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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
1. Συναλλαγµατική ισοτιµία
1 Ευρώ = 77,04 Ρούβλια (28.09.2018)
Ι ∆ολ = 65,83 Ρούβλια (28.09.2018)

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ρούβλι / Ευρώ από 21.09.2017 – 28.09.2018. Πηγή ΚΤΡ.

2. Οικονοµική ανάπτυξη
Ο ρώσος Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης, κ. Maxim Oreshkin, κατά τη διάρκεια του Μoscow Financial Forum
2018 (06-07.09.2018) υποστήριξε ότι η ρωσική οικονοµία αναπτύσσεται, χάριν της σταθερότητας των
µακροοικονοµικών δεικτών, του εµπορικού πλεονάσµατος και τους χαµηλού εξωτερικού χρέους. Υποστήριξε
ότι οι διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας δεν επηρεάζουν τον µελλοντικό σχεδιασµό. Σηµειώνουµε
ότι είναι η δεύτερη φορά εντός λίγων µηνών που το Υπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης αναθεωρεί τις προβλέψεις
του για το ΑΕΠ κατά το 2018 (από 1,9% σε 1,8%) και κατά το 2019 (από 1,4% σε 1,3%), για τη συναλλαγµατική
ισοτιµία έναντι του δολαρίου κατά το 2018 (από 60,8 ρούβλια σε 61,7) και κατά το 2019 (από 63,2 ρούβλια σε
63,9 ρούβλια), τις κεφαλαιακές εκροές κατά το 2018 (από 18 δις δολ. σε 41 δις δολ) και τον πληθωρισµό κατά
το 2018 (από 3,1% σε 3,4%).
Ο ρώσος Υπ. Οικονοµικών και πρώτος Αν. Πρωθυπουργός, κ. Anton Siluanov, υποστήριξε τη διατήρηση της
οικονοµικής σταθερότητας τα επόµενα χρόνια µε κύριο εργαλείο τις αλλαγές στο µοντέλο δαπανών του
∆ηµόσιου τοµέα. Τα αποθεµατικά του νέου Ταµείου Εθνικού Πλούτου θα αγγίξουν το 7% επί του ΑΕΠ στις
αρχές του 2019, καθιστώντας το έτοιµο να προβεί σε επενδυτικές δράσεις. Σηµείωσε πως αν επιβληθούν νέες
κυρώσεις στον τοµέα του δηµοσίου χρέους, τότε το ∆ηµόσιο θα στραφεί σε εγχώριους επενδυτές µέσω
δανείων σε ρούβλια, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα την τρέχουσα υψηλή ρευστότητα για να καλυφθούν τυχόν
µελλοντικά ελλείµµατα.

3. Τραπεζικός τοµέας
Σύµφωνα µε τη ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ο τοµέας έχει σχεδόν εξυγιανθεί µε 534
τράπεζες να παραµένουν ενεργές, πλησιάζοντας το στόχο των 300. Οι κρατικές τράπεζες έχουν ηγετικό ρόλο
στην αγορά αφού κρατούν το 70% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και το 73% των δανειοδοτήσεων.
Για το 2018 εκτιµάται ότι τα κέρδη θα ξεπεράσουν το 1 τρις ρούβλια.
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4. ΦΠΑ
Από 01.01.2019 ισχύει ο αυξηµένος ΦΠΑ στη Ρωσία, δηλ. 20% (από το προηγούµενο 18%), σύµφωνα µε την
αναθεώρηση του φορολογικού κώδικα (αρ. 164 παρ. 3). Η αύξηση εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 600
δις ρούβλια (7,8 δις ευρώ) στα δηµόσια ταµεία.

5. Φαρµακευτικός τοµέας – πατέντες φαρµάκων
Ανακοινώθηκε από το ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Ερευνας, η επεξεργασία νέου νόµου (τροποποίηση του
ισχύοντος Αστικού Κώδικα), σύµφωνα µε τον οποίο η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα µπορεί να εκδίδει άδειες
σε ρώσους παραγωγούς γενόσηµων φαρµάκων για εξαγωγή, χωρίς προηγούµενη λήξη πατέντας του
πρωτότυπου φαρµάκου και χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του κατόχου της πατέντας. Μέχρι στιγµής η εν λόγω
δυνατότητα παρέχονταν µόνο µε δικαστική απόφαση. Μοναδική σχετική περίπτωση, είναι η απόφαση
δικαστηρίου για χρήση της πατέντας της αµερικανικής εταιρείας American Celgene, µε σκοπό την παραγωγή
του αντι-ογκολογικού φαρµάκου revlimid, για την οποία η εταιρεία έχει κάνει έφεση. Το Ρωσικό Υπουργείο
ισχυρίζεται οτι η αλλαγη είναι συµβατή µε τον ΠΟΕ, αφού επιτρέπεται στα κράτη – µέλη να εκδίδουν άδειες
παραγωγής γενόσηµων φαρµάκων για εξαγωγή, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ώστε να εξυπηρετηθούν
χώρες των οποίων η παραγωγική δυναµικότητα είναι περιορισµένη.

6. ∆ηµόσιες προµήθειες - Οίνος
Το ρωσικό Υπ. Γεωργίας προτείνει τον περιορισµό των δηµόσιων προµηθειών σε εισαγόµενους οίνους, µε το
σκεπτικό ότι το εν λόγω προϊόν παράγεται σε επαρκείς ποσότητες στην Ευρασιατική Οικονοµική Ενωση
(Ρωσία, Λευκορωσία, Αρµενία, Καζακστάν και Κιργιστάν). Για την περίοδο µέχρι το 2025 η ρωσική
κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια για την ανάπτυξη του οινικού κλάδου, προωθώντας µέτρα για τη
δηµιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, µε στόχο την παρουσίαση του ρωσικού οίνου στο
εξωτερικό. Η Ρωσία παράγει 350 εκ. λίτρα κρασιού και 120 εκ. λίτρα αφρώδους οίνου. Το 62% της εγχώριας
κατανάλωσης αφορά ρωσικούς οίνους. Οι προµήθειες του ∆ηµοσίου σε οίνους ανέρχονται στο 0,5% της
συνολικής ετήσιας κατανάλωσης.

7. ∆ηµόσιες προµήθειες – Ιατρικές συσκευές και αναλώσιµα
Το ρωσικό υπουργείο Βιοµηχανίας και εµπορίου ετοίµασε σχέδιο νόµου για αναθεώρηση/επέκταση του
καταλόγου εισαγόµενων ιατρικών συσκευών και αναλωσίµων, τα οποία δεν µπορούν να συµµετάσχουν σε
διαγωνισµούς προµηθειών του δηµοσίου. Από το Φεβρουάριο του 2015 η ρωσική κυβέρνηση συνέταξε
κατάλογο µε 46 (τότε) ιατρικές συσκευές, οι οποίες µπορούσαν να αγοραστούν από δηµόσιους φορείς µόνο
στην περίπτωση που δεν υπήρχαν ανάλογες προσφορές από τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονοµικής
Ενωσης. Σήµερα ο κατάλογος περιλαµβάνει άνω των 100 σχετικών προϊόντων και είναι προσβάσιµος στη
ρωσική γλώσσα στην ιστοσελίδα http://static.government.ru/media/files/OftlqdeNRI4.pdf.

8. Ηλεκτρονικό εµπόριο
Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εµπόριο το 2017 αυξήθηκε κατά 24% (έναντι του 2016) ενώ το εγχώριο
ηλεκτρονικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση 8%. Το 53% των συναλλαγών του διασυνοριακού ηλεκτρονικού
εµπορίου αφορούσε συναλλαγές µε την Κίνα, το 22% µε την ΕΕ και το 12% µε τις ΗΠΑ. Κατά το 2017 µόνο το
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0,02% των 283 εκ. δεµάτων εµπορευµάτων που απεστάλησαν από το εξωτερικό προς Ρωσία είχε αξία άνω
των 200 ευρώ.

9. Μηδενισµός δασµών - πρώτες ύλες γουνοποιίας
Ανακοινώθηκε στις 07.09.2018 από τη Συµβούλιο της Ευρασιατικής Οικονοµικής Ενωσης (ΕΟΕ) ο µηδενισµός
των δασµών για τους ΚΣΟ 4301 κα 4302 (αφορούν πρώτες ύλες γουνοποιίας, κατεργασµένες γούνες και
γουνοδέρµατα) από το 3% - 5% που ήταν µέχρι σήµερα. Η απόφαση της ΕΟΕ στη ρωσική γλώσσα είναι
προσβάσιµη στην ιστοσελίδα https://docs.eaeunion.org/ruru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=%7Be1f13d1d-5914-465c-835f-2aa3762eddda%7D&w=9260b414-defe45cc-88a3-eb5c73238076&l=%7B8a412e96-924f-4b3c-8321-0d5e767e5f91%7D&EntityID=18833. Ο λόγος
λήψης της εν λόγω απόφασης σύµφωνα µε το Συµβούλιο της ΕΟΕ, είναι η ανάπτυξη και στήριξη της εγχώριας
παραγωγής προϊόντων γούνας. Η µείωση των δασµών ξεκινά 30 ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της απόφασης
και θα ισχύσει µέχρι 30.09.2020.

10. Απολογισµός ελληνικής συµµετοχής στη διεθνή έκθεση CPM
Στις 04-07.09.2018 έλαβε χώρα η διεθνής έκθεση ενδυµάτων και αξεσουάρ CPM – Collection Premier
Moscow 2018. Η ελληνική συµµετοχή διοργανώθηκε από τo Enterprise Greece µε τη συµµετοχή 12 ελληνικών
εταιρειών. Η έκθεση CPM λαµβάνει χώρα δύο φορές ανά έτος και είναι η σηµαντικότερη του είδους της.
Συνολικά 21.000 άτοµα επισκέφθηκαν τη CPM στην οποία συµµετείχαν συνολικά 1300 εταιρείες από 30
χώρες. Ταυτόχρονα έλαβε χώρα η εξειδικευµένη έκθεση υφασµάτων Salon Textile στην οποία συµµετείχε µία
ελληνική εταιρεία. Την έκθεση επισκέφθηκαν ο πρέσβυς της Ελλάδας στη Μόσχα και ο επικεφαλής του
Γραφείου ΟΕΥ στη Μόσχα. Το Γραφείο µας υποστήριξε την ελληνική συµµετοχή προσκαλώντας ρωσικές
εταιρείες να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα.

11. Απολογισµός ελληνικής συµµετοχής στη διεθνή έκθεση World Food
Στις 17- 20.09.2018 έλαβε χώρα η 27η διεθνής έκθεση τροφίµων World Food. Στη φετινή έκθεση, η οποία
κάλυπτε χώρο περίπου 53.000 τµ., συµµετείχαν 1.500 εκθέτες από 65 χώρες. Μεταξύ των εκθετών ήταν 17
περιφερειακές και οµοσπονδιακές αλυσίδες λιανικής πώλησης. Πρόκειται για τη δεύτερη µεγαλύτερη έκθεση
τροφίµων στη Ρωσία (µετά την Prodexpo). Το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας παρέσχε την υποστήριξή του στους
εκθέτες, προσκαλώντας ρωσικές εισαγωγικές εταιρείες να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα. Οι
συµµετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις επισήµαναν αφενός τη µεγάλη σηµασία της ρωσικής αγοράς λόγω του
µεγέθους της και αφετέρου τη µεγάλη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί, ώστε να µπορέσουν τα
ελληνικά προϊόντα να εισέλθουν και να εδραιωθούν σε αυτή. Συνολικά 8 ελληνικές εταιρείες και φορείς
έλαβαν µέρος.

12. Απολογισµός ελληνικής συµµετοχής στη διεθνή έκθεση PIREXPO
Από 24 - 27.09.2018 έλαβε χώρα η διεθνής έκθεση εξοπλισµού HΟRECA PIREXPO. Στη φετινή
έκθεση, η οποία κάλυπτε χώρο περίπου 45.000 τµ., συµµετείχαν 614 εκθέτες, µεταξύ των οποίων
και τρεις ελληνικές εταιρείες (Kiosidis Private Company PC, ELVIOMEX και Provil) µε 45.000
εµπορικούς επισκέπτες. Η PIREXPO αποτελείται από 4 θεµατικές ενότητες (Εστιατόρια, Καφέ,
Ξενοδοχεία και Franchising) και είναι µεγαλύτερη του είδους της στη Ρωσία µε ιστορικό 20 ετών.
Στη Ρωσία εκτιµάται ότι υφίστανται περίπου 150.000 εταιρείες catering και 7.000 ξενοδοχειακές
µονάδες. Ο κλάδος απασχολεί περίπου 3,5 εκ. άτοµα και το ετήσιο ποσοστό αύξησης του κύκλου
πωλήσεων εκτιµάται κατά µέσο όρο σε 10%.Την έκθεση επισκέφθηκε o Γενικός Σύµβουλος ΟΕΥ του
Γραφείου µας, ο οποίος και συζήτησε µε τους εκθέτες τις δυνατότητες εισόδους τους στη ρωσική
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αγορά. Το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας παρέσχε την υποστήριξή του στους εκθέτες, προσκαλώντας
ρωσικές εισαγωγικές εταιρείες να επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα.

13. Κυρώσεις
Η ΕΕ επέκτεινε στις 12.09.2018 τον κανονισµό 269/2014 σχετικά µε τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας (λόγω
της Ουκρανίας) για άλλους έξι µήνες µέχρι 15.03.2019. Τα µέτρα αφορούν πάγωµα περιουσιακών στοιχείων
και ταξιδιωτικούς περιορισµούς και αφορούν 155 άτοµα και 44 φορείς (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1230&from=EN)
Επιπλέον στις 20.09.2018 υπεγράφη εκτελεστικό διάταγµα εκ µέρους του Αµερικανού Προέδρου σχετικά µε
την πληρέστερη εφαρµογή των εν ισχύ κυρώσεων. Συγκεκριµένα δίνεται πλέον εξουσιοδότηση στον Υπ.
Οικονοµικών για λήψη των κατάλληλων µέτρων µε σκοπό τη διασφάλιση εφαρµογής της υφιστάµενης
νοµοθεσίας. Ο Αµερικάνος Υπ. Εξωτερικών πρόσθεσε 33 φυσικά και νοµικά πρόσωπα στον κατάλογο αυτών
που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων ενώ για πρώτη φορά επιβλήθηκαν κυρώσεις σε κατά τρίτου κράτους
(κινεζική κρατική Equipment Development Department) εξαιτίας της αγοράς ρωσικών µαχητικών
αεροσκαφών και πυραύλων. Οι κυρώσεις αφορούν δέσµευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση
συναλλαγών στο αµερικανικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Στις 26.09.2018 συµπεριλήφθηκαν άλλες 12 ρωσικές εταιρείες στον αµερικανικό κατάλογο κυρώσεων, οι
οποίες όλες έχουν σχέση µε τον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας, εκ µέρους του αµερικάνικου υπουργείου
Εµπορίου. Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο µέτρων εντός µίας εβδοµάδας. Βλέπε σχετικά
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/26/2018-20954/addition-of-certain-entities-to-theentity-list-revision-of-an-entry-on-the-entity-list-and-removal

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
14. Οικονοµία
Σύµφωνα µε την ουζµπεκική στατιστική υπηρεσία, στις 01.07.2018 ο πληθυσµός ανήλθε σε 32,9 εκ. άτοµα, ο
µέσος µηνιαίος µισθός ανήλθε σε 200 δολ., το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9% έναντι εξαµήνου 2017, ό όγκος
εµπορίου διαµορφώθηκε σε 17,7 δις δολ. οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 70%, ο όγκος
εµπορίου µε τις χώρες της Κεντρικής Ασίας αυξήθηκε κατά 46% και ανήλθε σε 1,86 δις δολ. Τον Ιούνιο του
2018 τα αποθέµατα χρυσού και συναλλάγµατος της χώρας ανήλθαν σε 463,1 εκ .δολ. Το οκτάµηνο 2018 ο
πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 6,2% µε τις τιµές των τροφίµων να σηµειώνουν αύξηση (για τα πουλερικά και
ψάρια +32,9% και για τα λαχανικά +10,6%).

15. Βιοµηχανία υφασµάτων
Υλοποιείται πρόγραµµα εκµοντερνισµού της εγχώριας βιοµηχανίας υφασµάτων την περίοδο 2018 – 2021, µε
σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας - εξαγωγών και την διαφοροποίηση της παραγωγής
συνολικού επενδυτικού ύψους 2,5 δις δολ . Στα πλαίσια του προγράµµατος περιλαµβάνεται ο τερµατισµός της
εξαγωγής ινών βαµβακιού µέχρι το 2025, µε σκοπό την εξολοκλήρου εγχώρια επεξεργασία του. Για το 2018
εκτιµάται ότι η εγχώρια βιοµηχανία θα επεξεργαστεί 520.000 τόνους.
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16. Πράσινος φόρος
Στις 13.09.2018, η κρατική επιτροπή οικολογίας και περιβάλλοντος πρότεινε την επιβολή πράσινης
φορολογίας από το 2019 για ορισµένες κατηγορίες εισαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων που βλάπτουν το
περιβάλλον όπως λάδια µηχανής, λάστιχα οχηµάτων, µπαταρίες, υλικά συσκευασίας, πλαστικά κλπ.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
17. Οικονοµικά στοιχεία εξαµήνου 2018
Κατά το πρώτο εξάµηνο 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% (έναντι εξαµήνου 2017) κυρίως λόγω της ισχυρής
ζήτησης από το εξωτερικό, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,8%, το εξωτερικό εµπόριο κατά 22,3%
(διαµορφούµενο σε 33,1 δις δολ.) µε τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 21,9% και τις εισαγωγές κατά 22,7%.
Ιδιαίτερα το εξωτερικό εµπόριο µε την ΕΕ αυξήθηκε κατά 37,6%. Ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 4,1% και
η ανεργία σε 4,7%. Κατά το 2018 εκτιµάται ότι οι αποπληρωµές εξωτερικού χρέους θα ανέλθουν σε 3,7 δις
δολ. ενώ για όλη την περίοδο 2019-2025 θα ανέλθουν σε 19,1 δις δολ. Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η αύξηση του ΑΕΠ
εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει το 3%. Τέλος η λευκορωσική κυβέρνηση αναθεώρησε προς το κάτω την
εκτίµησή της για την αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2019 από 4,5% σε 2,1%, λαµβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες
αλλαγές στο εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον (µείωση της τιµής ανά βαρέλι πετρελαίου από 70 δολ. σε 65
δολ., αλλαγή φορολογίας στη Ρωσία, σύµφωνα µε την οποία σταδιακά καταργείται η φορολόγηση στις
εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από 30% σε 0% την περίοδο 2019- 2024 και αντικαθίσταται
από τη φορολογία εξόρυξης πετρελαίου).

18. Συναλλαγµατική πολιτική
Με προεδρική απόφαση (Νο. 301 από 31.07.2018) καταργήθηκε η υποχρέωση µετατροπής των
συναλλαγµατικών εσόδων από εξαγωγές σε εθνικό νόµισµα, για τα νοµικά πρόσωπα και τις ατοµικές
επιχειρήσεις. Η απόφαση εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας για απελευθέρωση της αγοράς
συναλλάγµατος και υποστήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

19. Νέο οικονοµικό πρόγραµµα - Πληθωρισµός
Η λευκορωσική κυβέρνηση υιοθέτησε νέο οικονοµικό πρόγραµµα µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και την
µείωση του πληθωρισµού, µε µέτρα µείωσης του ρυθµού αύξησης των τιµών που καθορίζονται από το Κράτος,
ενίσχυσης του ανταγωνισµού, µείωσης µονοπωλιακής δραστηριότητας και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της
κεντρικής Τράπεζας για τη λήψη µέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την εθνική στατιστική
υπηρεσία, ο πληθωρισµός το 2017 διαµορφώθηκε σε 4,6% και το 2016 σε 10,6%. Για το 2018 η εκτίµηση της
κυβέρνησης ανέρχεται σε πληθωρισµό άνω του 6%.

20.

Απελευθέρωση βίζας

Από 27.07.2018 ισχύει νοµοθεσία (προεδρική απόφαση Νο. 295 από 24.07.2018) περί εισόδου στη
Λευκορωσία άνευ βίζας, για παραµονή µέχρι 30 ηµέρες για τους υπηκόους 74 χωρών (µεταξύ των οποίων και
η ΕΕ) µε σηµεία εισόδου και εξόδου το διεθνές αεροδρόµιο του Μινσκ, για ιδιωτικά, επιχειρηµατικά και
τουριστικά ταξίδια.
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21. Ιδιωτικοποιήσεις
Η Eθνική Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων της Λευκορωσίας
(http://www.investinbelarus.by/en/privatization-opportunities/) ανακοίνωσε την ιδιωτικοποίηση τεσσάρων
κρατικών λευκορωσικών εταιρειών : της 8Μarta (µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης και αξεσουάρ),
της Lenta (µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής εξειδικευµένων υφασµάτων), της Lakokraska
(σηµαντικός παραγωγός χρωµάτων µε µερίδιο αγοράς 27%) και της Κrion (µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων µε µερίδιο αγοράς 60%).

22. Περιφερειακή ανισότητα
Σύµφωνα µε έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας η ανισότητα µεταξύ των λευκορωσικών περιφερειών
κατατάσσει τη χώρα στην τρίτη υψηλότερη θέση µεταξύ των χωρών της Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας. Η
κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών µεταξύ των πλουσιότερων και φτωχότερων λευκορωσικών
περιοχών ανέρχεται στα 2/3 της µέσης κατανάλωσης. Βασικός λόγος της εν λόγω κατάστασης είναι ότι στις
φτωχότερες περιοχές της χώρας παρουσιάζονται πολύ λίγες ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης. Η έκθεση
προτείνει τη λήψη µέτρων υποστήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης, των µεταφορικών υποδοµών και την
εισοδηµατική υποστήριξη των ατόµων µε χαµηλά εισοδήµατα. Το πλήρες κείµενο διαθέσιµο στην ιστοσελίδα
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/21/in-belarus-inequality-between-regionsrequires-new-policy-approach-says-world-bank-report.
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 2018-2019
Έκθεση

Κλάδος

Ηµ/νιες

Ιστότοπος

World Food Moscow

Τρόφιµα - Ποτά

17-20.09.2018

www.world-food.ru

International Fair Leather Footwear - Fur Technology

Υφάσµατα, Ένδυση,
Υπόδηση, ∆έρµα

18-21.09.2018

www.expoleather.ru

PCV EXPO Moscow

Αντλίες, συµπιεστές,
βαλβίδες

23-25.10.2018

www.pcvexpo.ru

INTERCHARM
Professional, Moscow

Καλλυντικά

24-27.10.2018

www.intercharm.ru

MPIRES

Ακίνητα

26-27.10.2018

http://mpires.ru

ΑΡΤΕΚΑ Moscow

Φαρµακευτικά

03-06.12.2018

www.aptekaexpo.ru

INTERPLASTICA +

Πλαστικά –
Συσκευασίες

29.01 - 01.02.2019

www.upakovka-tradefair.com

JUNWEX ST.
PETERSBURG

Κόσµηµα

Ιαν. – Φεβ. 2019

www.junwex-spb.ru

INTERCHARM
Professional, St. Petersburg

Καλλυντικά

07-09.02.2019

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.aquatherm-moscow.ru

CPM - COLLECTION
PREMIERE MOSCOW.
SPRING

Ένδυση

Φεβ. 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

Μάρ. 2019

http://mpires.ru

MOSCOW
INTERNATIONAL
FURNITURE SHOW -

Έπιπλα

Απρ. 2019

www.mmms-expo.ru

UPAKOVKA
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MIFS
WORLD BUILD Moscow

Κατασκευές, ∆οµικά
υλικά

02-05.04.2019

www.worldbuild-moscow.ru

IPhEB & CPhI Russia

Φάρµακα

Απρ. 2019

www.ipheb.ru

INTERFOOD St.
Petersburg

Τρόφιµα - Ποτά

17-19.04.2019

www.interfood-expo.ru

InterStroy/WorldBuild St.
Petersburg

Κατασκευές, ∆οµικά
υλικά

18-20.04.2019

www.interstroyexpo.com

AQUA-THERM St.
Petersburg

Θέρµανση - Ψύξη

18-20.04.2019

www.aquatherm-spb.com

INTERCHARM
Professional, Moscow

Καλλυντικά

Απρ. 2019

www.intercharm.ru

ENERGETIKA &
ELEKTROTECHNIKA –
RUSSIAN
INTERNATIONAL
ENERGY FORUM

Ενέργεια

Απρ. 2019

http://en.energetika-restec.ru
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