
 
Συμμετοχή Υφυπουργού Βιομηχανίας κας 

Τζάκρη στην 7η Διεθνή Βιομηχανική 

Έκθεση INNOPROM, Αικατερίνμπουργκ, 

11-14.07.2016 

Στην 7η Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση 

INNOPROM 2016 συμμετείχε η Υφυπουργός 

Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία 

έλαβε χώρα στο Αικατερίνμπουργκ της 

Ρωσίας το διάστημα 11-14 Ιουλίου 2016. 

Η INNOPROM είναι μια από τις 

σημαντικότερες Διεθνείς Εκθέσεις για τη 

Βιομηχανία. Στη φετινή διοργάνωση, στην 

οποία τιμώμενη χώρα ήταν η Ινδία, 

συμμετείχαν 635 εταιρείες, τα δύο τρίτα εκ των 

οποίων ήταν ξένες εταιρείες, ενώ την έκθεση 

επισκέφθηκαν πάνω από 60.000 επισκέπτες. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Κυβερνήτη της 

Περιφέρειας Sverdlovsk, κ. Evgeny 

Kuyvashev, στο πλαίσιο της έκθεσης 

υπεγράφησαν 76 συμφωνίες.  

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η 

Υφυπουργός Βιομηχανίας είχε συνάντηση 

εργασίας με τον Υπουργό Βιομηχανίας και 

Εμπορίου της Ρωσίας κ. Manturov, με τον 

Κυβερνήτη της Περιφέρειας του Sverdlovsk κ. 

Kuyvashev, τον Πρωθυπουργό της 

Περιφέρειας κ. D. Pasler, τον Υπουργό 

Βιομηχανίας και Επιστήμης της Περιφέρειας κ. 

Peresteronin και τον Αν. Υπουργό Διεθνών 

και Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της 

Περιφέρειας κ. Golubev, καθώς και λοιπούς 

αξιωματούχους της περιφέρειας Sverdlovsk 

και φορείς της περιοχής. 

Παράταση και επέκταση περιορισμών στη 

διέλευση εμπορευμάτων από το έδαφος 

της Ουκρανίας προς το έδαφος του 

Καζακστάν μέσω Ρωσίας 

Με το Διάταγμα του Ρώσου Προέδρου υπ’ 

αριθ. 319 από 01.07.2016 παρέχεται 

παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 των 

περιορισμών διέλευσης εμπορευμάτων από 

το έδαφος της Ουκρανίας προς το έδαφος του 

Καζακστάν μέσω Ρωσίας που θεσπίστηκαν με 

το υπ’ αριθ. 1 από 01.01.2016 Προεδρικό 

Διάταγμα και το οποίο ίσχυε έως την 1η 

Ιουλίου 2016. 

Εκτός όμως από την παράταση ισχύος των 

περιορισμών, το νέο Προεδρικό Διάταγμα 

επεκτείνει και το πεδίο εφαρμογής του, 

περιλαμβάνοντας στις χώρες προορισμού των 

εμπορευμάτων εκτός από το Καζακστάν και 

την Κιργιζία.  
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Επιπλέον, το Διάταγμα ορίζει συγκεκριμένες 

κατηγορίες προϊόντων, η διαμετακόμιση των 

οποίων από την Ουκρανία προς το 

Καζακστάν και την Κιργιζία μέσω Ρωσίας 

απαγορεύεται από τούδε και στο εξής. Οι 

κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν προϊόντα, 

στα οποία επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί 

από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 

μεγαλύτεροι από το μηδέν, καθώς και τα 

αγροτικά προϊόντα που εμπίπτουν στα 

ρωσικά αντίμετρα. Ωστόσο, το Προεδρικό 

Διάταγμα προβλέπει τη δυνατότητα της 

Ρωσικής Κυβέρνησης να εισάγει εξαιρέσεις 

για ορισμένα προϊόντα από τους 

περιορισμούς αυτούς κατόπιν σχετικού 

αιτήματος των Κυβερνήσεων του Καζακστάν 

και της Κιργιζίας. 

Απόφαση για υιοθέτηση μέτρων λιτότητας 

από τη Ρωσική Κυβέρνηση 

Κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης την 

Παρασκευή 8 Ιουλίου τ.έ., η Ρωσική 

Κυβέρνηση ενέκρινε το πάγωμα των 

δημοσιονομικών δαπανών για τα επόμενα 

τρία χρόνια. Όλες οι δαπάνες του 

προϋπολογισμού πρόκειται να περικοπούν 

κατά 5%, ενώ ορισμένες «μη 

προστατευόμενες» δαπάνες θα μπορούσαν 

να μειωθούν περαιτέρω κατά επιπλέον 5%.  

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικής 

Ανάπτυξης, το μέτρο θα μπορούσε να 

επιτρέψει να μειωθεί το δημοσιονομικό 

έλλειμμα στο 1% του ΑΕΠ το 2019. 

Σημειώνεται ότι το 2016 το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί 

άνω του 3% του ΑΕΠ. 

Η Κυβέρνηση πρόκειται να καθορίσει τις 

προτεραιότητες για τις δαπάνες του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για τα 

επόμενα τρία έτη το αμέσως επόμενο 

διάστημα.  Σύμφωνα με δηλώσεις του 

Υπουργού Οικονομικών της χώρας κ. 

Siluanov, τα έργα προτεραιότητας πρόκειται 

να χρηματοδοτηθούν σε βάρος των λιγότερο 

σημαντικών έργων. Έτσι, προτείνεται, για 

παράδειγμα, η σημαντικότατη μείωση της 

κατανομής πόρων για το κρατικό πρόγραμμα 

για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 

Άπω Ανατολής.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 

Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών, το 

έλλειμμα του ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 ανήλθε σε 893,6 

δισ. ρούβλια (13,9 δισ. διλ. ΗΠΑ), αυξημένο 

κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

διάστημα του προηγούμενου έτους. 

Μελέτη σχετικά με τις συνέπειες των 

ρωσικών αντιμέτρων επί των εξαγωγών 

των χωρών οι οποίες έχουν επιβάλει 

κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

Μελέτη σχετικά με τις συνέπειες των ρωσικών 

αντιμέτρων επί των εξαγωγών των χωρών, οι 

οποίες έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της 

Ρωσίας εκπόνησε το γαλλικό ερευνητικό 

κέντρο CEPII (Centre d`Etudes Prospectives 

et d'Informations Internationales).  

 

Η μελέτη, η οποία έχει τίτλο “Collateral 

Damage: The impact of the Russian sanctions 

on sanctioning countries’ exports” 

(“Παράπλευρες απώλειες: Ο αντίκτυπος των 

ρωσικών κυρώσεων στις εξαγωγές των 

χωρών που επέβαλαν κυρώσεις”), εξετάζει το 

κόστος των κυρώσεων και των αντιμέτρων σε 

όρους απώλειας εσόδων από τις εξαγωγές για 

37 χώρες που επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία 

και επλήγησαν από τα ρωσικά αντίμετρα. 

Η μελέτη, εφαρμόζοντας ανάλυση γενικής 

ισορροπίας με αντιπαραδείγματα (general 

equilibrium counterfactual analysis), 

υπολογίζει την απώλεια από την επιβολή 

κυρώσεων και αντιμέτρων ως τη διαφορά 

μεταξύ των προβλεπόμενων και των 

πραγματικά παρατηρούμενων εμπορικών 



ροών μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών που 

επέβαλαν κυρώσεις σε αυτή. Η διαφορά αυτή 

αποτελεί το “χαμένο εμπόριο” (“lost trade”) και 

συνολικά εκτιμάται ότι ανήλθε σε 60,2 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ για το διάστημα από την έναρξη 

της διπλωματικής διαμάχης τον Δεκέμβριου 

του 2013 έως τον Ιούνιο του 2015. Από το 

ποσό αυτό, τα 10,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι το 

17,8%, αντιστοιχεί σε προϊόντα που 

εμπίπτουν στο εμπάργκο, ενώ τα 49,5 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ ή το 82,2% σε προϊόντα εκτός 

εμπάργκο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των απωλειών δεν μπορεί 

να αποδοθεί στα ρωσικά αντίποινα, αλλά 

μάλλον αποτελεί παράπλευρη απώλεια των 

ίδιων των δυτικών κυρώσεων. 

 

Η μελέτη εξετάζει το κόστος των κυρώσεων 

και των αντιμέτρων σε τρεις περιόδους: η 

πρώτη περίοδος καλύπτει το διάστημα 

Δεκεμβρίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, οπότε 

η ένταση στις σχέσεις είχε αρχίσει να 

αυξάνεται, η δεύτερη περίοδος αναφέρεται 

στο διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου 2014 όπου 

σημειώθηκε το πρώτο κύμα κυρώσεων που 

αφορούσαν σε απαγόρευση εισόδου 

ορισμένων προσώπων σε χώρες της Δύσης 

και σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, και η 

τρίτη περίοδος καλύπτει το διάστημα 

Αυγούστου 2014 – Ιουνίου 2015 οπότε 

εφαρμόστηκαν οι οικονομικές κυρώσεις από 

τη Δύση και τα ρωσικά αντίμετρα. Η ανάλυση 

των συνεπειών γίνεται α) επί των συνολικών 

εξαγωγών, β) επί των εξαγωγών προϊόντων 

υπό εμπάργκο και γ) επί των εξαγωγών 

προϊόντων που δεν υπόκεινται στα αντίμετρα. 

Ως προς τις συνέπειες επί των συνολικών 

εξαγωγών (περίπτωση α), η μελέτη 

διαπιστώνει ότι κατά τη διάρκεια των δύο 

πρώτων περιόδων δεν σημειώθηκε σημαντική 

μείωση των συνολικών εξαγωγών των χωρών 

που είχαν επιβάλει κυρώσεις προς τη Ρωσική 

Ομοσπονδία. Μόνο με την έναρξη της 

εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων και 

των αντιμέτρων τον Αύγουστο 2014, οι 

συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά 

κατά περίπου 27,5% κατά μέσο όρο.  

Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι εξαγωγές 

προϊόντων που εμπίπτουν στο εμπάργκο 

(περίπτωση β), οι οποίες δεν σημείωσαν 

σημαντικές διακυμάνσεις κατά τις δύο πρώτες 

περιόδους, αλλά, όπως αναμενόταν, 

επλήγησαν σημαντικότατα με την εφαρμογή 

των αντιμέτρων, σημειώνοντας πτώση κατά  

89,8% κατά μέσο όρο.  

Όσον αφορά στην περίπτωση γ, ήτοι τις 

εξαγωγές προϊόντων που δεν εμπίπτουν στις 

κυρώσεις και τα αντίμετρα, αυτές εμφανίζονται 

να επλήγησαν από την επιδείνωση του 

γενικότερου κλίματος. Ενώ οι εξαγωγές αυτής 

της κατηγορίας δεν μειώθηκαν σημαντικά 

κατά την πρώτη περίοδο, τόσο κατά την 

περίοδο του πρώτου κύματος κυρώσεων από 

τον Μάρτιο 2014 έως τον Ιούλιο 2014, όσο και 

κατά το χρονικό διάστημα μετά τον Αύγουστο 

του 2014, οι εξαγωγές αυτές κατέγραψαν 

σημαντική πτώση κατά μέσο όρο κατά 14,6% 

και 12,9% αντίστοιχα. 

Επιπλέον, η μελέτη χωρίζει τις υπό εξέταση 

χώρες σε δύο κατηγορίες: χώρες της ΕΕ και 

χώρες εκτός ΕΕ που επέβαλαν κυρώσεις στη 

Ρωσία. Οι εξαγωγές των χωρών εκτός ΕΕ 

παρουσίασαν σημαντική μείωση μόνο κατά 

την τρίτη περίοδο. Οι συνολικές ροές 

μειώθηκαν κατά μέσο όρο 35%, οδηγούμενες 

σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κατά 91,9% 

«βουτιά» που σημειώθηκε στις εξαγωγές των 

υπό εμπάργκο προϊόντων.  

 

Όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ, μεταξύ 

Μαρτίου και Ιουλίου 2014, οι συνολικές 

εξαγωγές μειώθηκαν κατά μέσο όρο 13,8%, 

ενώ από τον Αύγουστο του 2014 η μείωση 

διαμορφώθηκε στο 24,9%. Οι εξαγωγές των 

υπό εμπάργκο προϊόντων μετά την επιβολή 



των αντιμέτρων τον Αύγουστο 2014 

μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 89,2%, ενώ οι 

εξαγωγές των προϊόντων εκτός εμπάργκο 

μειώθηκαν κατά μέσο όρο στην ΕΕ κατά 

14,2%. 

Οι απώλειες, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες μεταξύ των χωρών: στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί το 76,7% του 

συνολικά χαμένου εμπορίου και το 78,1% του 

χαμένου εμπορίου σε προϊόντα εκτός 

εμπάργκο. Σε σχετικούς όρους, η Νορβηγία 

και η Αυστραλία εμφανίζονται να πλήττονται 

περισσότερο, με το χαμένο εμπόριο να 

ανέρχεται έως και στο 45% των 

προβλεπόμενων ροών. Οι απώλειες, ωστόσο, 

που υπέστησαν οι χώρες αυτές προέρχονται 

από το χαμένο εμπόριο των υπό εμπάργκο 

προϊόντων, δηλαδή, επηρεάστηκαν άμεσα 

από τα μέτρα που εφήρμοσε η Ρωσική 

Ομοσπονδία. Σε απόλυτους όρους, η 

Γερμανία εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες, 

οι οποίες ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 832 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ ανά μήνα, το μεγαλύτερο μέρος 

των οποίων αντιστοιχούν σε προϊόντα εκτός 

εμπάργκο. Η Ουκρανία, η Ολλανδία και η 

Πολωνία ακολουθούν, αν και με πολύ 

μικρότερες αξίες. Σε ποσοστιαίους όρους, στη 

Γερμανία αντιστοιχεί το 27% του συνολικού 

χαμένου εμπορίου, ενώ σε άλλες μεγάλες 

χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (0,4%), η 

Γαλλία (5,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(4,1%) αντιστοιχούν πολύ μικρότερα 

ποσοστά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

Ουκρανία εμφανίζει σημαντικές απώλειες 

τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς 

όρους, καθώς η Ρωσία αποτελούσε  τον κύριο 

εμπορικό της εταίρο.  

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι συνολικές 

απώλειες από το χαμένο εμπόριο κατά μέσο 

όρο για το διάστημα Δεκεμβρίου 2013 – 

Ιουνίου 2015 υπολογίζονται σε 14 εκ. δολάρια 

ΗΠΑ ανά μήνα ή 29,9%. Εξετάζοντας τις 

απώλειες ανά περίοδο, την πρώτη περίοδο, 

ήτοι έως τον Μάρτιο 2014, οι απώλειες 

υπολογίζονται σε 12,3 εκ. δολάρια ΗΠΑ ανά 

μήνα ή 28,7%. Κατά την περίοδο του πρώτου 

κύματος των κυρώσεων το διάστημα Μαρτίου 

– Ιουλίου 2014, η Ελλάδα υπέστη απώλειες 

ύψους 13,7 εκ. δολαρίων ΗΠΑ ανά μήνα ή 

22,6%, ενώ με την εφαρμογή των 

οικονομικών κυρώσεων και των ρωσικών 

αντιμέτρων οι απώλειες ανήλθαν σε 14,6 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ ανά μήνα ή 35,2%. Για τα 

προϊόντα που εμπίπτουν στο εμπάργκο, οι 

απώλειες για τη χώρα μας συνολικά για το 

διάστημα Δεκεμβρίου 2013 – Ιουνίου 2015 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 8,5 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ ανά μήνα ή 52,7%. Για τα 

προϊόντα εκτός εμπάργκο, οι απώλειες της 

Ελλάδας συνολικά για το διάστημα 

Δεκεμβρίου 2013 – Ιουνίου 2015 

υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 7,3 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ ανά μήνα ή 21,4%. 

Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2016/wp201

6-16.pdf. 

Έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ από την 

ΕΕ εναντίον των ρωσικών προϊόντων 

χάλυβα θερμής έλασης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διερευνητική 

διαδικασία για τη διαπίστωση εάν 

εφαρμόζονται μέτρα αντιντάμπινγκ στα 

προϊόντα χάλυβα θερμής έλασης που 

προέρχονται από τη Ρωσία. Η έρευνα 

περιλαμβάνει και άλλες χώρες προέλευσης 

εκτός της Ρωσίας, και συγκεκριμένα τη 

Βραζιλία, το Ιράν, τη Σερβία και την Ουκρανία.  

 

Σημειώνουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη 

έρευνα αντιντάμπινγκ, την οποία είχε 

εκκινήσει το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση, για 

προϊόντα χάλυβα ψυχρής έλασης 

προερχόμενα από τη Ρωσία και την Κίνα.  

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί πολύ σημαντική 

πηγή εσόδων για τους ρώσους παραγωγούς 

χάλυβα. Κατά το 2015, οι ευρωπαϊκές 

πωλήσεις για όλη την γκάμα των προϊόντων 

απέφεραν στην εταιρεία Severstal το 17% των 

εσόδων της (1 δισ. δολ. ΗΠΑ) και στην NLMK 

(Novolipetsk Works) το 20,8% των εσόδων 

της (1,7 δισ. δολ. ΗΠΑ). Συνολικά, οι 

http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2016/wp2016-16.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2016/wp2016-16.pdf


εισαγωγές από τη Ρωσία, την Κίνα και την 

Ουκρανία αντιστοιχούν στο 60% των 

συνολικών εισαγωγών προϊόντων χάλυβα της 

Ε.Ε. 

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις 

Σε έκθεσή του προς τον Ρώσο Πρωθυπουργό 

κ. Μεντβέντεφ, το Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης σημειώνει ότι το 51% όλων των 

παραγγελιών για τις δημόσιες συμβάσεις κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανατέθηκε σε 

έναν μόνο προμηθευτή. Επίσης, ένα επιπλέον 

45% των συμβάσεων συνήφθησαν, 

χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους για να 

αποκρύψουν το γεγονός ότι πίσω από τη 

σύμβαση υπήρχε ένας μοναδικός 

προμηθευτής. 

 

Το Υπουργείο στην έκθεσή του καταγγέλλει 

ότι ορισμένες κρατικές εταιρείες (π.χ. 

Gazprom), οι οποίες είναι υποχρεωμένες να 

αναθέσουν σε Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις 

μέρος των παραγγελιών τους (18% του 

συνόλου το 2016), πολλές φορές συνάπτουν 

συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων με τις 

λεγόμενες “ΜΜΕ”, με την τιμή των εν λόγω 

συμφωνιών να είναι πολλές φορές 

μεγαλύτερες από το ύψος των κερδών της 

εταιρείας που θεωρείται ΜΜΕ.  

Παράλληλα, υπό αμφισβήτηση έχει τεθεί η 

νομιμότητα των περιορισμών που 

εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις. Τα 

ρωσικά δικαστήρια και η Ομοσπονδιακή 

Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία αρνούνται να 

αναγνωρίσουν ως κανονιστικές πράξεις τις 

οδηγίες της Κυβέρνησης προς τις κρατικές 

εταιρείες να εφαρμόζουν ειδικό προτιμησιακό 

καθεστώς προς τους Ρώσους προμηθευτές 

στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό θα μπορούσε 

να οδηγήσει στην ακύρωση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για λόγους 

παράνομης διάκρισης σε βάρος των ξένων 

προμηθευτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πετρελαϊκή εταιρεία Transneft αντιμετωπίζει 

ήδη μία τέτοια κατάσταση, με την εταιρεία να 

έχει ήδη απευθύνει επιστολή προς τη Ρωσική 

Κυβέρνηση, με την οποία ζητά διευκρινίσεις 

σχετικά με το αν η εφαρμογή των οδηγιών της 

17ης Ιουλίου και 24 Νοεμβρίου 2014 ήταν 

σύμφωνη με το νόμο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (223-FZ). 

Εξελίξεις στη ρωσική οικονομία 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

το ΑΕΠ της Ρωσίας αναμένεται να μειωθεί 

κατά 1,2% φέτος, προτού αρχίσει να 

αυξάνεται από το 2017. Ωστόσο, χωρίς τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας 

για την αντιμετώπιση της δύσκολης 

δημογραφικής κατάστασης, η οικονομία θα 

μπορούσε να συρρικνωθεί κατά 1,5% κατά 

την προσεχή χρόνια. 

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ρωσίας, το πλεόνασμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το 

πρώτο εξάμηνο του έτους υποχώρησε κατά 

τρεις φορές σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 

15,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, λόγω της μείωσης των 

εξαγωγών κατά 2 φορές που οφείλεται στις 

χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Ως 

αποτέλεσμα, το μερίδιο των πρώτων υλών 

στις εξαγωγές της Ρωσίας συρρικνώθηκε από 

60% σε 54%.  

Ως προς τις επενδύσεις, κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους οι εισροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων συνεχίστηκαν και ανήλθαν σε 6,5 

δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Επιπλέον, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατά το 

πρώτο εξάμηνο μειώθηκε εντυπωσιακά κατά 

σχεδόν πέντε φορές σε ετήσια βάση και 

ανήλθε συνολικά σε 10,5 δισ. δολ. ΗΠΑ (κατά 

το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε στο επίπεδο 

ρεκόρ των $ 2,1 δισ.).  

 



Σε αυτό το πνεύμα, ο Υπουργός Οικονομικής 

Ανάπτυξης της χώρας Alexei Ulyukaev 

αναμένει ότι η εκροή κεφαλαίων το τρέχον 

έτος θα μπορούσε να είναι ακόμη χαμηλότερη 

από τις προηγούμενες εκτιμήσεις για 35 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Σημειώνουμε ότι το 2014 η 

εκροή κεφαλαίων ανήλθε σε 153 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ και το 2015 σε 57 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το 

διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2016, σημειώθηκε 

μία μικρή καθαρή εισροή κεφαλαίων ύψους 

2,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.  

Η μείωση αυτή της εκροής κεφαλαίων έχει ως 

συνέπεια την αύξηση της προσφοράς 

σκληρού νομίσματος στη Ρωσία και κατά 

συνέπεια την ενδυνάμωση του ρωσικού 

νομίσματος. Μάλιστα, η ανατίμηση του 

ρουβλίου προκάλεσε ανησυχία στον Πρόεδρο 

Πούτιν, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να 

λάβει μέτρα για να ανακουφίσει την αρνητική 

επίδραση από αυτή την ενδυνάμωση σε 

τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό. Οι 

ειδικοί σημειώνουν ότι το ισχυρό ρούβλι, το 

οποίο για ένα διάστημα παρέμεινε κάτω από 

65 ρούβλια ανά δολάριο, θα μπορούσε επίσης 

να βλάψει τον ομοσπονδιακό 

προϋπολογισμό, ο οποίος έχει υπολογιστεί 

βάσει ισοτιμίας 67,2 ρουβλίων ανά δολάριο. 

Επέκταση ξένων φαρμακευτικών 

εταιρειών στη Ρωσία 

Η αμερικανική εταιρεία Pfizer αποφάσισε να 

επενδύσει στην κατασκευή εργοστασίου στη 

Ρωσία στην περιοχή της Καλούγκα, για 

λογαριασμό της ρωσικής εταιρείας 

Novamedika, στην οποία μεταφέρει επίσης τις 

άδειες για την παραγωγή 30 φαρμάκων της.  

 

Το κόστος του έργου εκτιμάται σε 60-1000 εκ. 

δολάρια ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει 

διευκρινιστεί ακόμα το ποσοστό συμμετοχής 

της κάθε εταιρείας σε αυτό. Η έναρξη της 

κατασκευής προγραμματίζεται να λάβει χώρα 

εντός του τρέχοντος έτους, με την έναρξη της 

παραγωγής να υπολογίζεται το 2020. Η 

παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου 

εκτιμάται σε 20 εκ. φιαλίδια ανά έτος, 

ποσότητα, η οποία κρίνεται ως πολύ μεγάλη 

για τα δεδομένα της Ρωσίας.  

Σημειώνουμε ότι με τους περιορισμούς που 

επέβαλε η Ρωσία στην πρόσβαση των ξένων 

εταιρειών στις δημόσιες συμβάσεις στον 

τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, 

οδήγησε πολλές από τις  μεγάλες ξένες 

φαρμακευτικές εταιρείες να μεταφέρουν την 

παραγωγή τους εντός της Ρωσίας. Ήδη, οι 

εταιρείες AstraZeneca και Teva έχουν 

κατασκευάσει εργοστάσια στη Ρωσία, η 

GlaxoSmithKline κατασκεύασε εργοστάσιο με 

τη ρωσική εταιρεία Biomed, η κατασκευή του 

εργοστασίου της Novartis είναι στο τελικό 

στάδιο, ενώ και η Sanofi αγόρασε ένα 

οικόπεδο για την κατασκευή εργοστασίου 

παραγωγής. 

 

 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

JUNWEX ST. PETERSBURG 

01.02.2017-05.02.2017 

International exhibition for jewelry 

PRODEXPO’2016 

06.02.2017–10.02.2017 

23rd International Exhibition for 
Food, Beverages, Food Raw Materials 

AQUA-THERM MOSCOW 

07.02.2017-10.02.2017 

International exhibition for domestic and 
industrial heating, water 

CSTB 

07.02.2017–09.02.2017 

International Forum and Exhibition for  
Television and Telecommunications 

INTERCHARM professional 
St. Petersburg 

09.02.2017–11.02.2017 

International exhibition of professional 
cosmetics and equipment for clinics and 
beauty salons 

INTERFABRIC 2017 

20.02.2017–22.02.2017 

International exhibition of fabrics 
and textile materials 

CJF 2017. SPRING 

20.02.2017–23.02.2017 

18th International Exhibition for Child and 
Junior Fashion; Maternity Wear 

CPM. COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW'2017. SPRING 

20.02.2017–23.02.2017 

28th International Fashion Exhibition for Men, 
Women, Kids + Accessories 

INLEGMASH 2017 

20.02.2017–22.02.2017 

17th International Exhibition Industry Textile 
Manufacturing and Processing 

PHOTONICS. WORLD OF LASERS 
AND OPTICS 2017 

28.02.2017–03.03.2017 

12th International Specialized Exhibition for 
Optical, Laser and Optoelectronic 
Technologies 

FOOD SERVICE MOSCOW 

28.02.2017–02.03.2017 

Exhibition of equipment, products 
and services for restaurants, cafes 

and bakeries 

COMPOSITE-EXPO 2017 

28.02.2017–02.03.2017 

10th edition of the International Specialized 
Exhibition on raw materials, equipment and 
technologies for composites' producing 

POLYURETHANEX 2017 

28.02.2017–02.03.2017 

9th edition of the International 
Specialized Exhibition on raw materials, 
equipment and technologies for polyurethane 
producing 

VENDEXPO 2017 

28.02.2017–02.03.2017 

11th International vending 
exhibition Technologies. Equipment. 
Automated services 

 INGREDIENTS 

28.02.2017–03.03.2017 

20th International Exhibition of Food 
Ingredients 

 DAIRY & MEAT INDUSTRY 

28.02.2017–03.03.2017 

15th International exhibition of equipment and 
technologies for livestock farming, dairy and 
meat production 

CLIMATE WORLD 2017 

28.02.2017–03.03.2017 

13th International Specialized 
HVAC Exhibition 

INTERLAKOKRASKA 2017 

28.02.2017–03.03.2017 

21st International Specialized 
Exhibition for Paints and Varnishes 

 

http://www.junwex-spb.ru/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://en.cstb.ru/
http://www.intercharmspb.ru/en/HOME/
http://www.intercharmspb.ru/en/HOME/
http://intertkan.ru/en/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.foodserv.ru/en-GB/
http://www.composite-expo.ru/
http://www.polyurethanex.ru/
http://vendingexpo.ru/eng/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.climatexpo.ru/eng/
http://www.interlak-expo.ru/en/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/intercharm-professional-sankt-peterburg-2017
http://intertkan.ru/en/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.foodserv.ru/en-GB/
http://www.composite-expo.ru/
http://www.polyurethanex.ru/
http://vendingexpo.ru/eng/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.climatexpo.ru/eng/
http://www.interlak-expo.ru/en/

