
 
Αναθεώρηση προβλέψεων Υπουργείου 

Οικονομικής Ανάπτυξης για πορεία 

ρωσικής οικονομίας 

Τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την 

πορεία της ρωσικής οικονομίας κατά το 2015 

και τις εκτιμήσεις του για το 2016, παρουσίασε 

ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσίας Alexei Ulyukayev στο Ομοσπονδιακό 

Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου τ.έ. 

 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, η χειρότερη 

φάση της κρίσης έχει πλέον παρέλθει καθώς 

από τον Ιούλιο διακόπηκε η εμβάθυνση της 

ύφεσης στη βιομηχανία και από τον 

Σεπτέμβριο και έπειτα το ΑΕΠ της χώρας 

παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Έτσι, τον 

Σεπτέμβριο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2%, τον 

Οκτώβριο κατά 0,1% και τον Νοέμβριο κατά 

το ίδιο ποσοστό. Η θετική επίδραση στο 

εθνικό προϊόν προήλθε κυρίως από τις 

επιδόσεις του αγροτικού και του εξορυκτικού 

τομέα, καθώς και από τη βελτίωση των 

επενδύσεων. Συνολικά, στο τέλος του 

ενδεκαμήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015 

το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 3,7%. 

Οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης για το τέταρτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους κάνουν λόγο για συρρίκνωση 

του ΑΕΠ κατά 3,5%, διαμορφώνοντας την 

ύφεση για το σύνολο του 2015 στο -3,7%. 

Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης παρέχουν βάσιμες αποδείξεις ότι 

κατά το 2016 η ρωσική οικονομία θα 

ανακάμψει, με το ΑΕΠ σε ετήσια βάση να 

επανέρχεται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Συνολικά 

για το 2016, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 

οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 0,7%.   

Σύμφωνα με τον κ. Ulyukayev, η επιβράδυνση 

του πληθωρισμού το 2016, ο οποίος εκτιμάται 

ότι θα διαμορφωθεί στο 6,4%, αναμένεται να 

οδηγήσει στη βελτίωση των πραγματικών 

εισοδημάτων και στην αύξηση της ζήτησης 

των καταναλωτών κατά 0,2% σε σύγκριση με 

το τρέχον έτος. Παράλληλα, αναμένεται 

σταθερή ανάπτυξη της βιομηχανικής 

παραγωγής, με τον τομέα της μεταποίησης να 

καταγράφει αύξηση της τάξης του 5,5%. Η 

ανεργία δεν θα ξεπεράσει το 5,5-5,6%.  

Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου, ο 

Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι 

μία μέση τιμή στα 40 $/βαρέλι σίγουρα θα 

περιορίσει τις ευκαιρίες οικονομικής 

ανάπτυξης και αύξησης των επενδύσεων, 

ωστόσο δεν αποτελεί απειλή για την 

μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. 

Σύμφωνα με τον κ. Ulyukayev, η 

μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου θα 

διαρκέσει για 2-3 τρίμηνα ακόμα, μέχρι να 

επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης περί τα μέσα του 2016. Κατά μέσο 

όρο, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να 

διαμορφωθεί στα 50 $/βαρέλι το 2016. 
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Αντιδράσεις παραγωγών τροφίμων για 

την επιβολή φόρου στα φορτηγά άνω των 

12 τόνων 

Προειδοποίηση προς τον Ρώσο 

Πρωθυπουργό Dmitry Medvedev απέστειλαν 

οι Ρώσοι παραγωγοί τροφίμων ότι οι τιμές των 

τροφίμων θα αυξηθούν σημαντικά μέχρι το 

τέλος του έτους, ως αποτέλεσμα του νέου 

φόρου που επεβλήθη στα φορτηγά άνω των 

12 τόνων για τη χρήση των ομοσπονδιακών 

αυτοκινητοδρόμων. 

 

Σε επιστολή τους προς τον Ρώσο 

Πρωθυπουργό, είκοσι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις παραγωγών τροφίμων 

αναφέρουν ότι το κόστος μεταφοράς προς τις 

περιφέρειες της Ρωσίας έχει αυξηθεί κατά 20-

100%, λόγω του συστήματος “Πλάτων”, του 

ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

διοδίων. 

Η Εθνική Ένωση Παραγωγών Γάλακτος 

εκτιμά ότι με το ύψος του φόρου στα 1,53 

ρούβλια/ χιλιόμετρο, η τιμή ενός λίτρου 

γάλακτος θα αυξηθεί κατά 1,2 ρούβλια στα 

σουπερμάρκετ. 

Οι παραγωγοί τροφίμων πιστεύουν ότι η 

εφαρμογή του φόρου θα πρέπει να ανασταλεί, 

δεδομένου ότι είναι αναποτελεσματική και ότι 

η Κυβέρνηση θα πρέπει να βρει άλλους 

τρόπους να ενισχύσει τα έσοδά της, όπως 

παραδείγματος χάρη αυξάνοντας τον φόρο 

των καυσίμων, όπως χαρακτηριστικά 

υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Εθνικής 

Ομοσπονδίας Κρέατος Sergey Yushin. 

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η Κυβέρνηση 

δεν πρόκειται να συζητήσει την αναστολή του 

φόρου αυτού. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή 

Πρωθυπουργό Arkady Dvorkovich, οι 

παραγωγοί επιδιώκουν τη δική τους ατζέντα, 

σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις τιμές των 

τροφίμων κατά τη διάρκεια των εορτών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που 

διεξήχθη από 4 έως 8 Δεκεμβρίου τ.έ. στη 

Μόσχα, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων 

εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τους 

οδηγούς των φορτηγών που συνεχίζουν τις 

κινητοποιήσεις τους κατά του φόρου. 

Κατάλογος απαγορευμένων 

δραστηριοτήτων για τουρκικές εταιρείες – 

Ανάκληση άδειας λειτουργίας 

ταξιδιωτικών πρακτορείων τουρκικών 

συμφερόντων 

Με νέα Απόφασή του, υπ’ αριθ. 1457 από 

29.12.2015, σε εφαρμογή του Προεδρικού 

Διατάγματος υπ’ αριθ. 669 από 28.12.2015, ο 

Ρώσος Πρωθυπουργός εξέδωσε κατάλογο 

των δραστηριοτήτων που απαγορεύεται να 

πραγματοποιούνται στη ρωσική επικράτεια, 

από 01.01.2016, από τουρκικές εταιρείες, από 

εταιρείες που ελέγχονται από Τούρκους 

πολίτες και από εταιρείες με έδρα στην 

Τουρκία. 

Ειδικότερα, ο κατάλογος περιλαμβάνει τις εξής 

δραστηριότητες: 

- Κατασκευή κτηρίων, μηχανολογικές 

κατασκευές (engineering structures) και 

εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες 

- Αρχιτεκτονικές μελέτες, τεχνικός/ 

μηχανολογικός σχεδιασμός, τεχνικοί 

έλεγχοι, τεχνικές έρευνες και αναλύσεις 

- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και άλλων επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών στον τομέα του 

τουρισμού 

- Εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών 

για την κάλυψη κρατικών και δημοτικών 

αναγκών 

- Επεξεργασία ξυλείας 

Από τον κατάλογο εξαιρούνται συμβόλαια που 

έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία 

υιοθέτησης της Κυβερνητικής Απόφασης.  

Στο πλαίσιο αυτό, Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

ανακοινώθηκε από τις Ρωσικές Αρχές η 

απόφαση για την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας 19 ταξιδιωτικών πρακτορείων 

τουρκικών συμφερόντων με ισχύ από 

01.01.2016.  



Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά την ροή Ρώσων τουριστών προς τη 

χώρα μας, καθώς μεταξύ των εν λόγω 

πρακτορείων συγκαταλέγονται πρακτορεία, τα 

οποία παρέχουν τουριστικά πακέτα προς 

χώρα μας, ενώ ορισμένα εξ αυτών 

πραγματοποιούν και ναυλωμένες πτήσεις 

προς Ελλάδα. Ωστόσο, είναι ακόμα νωρίς να 

εκτιμηθεί το μέγεθος των επιπτώσεων, ενώ, 

εξαιτίας πλήθους ενστάσεων που 

υποβλήθηκαν από πλευράς παυθέντων 

πρακτορείων, οι Ρωσικές Αρχές προτίθενται 

να επανεξετάσουν το ζήτημα της ανάκλησης 

των αδειών λειτουργίας.    

Σε κάθε περίπτωση, το ανωτέρω μέτρο 

προκαλεί επιπλέον κλυδωνισμούς στην 

ρωσική τουριστική αγορά, η οποία προσπαθεί 

ακόμα να ισορροπήσει μετά από την 

αλυσιδωτή χρεωκοπία 28 πρακτορείων κατά 

τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2014. 

Σοβαρό πλήγμα δέχεται η ρωσική 

τουριστική βιομηχανία 

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Επικεφαλής 

του Ρωσικού Συνδέσμου Τουριστικών 

Πρακτόρων, Dmitry Gorin, ο αριθμός των 

εταιρειών που πωλούν ταξίδια στο εξωτερικό 

στους Ρώσους τουρίστες έχει μειωθεί κατά 

70% κατά το παρελθόν έτος. Ενώ πριν από 

την κρίση λειτουργούσαν 2.050 εταιρείες, οι 

οποίες εμπλέκονταν στη διοργάνωση 

υπερπόντιων ταξιδιών, τώρα υπάρχουν μόλις 

650. 

 

Η τουριστική βιομηχανία της Ρωσίας έχει 

πληγεί σημαντικά από την κατακόρυφη 

πτώση της ζήτησης για διεθνή ταξίδια, η 

οποία είναι κυρίως αποτέλεσμα της απότομης 

πτώσης της αξίας του ρουβλίου, καθώς και 

των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα 

ταξίδια προς τους δύο δημοφιλέστερους 

τουριστικούς προορισμούς της Ρωσίας, την 

Αίγυπτο και την Τουρκία. 

Ο Ρωσικός Σύνδεσμος Τουριστικών 

Πρακτόρων προβλέπει ότι ο αριθμός των 

τουριστικών πρακτόρων θα συνεχίσει να 

μειώνεται το επόμενο έτος, αφήνοντας στην 

αγορά το 2016 περίπου 500 εταιρείες στην 

καλύτερη περίπτωση, και 300 στη χειρότερη. 

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Ρωσικής 

Ένωσης Τουριστικής Βιομηχανίας, από τον 

Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο 2015 υπήρξε 

μια πτώση 31,4% στα ταξίδια στο εξωτερικό, 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014, 

καθιστώντας το 2015 την χειρότερη χρονιά σε 

επιδόσεις των τελευταίων 15 ετών.  

Οι αφίξεις των Ρώσων τουριστών εμφανίζουν 

πτώση προς το σύνολο των προορισμών, με 

εξαίρεση τη Λιθουανία, με τον αριθμό των 

Ρώσων που επισκέπτονται την Ευρώπη να 

καταγράφει μείωση 34% σε σχέση με το 2014 

- με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία 

να βιώνουν τις πιο μεγάλες μειώσεις. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού 

Rostourism, ο αριθμός των Ρώσων τουριστών 

που επισκέφθηκε την Ελλάδα κατά το α΄ 

εξάμηνο 2015 εμφάνισε πτώση κατά 53% σε 

σύγκριση με το 2014. 

Συνέπειες στη ρωσική οικονομία από την 

πτώση των τιμών του πετρελαίου 

Το ψυχολογικό φράγμα των 40 δολ. 

ΗΠΑ/βαρέλι έσπασε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η 

τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τον 

Φεβρουάριο του 2009, συμπαρασύροντας 

μαζί της το εγχώριο νόμισμα. Η μείωση αυτή 

της τιμής του πετρελαίου ήρθε ως συνέπεια 

της ανακοίνωσης του Οργανισμού 

Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), στις 

4 Δεκεμβρίου τ.έ., ότι δεν θα προχωρήσει σε 

περιορισμό της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, 

το ρούβλι συνέχισε να αποδυναμώνεται έναντι 

του ευρώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο, 

φθάνοντας στα 80,31 ρούβλια/€ στις 

30.12.2015.  

Σημειώνουμε ότι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 

τ.έ., κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον 

τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Υπουργός 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας Alexey 



Ulyukayev είχε διατυπώσει την εκτίμηση ότι η 

μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου θα 

διαρκέσει για 2-3 τρίμηνα ακόμα και ότι οι 

τιμές του πετρελαίου θα επανέλθουν σε θετική 

δυναμική το 2016, αναφέροντας ότι μία μέση 

τιμή στα 50 $/βαρέλι για το 2016 αποτελεί 

λογική πρόβλεψη. 

 

Από την πλευρά του, το Υπουργείο 

Οικονομικών της χώρας δηλώνει 

προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει τις 

χαμηλές τιμές πετρελαίου περί τα 40 $/βαρέλι 

για μακρύ χρονικό διάστημα, θεωρώντας ότι 

περαιτέρω μείωση της τιμής στα 30 $/βαρέλι 

είναι απίθανη. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό κ. Moiseev, η Ρωσική Κυβέρνηση 

θα προσαρμόζει τις δημοσιονομικές δαπάνες 

ανάλογα με τη διαμορφούμενη τιμή του 

πετρελαίου και δεν θα διστάσει να προβεί σε 

νέες περικοπές, αν η τιμή του πετρελαίου 

μειωθεί περαιτέρω, προκειμένου να 

διασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των 

δημοσίων οικονομικών.  

Υπενθυμίζουμε ότι ο ομοσπονδιακός 

προϋπολογισμός για το έτος 2016 προβλέπει 

έλλειμμα 3% του ΑΕΠ για το επόμενο έτος. 

Ταυτόχρονα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

βασίζει τη νομισματική πολιτική της για το 

άμεσο μέλλον σε χαμηλές τιμές πετρελαίου, 

καθώς σύμφωνα με το “ακραίο” σενάριο που 

έχει επεξεργαστεί, οι τιμές του αργού 

πετρελαίου αναμένεται να είναι κάτω από τα 

40 $ ανά βαρέλι. 

Προσωρινή παύση διαπραγματεύσεων 

της Ρωσίας με την Τουρκία για το σχέδιο 

του λεγόμενου αγωγού “Turkish Stream” 

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε εκπροσώπους 

του Τύπου την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015, ο 

Υπουργός Ενέργειας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, κ. Alexander Novak, ανέφερε 

ότι κατά το παρόν στάδιο οι διαπραγματεύσεις 

με την Άγκυρα για το σχέδιο του λεγόμενου 

αγωγού “Turkish Stream” έχουν παύσει 

(“halted”), σύμφωνα και με όσα προβλέπονται 

στην Απόφαση της Κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, υπ’ αριθ. 1296/30.11.2015, 

σχετικά με την εφαρμογή ειδικών οικονομικών 

μέτρων κατά της Τουρκίας.  

Ειδικότερα, ο κ. Novak είπε ότι, ως γνωστόν, 

σύμφωνα με την εν λόγω Κυβερνητική 

Απόφαση, έπαυσαν, μεταξύ άλλων, οι 

εργασίες της Διυπουργικής Επιτροπής 

Ρωσίας-Τουρκίας στους τομείς του εμπορίου 

και της οικονομικής συνεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου 

αγωγού “Turkish Stream”. 

 

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του εργοστασίου 

παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Akkuyu, 

ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας αρκέστηκε να 

αναφέρει ότι το θέμα αυτό αφορά την 

Rosatom. 

Έκδοση των πρώτων καρτών του εθνικού 

συστήματος πληρωμών Mir 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και το Εθνικό 

Σύστημα Καρτών Πληρωμής (NSPC) 

ανακοίνωσαν στις 15 Δεκεμβρίου τ.έ. την 

έναρξη έκδοσης καρτών του συστήματος 

πληρωμών Mir. 

Ήδη, 35 ρωσικές τράπεζες έχουν 

προσχωρήσει στο σύστημα πληρωμών Mir, 

επτά από τις οποίες έχουν ολοκληρώσει τις 

δοκιμές των βασικών λειτουργιών των νέων 

καρτών στις υποδομές τους: ανάληψη και 

κατάθεση μετρητών μέσω ΑΤΜ, πληρωμή για 

αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές κεφαλαίων 

μεταξύ καρτών.  

Οι πρώτες τράπεζες που εξέδωσαν την κάρτα 

του εθνικού συστήματος πληρωμών Mir είναι: 



Gazprombank, MDM Bank, Moscow Industrial 

Bank, Svyaz-bank, RNCB η οποία 

δραστηριοποιείται στην Κριμαία, καθώς και οι 

τράπεζες που υπόκεινται στις κυρώσεις - 

Rossiya και SMP Bank. 

Μια δεύτερη ομάδα τραπεζών, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι Sberbank και η Alfa 

Bank, θα έχει ολοκληρώσει τις δοκιμές εντός 

του Δεκεμβρίου του 2015. 

Το θέμα σύστασης ενός εθνικού συστήματος 

πληρωμών ανέκυψε πέρυσι, όταν η επιβολή 

κυρώσεων από τις ΗΠΑ ανάγκασαν τις Visa 

και MasterCard να σταματήσουν την 

εξυπηρέτηση ορισμένων ρωσικών τραπεζών.  

Τον Μάιο του 2014, ο Πρόεδρος Πούτιν 

υπέγραψε νόμο για τη θέσπιση ενός εθνικού 

συστήματος πληρωμών, που ονομάζεται 

Εθνικό Σύστημα Καρτών Πληρωμής (NSPC) 

και σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την ομαλή 

λειτουργία των ηλεκτρονικών πληρωμών σε 

ολόκληρη τη Ρωσία, αλλά και εκτός αυτής. Η 

καθιέρωση αυτού του συστήματος έχει ως 

στόχο να μειώσει την εξάρτηση των Ρώσων 

χρηστών από τα ξένα αντίστοιχα συστήματα. 

 

Έτσι, στις 23 Ιουλίου 2014, ιδρύθηκε το 

Εθνικό Σύστημα Καρτών Πληρωμής (NSPC), 

στο οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

κατέχει το 100% των μετοχών. Από την 1η 

Απριλίου 2015, το NSPC έχει αναλάβει την 

επεξεργασία όλων των εγχώριων 

δραστηριοτήτων που γίνονται με χρήση 

καρτών από όλα τα συστήματα πληρωμών, 

συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών. 

Ετήσια συνέντευξη τύπου Ρώσου 

Προέδρου – Οικονομικό, επιχειρηματικό 

σκέλος 

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 

η καθιερωμένη ετήσια Συνέντευξη Τύπου του 

Προέδρου Putin, η οποία μεταδόθηκε 

ζωντανά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς 

Rossiya-1, Rossiya-24 και το Πρώτο Κανάλι, 

καθώς και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

Mayak, Vesti FM και Radio Rossii.  

 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, η μείωση 

των τιμών του πετρελαίου κατά 50% κατά το 

περασμένο έτος είχε σοβαρές συνέπειες για 

τη ρωσική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενεργειακών 

προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, το ΑΕΠ της 

χώρας συρρικνώθηκε κατά 3,7% και ο 

πληθωρισμός έχει φτάσει το 12,3% από την 

αρχή του έτους, το πραγματικό διαθέσιμο 

εισόδημα των νοικοκυριών κατέγραψε 

σημαντική πτώση και οι επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,7% κατά τους 

πρώτους 10 μήνες του έτους.  

Ωστόσο, ο κ. Putin σημείωσε ότι οι στατιστικές 

έχουν αρχίσει να δείχνουν ότι η ρωσική 

οικονομία έχει ξεπεράσει σε γενικές γραμμές 

την κρίση ή τουλάχιστον την κορύφωση της 

κρίσης. Έτσι, ξεκινώντας από το 2ο τρίμηνο 

του 2015, παρατηρούνται σημάδια 

οικονομικής σταθεροποίησης:  

- το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 0,3-0,1% 

σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 

- ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής 

παρουσίασε μικρή αύξηση 0,2-0,1% τον 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με την περιοχή της 

Άπω Ανατολής να εμφανίζει αύξηση 3,1% 

- η γεωργία επιδεικνύει θετική δυναμική με 

τουλάχιστον 3% αύξηση, ενώ το 2015, για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, η παραγωγή 

σιτηρών ξεπέρασε τα 100 εκ. τόνους  

- η αγορά εργασίας είναι σταθερή, με το 

ποσοστό ανεργίας να κυμαίνεται γύρω στο 

5,6% 

- το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει θετικό και 

σε σχετικά υψηλό επίπεδο (126,3 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ), παρά τη μείωση του 

συνολικού όγκου συναλλαγών  



- το ύψος των διεθνών αποθεμάτων 

διαμορφώθηκε σε 364,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

το οποίο, παρά τη μικρή μείωση, 

παραμένει αρκετά υψηλό 

- το εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 13% σε 

σύγκριση με το 2014 

- η εκροή κεφαλαίων μειώθηκε σημαντικά, 

ενώ κατά το 3ο τρίμηνο παρατηρήθηκε 

καθαρή εισροή κεφαλαίων 

- η παραγωγή πετρελαίου, άνθρακα και 

ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε, παρά τις 

περίπλοκες συνθήκες που επικρατούν 

στον τομέα αυτό, με πάνω από 4,6 GW 

νέων εγκαταστάσεων παραγωγής να 

αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 

τέλος του έτους 

- παρά την πολύπλοκη χρηματοπιστωτική 

και οικονομική κατάσταση, το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού αναμένεται στο τέλος του 

έτους να είναι περίπου 2,8-2,9% του ΑΕΠ 

- το ύψος των πόρων των κρατικών 

επενδυτικών ταμείων παραμένει γενικά σε 

ένα υγιές επίπεδο του 11,8% του ΑΕΠ. 

Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση 

αναμένει ότι η ρωσική οικονομία θα επιτύχει 

τουλάχιστον 0,7% ανάπτυξη το 2016, 1,9% το 

2017 και 2,4% το 2018. Ωστόσο, όπως 

επεσήμανε, όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε 

μία τιμή πετρελαίου στα 50 $/βαρέλι. Καθώς 

αυτή τη στιγμή σημειώνεται ιδιαίτερα υψηλή 

μεταβλητότητα και η τρέχουσα τιμή του 

πετρελαίου είναι σημαντικά χαμηλότερη, η 

Κυβέρνηση επεξεργάζεται διαφορετικά 

σενάρια ανάπτυξης, ώστε να είναι 

προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις όποιες 

εξελίξεις, αλλά δεν πρόκειται να σπεύσει να 

προσαρμόσει τον προϋπολογισμό στην 

παρούσα φάση, δεδομένου ότι αυτό θα 

οδηγούσε σε μείωση της χρηματοδότησης 

τόσο των κοινωνικών πολιτικών όσο και του 

πραγματικού τομέα της οικονομίας. 

Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος Putin (i) 

στο πρόγραμμα υποκατάστασης των 

εισαγωγών, το οποίο έχει ως στόχο την 

ανασυγκρότηση της βιομηχανικής και 

αγροτικής παραγωγής, (ii) στην ανάγκη 

ευρύτερης χρήσης νέων τεχνολογιών που θα 

επιτρέψουν την αύξηση της παραγωγικότητας 

της εργασίας, καθώς και (iii) στον στόχο για 

βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και 

μείωσης της γραφειοκρατίας, προκειμένου να 

δημιουργηθούν πιο ελκυστικές συνθήκες για 

την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά στην πολιτική που εφαρμόζει η 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, ο Ρώσος 

Πρόεδρος υπεραμύνθηκε των μέτρων, και δη 

της αύξησης του βασικού επιτοκίου, που αυτή 

έλαβε προκειμένου να διασφαλίσει τη 

μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. 

Κατανοώντας τις δυσκολίες που τα υψηλά 

επιτόκια δημιουργούν για τις ρωσικές 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εν μέσω των 

υφιστάμενων περιορισμών της πρόσβασής 

τους σε εξωτερικό δανεισμό, ο κ. Putin 

επεσήμανε ότι οι κίνδυνοι του υψηλού 

πληθωρισμού και της υποτίμησης του 

εγχώριου νομίσματος δεν αφήνουν περιθώρια 

στην Κεντρική Τράπεζα να συμπιέσει το 

βασικό επιτόκιο.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι 

δημοσιογράφοι δεν παρέλειψαν να θέσουν το 

θέμα που έχει προκύψει λόγω της επιβολής 

τέλους στα φορτηγά άνω των 12 τόνων για τη 

χρήση των ομοσπονδιακών 

αυτοκινητοδρόμων. Σχετικά, ο Πρόεδρος 

Putin επεσήμανε ότι σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, θαλάσσιες, αεροπορικές, 

σιδηροδρομικές, οι χρήστες καλούνται να 

καταβάλουν φόρους και ειδικά τέλη για τη 

χρήση των υποδομών. Οι οδικές μεταφορές 

είναι ο μόνος τομέας όπου οι οδηγοί 

επιβαρύνονται μόνο με τον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, από τον οποίο 

μόνο ένα μικρό μέρος διατίθεται για τις 

υποδομές. Ως εκ τούτου, η επιβολή αυτού του 

τέλους στα φορτηγά άνω των 12 τόνων, τα 

οποία σύμφωνα με τους ειδικούς ευθύνονται 

για το μεγαλύτερο μέρος της φθοράς του 

οδικού δικτύου, και η απόδοση όλων των 

εσόδων στο Ομοσπονδιακό Ταμείο Οδοποιίας 

(Federal Road Fund) για τη χρηματοδότηση 

της επισκευής των οδικών υποδομών, 



δημιουργεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού για 

όλους τους τύπους μεταφορών.  

Συνολικά, ο Ρώσος Πρόεδρος εμφανίστηκε 

ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς τις επιλογές 

της Κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας 

της χώρας κατά την προσπάθειά τους να 

αντιμετωπίσουν την κρίση που πλήττει τη 

ρωσική οικονομία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι 

υφίστανται σημαντικά περιθώρια για βελτίωση 

των επιδόσεων και υπάρχει ακόμα πολλή 

δουλειά που πρέπει να γίνει. 

Συμπερίληψη Ουκρανίας σε κατάλογο 

χωρών υπό ρωσικά αντίμετρα 

Με Απόφαση του Ρώσου Πρωθυπουργού στις 

21.12.2015, τροποποιείται η Απόφαση υπ’ 

αριθ. 778/07.08.2014 (εμπάργκο σε 

εισαγωγές τροφίμων), προκειμένου να 

συμπεριλάβει και την Ουκρανία στον 

κατάλογο των χωρών, για τις οποίες ισχύει η 

απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων, με έναρξη ισχύος την 01.01.2016.  

 

Η Απόφαση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την 

έκδοση Διατάγματος του Προέδρου Putin για 

την αναστολή ισχύος της Ζώνης Ελευθέρων 

Συναλλαγών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 

(είχε υπογραφεί στις 18 Οκτωβρίου 2011 στην 

Αγία Πετρούπολη), αρχής γενομένης από 1ης 

Ιανουαρίου 2016. Ως λόγοι για την έκδοση του 

Διατάγματος αναφέρονται “οι εξαιρετικές 

περιστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τα 

συμφέροντα και την οικονομική ασφάλεια της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και απαιτούν τη λήψη 

επειγόντων μέτρων”. 

Σημειώνουμε ότι ήδη από τις 13 Αυγούστου 

τ.έ., ο Ρώσος Πρωθυπουργός είχε 

προαναγγείλει την συμπερίληψη της 

Ουκρανίας στον κατάλογο των χωρών υπό τα 

ρωσικά αντίμετρα, σε περίπτωση που η 

Ουκρανία εφάρμοζε την Προωθημένη και 

Περιεκτική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με 

την ΕΕ (DCFTA) ή το αργότερο την 

01.01.2016 εάν έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε 

καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία στους 

τομείς οικονομικής συνεργασίας Ουκρανίας-

ΕΕ για τους οποίους η Ρωσίας είχε προβάλει 

ενστάσεις. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου 

Πρωθυπουργού κ. Μεντβέντεφ κατά την 

παρουσίαση της ως άνω Απόφασης στο 

Κυβερνητικό Συμβούλιο, η συμπερίληψη της 

Ουκρανίας έρχεται σαν αποτέλεσμα της 

ανακοίνωσής της ότι από την αρχή του 

επόμενου έτους θα εφαρμόσει το οικονομικό 

τμήμα της Συμφωνίας Σύνδεσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

η Ρωσική Κυβέρνηση θα πρέπει να 

προστατεύσει τη ρωσική αγορά και τους 

παραγωγούς, εμποδίζοντας την εισαγωγή 

προϊόντων από άλλες χώρες ως ουκρανικών. 

Επιμένοντας στη ρωσική θέση ότι η εφαρμογή 

της εμπορικής και οικονομικής συμφωνίας της 

Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θίγει τα 

ρωσικά συμφέροντα και δημιουργεί κινδύνους 

για την οικονομική ασφάλεια της χώρας, ο κ. 

Μεντβέντεφ αναφέρθηκε στους άκαρπους 

γύρους τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

Ρωσίας, ΕΕ και Ουκρανίας, καθώς τόσο η 

Ουκρανία όσο και η ΕΕ δεν ήταν έτοιμες να 

υπογράψουν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία 

που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, ο 

Ρώσος Πρωθυπουργός τόνισε ότι από 1ης 

Ιανουαρίου 2016, τα ρωσικά αντίμετρα θα 

εφαρμοστούν και έναντι της Ουκρανίας, λόγω 

της ένταξής της στο μέτωπο των χωρών που 

έχουν υιοθετήσει αντι-ρωσικές κυρώσεις (ΕΕ 

και ΗΠΑ). 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΜΑΪΟΣ 2016 

SVIAZ 2016 

10.05.2016–13.05.2016 

International Exhibition for Information 

Communication Technology 

NAVITECH’2016 

10.05.2016–13.05.2016 

International Exhibition for Navigation 

Systems, Technologies and Services 

STL. SYSTEMS FOR TRANSPORT & 
LOGISTICS 
10.05.2016–13.05.2016 

22nd International Exhibition for Transportation 

Technologies, Logistics Solutions, Services and 

Storage Systems 

FIDEXPO 2016 
11.05.2016–14.05.2016 
The 2nd International Furniture & 

Interior Exhibition 

ROSMEBEL 2016 
11.05.2016–14.05.2016 
12th Furniture and Interior Design 

Components Trade Fair 

ENERGETIKA AND 
ELEKTROTECHNIKA  
17.05.2016–20.05.2016 

International exhibition of power industry and 
electrical engineering 

MIFS - Moscow International Furniture 
Show 

17.05.2016–20.05.2016 
International Furniture Show 

SVARKA/ WELDING 
17.05.2016–20.05.2016 
International exhibition of equipment, materials 
and technologies for welding 

RUSSIAN INTERNATIONAL 
ENERGY FORUM  
17.05.2016–20.05.2016 

Specialized exhibition and conference of energy 
industry 

CORROSION PROTECTION  
18.05.2016–21.05.2016 

International exhibition & congress of 
technologies, equipment and materials for 
corrosion protection 

MOSCOW TUNING SHOW 
20.05.2016–22.05.2016 

8th International Exhibition 

METALLOOBRABOTKA'2016 
23.05.2016–27.05.2016 

17th International Exhibition for 
Equipment, Instruments and Tools for the Metal-
Working Industry 

CITYPIPE 2016 
26.05.2016–28.05.2016 
International trade fair for piping systems for 
municipal infrastructure 

CONSTRUCTION EQUIPMENT & 
TECHNOLOGIES – CTT 

31.05.2016–04.06.2016 
The 17th International exhibition 

INTERFOOD ST. PETERSBURG 
31.05.2016–02.06.2016 
International exhibition of food 

products, drinks and equipment for the food 
industry 

STOMATOLOGY ST. 
PETERSBURG 
31.05.2016–02.06.2016 

International exhibition of equipment, 
instruments, materials and services for dentistry 

 

 

http://www.sviaz-expocomm.ru/en/
http://www.navitech-expo.ru/en/
http://www.stl-expo.ru/en/
http://www.stl-expo.ru/en/
http://en.fidexpo.ru/
http://www.rosmebelprom.ru/
http://en.energetika-restec.ru/
http://en.energetika-restec.ru/
http://www.mmms-expo.ru/
http://www.mmms-expo.ru/
http://welding.lenexpo.ru/
http://rief.lenexpo.ru/en/
http://rief.lenexpo.ru/en/
http://eng.tuning-show.ru/tuning/exhibition/
http://www.metobr-expo.ru/en/
http://citypipe.ru/
http://www.ctt-expo.ru/en/
http://www.ctt-expo.ru/en/
http://www.interfood-expo.ru/
http://www.stomatology.primexpo.ru/en/
http://www.stomatology.primexpo.ru/en/
http://www.sviaz-expocomm.ru/en/
http://www.metobr-expo.ru/en/

