
 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση Μόσχας “MITT 

2016”, 23-26 Μαρτίου 2016 

Από 23 έως 26 Μαρτίου 2016 

πραγματοποιήθηκε η 23η Διεθνής Τουριστική 

Έκθεση Μόσχας “Moscow International Travel 

& Tourism Exhibition – MITT”. Η Έκθεση, η 

οποία διοργανώνεται ετησίως, συγκαταλέγεται 

μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων τουριστικών 

εκθέσεων παγκοσμίως. 

Στη φετινή διοργάνωση η Ελλάδα συμμετείχε 

με εντυπωσιακό περίπτερο του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού, 805 τ.μ., όπου 

φιλοξενήθηκαν συνολικά 47 συνεκθέτες 

μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι ελληνικών 

Περιφερειών, Δήμων, τουριστικών 

επιχειρήσεων και φορέων.  

 

Το Ελληνικό περίπτερο εγκαινίασαν και 

τίμησαν με την παρουσία τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Έκθεσης η Αναπληρώτρια 

Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά 

και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. 

Δημήτριος Τρυφωνόπουλος. Σε δήλωσή της, 

η κα Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και τα 

ελληνικά νησιά είναι σε πλήρη ετοιμότητα να 

δεχθούν τους τουρίστες, τόσο από τις 

παραδοσιακές αγορές, όσο και από νέες, 

καθώς και ότι η χώρα είναι έτοιμη να 

προσφέρει νέους προορισμούς και  

κατευθύνσεις, καταλήγοντας ότι, σύμφωνα με 

προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το 2016 

αναμένεται, ότι θα είναι μία ακόμα πιο 

επιτυχημένη χρονιά από την προηγούμενη, το 

οποίο φαίνεται και από τις κρατήσεις, οι 

οποίες παρουσιάζουν ήδη αύξηση και μια 

θετική τάση. 

 

Τέλος, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της 

Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα, σε 

συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Μόσχας, ο 

Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ εγκαινίασε 

πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα, την οποία δημιούργησε ο κ. Alexei 

Nikulin, παραγωγός του τηλεοπτικού σταθμού 

Μy Planet. Η εφαρμογή αποτελεί έναν 

χρήσιμο οδηγό, που επιτρέπει στους Ρώσους 

τουρίστες μέσα σε λίγο χρόνο να λάβουν 

πληροφορίες για τα σημεία που επιθυμούν να 

επισκεφθούν. 

Ρωσία και Αίγυπτος εξετάζουν την 

επανέναρξη αεροπορικών συνδέσεων 

Την επανέναρξη των αεροπορικών 

συνδέσεων Ρωσίας-Αιγύπτου εξετάζουν οι 
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δύο πλευρές, σύμφωνα με δηλώσεις του 

Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών κ. Sergey 

Lavrov μετά από συνάντηση με τον Αιγύπτιο 

ομόλογό του κ. Sameh Shoukry στη Μόσχα. 

Βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση 

της αεροπορικής σύνδεσης είναι η αυστηρή 

τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, η οποία 

θα εγγυάται την ασφάλεια των Ρώσων 

πολιτών.  

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, οι δύο 

πλευρές συζήτησαν το ζήτημα της 

επανέναρξης απευθείας αεροπορικών 

συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών, 

προκειμένου να συμβάλλουν στην 

αποκατάσταση των τουριστικών ροών, οι 

οποίες έχουν μειωθεί για προφανείς λόγους.  

 

Ήδη, οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και 

άλλες εμπλεκόμενες αρχές της Ρωσίας και της 

Αιγύπτου βρίσκονται σε συνεχή επαφή, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι 

διαδικασίες, που θα επιτρέψουν την 

επανέναρξη των απευθείας πτήσεων το 

συντομότερο δυνατό. Ο κ. Lavrov σημείωσε 

ότι η ρωσική πλευρά έχει διατυπώσει ειδικές 

συστάσεις προς τους Αιγύπτιους ομολόγους 

τους, οι οποίες έχουν εν γένει γίνει αποδεκτές 

από την αιγυπτιακή πλευρά. Μένει τα 

συμφωνηθέντα σε θεωρητικό επίπεδο να 

μεταφραστούν σε πράξεις που θα 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν 

στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης. 

Ωστόσο, νέα δεδομένα θέτει στη συζήτηση το 

πρόσφατο συμβάν που σημειώθηκε σε 

αεροσκάφος της EgyptAir, το οποίο εκτελούσε 

το δρομολόγιο Αλεξάνδρεια-Κάιρο και στο 

οποίο εκδηλώθηκε αεροπειρατεία στις 

29.03.2016, αναγκάζοντάς το να προσγειωθεί 

στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου 

Τύπου του Κρεμλίνου, κ. Peskov, η εξαγωγή 

οιωνδήποτε συμπερασμάτων σχετικά με τη 

δυνατότητα αποκατάστασης της εναέριας 

κυκλοφορίας μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου θα 

ήταν πρόωρη, έως ότου έχουν διερευνηθεί 

όλες οι συνθήκες του ως άνω περιστατικού. 

Σημειώνουμε ότι η Ρωσία και ορισμένες άλλες 

χώρες είχαν αναστείλει τις αεροπορικές 

συνδέσεις τους με την Αίγυπτο το περασμένο 

έτος, μετά από τη διαπίστωση ότι η ανατίναξη 

του αεροσκάφους της ρωσικής εταιρείας 

Kogalymavia πάνω από τη χερσόνησο του 

Σινά στις 31 Οκτωβρίου, το οποίο μετέφερε 

217 επιβάτες, ήταν αποτέλεσμα 

τρομοκρατικής ενέργειας. 

Εξελίξεις στη ρωσική οικονομία 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικής 

Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. 

Alexey Ulyukayev, κατά το τρέχον έτος 

αναμένεται θετική δυναμική του ΑΕΠ, της 

τάξης του 0,7%, η οποία αναμένεται να 

φθάσει το 1,5-2,5% το 2017. 

Μιλώντας στην Κρατική Δούμα (Κάτω Βουλή) 

την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, ο Ρώσος 

Υπουργός υποστήριξε ότι κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2016 αναμένεται να σημειωθεί 

αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και του 

ΑΕΠ, η οποία θα υποστηριχθεί επιπλέον από 

την περαιτέρω επιβράδυνση της εκροής 

κεφαλαίων και του πληθωρισμού. Ωστόσο, οι 

κίνδυνοι που περιορίζουν την καταναλωτική 

ζήτηση εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς 

κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2016 

παρατηρείται συνέχιση της πτώσης των 

λιανικών πωλήσεων, αλλά ελαφρώς 

μικρότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. 

 

Ξεκινώντας από το 2017, το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει μία αύξηση 

των επενδύσεων, τόσο των δημοσίων όσο και 



των ιδιωτικών, η οποία αναμένεται να δώσει 

ώθηση στο ΑΕΠ έως και 1,5-2,5%.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, 

το ρωσικό τραπεζικό σύστημα αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα σταθερό και χαρακτηρίζεται από 

πλεονάζουσα ρευστότητα, καθώς για πρώτη 

φορά τον Φεβρουάριο τ.έ. το έλλειμμα 

ρευστότητας μετατράπηκε σε πλεόνασμα. 

Ταυτόχρονα, η επιβράδυνση του 

πληθωρισμού που καταγράφεται, παρέχει το 

περιθώριο στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας 

να μειώσει το βασικό επιτόκιο, το οποίο 

παραμένει στο 11% από τον περασμένο 

Αύγουστο. 

Ωστόσο, κατά τη συνεδρίασή της στις 18 

Μαρτίου τ.έ., η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό της 

επιτόκιο αμετάβλητο στο 11%.  

 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Τράπεζας, η 

απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω 

συνεχιζόμενων υψηλών πληθωριστικών 

προσδοκιών. Παρά τη σχετική σταθεροποίηση 

που παρατηρείται στις αγορές κεφαλαίου και 

εμπορευμάτων και την επιβράδυνση του 

πληθωρισμού, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι 

εξακολουθούν να είναι υψηλοί, καθώς 

σχετίζονται με τις εξελίξεις στην αγορά 

πετρελαίου, στην οποία εξακολουθεί να 

υπάρχει πλεόνασμα προσφοράς λόγω της 

επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας, της 

αύξησης της προσφοράς πετρελαίου από το 

Ιράν και του έντονου ανταγωνισμού για τα 

μερίδια αγοράς. Έτσι, η ανάκαμψη των τιμών 

του πετρελαίου που παρατηρήθηκε τις 

τελευταίες εβδομάδες, μπορεί να αποδειχθεί 

ασταθής και μη διατηρήσιμη.  

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι 

παρά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου 

και την επακόλουθη ενίσχυση του ρουβλίου 

κατά τις τελευταίες εβδομάδες, η 

συσσωρευμένη αποδυνάμωση του ρωσικού 

νομίσματος, η οποία συντελέσθηκε στα τέλη 

του 2015 - αρχές του 2016, εξακολουθεί να 

ασκεί πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία 

και να συμβάλλει στη διατήρηση των υψηλών 

προσδοκιών για τον πληθωρισμό. 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες 

προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας, οι οποίες βασίζονται σε μία μέση τιμή 

του πετρελαίου στα 30 $/βαρέλι για το 2016, ο 

πληθωρισμός θα συνεχίσει να μειώνεται κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Ήδη, στις 14 

Μαρτίου 2016, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

τιμών καταναλωτή βρισκόταν στο 7,9%, 

σημαντικά χαμηλότερο τόσο από το 9,8% του 

Ιανουαρίου 2016, όσο και από την πρόβλεψη 

για τον πληθωρισμό για το 2016, τον οποίο η 

Τράπεζα της Ρωσίας υπολόγιζε σε περίπου 

9%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο ετήσιος 

πληθωρισμός θα ανέλθει συνολικά σε 

λιγότερο από 6% τον Μάρτιο του 2017, για να 

φθάσει στον στόχο του 4% στα τέλη του 2017. 

Ενδυνάμωση ρωσικού νομίσματος 

Ενίσχυση του ρουβλίου έναντι των 

κυριότερων νομισμάτων καταγράφηκε από τις 

αρχές Μαρτίου, ακολουθώντας την πορεία 

των τιμών του πετρελαίου. Στις 7 Μαρτίου τ.έ. 

οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 

σχεδόν 6%, για πρώτη φορά κατά το τρέχον 

έτος, ξεπερνώντας τα 41$/βαρέλι. Σύμφωνα 

με τους αναλυτές, η ανάκαμψη των τιμών 

ήταν άμεσα συνυφασμένη με τις εξελίξεις στις 

ΗΠΑ όπου ο αριθμός των εν λειτουργία 

γεωτρύπανων συνεχίζει να μειώνεται και η 

παραγωγή αργού πετρελαίου είχε φτάσει στο 

χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 

2014. 

 

Έτσι, το ρούβλι κατέγραψε σημαντική άνοδο 

έναντι του δολαρίου και του ευρώ, ξεκινώντας 



από τα 75,9 ρούβλια/δολάριο και τα 83,1 

ρούβλια/ευρώ στις αρχές του μήνα και 

φθάνοντας έως τα 67,6 ρούβλια/δολάριο και 

τα 76,5 ρούβλια/ευρώ στις 31/3. Το επίπεδο 

αυτό αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει 

φθάσει το ρωσικό νόμισμα από τις αρχές 

Ιανουαρίου τ.έ.  

Σύμφωνα με δηλώσεις, άλλωστε, του 

Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας 

Alexey Ulyukayev, η τάση που επικρατεί στην 

πορεία του ρουβλίου είναι η ενίσχυση και όχι 

η αποδυνάμωση, καθώς αναμένεται η μέση 

ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου 

έναντι του δολαρίου να διαμορφωθεί περί τα 

65-70 ρούβλια για το 2016.  

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, οι συνθήκες 

που επικρατούν στους λογαριασμούς 

εξωτερικών πληρωμών της χώρας 

(λογαριασμός τρεχουσών συναλλαγών και 

κεφαλαίου) επηρεάζουν τη δυναμική της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, με τον πρώτο να 

αντικατοπτρίζει πλήρως τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά πετρελαίου. Η 

πρακτική δείχνει ότι εν μέσω χαμηλών τιμών 

πετρελαίου, η συσχέτιση με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου 

ανέρχεται σε σχεδόν 100%. Ωστόσο, όσο 

υψηλότερες είναι οι τιμές του πετρελαίου, 

τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται ο ρόλος που 

διαδραματίζει ο λογαριασμός κεφαλαίου. Τόσο 

πέρυσι, όσο και φέτος η κατάσταση του 

λογαριασμού κεφαλαίων ήταν πολύ καλύτερη 

από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από το χρονοδιάγραμμα 

εξωτερικών πληρωμών του χρέους. Έτσι, 

σύμφωνα με τον κ. Ulyukayev η ισοτιμία του 

ρουβλίου είναι πιο πιθανό να είναι ισχυρότερη 

από ό,τι αναμενόταν το περασμένο έτος, 

ακόμα και υπό τις τρέχουσες τιμές 

πετρελαίου. 

Διάσωση ύψους 150 δισ. ρουβλίων προς 

τη ρωσική κρατική Τράπεζα 

Vnesheconombank 

Πακέτο διάσωσης ύψους 150 δισ. ρουβλίων 

(2,2 δισ. δολ. ΗΠΑ) ενέκρινε ο Ρώσος 

Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev για τη 

ρωσική κρατική Τράπεζα Ανάπτυξης και 

Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων 

Vnesheconombank (VEB). Κατά τη διάρκεια 

συνάντησης με το διοικητικό συμβούλιο της 

τράπεζας την Τρίτη 29 Μαρτίου τ.έ., ο Ρώσος 

Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αδυναμία 

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου 

λόγω των κυρώσεων, οδήγησε την τράπεζα 

να χάσει το “περιθώριο ασφαλείας της”, με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται “ανορθόδοξα 

μέτρα” για την υποστήριξή της. 

 

Σύμφωνα με τον κ. Medvedev, το τρέχον 

σχέδιο δράσης, το οποίο εκπονήθηκε το 2014, 

έχει σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί, εν μέρει 

λόγω της επιδείνωσης των εξωτερικών 

οικονομικών συνθηκών, και ειδικότερα την 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και 

την αδυναμία αναχρηματοδότησης του 

εξωτερικού χρέους. Κάτω από τις τρέχουσες 

συνθήκες υψηλού χρέους και αστάθειας της 

μακροοικονομικής κατάστασης, είναι 

σημαντικό για τη νέα διοίκηση της VEB να 

εφαρμόσει αποτελεσματική παρακολούθηση 

της υλοποίησης των εργασιών, να 

πραγματοποιήσει ενδελεχή λογιστικό έλεγχο, 

να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του 

επισφαλούς χρέους και να απαλλαγεί από το 

βάρος των μη κερδοφόρων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Ο Ρώσος Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι 

απαραίτητο η τράπεζα να επικεντρώσει τους 

πόρους της σε έργα που σχετίζονται με τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την 

υποκατάσταση των εισαγωγών και τη στήριξη 

των εξαγωγών μη ενεργειακών προϊόντων, 

τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να 

αλλάξουν τα γενικά καθήκοντα της VEB, η 

οποία παραμένει ο κορυφαίος αναπτυξιακός 

θεσμός και θα συνεχίσει να συμμετέχει στη 

χρηματοδότηση των μεγάλων έργων σε 

διάφορους τομείς, όπως της βιομηχανίας, της 

γεωργίας, των μεταφορών και της ενέργειας. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, η VEB μπορεί να 

χρειαστεί έως και 1,2 τρισ. ρούβλια κρατικής 

στήριξης για να αντιμετωπίσει τα επισφαλή 



δάνεια και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

αποπληρωμής του χρέους της. Πάνω από 

200 δισ. ρούβλια του χρέους της VEB προς 

την Κεντρική Τράπεζα της χώρας συνδέεται 

με τη διάσωση των τραπεζών Svyaz και 

Globex, των οποίων τη διαχείριση η VEB 

ανέλαβε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008-09. Επιπλέον, η 

τράπεζα ανέλαβε σημαντικό μέρος της 

χρηματοδότησης των κατασκευαστικών έργων 

που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 

Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι 

το 2014. 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εγχώριου 

οικονομικού τύπου, κατά τη συνάντηση του 

Ρώσου Πρωθυπουργού με το Δ.Σ. της 

τράπεζας συζητήθηκε, εκτός από την ως άνω 

ανακεφαλαιοποίηση της VEB, ένα πολύ 

ευρύτερο σχέδιο διάσωσης, με στόχο την 

κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, την 

αύξηση της ρευστότητάς της και ενδεχομένως 

τη συρρίκνωση του ισολογισμού της και του 

αποθέματος επισφαλών δανείων που 

διαθέτει. Τα μέτρα του σχεδίου 

περιλαμβάνουν την κεφαλαιοποίηση μέρους 

των δανείων που έχει δώσει η Κεντρική 

Τράπεζα στη VEB, την κατάθεση κεφαλαίων 

στη VEB εκ μέρους αρκετών κρατικών 

οργανισμών (μεταξύ άλλων του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Εθνικού Ταμείου Πλούτου, 

του Ταμείου Συντάξεων κ.ά.), την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων της VEB 

(συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 2,7 στην 

Gazprom, τις μετοχές της στις ρωσικές 

τράπεζες Svyaz και Globex, και στην 

ουκρανική Prominvestbank, της εταιρείας VEB 

Leasing μαζί με τα τρένα και αεροπλάνα που 

ανήκουν σε αυτήν), τη διενέργεια λογιστικού 

ελέγχου στην VEB Capital, μια από τις 

θυγατρικές της VEB, τον περιορισμό των 

δαπανών για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 

ποσό του 1 δισ. ρουβλίων (15 εκ. δολ. ΗΠΑ), 

τον διαχωρισμό άλλων ζημιογόνων 

περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας σε 

ξεχωριστές νομικές οντότητες, προκειμένου 

να αφαιρεθούν από τον ισολογισμό της VEB. 

Πολλοί αναλυτές σχολιάζουν ότι, παρά το 

γεγονός ότι ακόμα είναι ασαφές σε ποιο 

βαθμό θα υλοποιηθεί το ανωτέρω σχέδιο, 

αυτό θα μπορούσε να λύσει τα 

βραχυπρόθεσμα προβλήματα της τράπεζας 

και να της επιτρέψει να αποπληρώσει 

υποχρεώσεις της ύψους 3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ 

κατά το τρέχον έτος, ωστόσο, μακροχρόνια 

είναι απίθανο να διορθώσει τα διαρθρωτικά 

προβλήματα της τράπεζας, τα οποία 

συνίστανται στην υπερβολικά μεγάλη εταιρική 

δομή της, στα υπέρογκα συσσωρευμένα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια και στην 

αναποτελεσματική επενδυτική στρατηγική της. 

Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων Ρωσικής 

Ομοσπονδίας 

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 

καταρτίζουν οι ρωσικές αρχές, το οποίο 

ωστόσο είναι μάλλον απίθανο να υλοποιηθεί 

πριν από το καλοκαίρι του 2016, σύμφωνα με 

τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Alexey Ulyukayev.  

 

Ήδη από τον Νοέμβριο του περασμένου 

έτους, ο Πρώτος Αναπληρωτής 

Πρωθυπουργός Igor Shuvalov, είχε δώσει 

οδηγίες προκειμένου να εξετασθεί η 

δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας 

πώλησης μεγάλων κρατικών περιουσιακών 

στοιχείων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

Τον Φεβρουάριο τ.έ. ο Ρώσος Πρόεδρος 

Vladimir Putin, κατά τη διάρκεια σύσκεψης για 

τις ιδιωτικοποιήσεις, ζήτησε να διασφαλιστεί η 

μέγιστη διαφάνεια, τονίζοντας ότι όλες οι 



διαδικασίες θα πρέπει να είναι απολύτως 

σύμφωνες με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις 

του νόμου και πλήρως διαφανείς για τα 

συμβαλλόμενα μέρη και προς το κοινό. Ο 

Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι οι μετοχές του 

κράτους θα πρέπει να πωληθούν σε 

συμφέρουσες τιμές και όχι έναντι πινακίου 

φακής, ενώ πρόσθεσε ότι κατά τη διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να δοθεί προσοχή 

στην ποιότητα των επενδυτών και την 

επιχειρηματική φήμη τους, καθώς η 

ιδιωτικοποίηση θα είναι δυνατή μόνο εάν ο 

αγοραστής διαθέτει σχέδιο για την ανάπτυξη 

της εταιρείας που πρόκειται να αποκτήσει. 

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις στρατηγικής 

σημασίας, ο κ. Putin τόνισε ότι το πλειοψηφικό 

πακέτο των μετοχών θα πρέπει να παραμείνει 

υπό κρατικό έλεγχο.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 

Οικονομικής Ανάπτυξης, το πρώτο κύμα των 

ιδιωτικοποιήσεων θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει την πώληση μετοχών σε σειρά 

επιχειρήσεων, όπως στις εταιρείες 

παραγωγής πετρελαίου Rosneft και Bashneft, 

τη ναυτιλιακή εταιρεία Sovcomflot, και την 

εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών Alrosa.  

 

Ειδικά, ως προς τη Rosneft, σύμφωνα με τον 

Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών της χώρας κ. 

Yuri Zubarev, η ιδιωτικοποίηση ποσοστού 

19,5% μπορεί να αποφέρει περί τα 490 δισ. 

ρούβλια (6,5 δισ. δολ. ΗΠΑ) στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Σημειώνουμε ότι αυτή τη 

στιγμή το 69,5% των μετοχών της Rosneft 

κατέχει η Rosneftegaz (100% κρατική 

εταιρεία), με την βρετανική BP να κατέχει το 

19,75% των μετοχών. 

Αντίθετα, από το τραπέζι των συζητήσεων 

έχει αρθεί στην παρούσα φάση η 

ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης ρωσικής 

τράπεζας Sberbank. Τόσο η Κεντρική 

Τράπεζα της χώρας όσο και η Κυβέρνηση 

κρίνουν ότι δεν είναι ακόμα η κατάλληλη 

στιγμή για να εξετασθεί το ενδεχόμενο 

ιδιωτικοποίησης της Sberbank, καθώς η 

εμπιστοσύνη του κοινού στη συγκεκριμένη 

τράπεζα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

γεγονός ότι αυτή βρίσκεται υπό κρατικό 

έλεγχο. 

Η συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις έχει 

προκαλέσει την ανησυχία πολλών αναλυτών 

και οικονομολόγων εντός της χώρας, οι οποίοι 

αν και αναγνωρίζουν την ανάγκη 

ιδιωτικοποίησης μέρους των κρατικών 

περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα, 

θεωρούν ότι αυτή δεν μπορεί να λάβει χώρα 

στην παρούσα φάση λόγω της οικονομικής 

κρίσης που διέρχεται η χώρα. Σύμφωνα με 

αυτούς, η πώληση περιουσιακών στοιχείων 

πρέπει να διεξάγεται όταν η οικονομία 

βρίσκεται σε άνοδο και όχι όταν βιώνει κρίση, 

η οποία οδηγεί σε πτώση των τιμών των 

μετοχών και της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων, με αποτέλεσμα η συνεισφορά από 

την πώληση των στοιχείων αυτών στον 

προϋπολογισμό να είναι πολύ χαμηλότερη 

από αυτή που θα είχε επιτευχθεί υπό 

κανονικές συνθήκες. 

Έγκριση χρηματοδότησης μεγάλων έργων 

από τον Ρώσο Πρωθυπουργό 

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ 

ενέκρινε τη χρηματοδότηση για μια σειρά 

μεγάλων έργων, στα οποία θα υπάρξει 

κρατική συμμετοχή μέσω ομοσπονδιακών 

προγραμμάτων και του Εθνικού Ταμείου 

Πλούτου. 

 

Τα εγκεκριμένα έργα περιλαμβάνουν την 

κατασκευή ενός κεντρικού αυτοκινητοδρόμου, 

του αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας 

Μόσχας - Αγίας Πετρούπολης, μια γέφυρα 

στα στενά του Κερτς στην Κριμαία, υποδομές 

μεταφορών στις σιδηροδρομικές γραμμές 

Baikal-Amur και Trans-Siberian, καθώς και 

την κατασκευή διαδρόμων σε ορισμένους 



αερολιμένες. Επιπλέον, προτεραιότητα θα 

δοθεί στην κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 

Ποδοσφαίρου της FIFA του 2018. 

Έγκριση δεκαετούς Διαστημικού 

Προγράμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας 

2016-2025 

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου τ.έ., ο Ρώσος 

Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev ενέκρινε το 

δεκαετές διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας  για την περίοδο 2016 - 2025, 

προϋπολογισμού ύψους 1,4 τρισ. ρουβλίων 

(20,5 δις $). 

 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, κατά 

την τρέχουσα χρονιά η Ρωσία και ολόκληρος 

ο κόσμος θα γιορτάσει τις επετείους 

σημαντικών ορόσημων στην εξερεύνηση του 

διαστήματος. Στις 12 Απριλίου, θα έχουν 

συμπληρωθεί 55 χρόνια από την πρώτη 

διαστημική πτήση, και την 31η Μαρτίου ήταν η 

50η επέτειος από την εκτόξευση από το 

διαστημικό κέντρο Μπαϊκονούρ του μη 

επανδρωμένου διαστημικού σταθμού Luna-

10, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της 

Σελήνης.  

Επιπλέον, ο κ. Medvedev αναφέρθηκε στο 

πρόγραμμα για τη μελέτη του Άρη, το οποίο 

υλοποιείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Διαστήματος (European Space 

Agency) και τη Ρωσία, στο πλαίσιο του 

οποίου στις 14 Μαρτίου τ.έ. ξεκίνησε η 

αποστολή ExoMars 2016 προς τον Άρη. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Roscosmos, Igor 

Komarov, παρουσίασε τις γενικές γραμμές του 

σχεδίου του ομοσπονδιακού διαστημικού 

προγράμματος. Χωρίς να αναφερθεί σε 

συγκεκριμένη κατανομή του προϋπολογισμού 

των 1,4 τρισ. ρουβλίων, ο κ. Komarov 

προσδιόρισε τα βασικά σημεία της 

στρατηγικής και τόνισε ότι στόχος του 

προγράμματος είναι να εγγυηθεί την 

ανάπτυξη της εθνικής αστροναυτικής και να 

ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και την 

απώλεια της θέσης της χώρας σε αυτόν τον 

τομέα δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Komarov αναφέρθηκε 

σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες του 

προγράμματος: 

1. Διατήρηση και επέκταση του δικτύου 

τροχιακών δορυφόρων της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο δορυφορικός 

στόλος της Ρωσίας θα αυξηθεί από 49 σε 

73 δορυφόρους μέχρι το 2025 (ο αριθμός 

αυτός δεν περιλαμβάνει τους δορυφόρους 

υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας). 

Οι δορυφόροι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί 

για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των 

επικοινωνιών και πληροφοριών της χώρας, 

καθώς χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

επικοινωνίας, τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές 

εκπομπές. Ωστόσο για να επιτευχθεί αυτός 

ο στόχος, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της 

βιομηχανίας κατασκευής συστημάτων 

εκτόξευσης πυραύλων, με μείωση του 

εύρους των αναλώσιμων συστημάτων 

εκτόξευσης από οκτώ σε δύο, και 

συγκεκριμένα στο σύστημα “Soyuz” νέας 

γενιάς και στο νέο σύστημα εκτόξευσης 

“Angara”, και ταυτόχρονα μείωση του 

αριθμού των εν λειτουργία οχημάτων 

εκτόξευσης από 12 σε 6. 

 

2. Αύξηση του αριθμού των μη 

επανδρωμένων και επανδρωμένων 

διαστημόπλοιων σε τροχιά κοντά στη Γη, 

για να καλυφθούν οι ανάγκες των 

προγραμματισμένων προσπαθειών 

εξερεύνησης του διαστήματος της Ρωσίας. 

Κατά την περίοδο 2016-2025, έχει 

προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 15 

διαστημόπλοια και να αυξηθεί ο αριθμός 

http://government.ru/media/photos/656x369/L3xgdts1zTlKuM4gcBPvBtPOvoqC8sxk.jpg


αυτών που είναι σε τροχιά από ένα το 2015 

σε τέσσερα το 2025. 

3. Υλοποίηση επανδρωμένων διαστημικών 

πτήσεων. Στο πλαίσιο της προγραμματικής 

περιόδου, δηλαδή μέχρι το 2024, η 

λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού 

Σταθμού θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί 

η κατασκευή και εξοπλισμός του ρωσικού 

τμήματος του Διεθνούς Διαστημικού 

Σταθμού (ISS) με σκοπό τη χρήση του 

σταθμού για μακρό χρονικό διάστημα. 

4. Στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου του 

σεληνιακού προγράμματος έχει 

προγραμματιστεί για το 2021 να 

ξεκινήσουν μη επανδρωμένες πτητικές 

δοκιμές από το διαστημικό κέντρο 

Vostochny, ώστε το 2023 να 

πραγματοποιηθεί η πρώτη επανδρωμένη 

πτήση με πλήρωμα του ISS. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία 

της αναγκαίας βάσης για την πλήρους 

κλίμακας εξερεύνηση της Σελήνης μετά το 

2025 και την πραγματοποίηση το 2030 

προσεδάφισης ανθρώπου στο φεγγάρι.  

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, παρά την 

προσπάθεια του Ρώσου Πρωθυπουργού να 

δώσει μία θετική χροιά στο σχέδιο του 

ρωσικού Διαστημικού Προγράμματος, οι 

αριθμοί δείχνουν ότι οι ημέρες των παχέων 

αγελάδων της ρωσικής παρουσίας στο 

διάστημα έχουν παρέλθει. Μόλις δύο χρόνια 

πριν, η συζήτηση για το ρωσικό διαστημικό 

πρόγραμμα έκανε λόγο για προϋπολογισμό 

3,4 τρισ. ρουβλίων (με την τότε ισοτιμία, 

περίπου 70 δισ. δολάρια ΗΠΑ), για να φθάσει 

τη στιγμή της έγκρισής του, δύο χρόνια 

αργότερα, να έχει μειωθεί σε μόλις 1,4  τρισ. 

ρούβλια, όταν ο προϋπολογισμός της NASA 

αγγίζει τα 19,3 δισ. δολάρια για το 2016 μόνο.   

Η μεγαλύτερη απογοήτευση, ωστόσο, έγκειται 

στη χαμηλή προτεραιότητα που αποδίδεται 

από το πρόγραμμα στη διαστημική έρευνα, η 

οποία έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα την 

τελευταία 20ετία, καθώς η χρηματοδότηση 

έχει σε μεγάλο βαθμό επικεντρωθεί σε 

πυραύλους και διαστημόπλοια με εμπορική 

αξία για την προσέλκυση κεφαλαίων από 

ιδιωτικούς φορείς. Οι προσπάθειες της 

Roscosmos να αντιστρέψει αυτή την τάση, 

ήδη από το προηγούμενο δεκαετές 

πρόγραμμα, δεν φαίνεται να έχουν αποφέρει 

αποτελέσματα, ενώ και στο τρέχον 

πρόγραμμα έως το 2025, η Roscosmos 

επιχειρεί να ξαναδοκιμάσει κάποια από αυτά 

τα έργα και να επαναφέρει κάποια άλλα από 

το πρόγραμμα του 2015.  

Η Leroy Merlin σχεδιάζει να τριπλασιάσει 

τον αριθμό των καταστημάτων της στη 

Ρωσία 

Η γαλλική εταιρεία λιανικού εμπορίου Leroy 

Merlin σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο των 

καταστημάτων της στη Ρωσία μέσα στα 

επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. 

Vincent Gentil, το αναπτυξιακό σχέδιο 

προβλέπει το άνοιγμα καταστημάτων σε 

πόλεις με πληθυσμό άνω των 400.000 

κατοίκων, με αποτέλεσμα από τα 45 

καταστήματα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η 

εταιρεία, να φτάσει τα 140 καταστήματα εντός 

των επόμενων 5 ετών. 

Το σχέδιο προβλέπει το άνοιγμα έως 20 

καταστημάτων ετησίως, με το τρέχον έτος να 

προγραμματίζεται να ανοίξουν 15-16 νέα 

καταστήματα. Η επένδυση για κάθε 

καταστήματα υπολογίζεται περί τα 30 δισ. 

ρούβλια (425,8 εκ. δολ. ΗΠΑ). 

Η γαλλική εταιρεία λιανικής πώλησης άνοιξε 

το πρώτο της κατάστημα στη Ρωσία το 2004, 

ενώ αυτή τη στιγμή κατασκευάζει το πρώτο 

κέντρο logistics στη Μόσχα, αξίας περίπου 

100 εκ. δολ. ΗΠΑ.  



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

CPM. COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW'2016. AUTUMN 

31.08.2016–03.09.2016 
27th International Trade Fair for Fashion Wear, 
Lingerie and Accessories 

AGRORUS  

31.08.2016–04.09.2016 

Exhibition for small-scale farming 

IPSA AUTUMN 

06.09.2016–08.09.2016 
30th International promotional and merchandising 
show 

WorldFood Moscow 2016 

12.09.2016–15.09.2016 
25th International Food Exhibition 

HEAT TREATMENT'2016 

13.09.2016–15.09.2016 
10th International Specialized Exhibition 

HOUSEHOLD EXPO 2016 

13.09.2016–15.09.2016 
International specialized exhibition of household 
goods, dish ware and goods for home  

STYLISH HOME. OBJECTS 
& TABLEWARE 2016 

13.09.2016–15.09.2016 

International specialized exhibition of the 
premium class goods 

THE 19th MOSCOW 
INTERNATIONAL OPTICAL FAIR 
(MIOF) 

13.09.2016–16.09.2016 

International specialized exhibition 

MOSSHOES 2016 

13.09.2016–16.09.2016 

International specialized exhibition 
for footwear, bags and accessories 

MOSPEL 2016 

13.09.2016–16.09.2016 

International bags and accessories show 

Design&Decor St. Petersburg 
2016 

14.09.2016–16.09.2016 
International interiors exhibition 

ADVANCED AUTOMATION 
TECHNOLOGIES. PTA'2016 

19.09.2016–21.09.2016 
16th Specialized Exhibition for Equipment and 
Technologies for Process Automation and 
Embedded Control Systems 

KHIMIA’2016 

19.09.2016–22.09.2016 

19th International Exhibition for the 
Chemical Industry and Science 

TEXTILEGPROM 

20.09.2016–23.09.2016 

Federal Trade Fair for Textile and Light Industry 

Goods and Equipment 

CeMAT Russia 

20.09.2016–22.09.2016 

7th International exhibition for materials 
handling, warehousing equipment and logistics 

HEIMTEXTIL RUSSIA 
2016 

20.09.2016–23.09.2016 

International trade fair for home textiles, floor 

coverings and interior furnishings 

http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cpm-moscow.com/
http://agrorus.lenexpo.ru/en/
http://www.ipsa.ru/en/
http://www.world-food.ru/eng/
http://www.htexporus.com/
http://hhexpo.ru/en/
http://styhome.ru/en/
http://styhome.ru/en/
http://eng.optica-expo.ru/optica/
http://eng.optica-expo.ru/optica/
http://eng.optica-expo.ru/optica/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=39900
http://mospel.com/
http://www.designdecor-expo.ru/en-GB
http://www.designdecor-expo.ru/en-GB
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/en/
http://textilexpo.ru/
http://www.cemat-russia.ru/en-GB
http://heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/exhibitors/welcome.html
http://heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/exhibitors/welcome.html
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.world-food.ru/eng/
http://www.htexporus.com/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/designdecor-st-petersburg-2016
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/en/


OTDYKH LEISURE 2016 

21.09.2016–24.09.2016 

International Trade Fair for Travel and Tourism 

CJF'2016. Autumn 

26.09.2016–29.09.2016 
17th International Exhibition for Child and Junior 
Fashion, Maternity Wear 

 DENTAL-EXPO 2016 
26.09.2016–29.09.2016 

Moscow international dental forum and 
exhibition 

MIR DETSTVA’2016 

27.09.2016–30.09.2016 
22nd International Exhibition for 

Goods and Services for Children and 
Teenagers, New Personality Developing 
Systems 

REKLAMA'2016 

28.09.2016–30.09.2016 
24th International Specialized 

Exhibition for Advertising 

BUYBRAND EXPO'2016 

28.09.2016–30.09.2016 

International Franchise & Other 

Business Opportunities 

Exhibition 

JUNWEX MOSCOW 

28.09.2016–02.10.2016 
International Exhibition for 

Jewelry 

IGROMIR 2016 

29.09.2016–02.10.2016 

International computer and video 

games consumer exhibition 

COMIC CON RUSSIA 2016 

29.09.2016–02.10.2016 
International pop culture show 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

https://www.tourismexpo.ru/en/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.dental-expo.com/
http://www.mirdetstva-expo.ru/en/
http://www.reklama-expo.ru/en/
http://www.buybrand.ru/eng/
http://junwex-msk.ru/
http://igromir-expo.com/
http://comicconrussia.com/
https://www.tourismexpo.ru/en/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.mirdetstva-expo.ru/en/
http://www.reklama-expo.ru/en/
http://www.buybrand.ru/eng/

