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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
1. Βασικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη
Συναλλαγµατική ισοτιµία (30.04.2019)

1 Ευρώ = 72,20 Ρούβλια (↓)
1 ∆ολ. = 64,69 Ρούβλια (↓)

∆ιατραπεζικό επιτόκιο (30.04.2019)

7,75%

Πληθωρισµός (Mάρτιος 2019)

5,3% (↑)

2. Απολογισµός κυβερνητικού έργου
Σύµφωνα µε το άρθρο 114 του ρωσικού συντάγµατος, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας κ. D. Medvedev
παρουσίασε στις 17.04.2019 τον απολογισµό του κυβερνητικού έργου για το 2018. Μεταξύ άλλων
παρουσιάστηκαν τα τελευταία στατιστικά µεγέθη, σύµφωνα µε τα οποία το ΑΕΠ της χώρας κατά το 2018
αυξήθηκε κατά 2,3%, οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4%, ο προϋπολογισµός έκλεισε µε πλεόνασµα
2,5%, το εξωτερικό χρέος µειώθηκε κατά 60 δις δολ., ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 4,3% (κεντρική
τράπεζα Ρωσίας) και η ανεργία παραµένει κατά µέσο όρο στο 5%. Οι τρείς σηµαντικότερες διεθνείς εταιρείες
αξιολόγησης χαρακτηρίζουν τη Ρωσία ως επενδυτικά ελκυστική. Στον οδηγό doing business η Ρωσία
σηµείωσε ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια και κατέλαβε την 31η θέση. Στόχος παραµένει η είσοδος της
Ρωσίας στην πρώτη πεντάδα των µεγαλύτερων οικονοµιών παγκοσµίως.

3. Μισθός - εισόδηµα το 2018
Σύµφωνα µε τη ρωσική στατιστική υπηρεσία, ο µέσος µισθός στη Ρωσία το 2018 ανήλθε σε 42.200 ρούβλια
(ή 586 ευρώ περίπου). Κατά µέσο όρο οι εργαζόµενοι στο κλάδο της εξόρυξης πετρελαίου έλαβαν
υψηλότερους µισθούς έναντι των χαµηλότερα αµειβόµενων στους τοµείς ξενοδοχείων και catering. Το
πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα αυξήθηκε κατά 0,1% (αφού υπολογίσθηκε µε διαφορετικό τρόπο.
Σύµφωνα µε τον προηγούµενα χρησιµοποιούµενο τρόπο µειώθηκε κατά 0,2% έναντι του 2017).

4. Οικονοµικές προβλέψεις 2019
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ρωσικού Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ για το 2019 εκτιµάται ότι θα
αυξηθεί κατά 1,3% το 2019 ενώ το 2024 θα διαµορφωθεί σε +3,3%. Όµως, ο πρώτος Αναπληρωτής
Πρωθυπουργός κ. Siluanov σε οµιλία του υποστήριξε ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2019 θα είναι µεγαλύτερη της
ανακοινωθείσας, χάριν των αυξηµένων δηµόσιων επενδύσεων στο δεύτερο εξάµηνο 2019, όταν θα αρχίσει η
υλοποίησης των µεγάλων εθνικών επενδυτικών προγραµµάτων. Την ίδια στιγµή, η Παγκόσµια Τράπεζα
προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% και 1,8% για την περίοδο 2020-2021. Το ∆ΝΤ προβλέπει αύξηση του
ΑΕΠ κατά 1,6% το 2019 και 1,7% για το 2020.

5. Ανάπτυξη Αρκτικής
Κατατέθηκε κατάλογος αναπτυξιακών έργων στην περιοχή της Αρκτικής από το ρωσικό Υπ. Περιβάλλοντος
προς τη ρωσική κυβέρνηση, επενδυτικής αξίας 10,5 τρις ρουβλίων, στους τοµείς εξόρυξης, υποδοµών,
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τουρισµού και βιοµηχανίας τροφίµων. Η λίστα αφορά ιδιωτικά επενδυτικά έργα, τα οποία όµως χρειάζονται
κρατική στήριξη προκειµένου να υλοποιηθούν, κυρίως στον τοµέα δηµιουργίας υποδοµών σε ένα περιβάλλον
δύσκολο από πλευράς κλιµατολογικών συνθηκών. Σύµφωνα µε το Υπουργείο, το 2018 οι µεταφορές
εµπορευµάτων στην περιοχή της Αρκτικής ανήλθαν σε 17 εκ. τόνους φορτίου ενώ ο σόχος για το 2024 είναι 80
εκ. τόνοι, µε τις εκτιµήσεις εµπειρογνωµόνων να ανέρχονται σε άνω των 90 εκ. τόνων. Σηµειώνεται ότι η
µεταφορά εµπορευµάτων διαµέσου της αρκτικής οδού είναι η συντοµότερη θαλάσσια διαδροµή προκειµένου
να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πλευρά της Ρωσίας µε την πλευρά της Άπω Ανατολής. Το ρωσικό Υπουργείο
Ανάπτυξης εξετάζει διάφορους τρόπους κρατικής στήριξης (µείωση/µηδενισµός φορολογίας,
συγχρηµατοδότηση κλπ).

6. Χηµική βιοµηχανία – πολυαιθυλένιο (PE) και πολυπροπυλένιο (PP)
Η Ρωσία τείνει να καλύψει την εσωτερική ζήτηση για PE και PP µέσω ίδιας παραγωγής, προβαίνοντας στην
υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων. Η κατά κεφαλή κατανάλωση PE στη Ρωσία το 2018 ήταν 13,5 κιλά (έναντι
38 κιλών στις ΗΠΑ) ενώ για PP ήταν 8,6 κιλά (έναντι 25 κιλών στην ΕΕ). Η ρωσική στρατηγική για την
ανάπτυξη της χηµικής βιοµηχανίας εκτιµά ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση για τα εν λόγω προϊόντα θα
ανέλθει το 2030 σε 90 κιλά. Η παραγωγή PP το 2018 ανήλθε σε 1,38 εκ. τόνους µε τη συνολική ζήτηση να
διαµορφώνεται σε 1,22 εκ τόνους. Για το PE η παραγωγή ανήλθε σε 1,78 εκ. τόνους και η συνολική ζήτηση σε
1,92 εκ. τόνους. Κατά την τρέχουσα στιγµή υλοποιούνται µεγάλα επενδυτικά projects µε παραγωγική
δυναµικότητα ίση µε τον τριπλασιασµό της σηµερινής παραγωγής για PP και τον πενταπλασιασµό για PE (το
πλήρες άρθρο στην ιστοσελίδα https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=russland-faehrt-produktion-vonpolyolefinen-massiv-hoch,did=2283292.html?view=renderPdf).

7. Πώληση µεριδίου EBRD
Η ΕBRD αποφάσισε την πώληση του µεριδίου της 7,47% σε µία από τις µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής
πώλησης, στην εταιρεία επενδύσεων Severgroup LLC - Lenta, το οποίο κατείχε από 16ετίας,. Η συναλλαγή θα
πρέπει να λάβει και την έγκριση της ρωσικής αντιµονοπωλιακής Αρχής για να ολοκληρωθεί. Η ΕBRD
συνεργάστηκε µε τη Lenta το 2003 µέσω παροχής δανείου και το 2007 ως µέτοχος. Η Lenta ιδρύθηκε το 1993,
στην Αγία Πετρούπολη και αποτελεί την 3η µεγαλύτερη ρωσική αλυσίδα λιανικής, µε 245 καταστήµατα σε 88
ρωσικές πόλεις µε περίπου 46.000 εργαζόµενους και επτά κέντρα διανοµής (βλ. https://www.ebrd.com/news/2019/ebrdsells-stake-in-russian-retailer-lenta-.html).

8. Ψηφιακές τεχνολογίες στις ρωσικές επιχειρήσεις
Σύµφωνα µε µελέτη της KPMG, σε περισσότερες από 100 ρωσικές µεγάλες εταιρείες τον Ιανουάριο του 2019,
προκύπτει ότι το 63% αυτών διαθέτει πρόγραµµα ψηφιοποίησης έναντι 37% των οποίων δεν διαθέτει.
Εταιρείες µε µακρόχρονο προγραµµατισµό ψηφιοποίησης έχουν ήδη εγκεκριµένες επενδύσεις ύψους πολλών
εκ. ευρώ. Ορισµένοι τοµείς ψηφιακών τεχνολογιών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ρωσικές εταιρείες είναι big
data, artificial Intelligence, chat bots, blockchain, internet of things κλπ. Το πλήρες κείµενο είναι διαθέσιµο
στο γραφείο µας.

9. Ελληνορωσικό Επιχειρηµατικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 08-09.04.2019)
∆ιοργανώθηκε από το Ελληνο-Ρωσικό Επιµελητήριο µε σκοπό την παρακίνηση επιχειρήσεων της Βόρειας
Ελλάδας για εντονότερη δραστηριοποίηση στη ρωσική αγορά και την ενηµέρωση των ήδη
δραστηριοποιούµενων σε αυτήν επί θεµάτων τεχνικών και θεσµικών (όπως λειτουργία των τελωνείων,
πρόσβαση στις κρατικές προµήθειες, εναρµόνιση µε τις ισχύουσες πιστοποιήσεις). Χαιρετισµούς απηύθυναν ο
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Υφυπουργός Εξωτερικών κος Μπόλαρης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ρωσικού
Επιµελητηρίου, κος Μπακόλας και ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος του Επιµελητηρίου στη Θεσσαλονίκη, κος
Σκαρλάτος. Σε συνεργασία µε το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, προσκλήθηκαν από τη Ρωσία στελέχη δηµοσίων
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, µεταξύ των οποίων η Γενική Επιθεωρήτρια των Ρωσικών Τελωνείων, ο
πρόεδρος του τµήµατος Ελλάδος του Εµπορο-Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Μόσχας, κος Αναστασιάδης, , ο
πρόεδρος της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής της Μαύρης Θάλασσας, κος Victor ARCHIPOV, Ρώσοι
εκτελωνιστές και εκπρόσωποι αλυσίδων καταστηµάτων και εισαγωγικών επιχειρήσεων. Από πλευράς
Γραφείου µας, συµµετείχε ο προϊστάµενός του κος Αθανάσιος Καραπέτσας, ο οποίος έκανε παρουσίαση για
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις, η οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΑΓΟΡΑ, στο
σύνδεσµο:
http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofile&layout=edit&id=6612
0

10. Ελληνική συµµετοχή στη διεθνή έκθεση ∆οµικών Υλικών Mosbuild (Μόσχα 02-05.04.2019)
Μεταξύ 02-05.04.2019, διοργανώθηκε η ετήσια διεθνής έκθεση δοµικών υλικών Mosbuild, στην οποία
συµµετείχαν πάνω από 1.000 εταιρείες-εκθέτες. Η εν λόγω Έκθεση προσέλκυσε περί τους 80.000 κλαδικούς
επισκέπτες (+20% έναντι του 2018), µε την πλειάδα των επισκεπτών από το χώρο του χονδρικού και λιανικού
εµπορίου, των εξειδικευµένων κατασκευαστών και διακοσµητών εσωτερικού χώρου. Από ελληνικής πλευράς,
στην εν λόγω Έκθεση συµµετείχαν πέντε επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια που καταβάλλει το Γραφείο µας για
τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσική Οµοσπονδία, σας γνωρίζουµε ότι διοργανώνεται
επιχειρηµατική αποστολή, στον κλάδο των δοµικών υλικών, στα τέλη Μαΐου 2019, σε συνεργασία µε το
Enterprise Greece

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
11. Πρόβλεψη οικονοµικής ανάπτυξης 2019
Σύµφωνα µε στοιχεία της Asia Development Bank η αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα για το 2019 εκτιµάται σε 5,2%
και για το 2020 σε 5,5%. Σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία του Ουζµπεκιστάν, το ΑΕΠ κατά το πρώτο
τρίµηνο 2019 αυξήθηκε κατά 5,3% (έναντι αντίστοιχου τριµήνου 2018), µε τις υπηρεσίες να αποτελούν το
σηµαντικότερο τοµέα (αύξηση του κύκλου πωλήσεων κατά 5%). Κατά το 2018 η αύξηση του ΑΕΠ (+5,1%)
στηρίχθηκε στην αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (+18,1% έναντι του 2017) κυρίως στους τοµείς
των κατοικιών, της µεταποίησης, της ενέργειας και της εξόρυξης. Κατά το 2019 αναµένεται αύξηση των
εξαγωγών κατά 10% και κατά 12% το 2020, η οποία θα προέλθει από την αύξηση τιµών του χρυσού, τη
σταθερή ζήτηση φυσικού αερίου, την αύξηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία και τις
γειτονικές χώρες και την αύξηση της παραγωγής επεξεργασµένου βάµβακος και υφασµάτων.

12. Πώληση βιοµηχανικών χηµικών µονάδων
Σύµφωνα µε προεδρικό διάταγµα από 03.04.2019, αποφασίστηκε η πώληση µεριδίων σε έξι βιοµηχανικές
χηµικές µονάδες σε ποσοστά 51% - 100%. Πρόκειται για τη Ferganaazot (παραγωγή αµµωνίας και νιτρικών),
Samarkandkimyo, Birinchirezinotehnika Zavodi, Kungrad Soda Plant και Dekhkanabad Potash Plant. Με το
ίδιο διάταγµα εγκρίθηκε το αναπτυξιακό πρόγραµµα της χώρας για τη χηµική βιοµηχανία για την περίοδο
2019 – 2030 επενδυτικού ύψους 12,1 δις δολ. Πληροφορίες για το χηµικό κλάδο της χώρας θα βρείτε στην
ιστοσελίδα http://uzkimyosanoat.uz/
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13. Ξένες εταιρείες
Στις 01.04.2019 στο Ουζµπεκιστάν λειτουργούσαν συνολικά 8.280 εταιρείες µε ξένο κεφάλαιο (+42,4% έναντι
περυσινής περιόδου). Οι περισσότερες εταιρείες έχουν κεφάλαια από τη Ρωσία, Τουρκία, Καζακστάν, Κίνα
και Νότια Κορέα και δραστηριοποιούνται στους τοµείς της βιοµηχανίας, εµπορίου, υγείας, κοινωνικών
υπηρεσιών και πληροφορικής – επικοινωνίας.

14. Εξαγωγές χρυσού
Σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, οι ετήσιες εξαγωγές χρυσού ανέρχονται σε 70 – 80 τόνους. Για
το 2019 η Τράπεζα σχεδιάζει να πωλήσει 80 τόνους. Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2019 ο χρυσός ήταν το
σηµαντικότερο εξαγώγιµο προϊόν (29,8% επί συνόλου εξαγωγών) µε δεύτερο σηµαντικότερο προϊόν την
«ενέργεια – πετρελαϊκά προϊόντα» (18,2%) και τις υπηρεσίες (16,6%).

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
15. Απόψεις ∆ΝΤ για την οικονοµία
Ανακοινώθηκαν στις 17.04.2019 τα αποτελέσµατα της επίσκεψης του ∆ΝΤ το διάστηµα 26.03 – 09.04.2019.
Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ η ανάπτυξη σηµείωσε κάµψη εξαιτίας της µείωσης των δηµοσίων επενδύσεων και της
αυστηρής νοµοθεσίας σε θέµατα συναλλάγµατος, η οποία επέδρασε επιβαρυντικά στην κατανάλωση και στις
ιδιωτικές επενδύσεις. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών προς µία οικονοµία της αγοράς και η
βελτίωση της κατάστασης σε θέµατα ανθρώπινου κεφαλαίου είναι βασικοί παράγοντες για την οικονοµική
ανάπτυξη (απαιτούνται αλλαγές σε θέµατα ιδιωτικοποιήσεων δηµοσίων εταιρειών, ενίσχυσης του
ανταγωνισµού, καταπολέµησης της διαφθοράς κλπ). Το πλήρες κείµενο είναι προσβάσιµο στην ιστοσελίδα
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/10/pr19112-turkmenistan-imf-staff-completes-2019-articleiv-mission?cid=em-COM-123-38631
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 2019 - 2020
Έκθεση

Κλάδος

Ηµ/νιες

Ιστότοπος

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN
INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Ενέργεια

25-28.06.2019

http://en.energetika-restec.ru

CPM - COLLECTION
PREMIERE MOSCOW.
SPRING

Ένδυση

03-06.09.2019

http://cpm-moscow.com

World Food Moscow

Τρόφιµα - Ποτά

24-27.09.2019

www.world-food.ru

International Fair Leather Footwear - Fur Technology

Υφάσµατα, Ένδυση,
Υπόδηση, ∆έρµα

19-22.09.2019

www.expoleather.ru

MPIRES

Ακίνητα

04-05.10.2019

http://mpires.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

ΑΡΤΕΚΑ Moscow

Φαρµακευτικά

05-05.12.2019

www.aptekaexpo.ru

INTERPLASTICA +

Πλαστικά –
Συσκευασίες

28.01 - 31.01.2020

www.upakovkatradefair.com

INTERCHARM
Professional, St. Petersburg

Καλλυντικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020

www.intercharmspb.ru

PROD-EXPO

Τρόφιµα - Ποτά

10-14.02.2020

www.prod-expo.ru

AQUA-THERM MOSCOW

Θέρµανση - Ψύξη

11-14.02.2020

www.aquathermmoscow.ru

INGREDIENTS

Τρόφιµα και πρώτες
ύλες

18-20.02.2020

www.ingred.ru

INTOURMARKET

Τουρισµός

12-14.03.2020

www.itmexpo.ru

ΜΙΤΤ

Τουρισµός

17-19.03.2020

www.mitt.ru

MODERN BAKERY
MOSCOW

Αρτοσκευάσµατα

17-20.03.2020

http://modern-bakery.ru

INTERNATIONAL
PRIVATE LABEL SHOW –
IPLS

∆ιάφοροι κλάδοι

08-09.04.2020

www.ipls-russia.ru

UPAKOVKA
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WORLD BUILD Moscow

Κατασκευές, ∆οµικά
υλικά

31.03 – 03.04.2020

www.worldbuildmoscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάρµακα

April 2020

www.ipheb.ru

INTERFOOD St.
Petersburg

Τρόφιµα - Ποτά

16-17.04.2020

www.interfood-expo.ru

16-18.04.2020

www.interstroyexpo.com

InterStroy/WorldBuild St.
Petersburg

Κατασκευές, ∆οµικά
υλικά
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