
 
Εκτιμήσεις ρωσικών αρχών για πορεία 

οικονομίας χώρας 

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 

τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg, ο Υπουργός 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας Alexei 

Ulyukaev δήλωσε ότι εάν η τιμή του 

πετρελαίου παραμείνει γύρω στα 45 

δολ./βαρ., τότε η ρωσική οικονομία αναμένεται 

να συρρικνωθεί κατά 4-5% το τρέχον έτος.  

 

Σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί το χειρότερο 

από όλα τα ενδεχόμενα σενάρια και ότι 

πιστεύει ότι οι τιμές θα διαμορφωθούν τελικά 

σε υψηλότερα επίπεδα, ο κ. Ulyukaev τόνισε 

ότι υπό αυτές τις συνθήκες, η ρωσική 

οικονομία δεν αναμένεται να επιστρέψει στην 

ανάπτυξη παρά μόνο το 2016-2017. 

Των νέων αυτών εκτιμήσεων είχε προηγηθεί η 

ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας (CBR), η οποία δήλωσε στα μέσα 

Δεκεμβρίου ότι το ΑΕΠ της χώρας θα 

μπορούσε να συρρικνωθεί από 4,5% έως 

4,8% αυτό το έτος, και κατά 1,0% το 2016. 

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας, σε μία δραματική προσπάθεια να 

στηρίξει το εγχώριο νόμισμα, το οποίο το 

τελευταίο εξάμηνο του 2014 έχασε το 50% της 

αξίας του έναντι του δολαρίου, προέβη σε 

αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 7,5 

ποσοστιαίες μονάδες τον Δεκέμβριο 2014, 

από 9,5% σε 17%, ενώ την Παρασκευή 30 

Ιανουαρίου 2015, η Κεντρική Τράπεζα 

ανακοίνωσε απροσδόκητα τη μείωση του 

επιτοκίου κατά 200 μονάδες βάσης, στο 15%. 

Προβλέψεις διεθνών οργανισμών για 

πορεία ρωσικής οικονομίας 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Στην 

επικαιροποιημένη του έκθεση για τις 

προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας 

(World Economic Outlook update), το ΔΝΤ 

προβλέπει ύφεση για τη ρωσική οικονομία το 

2015 και το 2016, που κατά πάσα πιθανότητα 

θα κυμανθεί στο -3% και -1% αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, οι 

προβλέψεις του ΔΝΤ έκαναν λόγο για 

συρρίκνωση της ρωσικής οικονομίας κατά 

0,5% το 2015. Σύμφωνα με την έκθεση, η 

σημαντική αυτή προς τα κάτω αναθεώρηση 

των προβλέψεων αντικατοπτρίζει τις 

οικονομικές συνέπειες της απότομης πτώσης 

των τιμών του πετρελαίου και των αυξημένων 

γεωπολιτικών εντάσεων. 
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ρωσική οικονομία, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 

στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες 

οικονομικές προοπτικές (Global Economic 

Prospects). Η ΠΤ προβλέπει ότι η ρωσική 

οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 2,9% το 2015, 

αναθεωρώντας έτσι σημαντικά τις προβλέψεις 

της του Δεκεμβρίου, οι οποίες έκαναν λόγο για 

συρρίκνωση της τάξης του 0,7%. Για το 2016, 

η Τράπεζα προβλέπει οριακή ανάπτυξη της 

ρωσικής οικονομίας κατά 0,1%. 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη: 

Σημαντικά πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η 

EBRD, η οποία προβλέπει συρρίκνωση της 

ρωσικής οικονομίας κατά 4,8% το 2015, σε 

σύγκριση με τις προβλέψεις της για 

συρρίκνωση 0,2% τον Σεπτέμβριο. Η 

δραματική πτώση της τιμής του πετρελαίου 

και οι συνέπειες των δυτικών κυρώσεων σε 

βάρος της Ρωσίας αποτελούν τους βασικούς 

λόγους για την εντυπωσιακή αυτή 

αναθεώρηση των προβλέψεων της Τράπεζας.  

ΟΗΕ: Αντίθετα, στην Έκθεση των Ηνωμένων 

Εθνών για την Παγκόσμια Οικονομική 

Κατάσταση και τις Προοπτικές για το 2015 

(World Economic Situation and Prospects 

2015), η Ρωσία εμφανίζεται ως ικανή να 

αντέξει την τρέχουσα οικονομική αναταραχή, 

δεδομένου ότι διαθέτει σημαντικά αποθέματα 

ξένου συναλλάγματος, ωστόσο, ενδεχόμενη 

περαιτέρω αστάθεια λόγω των γεωπολιτικών 

εντάσεων στην περιοχή, αναμένεται να 

επηρεάσει τις επενδύσεις για μια 

παρατεταμένη χρονική περίοδο. Για το 2015, 

η έκθεση προβλέπει σχεδόν μηδενική 

ανάπτυξη στη Ρωσία, με τον κίνδυνο 

περαιτέρω επιβράδυνσης και τη συνεχιζόμενη 

εκροή κεφαλαίων να προκαλούν τις 

σημαντικότερες ανησυχίες. 

Εξελίξεις στο ρωσικό γεωργικό τομέα κατά 

το 2014 

Το 2014 αποδείχθηκε μία πολύ επιτυχής 

χρονιά για το ρωσικό γεωργικό τομέα. Η 

παραγωγή σιτηρών άγγιξε τους 105 εκ. 

τόνους, ποσότητα που αποτελεί τη δεύτερη  

καλύτερη επίδοση στην ιστορία της ρωσικής 

γεωργίας (η καλύτερη επίδοση είχε επιτευχθεί 

το 2008 με περίπου 108 εκ. τόνους).  

 

Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η αύξηση και της 

παραγωγής λαχανικών, η οποία έφτασε σε 

επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τους 15,45 εκ. 

τόνους. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία, λαμβανομένης υπόψιν 

της τεράστιας εξάρτησης της ρωσικής αγοράς 

από τις εισαγωγές λαχανικών. Πολύ καλές 

επιδόσεις καταγράφηκαν και σε σειρά άλλων 

καλλιεργειών, όπως στην παραγωγή σόγιας, 

που αποτελεί το βασικό συστατικό των 

ζωοτροφών, καθώς και στην παραγωγή 

ελαιοκράμβης. 

Θετικές ήταν οι εξελίξεις και σε ό,τι αφορά 

στην κτηνοτροφία, καθώς η ρωσική 

παραγωγή κατέγραψε αύξηση της τάξης του 

60%. Έτσι, ενώ η απαγόρευση εισαγωγών 

κρέατος που επεβλήθη τον Αύγουστο είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση των εισαγωγών κατά 

848.000 τόνους από τις χώρες που εμπίπτουν 

στο εμπάργκο, η εγχώρια παραγωγή κατά το 

2014 αυξήθηκε κατά 350.000 τόνους, 

επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του 

κρατικού προγράμματος στήριξης της 

εγχώριας γεωργικής παραγωγής και 

υποκατάστασης των εισαγωγών.  

Η περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού τομέα 

της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για τη 

Ρωσική Κυβέρνηση, προκειμένου να 

επιτευχθεί σταθεροποίηση των τιμών των 

τροφίμων, οι οποίες καταγράφουν έντονα 

ανοδικές τάσεις. Παρά τις ιστορικά υψηλές 

αποδόσεις της ρωσικής γεωργικής 

παραγωγής, οι σημαντικές απώλειες που 

καταγράφει το ρωσικό νόμισμα παρασύρουν 

τις τιμές των τροφίμων σε ένα ανοδικό 

σπιράλ. Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με 

τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ρωσικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός 

πληθωρισμού εκτιμάται ότι ανήλθε σε 11,4% 

το 2014, με τις τιμές των τροφίμων να 

καταγράφουν αύξηση 15,4%. 



Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας 

Ρωσίας στην κατηγορία των 

«σκουπιδιών» από την Standard & Poor’s  

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

της Ρωσίας στην κατηγορία των 

«σκουπιδιών» (BB+) προχώρησε τη Δευτέρα 

26 Ιανουαρίου 2015, ο οίκος αξιολόγησης 

Standard & Poor’s, με αρνητικές προοπτικές.  

Η υποβάθμιση στη βαθμίδα των 

«σκουπιδιών» σηματοδοτεί την πρώτη φορά 

που η Ρωσία βρίσκεται κάτω από την 

επενδυτική βαθμίδα μέσα στα τελευταία δέκα 

χρόνια. Ο διεθνής οίκος επισημαίνει πως η 

οικονομία της χώρας αναμένεται να εμφανίσει 

ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 0,5% κατά 

μέσον όρο την περίοδο 2015-2018.  

 

Η υποβάθμιση αυτή αναμένεται ότι θα πλήξει 

την εικόνα της Ρωσίας ανάμεσα στους 

διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, αλλά, 

επιπλέον, θα εκτινάξει το κόστος δανεισμού 

της, καθιστώντας την εύρεση χρηματοδότησης 

ακόμα πιο δυσχερή.  

Η υποβάθμιση αυτή από την S&P, αν και 

σημαντικά δριμύτερη, έρχεται σε συνέχεια της 

υποβάθμισης στην οποία είχαν προβεί τόσο ο 

οίκος Fitch (από ΒΒΒ σε ΒΒΒ-) όσο και ο 

Moodys (από Baa2 / Prime 2 σε Baa3 / Prime 

3) νωρίτερα τον ίδιο μήνα.  

Υιοθέτηση σχεδίου κατά της κρίσης από τη 

ρωσική Κυβέρνηση 

Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης (anti-

crisis plan) προετοιμάζει η ρωσική Κυβέρνηση 

υπό τις οδηγίες του Προέδρου Πούτιν. 

Πρωταρχικό μέλημα του σχεδίου είναι η 

διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας στη 

χώρα. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτό, 

το σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσει τη μακρο-

οικονομική σταθερότητα, θα πρέπει δηλαδή 

να στοχεύει στη διατήρηση σε αποδεκτά 

επίπεδα όλων των σημαντικών παραμέτρων 

της οικονομίας, που συνδέονται με τον 

προϋπολογισμό, τον πληθωρισμό, το 

εξωτερικό χρέος, τα αποθέματα κ.ο.κ. 

Ταυτόχρονα, απαραίτητο είναι να 

διασφαλισθεί η οικονομική ανάπτυξη μέσω 

της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση και τα μέλη 

της Κρατικής Δούμας πρόκειται να 

επεξεργασθούν από κοινού όλες τις 

παραμέτρους του σχεδίου αυτού, σε μια 

προσπάθεια να επιτευχθεί η μέγιστη 

συνέργεια μεταξύ εκτελεστικής και 

νομοθετικής εξουσίας στο επίπεδο της λήψης 

αποφάσεων.  

Το σχέδιο κατά της κρίσης της ρωσικής 

κυβέρνησης αναμένεται να περιλαμβάνει 

περίπου 60 νομοσχέδια, έναν αριθμό 

προεδρικών διαταγμάτων και πολλές 

νομοθετικές πράξεις και έγγραφα, ενώ η 

υλοποίησή του απαιτεί 170 δισεκατομμύρια 

ρούβλια (περίπου 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ). 

Ανάκληση αδειών λειτουργίας σε δύο 

Τράπεζες 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας συνεχίζοντας 

τις προσπάθειές της για εξυγίανση και 

αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος 

ανακάλεσε, στις 29/01/2015, τις άδειες 

λειτουργίας δύο χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

 



Μετά από σχετικούς ελέγχους ανεκλήθη η 

άδεια  λειτουργίας της τράπεζας VLBANK, με 

έδρα το Ιρκούτσκ, η οποία κατείχε την 504η 

θέση από πλευράς κεφαλαίων σε σύνολο 831 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η εν 

λόγω τράπεζα άσκησε μια πολιτική έκδοσης 

δανείων υψηλού κινδύνου, η οποία σε 

συνδυασμό με την τοποθέτηση κεφαλαίων σε 

χαρτοφυλάκια χαμηλής απόδοσης, 

δημιούργησε μεγάλα προβλήματα 

ρευστότητας, με αποτέλεσμα η τράπεζα να μη 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

τόσο προς τους πιστωτές, όσο και προς τους 

καταθέτες. Η τράπεζα είναι μέλος του 

συστήματος ασφάλισης καταθέσεων του 

Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων. Η 

σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι 

καταθέσεις είναι ασφαλισμένες μέχρι του 

ποσού των 700.000 ρουβλίων (10.000 Ευρώ 

περίπου). Οι αποζημιώσεις για μεγαλύτερες 

καταθέσεις θα αποφασισθούν κατά την 

διάρκεια των διαδικασιών εκκαθάρισης της 

Τράπεζας.   

Επίσης, ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της 

τράπεζας “AkademRusBank” με έδρα τη 

Μόσχα, η οποία κατείχε την 642η θέση στον 

σχετικό πίνακα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της 

Κεντρικής Τράπεζας διαπίστωσαν σωρεία 

παραβάσεων, μεταξύ των οποίων ύποπτες 

συναλλαγές εκροής κεφαλαίων στο εξωτερικό, 

παροχή μη αξιόπιστων λογιστικών στοιχείων, 

μη εκπλήρωση υποχρεώσεων σε πιστωτές, 

ύποπτες συναλλαγές σε μετρητά και απώλεια 

ρευστότητας. Η τράπεζα δεν είναι μέλος  του 

Οργανισμού ασφάλισης καταθέσεων και 

συνεπώς οι καταθέτες θα αποζημιωθούν 

μόνον από την διαδικασία εκκαθάρισης. 

Το τραπεζικό σύστημα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας αποτελείται πλέον από 829 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια έχει ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας σε περισσότερες από 150 

τράπεζες που δεν πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις που έχει θέσει η Κεντρική 

Τράπεζα ή προέβησαν σε σοβαρές 

παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.  

 

Δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων ως 

αντίδραση στη διολίσθηση του ρουβλίου  

Ο Ρώσος Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev 

έδωσε εντολή στο Υπουργείο Υγείας να 

δημιουργήσει αποθέματα ζωτικών φαρμάκων 

για να εξασφαλίσει ότι οι ιατρικές προμήθειες 

δεν επηρεάζονται από τη δραματική 

διολίσθηση του ρωσικού νομίσματος. 

Η πτώση του ρουβλίου επηρεάζει άμεσα την 

τιμή των περισσότερων φαρμάκων στη 

Ρωσία, καθώς η χώρα εισάγει περίπου το 

75% του συνόλου των φαρμάκων που 

χρησιμοποιεί. 

Σε μία προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης 

από τις εισαγωγές φαρμάκων, η ρωσική 

κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο 

των εγχωρίως παραγομένων φαρμάκων στην 

φαρμακευτική αγορά της Ρωσίας. 

 

Το Υπουργείο Υγείας της χώρας έχει 

ανακοινώσει ότι εντός του 2015 θα αρχίσουν 

να παράγονται εγχωρίως 10 φάρμακα για τον 

καρκίνο για να αντικατασταθούν οι ξένες 

μάρκες, ως μέρος της πρωτοβουλίας για την 

ενίσχυση της εγχώριας φαρμακευτικής 

βιομηχανίας της Ρωσίας, ενώ μέχρι το 2016, 

το Υπουργείο Υγείας στοχεύει να ξεκινήσει την 

εγχώρια παραγωγή για 12 φάρμακα, τα οποία 

επί του παρόντος παρασκευάζονται μόνο από 

ξένες εταιρείες. 

Ρωσική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 

«Πράσινη Εβδομάδα» στο Βερολίνο 

Στο πλαίσιο της διεθνούς αγροτικής έκθεσης 

«Πράσινη Εβδομάδα» που έλαβε χώρα στο 

Βερολίνο (16-25 Ιανουαρίου) πολυάριθμη 

ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον 

Ρώσο Υπουργό Γεωργίας, κο Nikolai 

Fyodorov, πραγματοποίησε πλήθος διμερών 

διαβουλεύσεων.  



Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα των συνομιλιών 

με Γερμανία και Ολλανδία ήταν οι ξένες 

επενδύσεις στον ρωσικό αγροτικό και 

κτηνοτροφικό τομέα, καθώς και η μεταφορά 

διεθνούς τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι η 

ρωσική πολιτική δίνει πλέον μεγάλο βάρος 

στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής.  

 

Σε διαβουλεύσεις με χώρες που δεν 

εμπίπτουν στο ρωσικό εμπάργκο τροφίμων, 

όπως η Χιλή, το Μεξικό και η Μογγολία, η 

έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες αύξησης του 

όγκου και του εύρους των εξαγωγών προς τη 

Ρωσική Ομοσπονδία.  

Επιπλέον, μεγάλο μέρος του χρόνου 

αφιερώθηκε και σε διμερείς διαπραγματεύσεις 

με χώρες της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις 

περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς 

άξονες: αφ’ενός τη ρύθμιση των εξαγωγών 

προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο εμπάργκο 

(υποπροϊόντα βοείου και χοιρινού κρέατος, 

ζώα αναπαραγωγής, πατάτες σποράς) και, 

αφ’ετέρου, την επίσπευση των απαραίτητων 

ελέγχων για την εξαγωγή στη ρωσική 

επικράτεια προϊόντων μετά τη λήξη του 

εμπάργκο (βόειο και χοιρινό κρέας, 

πουλερικά, αυγά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοινό στοιχείο της 

πλειονότητας των ανωτέρω διμερών επαφών 

ήταν η έμφαση στην αποκατάσταση της 

συνεργασίας στο εμπόριο ζωικών προϊόντων 

(κρεάτων, ιχθυηρών, γαλακτοκομικών). 

Αντιθέτως η συζήτηση στους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ήταν περιορισμένη. Το 

χαρακτηριστικό αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές 

τόσο στις συνομιλίες με χώρες μέλη της ΕΕ, 

όπου η δυνατότητα έναρξης εξαγωγών 

ζωικών προϊόντων εξαρτάται από τις εξελίξεις 

στο ζήτημα του ρωσικού εμπάργκο, όσο και 

στις συνομιλίες με χώρες που δεν εμπίπτουν 

στο εμπάργκο, όπου η ύπαρξη του εμπάργκο 

προσφέρει την ευκαιρία για αύξηση της 

παρουσίας τους στη ρωσική αγορά. 

Σημειώνουμε ότι στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η 

διαπραγμάτευση μεταξύ αρμοδίων 

παραγόντων ΕΕ και Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Σε πρόσφατη επιστολή της Γενικής 

Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας Τροφίμων 

της ΕΕ προς τη Rosselkhoznadzor γίνεται 

αναφορά στην αποκατάσταση των εξαγωγών 

εξειδικευμένων προϊόντων τροφίμων 

(αλλαντικά και γαλακτοκομικά), προϊόντων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ και υποπροϊόντων κρέατος, ενώ η 

μόνη αναφορά σε οπωροκηπευτικά αφορά 

αποκλειστικά τη βρώσιμη πατάτα. 

Αναγέννηση του εσωτερικού τουρισμού 

της Ρωσίας 

 

Η υποτίμηση του ρουβλίου κατά 50% περίπου 

έναντι του δολαρίου και του ευρώ, 

απομακρύνει τους ρώσους τουρίστες από 

τους ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς 

προορισμούς. Πριν δύο χρόνια οι τιμές σε 

τουριστικούς προορισμούς όπως π.χ. στην 

Αίγυπτο και στη Τουρκία ήσαν χαμηλότερες 

από αυτές που προσέφεραν ξενοδοχειακές 

μονάδες ίδιας κατηγορίας στα τουριστικά 

θέρετρα της Ρωσίας. Η κατάσταση στην 

τουριστική αγορά, όσον αφορά τις τιμές, έχει 

αντιστραφεί και προβληματίζει ιδιαίτερα την 

τουριστική βιομηχανία πολλών χωρών, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  

Επίσης η επιδείνωση των σχέσεων με τις 

δυτικές χώρες έχει τονώσει το πατριωτικό 

συναίσθημα των ρώσων πολιτών, με 

αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να επιλέγουν 

τον εσωτερικό τουρισμό, μετά και από 

προτροπές κρατικών αξιωματούχων. 

Επιπρόσθετα το τμήμα του πληθυσμού στο 

οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από 

τη χώρα λόγω χρεών προς το κράτος ή τις 

τράπεζες, καθώς και τα τέσσερα εκατομμύρια 



των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε 

ευαίσθητους τομείς για την ασφάλεια της 

χώρας και στους οποίους έχει, επίσης, 

επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, 

μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, 

αποτελούν μια καλή αγορά για εσωτερικό 

τουρισμό. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω 

κατηγορίες πληθυσμού αντιστοιχούν στο 5% 

του συνολικού πληθυσμού της Ρωσίας.  

Ο αριθμός των ρώσων τουριστών που 

ταξίδεψαν στην Ευρώπη κατά το 2014 

μειώθηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά 40%. 

Την ίδια χρονιά η ζήτηση για εσωτερικό 

τουρισμό αυξήθηκε κατά 25-30%, με την πόλη 

του Σότσι να καταλαμβάνει τη μερίδα του 

λέοντος, με περισσότερους από πέντε (5) 

εκατομμύρια επισκέπτες, λόγω της φήμης που 

απέκτησε ως «Ολυμπιακή Πόλη». Η περιοχή 

του Κρασνοντάρ, όπου υπάρχει έντονο 

ελληνικό στοιχείο, γνωρίζει μέρες τουριστικής 

ανάπτυξης, όπως και η προσαρτηθείσα 

Κριμαία παρά την έλλειψη απ’ ευθείας οδικής 

σύνδεσης με τη Ρωσία. Κατά την περσινή 

τουριστική περίοδο τα δρομολόγια των 

οχηματαγωγών πλοίων προς την χερσόνησο 

της Κριμαίας αυξήθηκαν από 18 σε 50 

ημερησίως. 

Χώρες που, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υποστεί 

σοβαρές απώλειες από την ρωσική τουριστική 

αγορά είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, που 

καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση, 

αντίστοιχα, από πλευράς έλευσης 

επισκεπτών. Μάλιστα η Αίγυπτος, σε μια 

προσπάθεια προσέλκυσης ρώσων τουριστών 

κατά τη χειμερινή περίοδο, κατήργησε το 

τέλος θεώρησης ($25,00) για τους ρώσους 

πολίτες για το διάστημα 15 Ιανουαρίου έως 30 

Απριλίου του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήματα ρωσικών επιχειρήσεων 
και φορέων για συνεργασία με 

Ελλάδα 

 
 Αίτημα για εισαγωγή ελαιολάδου 

και ελιών στη Ρωσία 

Περιγραφή Αιτήματος 

Η εταιρεία ασχολείται από το 2010 με την 

εισαγωγή ελιών, ελαιολάδου και 

κονσερβών. Η εταιρεία ενδιαφέρεται για 

την εισαγωγή έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου, πυρηνελαίου και ελιών 

Χαλκιδικής 70/90. 

Στοιχεία εταιρείας 

Επωνυμία: TD ELBRUS (“ТД Элбрус”) 

Δ/νση: 25 Sokolovo-Mesherskaya str., 

Moscow,125466, Russian Federation 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vladimir Fokin 

Τηλ./Fax: +7 (499) 4028016 

Κιν.: +7 (985) 9675127 

E-mail: td.elbrus@yandex.ru 

URL: http://mylos-plus.ru, http://td-

elbrus.ru 

 Ενδιαφέρον για υλοποίηση 

επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα 

στον τομέα της παραγωγής ενέργειας 

από την επεξεργασία αγροτικών 

απορριμμάτων 

Περιγραφή Αιτήματος 

Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη 

έργων και πραγματοποίηση επενδύσεων 

στον τομέα των ΑΠΕ και της διαχείρισης 

απορριμμάτων. Η εταιρεία αναζητά 

συνεργάτες για την πραγματοποίηση 

επένδυσης στον τομέα της διαχείρισης 

βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων, 

αστικών στερεών αποβλήτων και την 

περαιτέρω επεξεργασία τους για την 

παραγωγή ενέργειας. 

Στοιχεία εταιρείας 

Επωνυμία: RESTOCK ENERGY 

SYSTEMS LLC 

Δ/νση: 72 Sadovnitseskaya str., Building 

1, Office 6, Moscow, 115035, Russian 

Federation 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 

Zandzhilgranyan S.N. 

Τηλ.: +7 (495) 5146308 

E-mail: llc.res.company@gmail.com 

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 

  
AQUA-THERM 
MOSCOW 
03.02.2015 — 06.02.2015 

The 19th International exhibition for 

domestic and industrial heating, water 

supply, sanitary, air-conditioning, 

ventilation, equipment for pools, saunas 

and spa. 

 

PRODEXPO’2015 
09.02.2015–13.02.2015 

22nd International Exhibition 

for Food, Beverages, Food Raw Materials 

 

 

LINGERIE-
EXPO. WINTER 
2015 

10.02.2015 — 
12.02.2015 

International exhibition of underwear, 

beach fashion and hosiery 

 

SECURITY AND SAFETY 
TECHNOLOGIES 

10.02.2015 — 12.02.2015 

The 20th International exhibition and forum  
 

 

 

Ambiente 2015 
13.02.2015–17.02.2015 

International Trade Fair for 

Consumer Goods 

 

 

The 16th 
MOSCOW 
INTERNATIONAL 

OPTICAL FAIR (MIOF) 

17.02.2015 — 20.02.2015 

International specialized exhibition 

 

MOTO PARK 
20.02.2015 — 22.02.2015 

The 12th motorcycle trade 

show 

  

 

VELO PARK 

20.02.2015 — 22.02.2015 

The 11th International exhibition  
 

 

CJF'2015. SPRING 
24.02.2015–27.02.2015 

14th International Exhibition 

for Child and Junior 

Fashion; Maternity Wear 

 

CPM. COLLECTION 
PREMIERE 
MOSCOW'2015. 

SPRING 
24.02.2015–27.02.2015 

24th International Trade Fair for Fashion 

Wear, Lingerie and Accessories 
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COMPOSITE-EXPO 

25.02.2015 — 27.02.2015 

The 8th International 

specialized exhibition on raw 

materials, equipment and 

technologies for composites' 

producing  

 

HOUSEHOLD EXPO 
2015 

03.03.2015 — 05.03.2015 

International specialized 

exhibition of household goods, 

dish ware and goods for home  

 

OUTDOOR DACHA 2015 

03.03.2015 — 05.03.2015 

International specialized exhibition of 

products for country house and outdoor 

leisure 

  

CHRISTMAS BOX. PODARKI 
2015 

03.03.2015 — 05.03.2015 

International specialized exhibition of festive 

industry products  

 

 

LuxuryHITS 
(LUXURY & HIGH 
INTERIOR 
TRADE SHOW) 
2015 

03.03.2015 — 05.03.2015 

International specialized 

exhibition of High Interior  

 

 

 

IFFF 
MOSCOW 
2015 

03.03.2015 — 

05.03.2015 

International exhibition of equipment and 

supplies for the foodservice industry  

 

 

POWERGEN 
RUSSIA'2015 
03.03.2015–05.03.2015 

International Exhibition and 

Conference 

 

 

INTERAGROMASH 

03.03.2015–05.03.2015 

International Agricultural Exhibition 
and Conference 

Rostov-on-Don 

 

CLIMATE WORLD 

03.03.2015–06.03.2015 

The 11th International 

specialized exhibition  

 

 

INTERLAKOKRASKA' 
2015 

03.03.2015–06.03.2015 

19th International Specialized Exhibition for 

Paints and Varnishes 

 

FUR TRADE FAIR 
03 March 2015 — 15 March 2015 

Specialized trade fair  
 

LADYA-2015. The 
Spring Fantasy 
04.03.2015–08.03.2015 

Exhibition of national crafts of Russia 
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The IV Salon du 
Chocolat in Moscow 
05.03.2015–08.03.2015 

World-famous Salon du Chocolat returns to 

the capital of Russia after a seven-year 

absence. 

 

 

MOSCOW BOAT 
SHOW 

10.03.2015 — 

15.03.2015 

The 8th International 

exhibition of boats and 

yachts  

 

MOSSHOES 2015 

10.03.2015 — 13.03.2015 

International specialized 

exhibition for footwear, 

bags and accessories 

 

 

VENDEXPO’2015 
11.03.2015–13.03.2015 

9th International vending 

exhibition 

Technologies. Equipment. 

Automated services 

 

 

KIDS RUSSIA 
2015 

11.03.2015–13.03.2015 

International trade fair  

 

 

INTOURMARKET 
(ITM) – 2015 

14.03.2015 — 17.03.2015 

International travel fair  

 

 

PHOTONICS. 
WORLD OF 
LASERS AND 
OPTICS'2015 
16.03.2015–19.03.2015 

10th International 

Specialized Exhibition for 

Optical, Laser and 

Optoelectronic 

Technologies 

 

 

OBUV. MIR 
KOZHI’2015. 
SPRING 
17.03.2015–20.03.2015 

42nd International 

Exhibition for Shoes and 

Leather Products 

 

 
IPSA 
PROMOTIONAL 
PRODUCTS. 
SPRING 
17.03.2015 — 19.03.2015 

The 27th exhibition of the promotional 

products industry  

 

 

 

MITT’2015 
18.03.2015–21.03.2015 

22nd Moscow International 

Travel and Tourism 

Exhibition 
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EXPOELECTRO
NICA 

24.03.2015 — 26.03.2015 

The 18th International trade fair for 

the electronic components, PCBs 

and electronic production  

 

ELECTRONTECHEXPO 
24.03.2015 — 26.03.2015 

The 13th International trade fair 

for the technological equipment 

and materials for the electronic 

and electrical industries  

 

MEDSOFT'2015 
24.03.2015–26.03.2015 

11th International Exhibition 

 

NEW 
ELECTRONICS' 
2015 
24.03.2015–26.03.2015 

Business Forum and Exhibition of electronic 

components and modules 

 

 

INTERNATIONAL 
PRIVATE LABEL 
SHOW (IPLS) 2015 

25.03.2015 — 26.03.2015 

The first and the only specialized private 

label exhibition in Russia and CIS  

 

FIREPLACES SALON 
26.03.2015 — 29.03.2015 

The 11th International exhibition  

 

 

WOODEN HOUSE 

26.03.2015 — 29.03.2015 

The 11th International 

exhibition  

 

 

AQUA-SALON. 
WELLNESS & SPA. 
POOLS AND SAUNA 

26.03.2015 — 29.03.2015 

The 9th International exhibition  

 

 

HOUSE AND 
GARDEN. MOSCOW 
GARDEN SHOW 
26.03.2015 — 29.03.2015 

The 8th International exhibition  

 

 

BATIMAT 
RUSSIA 2015 

31.03.2015–03.04.2015 

International construction 

and interior exhibition  

 

MosBuild Design & 
Decor'2015 
31.03.2015–03.04.2015 

21st International building 

and interiors exhibition 

 

 

MosBuild Building 
& Architecture’2015 
14.04.2015–17.04.2015 

21st International building 

and interiors exhibition. 
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