
 
Αποτελέσματα 7ου Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου Gaidar Forum 

(Μόσχα, 13-15 Ιανουαρίου 2016) 

Πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Ιανουαρίου τ.έ. 

το ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 

Gaidar Forum. Το κύριο θέμα της φετινής 

διοργάνωσης ήταν “Η Ρωσία και ο Κόσμος: 

κοιτάζοντας στο μέλλον”. Το Forum, το οποίο 

διοργανώνεται από την Προεδρική Ακαδημία 

Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, 

το Ινστιτούτο για την Οικονομική Πολιτική και 

το Ίδρυμα Yegor Gaidar, έχει σαν αντικείμενο 

τη συζήτηση και σε βάθος ανάλυση 

οικονομικών και πολιτικών θεμάτων που 

απασχολούν τη ρωσική κοινωνία και 

οικονομία, με στόχο τη διαμόρφωση 

προτάσεων πολιτικής και συστάσεων για την 

ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας. 

Στο φετινό Forum προσκεκλημένος ήταν ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης 

Παυλόπουλος, ο οποίος, κατά τη δεύτερη 

ημέρα του Forum, εκφώνησε ομιλία με θέμα 

“Ο Νόμος μεταξύ Φυσικής και Νομικής 

Επιστήμης” και αναγορεύτηκε σε Επίτιμο 

Διδάκτορα της Προεδρικής Ακαδημίας 

Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

από τον Πρύτανη της Ακαδημίας κ. Vladimir 

Mau. 

 

Κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας του 

Forum στις 13 Ιανουαρίου τ.έ., κεντρικός 

ομιλητής ήταν ο Ρώσος Πρωθυπουργός κ. 

Dmitry Medvedev.  

 

Ο κ. Medvedev παραδέχθηκε ότι το 

περασμένο έτος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο για 

τη ρωσική οικονομία. Οι προκλήσεις που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα, λόγω της 

μείωσης των τιμών του πετρελαίου, των 

κυρώσεων αλλά και των εγγενών 

διαρθρωτικών προβλημάτων που υφίστανται, 

άλλαξαν άρδην το οικονομικό τοπίο, 

ανατρέποντας τις γνωστές οικονομικές αρχές 

και τα μοντέλα και καθιστώντας τις 

παραδοσιακές συνταγές αντιμετώπισης της 

κρίσης αναποτελεσματικές. Η πλέον 

σημαντική συνέπεια αυτών των προκλήσεων 

ήταν η πτώση των πραγματικών 

εισοδημάτων, η οποία οδήγησε μέρος του 

ρωσικού πληθυσμού στη φτώχεια.  

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, υπό 

τις σημερινές συνθήκες κρίσης, οι 

μεταρρυθμίσεις, όσο οδυνηρές και αν είναι, 

αποτελούν αναγκαιότητα. Κατά το περασμένο 

έτος, η Ρωσική Κυβέρνηση έλαβε μία σειρά 

μέτρων με στόχο την αναστροφή της πτώσης 

του βιοτικού επιπέδου των Ρώσων πολιτών, 
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προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και κατά 

το τρέχον έτος. 

Ο κ. Medvedev τόνισε ότι η χώρα εισήλθε στο 

2015 με μεγάλες διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, με ζοφερές 

προβλέψεις για οικονομική ύφεση, ακόμη και 

με εκτιμήσεις από το εξωτερικό για 

κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας. Τίποτα 

από αυτά δεν συνέβη. Η ρωσική οικονομία 

κατάφερε να αντέξει και τώρα η οικονομική 

κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, με ορισμένα 

θετικά σημάδια μάλιστα. Αυτά περιλαμβάνουν: 

o Η Ρωσία βρίσκεται μεταξύ των δέκα 

χωρών με το χαμηλότερο δημόσιο χρέος 

και τα μεγαλύτερα αποθέματα σε χρυσό, 

γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητα 

του χρηματοοικονομικού της συστήματος. 

o Ο ρωσικός τραπεζικός τομέας 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, λόγω της 

συνεκτικής πολιτικής που ακολούθησε η 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας, ενώ τα 

πρώτα σημάδια ανάκαμψης της 

δανειοδοτικής δραστηριότητας έχουν ήδη 

αρχίσει να φαίνονται. 

o Η βάση για τη μακροοικονομική 

σταθερότητα έχει δημιουργηθεί χάρη στα 

σημαντικά αποθέματα που έχουν 

συσσωρευτεί, τα οποία βοηθούν στην 

εξισορρόπηση του προϋπολογισμού. 

Βέβαια, σε περίπτωση που η πτώση των 

τιμών του πετρελαίου συνεχιστεί, ο 

προϋπολογισμός θα πρέπει να 

επαναπροσαρμοστεί. 

o Ορισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι έχουν 

καταφέρει να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους, ενώ το 

ασθενέστερο ρούβλι βοηθάει στην αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων 

προϊόντων. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, οι 

ανωτέρω παράγοντες αποτελούν μόνο τα 

πρώτα σημάδια της προσαρμογής στην 

κρίση. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει 

αποφασιστικά η διαδικασία ολοκλήρωσης 

εντός της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, 

η δημιουργία ζωνών ελευθέρων συναλλαγών 

με άλλες ηγέτιδες οικονομικές δυνάμεις, 

καθώς και η επιστροφή στην κανονικότητα 

στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία αποτελεί τον πιο κοντινό 

γείτονα της Ρωσίας, καθώς και σημαντικό 

οικονομικό εταίρο της.  

Καταλήγοντας, ο κ. Medvedev τόνισε ότι η 

ρωσική Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 

προχωρήσει με τις μεταρρυθμίσεις που 

απαιτούνται, προκειμένου να παρέχει 

περισσότερα κίνητρα στις επιχειρήσεις, να 

τονώσει την επενδυτική δραστηριότητα, να 

προωθήσει τα υγιή επιχειρηματικά σχέδια και 

να υποστηρίξει την προσπάθεια 

επανεκκίνησης της οικονομίας. 

Σημειώνουμε ότι στη φετινή διοργάνωση του 

Gaidar Forum συμμετείχε η Ευρωπαία 

Επίτροπος αρμόδια για τον Προϋπολογισμό 

και τους Ανθρώπινους Πόρους κα Kristalina 

Georgieva, η οποία, κατά την τοποθέτησή της 

στην Ολομέλεια του Συνεδρίου σημείωσε ότι η 

ΕΕ ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της 

διμερούς συνεργασίας με τη Ρωσία, 

τονίζοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η ΕΕ 

έχουν ήδη σημειώσει κάποια πρόοδο στο 

ζήτημα της αμοιβαίας “διαφωνίας” τους και 

εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχίσουν να 

εργάζονται για την περαιτέρω βελτίωση των 

σχέσεών τους στους επόμενους μήνες. 

Πορεία ρωσικής οικονομίας κατά το 2015 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που 

ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική 

Υπηρεσία, η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε 

κατά 3,7% το 2015.  

 

Εξετάζοντας τις επιδόσεις των επιμέρους 

τομέων της οικονομίας, διαπιστώνεται ότι 

πτώση σημειώθηκε στην πλειονότητα αυτών, 

και συγκεκριμένα στη βιομηχανική παραγωγή 

της χώρας -3,4%, στη μεταποίηση -5,4%, στις 

κατασκευές -7% και στο λιανικό εμπόριο -

10%. Αντίθετα, αύξηση σημείωσε η αγροτική 

παραγωγή κατά 3%, ο εξορυκτικός τομέας 

κατά 0,3% και οι μεταφορές κατά 0,2%.  



Ο πληθωρισμός κατά το 2015 διαμορφώθηκε 

στο 15,5%, ενώ η ανεργία ανήλθε σε 5,8%. 

Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στις 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της τάξης του 

8,4%, καθώς και στο πραγματικό διαθέσιμο 

εισόδημα κατά 4%. 

Σημαντικότατη μείωση καταγράφηκε και στο 

εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015, ο 

συνολικός όγκος εμπορίου μειώθηκε κατά 

34,2% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 

2014 και ανήλθε σε 488,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 311,9 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, έχοντας μειωθεί κατά 32,1% και 

οι εισαγωγές ανήλθαν σε 176,6 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ, μειωμένες κατά 37,7%. 

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Alexey Ulyukaev, σημείωσε ότι η 

μείωση του κόστους παραγωγής, ως 

συνέπεια της υποτίμησης, συνεισφέρει θετικά, 

αλλά δεν αρκεί για να κινητοποιήσει την 

οικονομία και να παράγει οικονομική 

ανάπτυξη, λόγω έλλειψης επενδύσεων και 

χαμηλής παραγωγικής ικανότητας. Ωστόσο, ο 

Υπουργός επεσήμανε ότι δεν αναμένει τα 

στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ του 

Δεκεμβρίου του 2015, τα οποία δεν έχουν 

ανακοινωθεί ακόμα, να δείξουν επιδείνωση σε 

σχέση με αυτά του Νοεμβρίου και πρόσθεσε 

ότι στην παρούσα φάση, το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης αναθεωρεί τις 

εκτιμήσεις του για το 2016. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την 

επικαιροποιημένη έκθεση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της 

παγκόσμιας οικονομίας (World Economic 

Outlook update), η οποία δημοσιεύτηκε στις 

19 Ιανουαρίου τ.έ., το Ταμείο υποβαθμίζει τις 

προσδοκίες του σχετικά με την πορεία της 

ρωσικής οικονομίας το 2016 και κάνει λόγο 

για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1%, από 0,6% 

που αναμενόταν προηγουμένως, ενώ σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 

1% η ρωσική οικονομία αναμένεται να 

επιστρέψει το 2017. 

Περιορισμοί στη διέλευση εμπορευμάτων 

στη ρωσική επικράτεια μέσω Ουκρανίας 

Με το Διάταγμα του Ρώσου Προέδρου υπ’ 

αριθ. 1 από 01.01.2016 ορίζεται ότι η διεθνής 

διαμετακόμιση φορτίων από το έδαφος της 

Ουκρανίας προς το έδαφος του Καζακστάν 

μέσω Ρωσίας με φορτηγά οχήματα ή 

σιδηροδρομικώς μπορεί να γίνει μόνο από το 

έδαφος της Λευκορωσίας (δηλαδή τα φορτία 

μπορούν να εισέλθουν στη Ρωσία μόνο από 

τη Λευκορωσία και όχι άμεσα μέσω των 

ρωσο-ουκρανικών συνόρων).  

 

Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι τα υπό 

διαμετακόμιση φορτία πρέπει να φέρουν 

ειδική σφραγίδα, η οποία τοποθετείται στα 

φορτία στα σημεία διέλευσης των ρωσο-

λευκορωσικών συνόρων που λειτουργούν 

βάσει του συστήματος δορυφορικής 

πλοήγησης GLONASS. Η σφραγίδα πρέπει 

να αφαιρεθεί όταν το φορτίο εγκαταλείπει το 

ρωσικό έδαφος, σε σημείο διέλευσης στα 

σύνορα με το Καζακστάν. Ομοίως, οι οδηγοί 

φορτηγών πρέπει να αποκτήσουν ένα 

"λογιστικό δελτίο" (accounting voucher) στο 

σημείο εισόδου, το οποίο πρέπει να 

παραδώσουν στο σημείο εξόδου.  

Το διάταγμα καλεί την κυβέρνηση να 

αναπτύξει ένα σύστημα για τη διαχείριση της 

εφαρμογής των ειδικών σφραγίδων, να 

καθορίσει τα σημεία διέλευσης των συνόρων, 

καθώς και να λάβει μέτρα για τον έλεγχο της 

διέλευσης των εμπορευμάτων 

σιδηροδρομικώς και οδικώς, ενώ ορίζει ότι η 

εταιρεία "GLONASS" θα αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου για τη θέσπιση 

συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης με 

τη χρήση ειδικών σφραγίδων. 

Το Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ την ημέρα της 

υπογραφής του και θα ισχύει έως την 1η 

Ιουλίου 2016.  

Σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος, η 

Κυβέρνηση εξέδωσε την ίδια ημέρα την 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1. Η Απόφαση καθορίζει 

πέντε σημεία συνοριακής διέλευσης για τη 



διαμετακόμιση των εμπορευμάτων από την 

Ουκρανία στο Καζακστάν μέσω της Ρωσίας, 

δύο σημεία στα ρωσο-λευκορωσικά σύνορα 

και τρία στα ρωσο-καζακικά σύνορα. 

Συγκεκριμένα: 

- η διέλευση των εμπορευμάτων στα 

σύνορα Ρωσίας-Λευκορωσίας μπορεί 

να γίνεται μέσω του σταθμού ελέγχου 

Krasnoye (456ο χιλιόμετρο του 

αυτοκινητοδρόμου Μ-1 “Λευκορωσία”) 

και η διαμετακόμιση εμπορευμάτων 

σιδηροδρομικώς μπορεί να γίνεται στο 

σημείο ελέγχου που βρίσκεται στο 

σιδηροδρομικό σταθμό Σμολένσκ.  

- η διέλευση των εμπορευμάτων στα 

σύνορα Ρωσίας-Καζακστάν μπορεί να 

γίνεται μέσω του κινητού σημείου 

ελέγχου που βρίσκεται στο 132ο 

χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Α-

310, καθώς και στο κινητό σημείο 

ελέγχου που βρίσκεται στο 180ο 

χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Α-

300, ενώ η διαμετακόμιση 

εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς 

μπορεί να γίνεται στο σημείο ελέγχου 

που βρίσκεται στο σιδηροδρομικό 

σταθμό Ozinki. 

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου 

Μεταφορών (Rostransnadzor) είναι ο φορέας 

που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των 

ειδικών σφραγίδων στα υπό διαμετακόμιση 

φορτία και για την έκδοση των λογιστικών 

δελτίων για τους οδηγούς φορτηγών. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η Rostransnadzor αναφέρει στην 

ιστοσελίδα της ότι η Υπηρεσία έχει ήδη λάβει 

μέτρα για την εφαρμογή του Προεδρικού 

Διατάγματος και της Εφαρμοστικής 

Κυβερνητικής Απόφασης για τη διέλευση των 

εμπορευμάτων από την Ουκρανία στο 

Καζακστάν και τα φορτηγά μπορούν να 

λαμβάνουν τα λογιστικά δελτία και τις ειδικές 

σφραγίδες στο σημείο διέλευσης των 

συνόρων Krasnoye. Τα δελτία θα συλλέγονται 

στα καθορισμένα σημεία ελέγχου στα σύνορα 

Ρωσίας-Καζακστάν. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, τόσο τα σταθερά σημείου 

ελέγχου όσο και τα κινητά λειτουργούν 24 

ώρες το εικοσιτετράωρο.  

Σημειώνεται ότι το Προεδρικό Διάταγμα 

αναφέρει ως βάση για την επιβολή των εν 

λόγω περιορισμών στη διαμετακόμιση 

εμπορευμάτων την πρόσφατη αναστολή 

ισχύος της Συμφωνίας Ελευθέρων 

Συναλλαγών με την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο 

να εξηγεί με ποιο τρόπο η αναστολή της ΣΕΣ 

και οι επακόλουθες αλλαγές στο δασμολογικό 

καθεστώς  απαιτούν τη θέσπιση ειδικών 

κανόνων διέλευσης.  

Το Διάταγμα ισχύει για όλους τους 

μεταφορείς, ανεξαρτήτως εθνικότητας, και για 

όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως προέλευσης. 

Αυτό σημαίνει ότι στο βαθμό που τα 

εμπορεύματα που εξάγονται από την ΕΕ 

προς το Καζακστάν διακινούνται μέσω 

Ουκρανίας, αυτά εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των κανόνων, καθιστώντας έτσι 

αναγκαίο να εισέλθουν στο ρωσικό έδαφος 

μόνο μέσω των οριζόμενων συνοριακών 

σημείων διέλευσης στη Λευκορωσία. Παρά το 

γεγονός ότι το Διάταγμα αναφέρεται μόνο στη 

διαμετακόμιση προς το Καζακστάν, είναι 

κατανοητό ότι αυτό επηρεάζει επίσης τη 

διαμετακόμιση προς άλλους προορισμούς 

στην Κεντρική Ασία, καθώς η συντομότερη 

διαδρομή (οδικώς ή/και σιδηροδρομικώς) από 

ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες προς το 

Καζακστάν περνά μέσα από την Ουκρανία. 

Η κίνηση αυτή των Ρωσικών Αρχών, εκτός 

από τις επιπτώσεις στις σχέσεις Ρωσίας-

Ουκρανίας αλλά και γενικότερα στις 

οικονομικές σχέσεις στην περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας και ευρύτερα, αναμένεται να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά 

συμφέροντα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, 

καθώς η προσαρμογή των μεταφορέων στις 

νέες συνθήκες και η ενδεχόμενη ανάγκη 

προσδιορισμού νέων διαδρομών συνεπάγεται 

σε κάθε περίπτωση κόστος. 

Σημάδια ελάφρυνσης ρωσικών κυρώσεων 

κατά Τουρκίας 

Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου 

τ.έ. στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησης 

για την ανάρτηση σχεδίων κανονιστικών 

πράξεων, σχέδιο νόμου με το οποίο 

θεσπίζονται εξαιρέσεις για τουρκικές εταιρείες 

από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί με το 

Διάταγμα του Ρώσου Προέδρου και την 

επακόλουθη Εφαρμοστική Απόφαση της 

Ρωσικής Κυβέρνησης. 



Το σχέδιο νόμου περιγράφει τα κριτήρια για 

την επιλογή των συμβολαίων των εταιρειών 

υπό τουρκική δικαιοδοσία και των εταιρειών 

που ελέγχονται από Τούρκους πολίτες που θα 

εξαιρούνται από την επιβολή των κυρώσεων. 

Έτσι, από την επιβολή κυρώσεων μπορούν 

να εξαιρεθούν τα συμβόλαια, των οποίων η 

αποτυχία εκτέλεσης επηρεάζει την δυνατότητα 

των ρωσικών εταιρειών να εκπληρώσουν 

εγχώριες ή διεθνείς υποχρεώσεις τους. Ο 

κανόνας αυτός ισχύει εάν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα προμήθειας των συγκεκριμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες πηγές ή 

αν η αντικατάστασή τους είναι οικονομικά 

ασύμφορη. 

 

Εξαιρέσεις ισχύουν επίσης για συμβόλαια που 

επηρεάζουν την ασφάλεια της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ή ένα ευρύ φάσμα των 

καταναλωτών, χωρίς δυνατότητα 

αντικατάστασης ή που η αντικατάστασή τους 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές 

επιπλοκές στην εφαρμογή οικονομικών, 

τεχνικών, χρηματοδοτικών και καινοτόμων 

προγραμμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

και των υποκειμένων της (ομοσπονδιακές 

περιφέρειες). 

Τα συμβόλαια αυτά θα ελέγχονται από 

κυβερνητική επιτροπή υπό το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης και η απόφαση για 

εξαίρεση από τις κυρώσεις θα επισημοποιείται 

μέσω κυβερνητικής απόφασης. Η επιτροπή 

μπορεί να αρνηθεί την εξαίρεση ενός 

συμβολαίου από τις κυρώσεις σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί η αντικατάσταση του 

προμηθευτή είναι εφικτή ή ότι δεν επιφέρει 

σημαντική απώλεια στη ρωσική εταιρεία ή δεν 

αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ότι δεν προκαλεί 

αρνητικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

για τις περιφέρεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται κατόπιν 

αιτήματος πολλών μεγάλων ρωσικών 

εταιρειών, κυρίως του κατασκευαστικού τομέα 

και του τομέα λιανικού εμπορίου, να 

εξαιρεθούν οι Τούρκοι συνεργάτες τους από 

τον κατάλογο των απαγορευμένων 

δραστηριοτήτων για οργανισμούς που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας και 

για οργανισμούς που ελέγχονται από 

Τούρκους πολίτες ή/και φορείς που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία της Τουρκίας που εξέδωσε η 

Ρωσική Κυβέρνηση. 

Όπως σημειώνουν πολλοί αναλυτές, η κίνηση 

αυτή του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης 

ανοίγει το δρόμο για πολλές τουρκικές 

κατασκευαστικές εταιρείες να συνεχίσουν τη 

δραστηριοποίησή τους στη Ρωσία, υπό την 

αίρεση σύστασης κοινοπραξιών υπό ρωσικό 

έλεγχο, καθώς η Ρωσία δεν θα ήταν σε θέση 

να ολοκληρώσει μόνη της την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν το 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 

2018.  

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 

το Ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας και 

Εμπορίου ετοιμάζει κατάλογο Ρώσων 

εισαγωγέων τουρκικών 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίοι 

θα μπορούν να εισάγουν τα σχετικά προϊόντα 

χωρίς καθυστερήσεις και εμπόδια. Οι ρωσικές 

τελωνειακές αρχές θα κληθούν να επιτρέψουν 

την ελεύθερη διέλευση των εν λόγω 

εμπορευμάτων από τις εταιρείες που θα 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα προϊόντα 

αφορούν μόνο υφάσματα και ημιτελή 

προϊόντα από ύφασμα για περαιτέρω 

επεξεργασία εντός Ρωσίας, καθώς το 

Υπουργείο φέρεται ότι εξακολουθεί να 

επιμένει στην επιβολή απαγόρευσης 

εισαγωγών τουρκικών έτοιμων ενδυμάτων με 

στόχο την ενδυνάμωσης της εγχώριας 

παραγωγής. 

Τέλος, προς αναβίωση φαίνεται να κινείται και 

η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου 

“Turkish Stream”, την παύση των 

διαπραγματεύσεων για τον οποίο είχε 

ανακοινώσει ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας 

στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Με νέες δηλώσεις 

του, ο κ. Νόβακ είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη 

να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, 

εάν η Τουρκία και οι ευρωπαϊκές χώρες 

επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γι αυτό. 



Συνεχής διολίσθηση ρουβλίου λόγω 

πτώσης τιμών πετρελαίου 

Νέα σημαντική υποχώρηση σημειώνεται στην 

ισοτιμία του ρωσικού νομίσματος, το οποίο 

αγγίζει και πάλι τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 

2014. Τη δυσμενέστερη επίδοσή του 

σημείωσε στις 22 Ιανουαρίου τ.έ., όταν οι 

επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας διαμορφώθηκαν στα 83,6 ρούβλια 

έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και στα 91 ρούβλια 

έναντι του ευρώ. 

 

Η εξασθένιση του ρουβλίου έρχεται ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πτώσης των 

διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η τιμή 

διαπραγμάτευσης των συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το 

Brent, παράδοσης Φεβρουαρίου, σπάζοντας 

το ψυχολογικό φράγμα των 30 $/βαρέλι, 

έφτασε στις 20 Ιανουαρίου τ.έ. στα 26 

$/βαρέλι. 

Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο 

Οικονομικών, η μέση τιμή του ρωσικού 

πετρελαίου μειώθηκε σχεδόν στο ήμισυ κατά 

το περασμένο έτος. Το 2014, η μέση τιμή του 

βασικού εξαγώγιμου προϊόντος της Ρωσίας, 

του αργού πετρελαίου Ουραλίων, ανήλθε σε 

97,6 $/βαρέλι, ενώ πέρυσι η τιμή μειώθηκε 

κατά 47,5% σε 51,2 $/βαρέλι (κατά τον 

Δεκέμβριο του 2015, η μέση τιμή 

διαπραγμάτευσης άγγιξε τα 36,42 $/βαρέλι). 

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, το Ρωσικό 

Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προβεί 

σε επανεξέταση του προϋπολογισμού του 

2016 κατά το α΄ τρίμηνο τ.έ. λόγω των 

χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου. Σύμφωνα 

με τον εγχώριο και διεθνή τύπο, τα ρωσικά 

υπουργεία και οι υπηρεσίες αναμένεται να 

κληθούν να μειώσουν τις δαπάνες τους κατά 

10%. 

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2016, 

ο οποίος βασίζεται σε μία μέση τιμή του 

αργού πετρελαίου Ουραλίων στα 50 $/βαρέλι, 

προβλέπει έσοδα ύψους 13,7 τρισ. ρουβλίων 

(περίπου 196 δισ. δολάρια ΗΠΑ), δαπάνες 

ύψους 16,1 τρισ. ρουβλίων (περίπου 230 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ) και έλλειμμα ύψους 2,4 τρισ. 

ρουβλίων (περίπου 33,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ή 

3% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός του 2016 

βασίζεται σε μία πρόβλεψη για το ποσοστό 

του πληθωρισμού που δεν θα υπερβαίνει το 

6,4% στο τέλος του έτους, ενώ η πρόβλεψη 

για το ΑΕΠ της χώρας για το 2016 είναι στα 

78,7 τρισ. ρούβλια ($ 1,12 τρισ. δολάρια 

ΗΠΑ). 

Την ανάγκη περιορισμού των δαπανών και 

του ελλείμματος του προϋπολογισμού έχει 

υπογραμμίσει και η Κεντρική Τράπεζα της 

χώρας, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της οι τιμές του πετρελαίου είναι πολύ πιθανό 

να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα 

μεσοπρόθεσμα, ασκώντας σημαντικές πιέσεις 

στη ρωσική οικονομία και θέτοντας σε κίνδυνο 

την ισορροπία του ρωσικού προϋπολογισμού.  

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία διαθέτει χαμηλό 

συνολικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ (13,6% του ΑΕΠ την 01.07.2015), ο 

ρυθμός με τον οποίο μειώνονται οι πόροι του 

Αποθεματικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση 

του ελλείμματος του προϋπολογισμού 

προκαλεί ανησυχίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της Τράπεζας της Ρωσίας, εάν το ύψος των 

κονδυλίων που διατίθενται από το 

Αποθεματικό Ταμείο και το Ταμείο Εθνικού 

Πλούτου για την ισοσκέλιση του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού παραμείνει 

το ίδιο με αυτό του 2016, τότε οι συνολικοί 

πόροι των δύο ταμείων θα έχουν δαπανηθεί 

εξ ολοκλήρου στις αρχές του 2019. 

Σημειώνεται ότι για το τρέχον έτος, αναμένεται 

ότι θα δαπανηθούν 2,6 τρισ. ρούβλια (37,2 

δισ. δολάρια ΗΠΑ) για την άμεση 

χρηματοδότηση του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού από το Αποθεματικό 

Ταμείο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών, το ύψος 

των πόρων του Αποθεματικού Ταμείου 

ανερχόταν σε 3,4 τρισ. ρούβλια (48,7 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ) και του Ταμείου Εθνικού 

Πλούτου σε 4,9 τρισ. ρούβλια (70,1 δισ. 



δολάρια ΗΠΑ) ή 11,3% του ΑΕΠ στο τέλος 

του 2015. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, 

η Ρωσία εμφανίζεται πιο σταθερή από τις 

λοιπές αναδυόμενες οικονομίες κατά την 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών 

προκλήσεων, όπως της εξομάλυνσης της 

νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ (αύξηση 

επιτοκίου από την Federal Reserve) και της 

επιβράδυνσης της ανάπτυξης της κινεζικής 

οικονομίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως 

στα σημαντικά αποθέματα ξένου 

συναλλάγματος που διαθέτει η ρωσική 

οικονομία, στη συνεχιζόμενη μείωση της 

μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

στην υγιή δημοσιονομική κατάστασή της, σε 

σύγκριση με άλλες χώρες - εξαγωγείς 

πετρελαίου. 

 

Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε 

την άδεια της Τράπεζας Vneshprombank 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) 

ανακάλεσε την άδεια της Vneshprombank, η 

οποία βρίσκεται στην 34η θέση μεταξύ των 

ρωσικών τραπεζών από άποψη 

περιουσιακών στοιχείων (συνολικά περίπου 

700 τράπεζες).  

 

Η κίνηση αυτή της Κεντρικής Τράπεζας 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών 

διάσημων προσωπικοτήτων της χώρας, 

καθώς και εταιρειών και οργανισμών, οι 

οποίοι διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στην 

Vneshprombank, όπως η Transneft (πάνω 

από 20 δισ. ρούβλια), ο Οργανισμός Λιμένος 

του Νοβοροσίσκ (14-17 δισ. ρούβλια), το 

Πατριαρχείο Μόσχας της Ρωσικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας (1,5 δισ ρούβλια), η Ρωσική 

Ολυμπιακή Επιτροπή κ.ά. Οι καταθέτες 

κάλεσαν την CBR να μην οδηγήσει την 

τράπεζα στην χρεοκοπία, αλλά να την 

αναδιαρθρώσει.  

Ωστόσο, η CBR αρνήθηκε και προχώρησε σε 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας της 

Τράπεζας, αναφέροντας ως λόγο τη μη 

συμμόρφωση της Τράπεζας προς τους  

ομοσπονδιακούς νόμους που ρυθμίζουν τις 

τραπεζικές δραστηριότητες, καθώς και τους 

κανονισμούς της Τράπεζας της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η 

Κεντρική Τράπεζα, η αξία της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Vneshprombank είχε μειωθεί 

κάτω του 2%, το μέγεθος των ιδίων 

κεφαλαίων είχε μειωθεί κάτω από το ελάχιστο 

εγκεκριμένο κεφάλαιο, ενώ η ανάλυση της 

οικονομικής θέσης της τράπεζας αποκάλυψε 

ότι το ύψος των υποχρεώσεών της υπερέβη 

τα περιουσιακά της στοιχεία κατά περίπου 

187,4 δισ. ρούβλια. Επιπλέον, το πιστωτικό 

ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία 

σχετικά με την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ κατά 

το τελευταίο διάστημα διενεργήθηκε 

τεραστίων διαστάσεων απόσυρση 

περιουσιακών στοιχείων από την τράπεζα.  

Σημειώνουμε ότι το 2014, η Κεντρική Τράπεζα 

της Ρωσίας ανακάλεσε τις άδειες 89 

τραπεζών, ενώ το 2015 εκτιμάται ότι πάνω 

από 90 τράπεζες έχασαν τις άδειές τους.  

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

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 

ELEKTRO 2016 
06.06.2016–09.06.2016 

26th International Exhibition for 
Electrical Equipment for Electrical Engineering. 
Automation. Lighting Engineering 

MIR STEKLA'2016 
06.06.2016–09.06.2016 

18th International Exhibition for Glass 
products, Manufacturing, Processing and 
Finishing Technology 

METALLURGY-LITMASH'2016 
06.06.2016–09.06.2016 
International Trade Fair for Metallurgy, 

Machinery, Plant Technology & Products 

TUBE. RUSSIA'2016 
06.06.2016–09.06.2016 
International Tube and Pipe Trade 

Fair in Russia 
ALUMINIUM / NON-FERROUS'2016 
06.06.2016–09.06.2016 
International Trade Fair for Aluminium 

and Non-Ferrous Metals, Materials, Technologies 
and Products 

SteelStructures’2016 
06.06.2016–09.06.2016 
International Specialized Exhibition 

SteelStructures’2016 

5pEXPO-2016 
06.06.2016–08.06.2016 

9th International Forum of the Exhibition 
Industry 

SEMICON RUSSIA 2016 
08.06.2016–09.06.2016 

International Exhibition for 
Semiconductors 

LESHOW 2016 
10.06.2016–12.06.2016 
19th International Fur and Leather 

Fashion Trade Fair 

ROSUPACK 
14.06.2016–17.06.2016 
21th International Exhibition for 

the Packaging Industry 
PRINTECH 
14.06.2016–17.06.2016 

International exhibition of Equipment, 
Technologies and Supplies for Print and 
Advertising Production 

ROSPLAST. PLASTICS. 
EQUIPMENT & ITEMS 

15.06.2016–17.06.2016 
7th International specialized exhibition of raw 
materials, equipment and technologies for the 
production of plastic goods and items 

ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
ECONOMIC FORUM 
16.06.2016–18.06.2016 

Annual International Economic Forum under the 
auspice of the President of the Russian 
Federation 

NEFTEGAZ’2016 
21.06.2016–24.06.2016 
16th International Exhibition for 

Equipment and Technologies for the Oil and 
Gas Industries 

VALVE INDUSTRY EXPO & FORUM 
21.06.2016–24.06.2016 
Industrial pipeline valves for oil & gas industry, 
power engineering, chemistry, housing & public 
utilities 

 

 

 

 

http://www.interfood-expo.ru/
http://www.stomatology.primexpo.ru/en/
http://www.stomatology.primexpo.ru/en/
http://www.elektro-expo.ru/en/
http://www.mirstekla-expo.ru/en/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.mc-expo.ru/en/
http://www.5p-expo.com/en/
http://www.semiconrussia.org/en/SCRUSSIA-RU/
http://leshow.ru/english/index.html
http://www.rosupack.com/en-GB
http://www.printech-expo.ru/en-GB
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=39827
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=39827
https://www.forumspb.com/en/2015
https://www.forumspb.com/en/2015
http://www.neftegaz-expo.ru/en/
http://en.valve-forum.ru/
http://www.5p-expo.com/en/
http://www.elektro-expo.ru/en/
http://www.mirstekla-expo.ru/en/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.metallurgy-tube-russia.com/
http://www.mc-expo.ru/en/
http://www.semiconrussia.org/en/SCRUSSIA-RU/
http://leshow.ru/english/index.html
http://www.neftegaz-expo.ru/en/

