
 
Δπίζθεςε εξγαζίαο Έιιελα Π/Θ θ. Αιέμε 

Σζίπξα ζηε Μόζρα 

Δπίζθεςε εξγαζίαο ζηε Μφζρα 

πξαγκαηνπνίεζε ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο 

θ. Αιέμεο Σζίπξαο ζηηο 8-9 Απξηιίνπ 2015, 

ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Π. Λαθαδάλε, 

ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. Ν. Κνηδηά, ηελ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θα Ν. 

Βαιαβάλε θαη ηνλ Τθππνπξγφ παξά ησ 

Πξσζππνπξγφ θαη Κπβεξλεηηθφ Δθπξφζσπν 

θ. Γ. αθειιαξίδε.  

ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο, ν Πξσζππνπξγφο 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρψζν Πξφεδξν Βιαληηκίξ 

Πνχηηλ, ηνλ Ρψζν Πξσζππνπξγφ Νηκίηξη 

Μεληβέληεθ θαη ηνλ Παηξηάξρε Μφζραο θαη 

Πάζεο Ρσζίαο Κχξηιιν. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία είρε ζπλάληεζε κε 

εθπξνζψπνπο νκνγελεηαθψλ νξγαλψζεσλ 

απφ φιε ηε Ρσζία θαη εδψ 

δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ. 

 

Σα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηηο ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ 

ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία Διιάδαο-Ρσζίαο, ηηο 

επηπηψζεηο  ησλ ξσζηθψλ αληηκέηξσλ ζηηο 

εμαγσγέο ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πξνο ηε Ρσζία, ηε δηεχξπλζε ησλ δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

ππεγξάθεζαλ ην ρέδην Γξάζεο γηα ηα έηε 

2015-2016 θαη Κνηλή Γήισζε γηα ηελ επέηεην 

ησλ 70 ρξφλσλ απφ ηε ιήμε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ ηνλ Έιιελα Π/Θ 

θαη ηνλ Ρψζν Πξφεδξν, θαζψο θαη Μλεκφλην 

Καηαλφεζεο γηα ην Ακνηβαίν Αθηεξσκαηηθφ 

Έηνο 2016 απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ 

ησλ δχν ρσξψλ. 

Δμειίμεηο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο 

χκθσλα κε ηνλ Ρψζν Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

θ. Anton Siluanov, ε ξσζηθή νηθνλνκία δελ 

απνθιείεηαη λα επαλέιζεη ζε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ήδε απφ ην β΄ εμάκελν 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα δηεπξπκέλεο ζχζθεςεο ζην 

ξσζηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ έιαβε 

ρψξα ηελ Σεηάξηε 14 Απξηιίνπ 2015, ν θ. 

Siluanov δήισζε φηη ην α΄ ηξίκελν ηξέρ. έηνπο 

ήηαλ ην ρεηξφηεξν απφ άπνςε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, θαηά ην β΄ ηξίκελν ε θαηάζηαζε 

αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί θνληά ζην 

κεδέλ, ελψ δελ απνθιείεηαη απφ ην γ΄ θηφιαο 

ηξίκελν ηνπ έηνπο ε ξσζηθή νηθνλνκία λα 

εκθαλίζεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Δλ ησ κεηαμχ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαηά ην α΄ 

ηξίκελν ηνπ 2015 αλήιζε ζε -1,5%, ελψ 

ζπλνιηθά γηα ην έηνο νη πξνβιέςεηο θάλνπλ 
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ιφγν γηα χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,5-3%. Γηα ην 

2016, ε ξσζηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα 

επαλέιζεη ζε αλαπηπμηαθή πνξεία κε ξπζκφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,3%, ε νπνία ζα δηαηεξεζεί θαη 

θαηά ηα έηε 2017-2018, κε ξπζκφ αλάπηπμεο 

πεξίπνπ 2,5%.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Ρσζίαο, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζεκείσζε κείσζε 

0,7% ην α΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ ε ζπλνιηθή 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2015 εθηηκάηαη φηη ζα 

δηακνξθσζεί ζε 3,5-4%, ε νπνία πηψζε ζα 

ζπλερηζηεί θαη ην 2016 κε ζαθψο αξγφηεξν 

ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 1-1,6%. 

χκθσλα κε ηνλ Ρψζν Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, ε ζεκαληηθή απηή νηθνλνκηθή 

επηβξάδπλζε δελ νθείιεηαη κφλν ζηα 

γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο (θξίζε 

ζηελ Οπθξαλία, δπηηθέο θπξψζεηο), αιιά ην 

πξφβιεκα είρε εκθαληζηεί πνιχ λσξίηεξα, 

θαζψο ήδε απφ ην 2013, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζηε ρψξα είρε πεξηνξηζηεί ζε 1,3%. 

 

Οη ιφγνη πίζσ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

επηβξάδπλζε αθνξνχλ θπξίσο δηαξζξσηηθέο 

αληζνξξνπίεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, φπσο 

ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θαηαλάισζεο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε 

νπνία γίλεηαη ζε βάξνο ησλ επελδχζεσλ, ε 

αχμεζε ησλ κηζζψλ κε ξπζκφ κεγαιχηεξν 

απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ε ρεηξνηέξεπζε ηεο δνκήο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ηε δηφγθσζε ησλ 

δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη ησλ ακπληηθψλ 

δαπαλψλ. Σαπηφρξνλα, ε δεκνγξαθηθή 

δπλακηθή ηεο ρψξαο, κε ηνλ ξπζκφ κείσζεο 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ λα αλέξρεηαη ζε άλσ 

ηνπ 1% εηεζίσο, θαζηζηά ηελ αλάγθε γηα 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ζην ζπληαμηνδνηηθφ επηηαθηηθή. 

ην πλεχκα απηφ, ν θ. Siluanov επαλέθεξε ηε 

ζπδήηεζε γηα ηελ εμίζσζε θαη αχμεζε ησλ 

νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο ζηα 65 ρξφληα απφ ην 2016, ηα νπνία 

απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζηα 60 ρξφληα γηα 

ηνπο άλδξεο θαη ζηα 55 γηα ηηο γπλαίθεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην α΄ 

ηξίκελν ηνπ 2015, ην έιιεηκκα αλήιζε ζε 

812,3 δηζ. ξνχβιηα ή 4,9% ηνπ ΑΔΠ, κε ηα 

έζνδα λα δηακνξθψλνληαη ζε 3,44 ηξηζ. 

ξνχβιηα θαη ηηο δαπάλεο ζε 4,25 ηξηζ. 

ξνχβιηα. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηξνπνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ πνπ ελέθξηλε 

ε Κξαηηθή Γνχκα ηνλ Μάξηην η.έ., ην έιιεηκκα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2015 ζα 

δηακνξθσζεί ζην 3,7% ηνπ ΑΔΠ.  

Παξάιιεια, νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ εκθαλίδνληαη βειηησκέλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξφβιεςε πνπ ηνλ 

ηνπνζεηνχζε ζην 12,2% γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Ρψζν Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, ν πιεζσξηζκφο αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζεί ζην 11% ην 2015, ελψ ν ζηφρνο 

ηνπ 4% είλαη πηζαλφ λα επηηεπρζεί ήδε ην 

2016.  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Ρσζηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ν 

πιεζσξηζκφο ηνλ Μάξηην ζε εηήζηα βάζε 

αλήιζε ζε 16,9%. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, ηνλ Απξίιην ν πιεζσξηζκφο ζε 

κεληαία βάζε εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί 

ζην 0,6-0,7%, ελψ ηνλ Αχγνπζην-επηέκβξην 

ηνπ 2015 αλακέλεηαη λα κεηαηξαπεί ζε 

απνπιεζσξηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Siluanov, ε εθαξκνγή 

απνπιεζσξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

απφ ην ξσζηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πξνθεηκέλνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο 

λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

βαζηθνχ επηηνθίνπ. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ 

κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα 

επηηξέςνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

CBR θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 

30 Απξηιίνπ λα κεηψζεη ην επηηφθην, 

θαζηζηψληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δαλεηζκφ πην πξνζηηή. 

εκεηψλεηαη φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα έρεη 

πξνβεί δχν θνξέο ζε κείσζε ηνπ βαζηθνχ 

επηηνθίνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, απφ 17% 

ζε 14%. 



Δπηπηώζεηο ξσζηθώλ αληηκέηξσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά εμαγώγηκα 

πξντόληα – Αληαγσληζκόο από άιιεο 

ρώξεο 

Ζ επηβνιή απφ ηε Ρσζία, ζηηο 07.08.2014, 

απαγφξεπζεο εηζαγσγήο πξντφλησλ θπηηθήο 

θαη δσηθήο παξαγσγήο απφ ηηο ρψξεο-κέιε 

ηεο Δ.Δ., ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία 

θαη ηε Ννξβεγία, πιήηηεη αγξνηηθά πξντφληα 

πνπ ε Διιάδα εμάγεη παξαδνζηαθά ζηε 

ξσζηθή αγνξά. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, ε αμία ησλ εμαγσγψλ απηψλ αλήιζε 

ζε πεξίπνπ 125 εθαη. € ην 2013, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε Ρσζία. Σν 

2014, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ 

ππαγφκελσλ ζε εκπάξγθν εκθάληζαλ κεγάιε 

κείσζε θαηά -38,5% θαη αλήιζαλ ζε 76,7 

εθαη. €, θαηαιακβάλνληαο ην 21,5% ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία. 

Μεηαμχ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ απφ απηά ηα 

πξντφληα είλαη ηα ξνδάθηλα, νη θξάνπιεο, ηα 

αθηηλίδηα, ηα θεξάζηα, βεξίθνθα, ηα αγγνχξηα, 

ηα καληαξίληα θαη ηα πξντφληα 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο (ιαβξάθηα θαη ηζηπνχξεο), 

θαηαιακβάλνληαο ην 94,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξντφλησλ εληφο εκπάξγθν γηα ην 2014.  

   

   

   
 

ηηο ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο απηψλ ησλ 

9 πξντφλησλ πξνο φιεο ηηο ρψξεο, ε Ρσζία ην 

2014 ζπλέρηζε λα θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε, 

έρνληαο κεηψζεη φκσο ζεκαληηθά ην κεξίδηφ 

ηεο απφ 16,3% ην 2013 ζε 10,3% ην 2014. 

πγθεθξηκέλα, ε εηθφλα πνπ δηακνξθψζεθε 

γηα θαζέλα απφ απηά ηα πξντφληα έρεη σο 

εμήο: 

 Ροδάκινα, ζηα οποία πεπιλαμβάνονηαι 
και ηα brugnons και nectarines, νωπά 
(κωδικόρ ΣΟ 080930) 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε Ρσζία 

απνηειεί καθξάλ ηνλ θχξην αγνξαζηή ηνπ 

ειιεληθνχ ξνδάθηλνπ. Σν 2014, νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο ξνδάθηλσλ αλήιζαλ ζε 28 εθ. επξψ, 

εκθαλίδνληαο πηψζε θαηά 18,7% ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.  

Σν 2014 ζηε Ρσζία θαηεπζχλζεθε ην 33% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ξνδάθηλσλ απφ ηελ 

Διιάδα. Σν πνζνζηφ απηφ εκθαλίδεηαη 

ζεκαληηθά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2013, 

νπφηε ε Ρσζία απνξξφθεζε ην 41,5% ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ξνδάθηλσλ. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, παξά κία κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 3,6%, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ξνδάθηλσλ 

ζηε Ρσζία θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ην κεξίδην 

ηνπο επί ησλ ζπλνιηθψλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ 

ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο απφ 19,5% ην 2013 ζε 

20,6% ην 2014, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ ξνδάθηλσλ 

θαηά 8,9%.  

Έηζη, ε Διιάδα θαηέιαβε ην 2014 ηε 2ε ζέζε 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Ρσζίαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, κεηά ηελ Ηζπαλία, ζηελ 

νπνία αληηζηνηρεί ην 44,1% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ηεο Ρσζίαο, ελψ αθνινπζνχλ ε 

Σνπξθία κε 10,2%, ε Κίλα κε 5,2% θαη ε 

εξβία κε 3,9%. 

Ωο λένη πξνκεζεπηέο θαηαγξάθνληαη ε 

Γεσξγία θαη ε ηγθαπνχξε, ελψ ζεκαληηθά 

αχμεζαλ ηηο εμαγσγέο ηνπο θαηά ην επίκαρν 

δηάζηεκα ε Αιβαλία, ε Αξκελία, ην Ηξάλ, ε 

Κίλα, ε ΠΓΓΜ, ε Σατιάλδε θαη ε Σνπξθία. 

 

 Φπάοςλερ, νωπέρ (κωδικόρ ΣΟ 081010) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε Ρσζία 

θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε θαη κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ ειιεληθήο θξάνπιαο, 



απνξξνθψληαο ην 41% ησλ ζπλνιηθψλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ θξάνπιαο ην 2014. Σν 

κεξίδην ηεο Ρσζίαο κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ην 2013, ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

πάλσ απφ ηηο κηζέο εμαγσγέο θξάνπιαο είραλ 

θαηεπζπλζεί ζηε Ρσζία. 

Σν 2014, νη ειιεληθέο εμαγσγέο θξάνπιαο 

πξνο ηε Ρσζία ζεκείσζαλ κείσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 22,4%, ε νπνία φκσο νθείιεηαη ζε ιφγνπο 

άιινπο απφ ηελ επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ 

εηζαγσγψλ απφ ηε Ρσζία (δηνιίζζεζε ηνπ 

ξνπβιίνπ, κείσζε θαηαλάισζεο ζηε Ρσζία), 

θαζψο νη πεξηνξηζκνί επηβιήζεθαλ κεηά ην 

ηέινο ηεο επνρήο ζπγθνκηδήο. 

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, παξά ηε κείσζε θαηά 19% ην 

2014, ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηελ 

πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ 

θξάνπιαο ηεο Ρσζίαο, πξνζθέξνληαο ην 

32,4% ησλ ζπλνιηθψλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ 

θξάνπιαο ην 2014. Σν κεξίδην ηεο Διιάδαο 

κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2013 νπφηε 

αλεξρφηαλ ζε 38,7%. 

Μεηά ηελ Διιάδα, ηε 2ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο Ρσζίαο θαηαιακβάλεη ε 

Σνπξθία κε πνζνζηφ 17,6%, ελψ αθνινπζεί ε 

Ηζπαλία (13,3%), ε Πνισλία (10,8%) θαη ε 

εξβία (8,4%). 

Μεηά ηελ επηβνιή ησλ ξσζηθψλ πεξηνξηζκψλ 

εηζαγσγψλ, ζεκαληηθή αχμεζε ζεκεηψλνπλ νη 

εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο, ηεο Αξγεληηλήο, ηνπ 

Μαξφθν, ηνπ Μεμηθφ θαη ηεο Υηιήο. 

 

 Ακηινίδια, νωπά (κωδικόρ ΣΟ 081050) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, 

ζεκαληηθφηαηε πηψζε θαηέγξαςαλ νη 

εμαγσγέο αθηηληδίνπ πξνο ηε Ρσζία, νη νπνίεο 

ην 2014 κεηψζεθαλ θαηά 60,6% θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε 10 εθ. επξψ. Ζ Ρσζία 

έραζε ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ, πνπ θαηείρε κε δηαθνξά ην 2013, 

κεηψλνληαο ην κεξίδηφ ηεο απφ 33% ην 2013 

ζε 12,3% ην 2014. 

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, ζεκαληηθή πηψζε θαηέγξαςαλ νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο αθηηληδίνπ πξνο ηε Ρσζία, 

νη νπνίεο ην 2014 κεηψζεθαλ θαηά 61,6%, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Ρσζηθψλ 

Σεισλεηαθψλ Αξρψλ. Λφγσ απηήο ηεο 

κείσζεο, ε Διιάδα έραζε ηελ πξψηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Ρσζίαο, απφ ην 

Ηξάλ, ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ ην 35% ησλ 

ζπλνιηθψλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ. Ζ Διιάδα κε 

κεξίδην 20,5%, εκθαλψο κεησκέλν απφ ην 

34,4% πνπ θαηείρε ην 2013, θαηέιαβε ηε 2ε 

ζέζε, ελψ αθνινπζνχλ ε Ηηαιία κε κεξίδην 

19,6% θαη ε Υηιή κε 17,3%. 

εκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ νη εμαγσγέο 

ηεο Κίλαο, ηεο Λεπθνξσζίαο ηνπ Ηζξαήι, ελψ 

αξθεηνί λένη πξνκεζεπηέο εκθαλίδνληαη φπσο 

ε Αιβαλία, ε Βνζλία & Δξδεγνβίλε, ην 

Δθνπαδφξ, ην Μαξφθν, ε Ν. Αθξηθή, ε Ν. 

Κνξέα, ε ΠΓΓΜ, ε εξβία θαη ε Σνπξθία. 

 

 Κεπάζια (κωδικόρ ΣΟ 080929) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζεκαληηθή 

κείσζε 28,3% θαηαγξάθεθε θαη ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο θεξαζηψλ πξνο ηε Ρσζία, νη νπνίεο 

αλήιζαλ ζε 8,6 εθ. επξψ ην 2014. Ωζηφζν, ε 

κείσζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηε ξσζηθή δήηεζε παξά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θπξψζεσλ, θαζψο ηα ξσζηθά αληίκεηξα 

ιήθζεθαλ κεηά ην πέξαο ηεο ειιεληθήο 

ζπγθνκηδήο. Παξφια απηά, ε Ρσζία θαηάθεξε 

λα δηαηεξήζεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

πξννξηζκψλ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

θεξαζηψλ, κε κεξίδην 27,2% επί ηνπ ζπλφινπ.  

Ωο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ 



εμαγσγψλ καο θαηά 1.557% πξνο ην 

Μαπξνβνχλην (αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα), κία 

ρψξα ε νπνία δελ πιήηηεηαη απφ ηα ξσζηθά 

αληίκεηξα. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, κείσζε 28% θαηαγξάθεθε θαη ζηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο θεξαζηψλ πξνο ηε Ρσζία, 

κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θεξαζηψλ 

ηεο Ρσζίαο απφ 18,6% ην 2013 ζε 17,5% ην 

2014. 

 

Έηζη, ε Διιάδα θαηέιαβε ηελ ηξίηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Ρσζίαο, κεηά 

ηελ Σνπξθία (κεξίδην 29%) θαη ην 

Αδεξκπατηδάλ (18,9%), ελψ αθνινπζνχλ ε 

Ηζπαλία (5,3%) θαη ε εξβία (4,8%). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο εμαγσγέο ηνπ Αδεξκπατηδάλ 

θαηά ην γ΄ ηξίκελν 2014, θαζψο θαη ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο θαηά ην α΄ ηξίκελν 2015. 

 

 Βεπίκοκα, νωπά (κωδικόρ ΣΟ 080910) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζε 

αληίζεζε κε ηα ινηπά ππφ εμέηαζε πξντφληα, 

ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 37% παξνπζίαζαλ νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο βεξίθνθσλ πξνο ηε 

Ρσζία, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 2,6 εθ. επξψ. Ζ 

Ρσζία θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

αγνξαζηψλ ειιεληθνχ βεξίθνθνπ, κε κεξίδην 

16%.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, βέβαηα, φηη θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο επηβνιήο ησλ ξσζηθψλ 

αληηκέηξσλ, ε ειιεληθή ζνδεηά είρε ζρεδφλ 

θιείζεη ηνλ εηήζην θχθιν ηεο.   

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, ζε αληίζεζε κε ηα ινηπά ππφ 

εμέηαζε πξντφληα, ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 

92% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

βεξίθνθσλ πξνο ηε Ρσζία, απμάλνληαο ην 

κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ επί ησλ 

ζπλνιηθψλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ απφ 4,5% ην 2013 ζε 

13,8% ην 2014.  

Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο ξσζηθήο αγνξάο 

θαηά ην 2014 ήηαλ ε Σνπξθία κε κεξίδην 

41,7%, ε Διιάδα (13,8%), ε Γαιιία (12,4%), 

ε Ηζπαλία (9,5%) θαη ε εξβία (8%). Ζ εξβία 

κάιηζηα εκθαλίδεη ζεακαηηθά απμεκέλεο 

εμαγσγέο θαηά ην γ΄ ηξίκελν 2014, νπφηε 

επηβιήζεθαλ ηα ξσζηθά αληίκεηξα. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθή αχμεζε εκθαλίδνπλ θαη νη εμαγσγέο 

ηεο ΠΓΓΜ ην επίκαρν δηάζηεκα, αλ θαη 

θπκαίλνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ελψ ε 

ηγθαπνχξε πξσηνεκθαλίδεηαη σο 

πξνκεζεπηήο βεξίθνθσλ ηεο Ρσζίαο ην α΄ 

ηξίκελν 2015. 

 Αγγούπια και αγγοςπάκια, νωπά ή 
διαηηπημένα με απλή ψύξη (κωδικόρ ΣΟ 
070700) 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθέο ήηαλ νη απψιεηεο γηα ηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο αγγνπξηψλ πξνο ηε Ρσζία θαηά ην 

2014, νη νπνίεο κεηψζεθαλ θαηά 51%, θαζψο 

ηα ξσζηθά αληίκεηξα επηβιήζεθαλ ζην κέζνλ 

ηεο πεξηφδνπ ηεο ειιεληθήο ζνδεηάο. Ζ αμία 

ηνπο αλήιζε ζε 2,5 εθ. επξψ, θαηαηάζζνληαο 

ηε Ρσζία ζηελ ηξίηε ζέζε, κε κεξίδην 

εκθαλψο κεησκέλν απφ ην 15,2% ην 2013 ζην 

8,3% ην 2014. 



Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, ζεκαληηθέο ήηαλ νη απψιεηεο γηα ηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο αγγνπξηψλ πξνο ηε 

Ρσζία θαηά ην 2014, νη νπνίεο κεηψζεθαλ 

θαηά 36%. Σν κεξίδην ηεο ρψξαο καο ζηηο 

ζπλνιηθέο εηζαγσγέο αγγνπξηψλ ηεο Ρσζίαο 

κεηψζεθε απφ 2,7% ην 2013 ζε 1,8% ην 2014.  

Οη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο ξσζηθήο αγνξάο 

γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ ην 2014 ήηαλ ην Ηξάλ, 

κε κεξίδην 28,3%, ε Σνπξθία κε κεξίδην 

25,3%, ε Κίλα κε 14% θαη ε Λεπθνξσζία κε 

9,5%, νη νπνίεο, σζηφζν θαηείραλ ζεκαληηθά 

κεξίδηα θαη ην 2013. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ε εκθάληζε ηεο ΠΓΓΜ σο λένπ πξνκεζεπηή 

απφ ην γ΄ ηξίκελν ηνπ 2014, νπφηε 

εθαξκφζηεθαλ νη πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ απφ 

ηε ξσζηθή πιεπξά, θαζψο θαη ε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ απφ ηελ Αίγππην ηφζν 

ην 2014 φζν θαη θαηά ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2015. 

 Μανηαπίνια, ζηα οποία πεπιλαμβάνονηαι 
και ηα tangerines και satsumas), καθώρ 
και κλημενηίνερ (κωδικόρ ΣΟ 080520) 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ηελ 

κεγαιχηεξε πηψζε κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε 

νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ παξνπζίαζαλ 

νη ειιεληθέο εμαγσγέο καληαξηληψλ πξνο ηε 

Ρσζία, νη νπνίεο ππνρψξεζαλ θαηά 81,5%, 

απφ 4,5 εθ. επξψ ην 2013 ζε κφιηο 842.523 

επξψ ην 2014. 

Ωο απνηέιεζκα, ε Ρσζία ην 2014 

θαηξαθχιεζε ζηελ 11ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ καο, ράλνληαο ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

κεξηδίνπ ηεο. Έηζη, ελψ ην 2013 ζηε Ρσζία 

θαηεπζχλζεθε ην 11% ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ καληαξηληψλ, ην 2014 ην πνζνζηφ 

απηφ αλήιζε κφιηο ζε 2,5%.  

 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, δξακαηηθή ήηαλ ε πηψζε ησλ 

εηζαγσγψλ ειιεληθψλ καληαξηληψλ ζηε Ρσζία 

θαηά ην 2014, νη νπνίεο ππνρψξεζαλ θαηά 

76,6%, κεηψλνληαο έηζη ην κεξίδην ηεο ρψξαο 

καο ζηηο ζπλνιηθέο ξσζηθέο εηζαγσγέο απφ 

1,6% ην 2013 ζε 0,4% ην 2014. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ξσζηθψλ 

εηζαγσγψλ καληαξηληψλ θαηά ην 2014 

πξνήιζε απφ ην Μαξφθν (29%) θαη αθνινπζεί 

ε Σνπξθία (28,4%), ε Κίλα (10,9%) θαη ην 

Παθηζηάλ (9,5%).  

Ωο λένη πξνκεζεπηέο, ιφγσ ηεο επηβνιήο 

ξσζηθψλ πεξηνξηζκψλ εηζαγσγψλ, κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ε Βξαδηιία, ε πξία θαη ε 

Σπλεζία, σζηφζν ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπο 

θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ελψ 

αμηφινγε δπλακηθή θαηά ην α΄ ηξίκελν 2015 

εκθαλίδνπλ ην Παθηζηάλ θαη ην Ηζξαήι. 

 Λαβπάκια (κωδικόρ ΣΟ 030284) 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, δξακαηηθή 

ήηαλ θαη ε πηψζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ιαβξαθηνχ πξνο ηε Ρσζία., ε  αμία ησλ 

νπνίσλ δηακνξθψζεθε ζην 1,3 εθ. επξψ ην 

2014, ππνρσξψληαο θαηά 81,5% ζε ζρέζε κε 

ην 2013. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε 

ξαγδαία πηψζε δελ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηα ξσζηθά αληίκεηξα αιιά θαη ζε εμειίμεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ξσζηθέο αδεηνδνηήζεηο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πνπ 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηε ξσζηθή αγνξά είδε 

ζεκαληηθή κείσζε, απφ 4,6% ην 2013 ζε 

0,9% ην 2014. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, δξακαηηθή ήηαλ ε πηψζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ιαβξαθηνχ πξνο ηε 

Ρσζία ην 2014, ε  αμία ησλ νπνίσλ 

δηακνξθψζεθε ζην 1,5 εθ. δνιάξηα ΖΠΑ, 



ππνρσξψληαο θαηά 81,3% ζε ζρέζε κε ην 

2013. 

Σν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηηο 

ζπλνιηθέο ξσζηθέο εηζαγσγέο ιαβξαθίσλ είδε 

δξακαηηθή κείσζε, απφ 33,3% ην 2013 ζε 

6,1% ην 2014. 

Σν 2014, ην ζπληξηπηηθφ κεξίδην ησλ 

εηζαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Σνπξθία 

(88,5%), νπνία αχμεζε ηηο εμαγσγέο ηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πξνο ηε Ρσζία 

θαηά 53,8% κεηαμχ 2013 θαη 2014. Πνιχ 

κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο είδαλ θαη 

ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν (161% θαη 94% 

αληίζηνηρα), σζηφζν ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ 

νη δχν απηέο ρψξεο παξακέλεη εμαηξεηηθά 

ρακειφ. 

Σν α΄ ηξίκελν ηνπ 2015 παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ζηηο εηζαγσγέο ιαβξαθίσλ 

(-44,5%), ελψ νη κνλαδηθνί πξνκεζεπηέο είλαη 

ε Σνπξθία, ην Μαξφθν θαη ε Σπλεζία. 

 

 Σπαπίδερ θάλαζζαρ – ηζιπούπερ 
(κωδικόρ ΣΟ 030285) 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ζε ζρεδφλ 

κεδεληζκφ νδεγήζεθαλ νη εμαγσγέο 

ζπαξίδσλ ζαιάζζεο (ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηζηπνχξεο) απφ ηελ 

Διιάδα πξνο ηε Ρσζία ην 2014. Ζ πηψζε 

άγγημε ην 97%, παξαζχξνληαο ηελ αμία ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ απφ ηα 2,5 εθ. επξψ ην 

2013 ζε κφιηο 82.192 επξψ ην 2014. Ζ Ρσζία 

απφ ηελ 9ε ζέζε πνπ θαηείρε ην 2013, 

θαηξαθχιεζε ζηελ 29ε ην 2014. 

Τπελζπκίδνπκε, σζηφζν, φηη ην απνηέιεζκα 

απηφ νθείιεηαη ζε πξνβιήκαηα κε ηηο ξσζηθέο 

αδεηνδνηήζεηο πξνο ηηο ειιεληθέο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηα νπνία είραλ εκθαληζηεί πξηλ 

ηελ επηβνιή ησλ αληηκέηξσλ. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ, 

ζχκθσλα κε ηε Ρσζηθή Σεισλεηαθή 

Τπεξεζία, δξακαηηθή ήηαλ ε κείσζε (-86,6%) 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζπαξίδσλ πξνο ηε 

Ρσζία θαηά ην 2014, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε 

κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Διιάδαο ζηηο 

ζπλνιηθέο ξσζηθέο εηζαγσγέο ηνπ ελ ιφγσ 

πξντφληνο απφ 39,8% ην 2013 ζε 5%. 

Σν 2014, ε Σνπξθία θαηείρε ην ζπληξηπηηθφ 

κεξίδην ζηηο ξσζηθέο εηζαγσγέο (91,4%) 

θαηαγξάθνληαο ζεακαηηθή απφ ην 2013 ηεο 

ηάμεο ηνπ 77%, ελψ ζεκαληηθέο απμήζεηο 

ζεκεηψζεθαλ θαη ζηηο εμαγσγέο απφ ην 

Μαξφθν θαη ηελ Σπλεζία (189%), ηελ Ηλδία 

(120%) θαη ηελ Ηαπσλία (74%), αλ θαη ην 

κεξίδηφ ηνπο παξακέλεη πνιχ ρακειφ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη θαηά 

ην α΄ ηξίκελν 2015 εκθαλίδνληαη δχν λένη 

παίθηεο ζηελ αγνξά, ηα ΖΑΔ θαη ε ξη Λάλθα. 

Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επί ηεο 

αλσηέξσ αλάιπζεο κπνξείηε λα δείηε ζηνπο 

αθφινπζνπο ζπλδέζκνπο: 

1. Δπηπηψζεηο ξσζηθψλ αληηκέηξσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά πξντφληα 

2. Δπηπηψζεηο ξσζηθψλ αληηκέηξσλ απφ 

ζθνπηά ξσζηθψλ εηζαγσγψλ – 

Αληαγσληζκφο απφ άιιεο ρψξεο 

 

Οη δπηηθέο εηαηξείεο παξακέλνπλ ζηε 
Ρσζία ειπίδνληαο ζε κειινληηθά θέξδε 

Οη δπηηθέο εηαηξείεο θαίλεηαη λα κελ 

εγθαηαιείπνπλ ηε Ρσζία, πεξηκέλνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε πνπ ζα απνθέξεη θαη 

πάιη πινχζηα νθέιε, αλ θαη νξηζκέλεο έρνπλ 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέρξη λα 

μεπεξαζηεί ε χθεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ακεξηθαληθή 

απηνθηλεηνβηνκεραλία General Motors, ε 

νπνία πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ζηε Ρσζία, επηθαινχκελε 

καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο κεηά απφ κηα 

πηψζε ζηηο πσιήζεηο.  

Ωζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ ζεκεησζεί 

ζεκαληηθέο απνρσξήζεηο επηρεηξήζεσλ, ελψ 

θάπνηεο εμαθνινπζνχλ λα ζρεδηάδνπλ 

επελδχζεηο, θαζψο είλαη ζε φινπο απνιχησο 

ζαθέο φηη ε ξσζηθή αγνξά είλαη κία ηεξάζηηα 

αγνξά, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

επαλέιζεη ζε πνξεία αλάπηπμεο.  

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad75D31150402_ProductsUnderEmbargo.pdf
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Βέβαηα, νη άκεζεο πξννπηηθέο γηα ηηο δπηηθέο 

εηαηξείεο ζηε Ρσζία είλαη ρακειέο. 

Παξάγνληεο φπσο ν κεγάινο αξηζκφο 

θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερψο 

δηεπξπλφκελε κεζαία ηάμε, νη νπνίνη 

απνηεινχζαλ παιαηφηεξα πφινπο έιμεο γηα 

ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζρεδφλ εθιείςεη, θαζψο νη θαηαλαισηέο έρνπλ 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο ηνπο, ελψ 

παξφκνηα είλαη ε εηθφλα θαη κεηαμχ ησλ 

ξσζηθψλ εηαηξεηψλ. 

χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ Bild am 

Sonntag, ν γεξκαληθφο βηνκεραληθφο φκηινο 

Siemens έρεη δεη ηηο πσιήζεηο ηνπ ζηε Ρσζία 

λα βπζίδνληαη πεξίπνπ ζην κηζφ. Ωζηφζν, ε 

εηαηξεία αλαθέξεη φηη δελ ζρεδηάδεη πεξηθνπή 

ησλ επελδχζεσλ ηεο ζηε Ρσζία. 

Δπίζεο, άιιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, φπσο ε 

Nestle θαη ε Mars, ειπίδνπλ λα θαηαθέξνπλ λα 

πινπνηήζνπλ ηα ζρέδηα αλάπηπμήο ηνπο. Οη 

πσιήζεηο ηεο Nestle ζηελ πεξηνρή Ρσζίαο-

Δπξαζίαο απμήζεθαλ θαηά 13% πέξπζη 

θζάλνληαο ηα 86,4 δηζ. ξνχβιηα ($ 1,67 δηζ.). 

Σελ ίδηα ψξα, θαη ν ζνπεδηθφο θνινζζφο 

επίπισλ ΗΚΔΑ πξνρσξά ηα ζρέδηά ηνπ λα 

επελδχζεη 2 δηζ. επξψ ζηε Ρσζία έσο ην 

2020, δηεπξχλνληαο ην δίθηπν ησλ 14 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο κε ηελ 

επέθηαζε ζε κηθξφηεξεο πφιεηο φπνπ 

ππάξρνπλ αλαμηνπνίεηεο δπλαηφηεηεο. 

χκθσλά κε εθηηκήζεηο αλαιπηψλ, είλαη 

ξεαιηζηηθφ γηα κία ηππηθή πνιπεζληθή εηαηξεία 

ζηε Ρσζία λα αλακέλεη αχμεζε ησλ 

πσιήζεψλ ηεο ηεο ηάμεο ηνπ 6-8% ην 2015. 

Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ πξηλ απφ δχν ρξφληα 

αλεξρφηαλ ζε 12-18%. 

Αλ ην ξνχβιη παξακείλεη ζηαζεξφ ην 2015 - ή 

εληζρπζεί φπσο έρεη θάλεη κέρξη ζηηγκήο θέηνο 

- έλαο ηέηνηνο ξπζκφο αλάπηπμεο κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη ηε Ρσζία κία απφ ηηο θαιχηεξεο 

αγνξέο ηνπ θφζκνπ. 

Πνξεία ξσζηθνύ λνκίζκαηνο  

χκθσλα κε ηελ Πξψηε Αλαπιεξσηή 

Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, 

θα Ksenia Yudayeva, ε αλνδηθή πνξεία ηνπ 

ξσζηθνχ λνκίζκαηνο, ε νπνία θαηαγξάθεηαη 

ην ηειεπηαίν δίκελν, αλακέλεηαη λα δηαθνπεί 

θαη ην ξνχβιη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 

ζεκεξηλά ηνπ επίπεδα.  

 

Σν ξσζηθφ λφκηζκα έρεη αλαδεηρζεί ζην 

λφκηζκα κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ην 2015 

(best performing currency), έρνληαο θεξδίζεη 

18%, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη ησλ καδηθψλ 

πσιήζεσλ μέλνπ λνκίζκαηνο απφ ηνπο 

ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάινπλ θφξνπο. 

Ωζηφζν, ε ζεκαληηθή απηή αλάθακςε ηνπ 

ξσζηθνχ λνκίζκαηνο έρεη νξηζκέλεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ αζηαζή ξσζηθή νηθνλνκία.  

Σν ηζρπξφηεξν ξνχβιη ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα γηα ηνπο εμαγσγείο 

νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ έλα πην αδχλακν 

λφκηζκα, ελψ έρεη κεηψζεη ηα έζνδα απφ ηηο 

εμαγσγέο πεηξειαίνπ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη 

ζε δνιάξηα. Σαπηφρξνλα, ην ηζρπξφηεξν 

λφκηζκα ζέηεη ζε θίλδπλν ηα ζρέδηα ηεο 

ξσζηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε 

ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο απμάλεη ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ Ρψζσλ θαη θαζηζηά 

ηα μέλα αγαζά θζελφηεξα θαη πην πξνζηηά γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ν Ρψζνο Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ Anton Siluanov δήισζε φηη ην 

ξνχβιη είλαη ππεξβνιηθά ηζρπξφ (too strong), 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ε νηθνλνκία ζα 

ρξεηαδφηαλ απηή ηε ζηηγκή. Γη απηφ ην ιφγν, ε 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο, ζηε 

ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 30 Απξηιίνπ 2015, 

πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 



βαζηθνχ επηηνθίνπ θαηά 150 κνλάδεο βάζεο, 

απφ 14% ζε 12,5%. εκεηψλεηαη φηη ζηελ 

αξρή ηνπ έηνπο ην βαζηθφ επηηφθην ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο ήηαλ 17%. 

Πξνζπάζεηα Πξνέδξνπ Πνύηηλ γηα ηόλσζε 

αγξνηηθνύ ηνκέα ρώξαο 

ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο 

ηεο ρψξαο πξνρψξεζε ν Ρψζνο Πξφεδξνο 

Βιαληίκηξ Πνχηηλ, ζε κία πξνζπάζεηα 

αλαδσνγφλεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο. Έηζη, ηελ Σεηάξηε 22 Απξηιίνπ 

2015, ζηε ζέζε ηνπ Nikolai Fyodorov, ν 

νπνίνο ήηαλ Τπνπξγφο Γεσξγίαο απφ ην 

2012, ηνπνζεηήζεθε ν κέρξη ηνχδε 

Κπβεξλήηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξαζλνληάξ 

Alexander Tkachyov.  

 

Οη ιφγνη πίζσ απφ απηή ηελ θίλεζε ήηαλ ε 

αλάγθε γηα κία πην δπλακηθή παξέκβαζε ζηελ 

αγξνηηθή πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο, ε νπνία θαίλεηαη φηη 

απέηπρε λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ κεηά ηελ επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ εηζαγσγψλ ζηα αγξνηηθά 

πξντφληα πξνέιεπζεο Δ.Δ., ΖΠΑ, Καλαδά, 

Απζηξαιίαο θαη Ννξβεγίαο θαη ηελ 

επαθφινπζε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Ο θ. Tkachyov θαηείρε επί 14 ζπλαπηά έηε ηε 

ζέζε ηνπ Κπβεξλήηε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξαζλνληάξ, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο παξαγσγνχο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζηε ρψξα, ζπλεηζθέξνληαο ην 10% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζηηεξψλ.  

Κχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ θ. Tkachyov ζηε λέα 

ζέζε ζα είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο εγρψξηαο 

γεσξγηθήο βηνκεραλίαο, ε αμία ηεο νπνία 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 4% ηνπ ξσζηθνχ ΑΔΠ, 

πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ απφ 

ηε Γχζε. 

Παξφιν πνπ πνιινί Ρψζνη παξαγσγνί έρνπλ 

δεη ηα θέξδε ηνπο λα απμάλνληαη ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, πνιινί 

ιίγνη έρνπλ πξνβεί ζε καθξνπξφζεζκεο 

επελδχζεηο, ή έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγή. 

Ζ απαγφξεπζε εηζαγσγήο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

πνιηηηθήο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ, 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα 

ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. Ωζηφζν, απφ 

ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ, κφλν 

ν ηνκέαο ηεο ηπξνθνκίαο έρεη πξάγκαηη δεη κηα 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ Αχγνπζην 

2014 ηεο ηάμεο ηνπ 15-20%. 

Ζ γεσξγία έρεη πιεγεί ζεκαληηθά απφ ηηο 

δπηηθέο θπξψζεηο θαη ηε καδηθή ππνηίκεζε ηνπ 

ξνπβιίνπ ην 2014. Αθξηβψο φπσο θαη ζε 

άιιεο ξσζηθέο βηνκεραλίεο, ε αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ, ε κείσζε ησλ επελδχζεσλ, ε 

κεησκέλε πξφζβαζε ζε δαλεηζκφ θαη ε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηζαγσγψλ έρνπλ 

πξνμελήζεη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ηεο ρψξαο. 

πδήηεζε Κπβέξλεζεο – Δπηρεηξήζεσλ γηα 
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

ηηο 23 Απξηιίνπ 2015, ζπλεδξίαζε γηα πξψηε 

θνξά θαηά ηε θεηηλή ρξνληά ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηηο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηε Ρσζία (Foreign 

Investment Advisory Council – FIAC), ππφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο Alexei Ulyukayev. 

 

Καηά ηε ζπλάληεζε, ν θ. Ulyukayev 

ππνγξάκκηζε φηη κία απφ ηηο βαζηθέο 



πξνηεξαηφηεηεο ηεο ξσζηθήο θπβέξλεζεο είλαη 

ε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηε 

ρψξα θαη ην FIAC απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

κεραληζκφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

εκείσζε κάιηζηα φηη απφ ην 1994 πνπ 

άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην FIAC έρνπλ επηιπζεί 

ζεηξά πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ, θάλνληαο 

εηδηθή κλεία ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο 

ζπλάληεζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2014, νπφηε θαη επηηεχρζεθε 

ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Φνξνινγηθνχ Κψδηθα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγεζνχλ πεξηηηέο 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε 

γηα ηελ θαηάζεζε ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ζε 

έληππε κνξθή, εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ.  

ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ είλαη κέιε ηνπ FIAC, θαζψο θαη 

εθπξφζσπνη ησλ νκνζπνλδηαθψλ 

εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ. θνπφο ηεο 

ζπλάληεζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε ησλ επηκέξνπο 

πξνβιεκάησλ ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

Ρσζία κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

εκπνδίσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα.  

Δηδηθφηεξα, ζπδεηήζεθαλ ε εθαξκνγή λέσλ 

θαλφλσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, ε 

εθαξκνγή ησλ λέσλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά 

ηα βηνκεραληθά ιχκαηα, νη δηνηθεηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαξαληίλαο, ε 

εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο απνβιήησλ. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξεκαηίεο έζεζαλ ην ζέκα 

ηεο εθαξκνγήο απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε 

πνιηηηθήο ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.  

χκθσλα κε ην ξσζηθφ Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, νη δξάζεηο πνπ 

πξνηάζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα ηχρνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηφζν 

εληφο ηνπ ππνπξγείνπ φζν θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε άιια αξκφδηα Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζνχλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ήγεηξαλ 

νη επελδπηέο. 

εκεηψλεηαη φηη ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην 

γηα ηηο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηε Ρσζία (FIAC) 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε ην 

1994 σο κία πιαηθφξκα δηαιφγνπ ηεο 

θπβέξλεζεο κε ηηο κεγάιεο μέλεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 

Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ν 

Πξσζππνπξγφο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, 

ελψ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ FIAC πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο 

ησλ επηκέξνπο εθηειεζηηθψλ επηηξνπψλ, ππφ 

ηελ πξνεδξία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. 

 

Μέιε ηνπ FIAC είλαη 53 κεγάιεο μέλεο 

εηαηξείεο: 3M Company, ABB Ltd., Abbott 

Laboratories, Alcoa Inc., AstraZeneca, BASF 

SE, Bayer AG, BP, BAT, Cargill, Inc., 

Carlsberg Breweries A/S, Deutsche Bank AG, 

E.ON SE, The EBRD, ENEL S.p.A., eni spa, 

EY, Exxon Mobil Corporation, Finmeccanica 

Group, Ford Motor Company, Fortum 

Corporation, International Paper, Kinross Gold 

Corporation, Lafarge Group S.A., Mars, 

Incorporated, METRO AG, Mitsubishi 

Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Mondelez 

International, Inc., Nestle S.A., Novartis AG, 

PepsiCo, The Procter & Gamble Company, 

Renault, Royal Dutch Shell plc., Saint-Gobain, 

SANOFI, SCA, Schneider Electric SA, 

Siemens AG, SOLVAY Group, SUN Group, 

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

Telenor Group, Tetra Pak, The Coca-Cola 

Company, Total S.A., UniCredit, Unilever, 

United Technologies Corporation, The World 

Bank, Danone, Olam International Limited. 

“Απεπζείαο Γξακκή κε ηνλ Βιαληίκηξ 

Πνύηηλ”  

Σελ Πέκπηε 16 Απξηιίνπ 2015, ν Ρψζνο 

Πξφεδξνο Βιαληίκηξ Πνχηηλ έδσζε δσληαλή 

ηειενπηηθή ζπλέληεπμε, θαηά ηελ νπνία 

απάληεζε ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζε 

κελχκαηα - εξσηήζεηο ησλ πνιηηψλ. 



Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσληαλήο κεηάδνζεο 

πνπ δηήξθεζε 3 ψξεο θαη 57 ιεπηά, ν Ρψζνο 

Πξφεδξνο απάληεζε ζε 74 εξσηήζεηο απφ ηηο 

άλσ ησλ 3 εθ. πνπ ειήθζεζαλ.  

Ο θ. Πνχηηλ ζεκείσζε πσο ε ξσζηθή 

νηθνλνκία παξακέλεη ηζρπξή, παξά ηελ πηψζε 

ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηηο θπξψζεηο 

πνπ έρεη επηβάιεη ε Γχζε, ελψ εθηίκεζε πσο 

ε ρψξα ζα βγεη απφ ηελ χθεζε κέζα ζηελ 

επφκελε δηεηία.  

 

Αλαθεξφκελνο ηδηαίηεξα ζηηο δπηηθέο 

θπξψζεηο, ν θ. Πνχηηλ παξαδέρζεθε φηη απηέο 

έρνπλ πιήμεη ηε ξσζηθή νηθνλνκία, σζηφζν 

επηζήκαλε φηη ε ρψξα ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη ηελ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε 

γηα λα βξεη λέεο, ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο 

επθαηξίεο.  

Ο θ. Πνχηηλ ηφληζε ηδηαηηέξσο ηελ αχμεζε ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο θαηά 3,7%, ηηο ζεηηθέο 

πξννπηηθέο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, ηελ 

απμεκέλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε 

κεγάιε αλάθακςε ηνπ ξνπβιίνπ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ηε ρακειή αλεξγία. 

Παξαδέρζεθε σζηφζν πσο ν πςειφο 

πιεζσξηζκφο, πνπ ππεξβαίλεη ην 11%, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ κηθξή αχμεζε ησλ 

κηζζψλ, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ 

θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ. 



ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ ΣΗ ΡΩΙΑ 

ΑΤΓΟΤΣΟ – ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2015 

  

Fur trade fair. August 

2015 

11.08.2015 — 16.08.2015 

Fur Trade Fair 

   

FUR TRADE FAIR 

16.08.2015 — 12.08.2016 

Specialized trade fair  

  

AGRORUS 

2015 

22.08.2015 — 30.08.2015 
International agroindustrial exhibition 
and trade fair.  

 

MIMS - 

Automechanika 

Moscow-2015 

24.08.2015–27.08.2015 

International Specialized Exhibition of 

spare parts, equipment, vehicle 

maintenance 

  

MOSCOW OFF-

ROAD SHOW 2015 

26.08.2015 — 30.08.2015 

International exhibition of crossovers, 

off-road and all-terrain vehicles  

 

 INTERAUTO 

26.08.2015 — 29.08.2015 

11th International exhibition of 

automotive industry  

 

CPM. COLLECTION 

PREMIERE MOSCOW'2015. 

AUTUMN 

02.09.2015–05.09.2015 
25th International Trade Fair for 

Fashion Wear, Lingerie and 

Accessories 

 
PROEstate'2015 

07.09.2015–09.09.2015 

International Real Estate Investment 

Forum 
 

  

FLOWERS 

EXPO 2015 

08.09.2015 — 10.09.2015 

International exhibition of flowers, 
plants, machinery and technology for 
floriculture and landscape design  

  

 IPSA 

PROMOTIONAL 

PRODUCTS 

08.09.2015 — 10.09.2015 

28th exhibition of the promotional 

products industry 

http://torgmeh.ru/
http://torgmeh.ru/
http://furexpo.ru/
http://agrorus.expoforum.ru/en/
http://agrorus.expoforum.ru/en/
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://eng.moscowoffroadshow.ru/
http://eng.moscowoffroadshow.ru/
http://eng.interauto-expo.ru/
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://www.proestate.ru/?lang=en
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35251
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35251
http://www.ipsa.ru/en/
http://www.ipsa.ru/en/
http://www.ipsa.ru/en/
http://lenexpo.ru/en/node/112638
http://www.mims.ru/Default.aspx?lang=en-GB
http://lenexpo.ru/en/node/105603
http://cpm-moscow.com/cpm/en/Fashion_Fair.html
http://www.proestate.ru/?lang=en


 MOSSHOES 2015 

08.09.2015 — 11.09.2015 

International specialized 
exhibition for footwear, bags and 
accessories  

  

COMTRANS’15 

08.09.2015 — 12.09.2015 

International commercial vehicle auto 
salon  

 

 Defectoscopy / 

NDT St. 

Petersburg 

08.09.2015 — 10.09.2015 

XVI International specialised 

exhibition of devices and equipment 

for industrial non-destructive testing  

  

Design&Decor St. 

Petersburg 2015 

09.09.2015 — 11.09.2015 

International Interiors Exhibition 

 

WORLD FOOD 

MOSCOW 2015 

14.09.2015–17.09.2015 

The 24th International Food & Drinks 

Exhibition "World Food-2015 

 

POWX'2015 

15.09.2015–17.09.2015 

International forum for the technology 

and processing of bulk and power 
 

HEAT 

TREATMENT'2015 

15.09.2015–17.09.2015 

9th International Specialized 

Exhibition 

  

IMPORT 
SUBSTITUTION 

15.09.2015 — 17.09.2015 

International specialized exhibition  
 

  

THE WORLD OF 
KILOGRAMS & 

METERS 2015 

15.09.2015 — 17.09.2015 

Specialized exposition of principles, 

technologies and equipment for 

measurement of weight, linear sizes 

and distance to object  

  

HOUSEHOLD EXPO 
2015 

15.09.2015 — 17.09.2015 

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

  
CHRISTMAS 

BOX. PODARKI 2015  

15.09.2015 — 17.09.2015 

International specialized exhibition of 

festive industry products  

 STYLISH 
HOME. 

OBJECTS & TABLEWARE 2015 
15.09.2015 — 17.09.2015 

International specialized exhibition of 

the premium class goods  

http://en.mosshoes.com/
http://www.comtransexpo.ru/en-GB/
http://www.ndt-defectoscopy.ru/?lang=en-GB
http://www.ndt-defectoscopy.ru/?lang=en-GB
http://www.ndt-defectoscopy.ru/?lang=en-GB
http://designdecor-expo.primexpo.ru/en/
http://designdecor-expo.primexpo.ru/en/
http://www.world-food.ru/eng/
http://www.world-food.ru/eng/
http://www.powx-russia.com/index.php
http://www.htexporus.com/
http://www.htexporus.com/
http://www.imzam-expo.ru/import/
http://www.imzam-expo.ru/import/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35366
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35366
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35366
http://hhexpo.ru/en/
http://hhexpo.ru/en/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38346
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=38346
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35167
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35167
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35167
http://lenexpo.ru/en/node/112139
http://lenexpo.ru/en/node/95678
http://www.htexporus.com/
http://www.powx-russia.com/index.php
http://www.world-food.ru/eng/


  

LINGERIE-EXPO. 
AUTUMN 2015 

 
15.09.2015 — 17.09.2015 

International exhibition of underwear, 

beach fashion and hosiery  

  
OTDYKH 
LEISURE, 

MICE, LUXURY, SPA & HEALTH 

15.09.2015 — 18.09.2015 

International fair for travel and tourism  
  

BARBECUE EXPO 

15.09.2015 — 18.09.2015 

4th International specialized exhibition 

for barbecuing & grilling 

  

GARDEN TOOL 

15.09.2015 — 18.09.2015 

9th International specialized exhibition 
for gardening tools and equipment  

 

ICIF China'2015 

16.09.2015–18.09.2015 

The 14th International 

Exhibition of Chemical Industry 

  

MOSCOW 

INTERNATIONAL 

OPTICAL FAIR (MIOF) 

21.09.2015 — 24.09.2015 

International specialized exhibition  
 

 CeMAT Russia 

21.09.2015 — 24.09.2015 

6th International exhibition 
for materials handling, warehousing 
equipment and logistics 

 

REKLAMA'2015 

22.09.2015–25.09.2015 

23rd International Specialized 

Exhibition for Advertising 

BUYBRAND 

EXPO'2015 

22.09.2015–24.09.2015 

International Franchise & Other 

Business Opportunities Exhibition 

 Neva 2015 

22.09.2015 — 25.09.2015 
International shipping, shipbuilding, 
ports and offshore energy exhibition 

CJF'2015. Autumn 
22.09.2015–25.09.2015 

15th International 

Exhibition for Child and Junior 

Fashion; Maternity Wear 

 HEIMTEXTIL 
RUSSIA 2015 

23.09.2015 — 25.09.2015 

International trade fair for home 
textiles, floor coverings and interior 
furnishings  

 DENTAL-EXPO 2015 

28.09.2015 — 01.10.2015 

Moscow international dental 
forum and exhibition  

OBUV. MIR 

KOZHI’2015. AUTUMN 

29.09.2015–02.10.2015 

43rd International Exhibition for Shoes 

and Leather Products 

 

http://www.lingerie-expo.com/en-GB
http://www.lingerie-expo.com/en-GB
https://www.tourismexpo.ru/leisure/en/
https://www.tourismexpo.ru/leisure/en/
https://www.tourismexpo.ru/leisure/en/
https://www.bbqexpo.ru/en/
https://www.gardentool.ru/en/
http://a652030204.oinsite.yh.mynet.cn/_d276902886.htm
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=37215
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=37215
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=37215
http://www.cemat-russia.ru/en-GB
http://www.reklama-expo.ru/en/
http://www.buybrand.ru/eng/
http://www.buybrand.ru/eng/
http://neva.transtec-neva.com/about.html
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/exhibitors/welcome.html
http://heimtextil-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/exhibitors/welcome.html
http://www.dental-expo.com/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://a652030204.oinsite.yh.mynet.cn/_d276902886.htm
http://www.reklama-expo.ru/en/
http://www.buybrand.ru/eng/
http://lenexpo.ru/en/node/95609
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.obuv-expo.ru/en/

