομένως αποσκοπεί να μεταφέρει το 

μήνυμα ότι η οικονομική κρίση έχει κλείσει τον 

κύκλο της και η ρωσική οικονομία κινείται 

πλέον σε τροχιά σταθεροποίησης.  

Επιπλέον, παρά την διατυπωμένη αντίθετη 

δήλωση της Κεντρικής Τράπεζας, η απόφαση 

συγκέντρωσης συναλλάγματος φαίνεται να 

αποσκοπεί και στον έλεγχο της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, με στόχο αυτή τη 

φορά την αποτροπή της υπερβολικής 

ενδυνάμωσης του ρωσικού νομίσματος.  

Τέλος, η ύπαρξη υψηλών συναλλαγματικών 

αποθεμάτων αναμένεται να έχει θετική 

επίδραση και στην αξιολόγηση που θα λάβει η 

ρωσική οικονομία από τους διεθνείς οίκους. 

Υπενθυμίζουμε ότι η πιστοληπτική ικανότητα 

της ρωσικής οικονομίας υποβαθμίστηκε στην 

αρχή του τρέχοντος έτους σε μη επενδυτική 

βαθμίδα (κατηγορία «σκουπιδιών» - junk). 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 

 OBUV. MIR KOZHI’ 
2015. AUTUMN 

29.09.2015–02.10.2015 

43rd International Exhibition for Shoes and 

Leather Products 

JUNWEX 
MOSCOW 2015 

30.09.2015-04.10.2015 
International Exhibition of jewelry and watch 
brands 

   IGROMIR 2015 

01.10.2015–04.10.2015 

International specialized exhibition on 
computer games, console games, mobile 
phones 

AGROPRODMASH' 
2015 

05.10.2015–09.10.2015 

International Exhibition for Machinery, 

Equipment and Ingredients for the Food 

Processing Industry 

BUILDING 
HEALTHCARE 
RUSSIA  

05.10.2015 — 07.10.2015 
International exhibition and congress 

St. Petersburg 

International Gas 

Forum (SPIGF) 2015 

06.10.2015-09.10.2015 
International congress of oil and gas industry 
professionals 

 Ros-Gaz-Expo 2015 

06.10.2015-09.10.2015 
International specialized exhibition of natural 
gas industry and technology for gas facility. 

 Boilers & burners 
2015 

06.10.2015-09.10.2015 
The main International exhibition of heat-
power industry in Northwestern Region. 

BEVIALE 

MOSCOW 2015 

06.10.2015–08.10.2015 
International trade fair for the beverage 
industry  

Agrotech 
RUSSIA-2015 

07.10.2015–10.10.2015 
Exhibition for agricultural machinery and 
equipment  

EXHIBITION OF THE 
X SCIENCE 
FESTIVAL 

09.10.2015–11.10.2015 
Main Exhibition of the X Moscow Science 
Festival 

ROADEXPO 
 

13.10.2015–15.10.2015 

The 6th International specialized exhibition 

and forum  

 

GasSUF 

13.10.2015-15.10.2015 
International Exhibition of LPG, gas-filling 
equipment and technology to natural gas  

 GeoForm 
13.10.2015-15.10.2015 

International Exhibition of 
geographic information technologies and 
equipment for engineering surveys 

http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://junwex-msk.ru/
http://junwex-msk.ru/
http://igromir-expo.ru/
http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38996
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38996
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38996
http://gas-forum.ru/en/
http://gas-forum.ru/en/
http://gas-forum.ru/en/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38551
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38551
http://www.agrotechrussia.ru/
http://www.agrotechrussia.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://eng.dorogaexpo.ru/doroga/exhibition/
http://www.gassuf.ru/en-GB
http://www.geoexpo.ru/ru-RU
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
http://gas-forum.ru/en/
http://www.en.farexpo.ru/gas/exhibition/about/
http://www.en.farexpo.ru/boiler/exhibition/about/
http://www.festivalnauki.ru/


CityExpo 
13.10.2015-15.10.2015 
International Exhibition of 

equipment and technologies for urban 
construction and housing  

IMTES/STANKOSTRO

ENIE 2015 
13.10.2015–16.10.2015 
Machine tool exhibition 

Necropolis 2015 

14.10.2015-16.10.2015 
International Exhibition for funeral services 

HOMI Russia 2015 
14.10.2015–17.10.2015 
International exhibition of 
interiors, décor and gifts 

ADVERTISING. 

PUBLICITYINFORMATIO

N. DESIGN 2015 

14.10.2015-16.10.2015 
Exhibition of equipment and materials for 
production of advertizing 

 Pharma 
14.10.2015-16.10.2015 

International exhibition of 

medicines, food and dietary supplements 

 Health&Medical 

Tourism 
14.10.2015-16.10.2015 

International exhibition of products and 
services in the field of medical tourism 

Aesthetic Medicine 
14.10.2015-16.10.2015 

International exhibition of products and 

services for aesthetic and cosmetic 

medicine. 

MEDIZ St.Petersburg 
14.10.2015-16.10.2015 

International exhibition and 

congress of medical equipment 

and equipment for professionals, medic 

Bioindustry 2015 
14.10.2015-16.10.2015 

International exhibition and 

conference of innovative approaches for 

reproduction 

RAAPA EXPO AUTUMN 
2015 

19.10.2015-21.10.2015 

International Exhibition Amusement Rides 
and Entertainment Equipment  

TECHNOFORUM'2015 

19.10.2015–22.10.2015 
International Specialized 
Exhibition "Advanced materials 

processing technologies, intelligent machine 

tools, equipment, devices, instrument" 

ELEKTRO' 2015 

20.10.2015–23.10.2015 

International Exhibition for 

Electrical Equipment for Power 

CLEANEXPO 

MOSCOW 
20.10.2015-22.10.2015 

International exhibition for the cleaning 
industry 

InterCHARM 
21.10.2015-

24.10.2015 

The 22nd International perfumery and 
cosmetics exhibition 

BEAUTIFUL HOUSES. 

RUSSIAN 

ARCHITECTURE SALON 2015 
22.10.2015-25.10.2015 

International architecture, construction and 
interior exhibition 

http://www.city-expo.ru/ru-RU
http://www.stankoexpo.com/eng/
http://www.stankoexpo.com/eng/
http://expo.vdnh.ru/calendar/gostevye-proekty/nekropol-2015/
http://www.homirussia.ru/ru-RU/
http://trends.lenexpo.ru/en/
http://trends.lenexpo.ru/en/
http://trends.lenexpo.ru/en/
http://www.pharmaexpo.ru/?lang=en-GB
http://www.healthtourism-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.healthtourism-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.aestheticmed.ru/?lang=en-GB
http://www.mediz-spb.ru/en
http://bio.lenexpo.ru/en/
http://raapa-expo.ru/
http://raapa-expo.ru/
http://www.technoforum-expo.ru/en/
http://www.elektro-expo.ru/en/
http://www.cleanexpo-moscow.ru/ru-RU
http://www.cleanexpo-moscow.ru/ru-RU
http://www.intercharm.ru/
http://www.archi-expo.ru/en
http://www.archi-expo.ru/en
http://www.archi-expo.ru/en
http://www.aestheticmed.ru/?lang=en-GB
http://trends.lenexpo.ru/en/
http://www.pharmaexpo.ru/?lang=en-GB
http://www.healthtourism-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.mediz-spb.ru/en
http://bio.lenexpo.ru/en/
http://www.technoforum-expo.ru/en/
http://www.elektro-expo.ru/en/


SALON INTERIOR 

DESIGN 2015 
22.10.2015-25.10.2015 

International exhibition of interior decoration 

BEAUTIFUL WOODEN 

HOUSES 2015 
22.10.2015-25.10.2015 

Specialized trade fair of architecture and 
building 

CRYOGEN-
EXPO'2015 
27.10.2015–29.10.2015 

14th International Specialized Exhibition 

WINE CARD 

27.10.2015-29.10.2015 

The 10th International 
specialized exhibition-tasting 

POWER 
ELECTRONICS 
27.10.2015-29.10.2015 

International exhibition of components and 
systems for power electronics 

 EXPOCOATING 

MOSCOW 
27.10.2015-29.10.2015 

International exhibition of technologies, 
equipment and materials for surface 
treatment and coatings application 

TESTING & 
CONTROL 

27.10.2015-29.10.2015 

The 12th International exhibition of testing 

and measuring equipment  

NDT RUSSIA 
27.10.2015-29.10.2015 

International exhibition of 
technologies, equipment, materials and 
services for non-destructive and destructive 
testing, technical diagnostics and industrial 
safety expertise 

DentalExpo 

St.Petersburg 2015 
27.10.2015-29.10.2015 

International dental exhibition 

KHIMIA’2015 
27.10.2015–30.10.2015 
International Exhibition for the 

Chemical Industry and Science 

PLASTICS 
INDUSTRY'2015 

27.10.2015–30.10.2015 

International Specialized Exhibition for Raw 

Materials, Equipment and Technologies for 

Plastics Processing 

MASHEX 

MOSCOW 

27.10.2015-30.10.2015 

The 18th International exhibition of 
equipment for metal shapes, pipes, sheet 
metal working and metal products 
manufacturing 

 PCVExpo 
27.10.2015-30.10.2015 

The 14th International exhibition for pumps, 
compressors, valves, actuators and engines 

HI-TECH 
BUILDING'2015 
28.10.2015–30.10.2015 

14th International Exhibition & Forum 

AUTOCOMPLEX'2015 
28.10.2015–30.10.2015 
International Trade Fair for 

Filling Stations and Equipment, Car 

Equipment and Maintenance 

ROSBIOTECH'2015 
28.10.2015–30.10.2015 
International Biotechnology 

Exhibition and Trade Fair 

XXXI REAL ESTATE FAIR. November 2015 
30.10.2015-01.11.2015 

Municipal. Country. Foreign real estate 

http://www.interior-expo.ru/
http://www.interior-expo.ru/
http://www.houses-expo.ru/
http://www.houses-expo.ru/
http://www.cryogen-expo.com/
http://www.cryogen-expo.com/
http://www.karta-vin.ru/karta/
http://www.powerelectronics.ru/
http://www.powerelectronics.ru/
http://www.expocoating-moscow.ru/
http://www.expocoating-moscow.ru/
http://www.testing-control.ru/en-GB
http://www.testing-control.ru/en-GB
http://www.ndt-russia.ru/
http://www.dentalexpo-spb.ru/?lang=en-GB
http://www.dentalexpo-spb.ru/?lang=en-GB
http://www.chemistry-expo.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://www.chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://www.mashex.ru/en-GB
http://www.mashex.ru/en-GB
http://www.pcvexpo.ru/en-GB
http://en.hitechbuilding.ru/
http://en.hitechbuilding.ru/
http://www.autocomplex.net/en/
http://www.rosbiotech.com/
http://www.y-expo.ru/en/
http://www.cryogen-expo.com/
http://www.dentalexpo-spb.ru/?lang=en-GB
http://www.chemistry-expo.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://en.hitechbuilding.ru/
http://www.autocomplex.net/en/
http://www.rosbiotech.com/
http://www.y-expo.ru/en/

