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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
1. Συναλλαγµατική ισοτιµία
1 Ευρώ = 74,79 Ρούβλια (31.10.2018)
1 ∆ολ = 65,77 Ρούβλια (31.10.2018)

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ρούβλι / Ευρώ από 31.10.2017 – 31.10.2018. Πηγή ΚΤΡ.

2. Σχέδιο ρωσικού προϋπολογισµού 2019 - 2021
Το σχέδιο του τριετούς προϋπολογισµού 2019 -2021 κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη ∆ούµα (κάτω Βουλή)
προς συζήτηση στις 01.10.2018. Η πρώτη ανάγνωση θα ολοκληρωθεί στις 24.10.2018 και η δεύτερη στις
14.11.2019, στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Συµβούλιο των Περιφερειών (άνω Βουλή) και εφόσον εγκριθεί θα
υπογραφεί από τον Πρόεδρο Πούτιν. Βασικά στοιχεία του σχεδίου αποτελούν η πρόβλεψη πλεονάσµατος
καθόλη την τριετία, ήτοι 1,8% επί του ΑΕΠ για το 2019, 1,1% επί του ΑΕΠ για το 2020 και 0,8% επί του ΑΕΠ
για το 2021, µε τα έσοδα να ανέρχονται 19,9 τρις ρούβλια (298 δις δολ) για το 2019, σε 20,1 τρις ρούβλια
(301 δις δολ.) για το 2020 και 20,9 τρις ρούβλια (312 δις δολ.) για το 2021 και τις δαπάνες σε 18 τρις ρούβλια
(269 δις δολ.) το 2019, 19 τρις ρούβλια (284 δις δολ) το 2020 και 20 τρις ρούβλια (299 δις δολ.) το 2021. Στο
σκέλος των δαπανών έχουν προϋπολογιστεί και τα µέτρα για τη υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος Πούτιν από 08.05.2018. Συνολικά οι δηµόσιες δαπάνες θα παρουσιάσουν αύξηση
περίπου 12% την επόµενη τριετία. Το σχέδιο λαµβάνει υπόψιν του την πιθανή επιβολή µελλοντικών κυρώσεων
χωρίς άλλους γεωπολιτικούς ή οικονοµικούς κινδύνους. Επίσης προβλέπει µέσο όρο πληθωρισµού 4,3%, µέση
τιµή πετρελαίου 60 δολ. ανά βαρέλι και συνέχιση του «κανόνα του προϋπολογισµού», σύµφωνα µε τον οποίο,
τα υπερβάλλοντα κέρδη από τις πωλήσεις πετρελαίου (40 δολ. ανά βαρέλι) θα κατευθυνθούν προς το νέο
Ταµείο Πρόνοιας.

3. Εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι µέχρι το 2024
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Υπεγράφη στις 01.10.2018 ∆ιάταγµα για τη συγκεκριµενοποίηση «των εθνικών στόχων και στρατηγικών
καθηκόντων για την ανάπτυξη της Ρωσικής Οµοσπονδίας µέχρι το 2024», κατ’εφαργµογήν του σχετικού
∆ιατάγµατος Πούτιν από 08.05.2018 (οδηγίες και κατευθύνσεις προς τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά µε την
εφαρµοζόµενη αναπτυξιακή πολιτική σε δώδεκα τοµείς για την επόµενη εξαετία). Με το ∆ιάταγµα της
01.10.2018 συγκεκριµενοποιούνται οι εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι µέχρι το 2024, ήτοι : εξασφάλιση
δηµογραφικής αύξησης - αύξηση ορίου ηλικίας στα 78 έτη (και στα 80 έτη µέχρι το 2030), αύξηση
πραγµατικών εισοδηµάτων και συντάξεων άνω των πληθωρισµού, µείωση στο ήµισυ της φτώχειας, βελτίωση
συνθηκών διαβίωσης για τουλάχιστον 5 εκ. οικογένειες ετησίως, τεχνολογική ανάπτυξη µέσω της αύξησης
κατά 50% του αριθµού των οργανισµών που ασχολούνται µε τεχνολογικές καινοτοµίες, αύξηση της χρήσης
ψηφιακών τεχνολογιών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, κατάταξη της ρωσικής οικονοµίας µεταξύ των
πρώτων πέντε παγκόσµιων οικονοµιών σε όρους ΑΕΠ, διατηρώντας µακροοικονοµική σταθερότητα και
πληθωρισµό µέχρι 4% και αύξηση των εξαγωγών κυρίως στους τοµείς της µεταποίησης και των αγροτικών
προϊόντων.Η υλοποίηση των ανωτέρω γίνεται µέσω της εκπόνησης εθνικών προγραµµάτων στους τοµείς της
δηµογραφίας, υγείας, εκπαίδευσης, οικιστικού και περιφερειακού περιβάλλοντος, οικολογίας, ασφάλειας και
ποιότητας οδών, ενίσχυσης παραγωγικότητας και υποστήριξης εργασίας, επιστήµης, ψηφιακής οικονοµίας,
πολιτισµού, ΜΜΕ και στήριξης ιδιωτικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και τέλος διεθνούς συνεργασίας
και εξαγωγών. Για το καθένα από τα παραπάνω εθνικά προγράµµατα έχουν εξειδικευθεί υποκατηγορίες
δράσεων µε συγκεκριµένους στόχους.

4. Ανάπτυξη ρωσικής οικονοµίας
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας κατά το µήνα Οκτώβριο 2018 σχετικά µε την
οικονοµική ανάπτυξη στη Ρωσία, σηµειώνουµε ότι το ρωσικό Υπ. Οικονοµίας εκτιµά την αύξηση του ΑΕΠ σε
πραγµατικές τιµές κατά το 2018 σε 1,8% και σε 1,3% για το 2019. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εκτιµά την
αύξηση του ΑΕΠ µεταξύ 1,2% - 1,7% (από το προηγούµενο 1,5% - 2%) για το 2019. Και άλλοι αναλυτές έχουν
προχωρήσει σε αλλαγή των εκτιµήσεων τους προς τα κάτω, σχετικά µε την αύξηση του ρωσικού ΑΕΠ κατά το
2019. Βασικοί λόγοι των νέων µειωµένων εκτιµήσεων είναι η εκτιµώµενη επιβράδυνση της ιδιωτικής
κατανάλωσης, η αύξησης του ΦΠΑ από 18% σε 20%, η µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα (εκτιµάται ότι η
υλοποίηση του δηµόσιου επενδυτικού προγράµµατος κατ’εφαρµογήν του διατάγµατος Πούτιν από το Μάϊο
του 2018 θα ξεκινήσει στα µέσα του 2019) και η αύξηση του πληθωρισµού (γρηγορότερα από το
αναµενόµενο). Παράλληλα όµως οι υψηλές τιµές πετρελαίου εξασφαλίζουν αυξηµένα έσοδα στον κρατικό
προϋπολογισµό.

5. Ρωσική Ενεργειακή Εβδοµάδα
Πραγµατοποιήθηκε και φέτος στη Μόσχα το διεθνές ενεργειακό forum «Ρωσική Ενεργειακή Εβδοµάδα», µε
συµµετοχή 9.500 εκπροσώπων κρατών, διεθνών οργανισµών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
ενεργειακό τοµέα. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο ∆ιευθυντής του Οικονοµικού Γραφείου Πρωθυπουργού, κ.
Γιώργος Τσίπρας, ο Ειδικός Σύµβουλος κ. Πρωθυπουργού για ελληνο-ρωσικές σχέσεις, κ. ∆ηµήτριος Βελάνης,
ο Ελλήνας Πρέσβυς στη Μόσχα κ. Ανδρέας Φρυγανάς και ο επί κεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας, κ.
Αθανάσιος Καραπέτσας,. Στην εισηγητική του παρέµβαση ο Πρόεδρος Putin σηµείωσε ότι : (α) οι ανάγκες για
ενεργειακές πηγές που διαθέτει σε αφθονία η Ρωσία (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα) θα βαίνουν
αυξανόµενες τουλάχιστον για τα επόµενα 20 έτη, (β) η Ρωσία παραµένει αξιόπιστος εταίρος, συµβάλλοντας
τόσο στην ασφάλεια τροφοδοσίας όσο και στην εξισορρόπηση ενεργειακών αγορών, προσφέροντας
προβλεψιµότητα και σταθερότητα, (γ) η Μόσχα προσεγγίζει τα ενεργειακά ζητήµατα µε όρους αγοράς και όχι
γεωπολιτικών στοχεύσεων και (δ) στόχος παραµένει η διαµόρφωση µιάς παγκόσµιας αγοράς ενέργειας, µε
κοινούς κανόνες για όλους.
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6. Εξόρυξη και εξαγωγές κάρβουνου1
Κατά το πρώτο εξάµηνο 2018, η εξόρυξη κάρβουνου αυξήθηκε κατά 1,8% έναντι εξαµήνου 2017 και
διαµορφώθηκε σε 210 εκ. τόνους. Ο στόχος της ρωσικής κυβέρνησης είναι µέχρι το 2030 η εν λόγω ποσότητα
να ανέλθει σε 590 εκ. τόνους ετησίως. Η Ρωσία είναι η 6η χώρα παγκοσµίως στην εξόρυξη κάρβουνου. Οι
εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 170 εκ. τόνους και η πρόβλεψη για το 2018 ανέρχεται σε 200 εκ. τόνους. Τα
µεγαλύτερα αποθέµατα κάρβουνου βρίσκονται στην περιοχή Κeremovo µε 754 δις τόνους, το µεγαλύτερο
τµήµα των οποίων αποτελεί το κοκ. Η ζήτηση από το εξωτερικό (κυρίως ασιατικές χώρες) βαίνει αυξανόµενη
ταυτόχρονα µε την τιµή, η οποία το 2017 διαµορφώθηκε σε περίπου 74,5 δολ. ανά τόνο έναντι 82 δολ. κατά το
πρώτο εξάµηνο 2018. Η Ρωσία είναι ο τρίτος µεγαλύτερος εξαγωγέας κάρβουνου παγκοσµίως και η
εξαγωγική προσπάθεια λαµβάνει υπόψιν την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών καύσης.

7. Ρωσικό πρόγραµµα υποδοµών µεταφορών
Εγκρίθηκε το πρόγραµµα ανάπτυξης βασικών υποδοµών, το οποίο περιλαµβάνει εννέα περιφερειακά έργα
µεταφορών : Ευρώπη – Κίνα, λιµένες, βόρεια θαλάσσια διαδροµή, ανάπτυξη σιδηροδρόµων, µεταφορές –
logistics, επικοινωνία µεταξύ οικονοµικών κέντρων, περιφερειακά αεροδρόµια, αυτοκινητόδροµοι υψηλής
ταχύτητας, εσωτερικές υδάτινες οδοί. Συνολικά το κόστος ανάπτυξης των εν λόγω υποδοµών εκτιµάται σε 6,3
τρις ρούβλια µέχρι το 2024, εκ των οποίων 3,03 τρις θα εκταµιευθούν από τον οµοσπονδιακό προϋπολογισµό.
Το 45,5% του συνολικού ποσού θα δοθεί για το έργο «Επικοινωνία µεταξύ οικονοµικών κέντρων». Στην
ιστοσελίδα http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_308743/ θα βρείτε το σχετικό κείµενο.

8. ∆ηµόσιες προµήθειες
Το σύστηµα των δηµοσίων προµηθειών στη Ρωσία βασίζεται στα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας
(ηλεκτρονικές διαδικασίες), οικονοµίας (η τιµή είναι το σηµαντικότερο κριτήριο), τιµιότητας (υλοποίηση της
συµφωνίας), διαφάνειας (έλεγχος της διαδικασίας) και υπευθυνότητας (έλεγχος των δηµοσίων λειτουργών).
Επιπλέον δίνεται προτεραιότητα στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, των ΜΜΕ, των φορέων µε ΑΜΕΑ και
λαµβάνεται υπόψιν η εθνική ασφάλεια (απαγορεύεται η συµµετοχή ξένων εταιρειών και εισαγόµενων
προϊόντων για προµήθειες σε τοµείς εθνικής και κρατικής ασφάλειας). Στις ηλεκτρονικές σελίδες
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html και https://torgi.gov.ru ανακοινώνεται το σύνολο
των ρωσικών δηµοσίων προµηθειών (σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό και δηµοτικό επίπεδο), εφόσον το ποσό
του ζητούµενου αγαθού/ υπηρεσίας ξεπερνά τα 1.500 δολάρια. Συνολικά 280.000 χρήστες εκ µέρος του
ρωσικού ∆ηµοσίου είναι ενταγµένοι στο σύστηµα. Στην ιστοσελίδα http://government.ru/docs/24284/ υπάρχει
αναρτηµένος κατάλογος εισαγόµενων τροφίµων, στην ιστοσελίδα http://government.ru/docs/29901/ κατάλογος
εισαγοµένων προϊόντων ελαφράς βιοµηχανίας, στην ιστοσελίδα http://government.ru/docs/28388/ κατάλογος
εισαγοµένων ηλεκτρονικών προϊόντων και στις ιστοσελίδες http://government.ru/docs/25559 και
http://government.ru/docs/20833/ κατάλογοι εισαγοµένων φαρµάκων - ιατρικού εξοπλισµού, για τα οποία δεν
επιτρέπεται η συµµετοχή τους σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εφόσον υπάρχει παραγωγή στα κράτη – µέλη της
Ευρασιατικής Οικονοµικής Ενωσης.

9. Ψηφιοποίηση
Ο Ρώσος πρωθυπουργός Medvedev περιέγραψε τους στόχους της ρωσικής κυβέρνησης σε θέµατα
ψηφιοποίησης, για την οποία θα δαπανηθούν συνολικά 2 τρις ρούβλια µέχρι το 2024 στο πλαίσιο της εθνιης
στρατηγικής για την ψηφιοποίηση. Οι στόχοι που έχουν τεθεί περιλαµβάνουν α. την ενίσχυση των
ικανοτήτων των Ρώσων πολιτών σε θέµατα ψηφιοποίησης (αύξηση του ετήσιου αριθµού των φοιτητών σε

1

Πηγή : gtai.de
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σχετικές πανεπιστηµιακές σχολές από 48.000 σήµερα σε 120.000 µέχρι το 2024) και ενίσχυση των
ικανοτήτων των απλών χρηστών (σύµφωνα µε τη Digital Society Index, η Ρωσία συγκαταλέγεται πλέον µεταξύ
των 10 σηµαντικότερων χωρών µε κριτήριο την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από τους πολίτες), β. την
ενίσχυση των ψηφιακών υποδοµών οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν µε 413,4 δις ρούβλια. Παρατηρείται
σηµαντική υστέρηση των ρωσικών περιφερειών αφού µέχρι στιγµής οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στα
µεγάλα αστικά κέντρα της Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης. Για το λόγο αυτό ήδη δοκιµάζεται εξοπλισµός 5ης
γενεάς, γ. την παροχή κινήτρων σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (µέσω προγραµµάτων του Υπ. Οικονοµικής
Ανάπτυξης «Νational Champions”,του ταµείου για την Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακών Πρωτοβουλιών, της Rusnano
και της Sberbank), δ. την επικαιροποίηση νοµοθεσίας µε έµφαση στη δηµιουργία γενικού ρυθµιστικού
πλαισίου αποφεύγοντας την εξοντωτική και υπερβολική νοµοθέτηση, ε. την αντιµετώπιση θεµάτων κυβερνοασφάλειας µε χρηµατοδότηση 18 δις ρουβλίων, µε σκοπό τη δηµιουργία υποδοµών προστασίας,
προειδοποίησης και ανίχνευσης κυβερνο-επιθέσεων, οι οποίες κατά το 2017 προκάλεσαν ζηµιές στη Ρωσία
ύψους 600 δις ρουβλίων, στ. τη ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης (σύµφωνα µε τον ΟΗΕ η Ρωσία
καταλαµβάνει την 32η θέση µεταξύ 193 χωρών στο δείκτη e-government). O αριθµός των Ρώσων χρηστών των
δηµόσιων ρωσικών ψηφιακών υπηρεσιών το 2018 ανήλθε σε 65 εκ. άτοµα (έναντι 25 εκ. το 2017).

10. Ρωσική επιχειρηµατική αποστολή (Αθήνα 30-31.10.2018)
Πραγµατοποιήθηκε στις 30-31.10.2018 ρωσική επιχειρηµατική αποστολή στην Αθήνα. Στην αποστολή
συµµετείχαν 22 αντιπρόσωποι από 14 ρωσικές επιχειρήσεις και φορείς. Το πρόγραµµα επίσκεψης, το οποίο
διοργανώθηκε από το ΣΕΒ και το Enterprise Greece περιλάµβανε ενηµέρωση των παρισταµένων για το
ελληνικό επενδυτικό θεσµικό πλαίσιο ενώ υλοποιήθηκαν και Β2Β συναντήσεις µε ελληνικές επιχειρήσεις και
φορείς. Η επίσκεψη της ρωσικής επιχειρηµατικής αποστολής υλοποιήθηκε στo πλαίσιo της συµφωνίας
συνεργασίας µεταξύ ΣΕΒ και RSPP (ρωσικός σύνδεσµος βιοµηχάνων) µε σκοπό την προώθηση της
επιχειρηµατικής συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσίας.

11. E-commerce
Σύµφωνα µε έκθεση της Μorgan Stanley, ο κύκλος πωλήσεων του ηλεκτρονικού εµπορίου στη Ρωσία το 2020
εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 31 δις δολ. (έναντι 18 δις δολ. το 2017). Στη Ρωσία απουσιάζει ακόµα ένας
κυρίαρχος παίκτης στην αγορά. Η χώρα παρουσιάζει ισχυρό βαθµό χρήσης του διαδικτύου (80%) και
smartphones (665) αλλά χαµηλό βαθµό χρήσης ηλεκτρονικού εµπορίου (3%). Οι πρόσφατα ανακοινωθείσες
συνεργασίες αφενός µεταξύ Yandex και Sberbank και αφετέρου µεταξύ Mail Ru και Αliababa κινούνται προς
την κατεύθυνση δηµιουργίας τεράστιων διαδικτυακών ιστότοπων ηλεκτρονικού εµπορίου.

12. ∆ιεθνής Εκθεση Mpires
Πραγµατοποιήθηκε στις 26-27.10.2018 στη Μόσχα η διεθνής έκθεση ακινήτων Mpires µε συνολική
συµµετοχή 80 εταιρειών από 30 χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα µε δύο εκθέτες Grekodom
Development και El Greko Real Estate. Oι επισκέπτες της έκθεσης εκτιµώνται σε περίπου 4.000.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
13. Ενέργεια
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, το Ουζµπεκιστάν έχει παραγωγική δυναµικότητα στον κλάδο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 14.000 MW, to 86% των οποίων προέρχεται από εργοστάσιο καύσης ορυκτών
καυσίµων που κτίσθηκε πριν από 50 έτη. Για την παραγωγή ενός KW το εργοστάσιο χρειάζεται 480 – 520
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γραµµάρια ορυκτού καυσίµου (το διπλάσιο απ΄ότι στις αναπτυγµένες χώρες). Με τη ζήτηση να βαίνει
αυξηµένη και να διαµορφώνεται σε περίπου 20.000 MW µέχρι το 2030, τίθεται επιτακτική η ανάγκη
ανάπτυξης του κλάδου. Σηµειώνεται ότι επειδή οι τιµές καθορίζονται από το κράτος, ο κλάδος είναι
ελλειµµατικός εξαιτίας της αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και της κακής διαχείρισης. Το ∆ΝΤ προτείνει
την αύξηση των τιµών ηλεκτρικού ρεύµατος ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση, αλλά αυτό σηµαίνει άνοδο
του πληθωρισµού κατά επιπλέον 4%.

14. Χρηµατοδότηση από EBRD
Η EBRD ανακοίνωσε την χρηµατοδότηση έργων υποδοµής στο Ουζµπεκιστάν, ύψους 333 εκ. ευρώ. Αφορά
την πρώτη σχετική χρηµατοδότηση εντός της τελευταίας 10ετίας. Η χρηµατοδότηση αφορά σε έργα παροχής
νερού, ενέργειας και θέρµανσης στην Τασκένδη, Κhorezm, Namangan και Νavoi. Οι σχετικές υποδοµές της
χώρας είναι πεπαλαιωµένες και οι επενδύσεις αναγκαίες.

15. Χηµική βιοµηχανία
Ο Πρόεδρος του Ουζµπεκιστάν επιθυµεί την ενίσχυση του τοµέα της χηµικής βιοµηχανίας µέσω της
προσέλκυσης επενδύσεων. Η ουζµπεκική χηµική βιοµηχανία παράγει µικρή ποσότητα πολυµερών και
συνθετικών ινών που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές, φαρµακευτική βιοµηχανία και τοµέα υφασµάτων.
Οι αντίστοιχες εισαγωγές για τα εν λόγω προϊόντα ανέρχονται σε περίπου 5,1 δις δολ. ετησίως. Σηµειώνουµε
ότι το υπέδαφος της χώρας είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες για τη χηµική βιοµηχανία.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
16. AEΠ
Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,7% το εννεάµηνο 2018, σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία. Η αύξηση
το 2017 ήταν 2,4% έναντι της ύφεσης των δύο προηγούµενων ετών. Για το 2019 η πρόβλεψη ανέρχεται σε
2,1%.

17. Εξωτερικό εµπόριο µε ΕΕ
Σύµφωνα µε τη λευκορωσική στατιστική υπηρεσία το οκτάµηνο 2018 ο όγκος εµπορίου µε τις χώρες µέλη της
ΕΕ αυξήθηκε κατά 28,7% έναντι 8µήνου 2017. Οι εξαγωγές προς ΕΕ αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε 6,9
δις δολ. ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,2% και ανήλθαν σε 4,7 δις δολ. Το εµπορικό ισοζύγιο ήταν
θετικό για τη Λευκορωσία και ανήλθε σε 2,2 δις δολ.
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ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
18. Λιπάσµατα
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο εργοστάσιο παραγωγής λιπασµάτων στην πόλη Κarabogaz, 200 χλµ.
βόρεια της πρωτεύουσας Τurkmenbashy, επί της Κασπίας Θάλασσας, του οποίου η παραγωγή προορίζεται για
εξαγωγή. Το εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 2.000 τόνων αµµωνίας και 3.500 τόνων
ουρίας από φυσικό αέριο και είναι το µεγαλύτερο στο Τουρκµενιστάν. Το εργοστάσιο αποτελεί επένδυση της
Μitsubishi, ύψους 1,3 δις δολ. µε συγχρηµατοδότηση της Japan Bank of Int. Cooperation, της Bank of Tokyo –
Mitsubishi, της Μizuho Bank, της Sumitomo Mitsui Banking Corporation, του υποκαταστήµατος της Deutsche
Bank στο Τοκυο και της κυβέρνησης του Τουρκµενιστάν (µέσω της State Bank for Foreign Economic Affairs).
Συνολικά εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 700 νέες θέσεις εργασίας.

19. Οικονοµικά µεγέθη εννεαµήνου 2018
Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,2% έναντι εννεαµήνου 2017, η βιοµηχανική παραγωγή κατά 4,2%, ο
κατασκευαστικός τοµέας κατά 0,6%, οι µεταφορές και επικοινωνίες κατά 10,8%, το εµπόριο κατά 7,6% και η
γεωργία κατά 4,9%.
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 2018-2019
Έκθεση

Κλάδος

Ηµ/νιες

Ιστότοπος

ΑΡΤΕΚΑ Moscow

Φαρµακευτικά

03-06.12.2018

www.aptekaexpo.ru

INTERPLASTICA +

Πλαστικά –
Συσκευασίες

29.01 - 01.02.2019

www.upakovkatradefair.com

JUNWEX ST.
PETERSBURG

Κόσµηµα

06-10.02.2019

www.junwex-spb.ru

INTERCHARM
Professional, St. Petersburg

Καλλυντικά

07-08.02.2019

www.intercharmspb.ru

PROD-EXPO

Τρόφιµα - Ποτά

11-15.02.2019

www.prod-expo.ru

AQUA-THERM MOSCOW

Θέρµανση - Ψύξη

12-15.02.2019

www.aquathermmoscow.ru

CPM - COLLECTION
PREMIERE MOSCOW.
SPRING

Ένδυση

25-28.02.2019

http://cpm-moscow.com

INGREDIENTS

Τρόφιµα και πρώτες
ύλες

19-22.02.2019

www.ingred.ru

INTOURMARKET

Τουρισµός

09-11.03.2019

www.itmexpo.ru

ΜΙΤΤ

Τουρισµός

12-14.03.2019

www.mitt.ru

MODERN BAKERY
MOSCOW

Αρτοσκευάσµατα

12-15.03.2019

http://modern-bakery.ru

INTERNATIONAL
PRIVATE LABEL SHOW –
IPLS

∆ιάφοροι κλάδοι

20-21.03.2019

www.ipls-russia.ru

MPIRES

Ακίνητα

22-23.03.2019

http://mpires.ru

MOSCOW
INTERNATIONAL
FURNITURE SHOW MIFS

Έπιπλα

03-06.04.2019

www.mmms-expo.ru

WORLD BUILD Moscow

Κατασκευές, ∆οµικά
υλικά

02-05.04.2019

www.worldbuildmoscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάρµακα

02-04.04.2019

www.ipheb.ru

INTERFOOD St.
Petersburg

Τρόφιµα - Ποτά

17-19.04.2019

www.interfood-expo.ru

InterStroy/WorldBuild St.

Κατασκευές, ∆οµικά

18-20.04.2019

www.interstroyexpo.com

UPAKOVKA
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Petersburg

υλικά

AQUA-THERM St.
Petersburg

Θέρµανση - Ψύξη

18-20.04.2019

www.aquatherm-spb.com

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN
INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Ενέργεια

25-28.06.2019

http://en.energetikarestec.ru

World Food Moscow

Τρόφιµα - Ποτά

24-27.09.2019

www.world-food.ru

International Fair Leather Footwear - Fur –
Technology

Υφάσµατα, Ένδυση,
Υπόδηση, ∆έρµα

19-22.02.2019

www.expoleather.ru

PCV EXPO Moscow

Αντλίες, συµπιεστές,
βαλβίδες

22-24.10.2019

www.pcvexpo.ru

INTERCHARM
Professional, Moscow

Καλλυντικά

23-26.10.2019

www.intercharm.ru
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