
 
1 

16.01.2018 

 
Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 Ευρώ = 68,8 Ρούβλια (16.01.2018) 
Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο 
διάστημα 01.06.2017 – 16.01.2018: 

 
 
ΑΕΠ 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικής 
Ανάπτυξης, το ρωσικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε, 
αναπάντεχα, κατά 0,3% τον Νοέμβριο του 2017, 
κυρίως λόγω της μείωσης της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 3,6%. Η τελευταία αποδόθηκε, 
με τη σειρά της, στη μειωμένη ζήτηση για φυσικό 
αέριο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, λόγω των 
σχετικά υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα, το 
υπουργείο αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για το 
σύνολο του 2017, δηλώνοντας ότι το ΑΕΠ 
μεγεθύνθηκε κατά 1,4-1,8%, ενώ σε προηγούμενες 
ανακοινώσεις γινόταν λόγος για μεγέθυνση 2,2%. 
Για το 2018 αναμένεται μεγέθυνση 2%. 
 
Προβλέψεις Παγκόσμιας Τράπεζας και ΔΝΤ 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, που περιέχονται στην 
έκθεση “Broad-Based Upturn, but for How Long?” 
(9/1), το ρωσικό ΑΕΠ αναμένεται «να 
σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 1,8% στο 
διάστημα 2018-2020». Στις δικές του προβλέψεις, 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει λόγο για 

μεγέθυνση 1,8% το 2017 και 1,6% το 2018. 
[TASS] 
 
Αποθεματικό Ταμείο 
Η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον 
Δεκέμβριο του 2017 τους τελευταίους πόρους του 
Αποθεματικού Ταμείου (1 τρισ. Ρούβλια) για τη 
χρηματοδότηση του ελλείμματος του 
Προϋπολογισμού της ίδιας χρονιάς. Το εν λόγω 
Ταμείο θα πάψει να υφίσταται από 01.02.2018. Το 
Ταμείο Εθνικού Πλούτου 
(http://old.minfin.ru/en/nationalwealthfund), κρατικό 
επενδυτικό ταμείο, διέθετε 3,75 τρισ. Ρούβλια την 
01.01.2018. [RBK] 
 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα 
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ) 
γνωστοποίησε τη διάρθρωση των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων της κατά 
περιουσιακό στοιχείο το 2017: 46% Δολάρια ΗΠΑ, 
25% Ευρώ, 16% Χρυσός, 8% Στερλίνες, 4% Άλλα 
νομίσματα. Η συνολική αξία των διαθεσίμων της 
ΚΤΡ ήταν $ 432,74 δισ. την 01.01.2018. Εν τω 
μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να 
αγοράσει ποσότητα ρεκόρ συναλλάγματος, 
διαθέτοντας περίπου 257,1 δισ. Ρούβλια, στο 
διάστημα 15.01.2018 – 06.02.2018, έναντι 204 δισ. 
Ρουβλίων τον Δεκέμβριο του 2017. Η αύξηση 
αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου 
($ 63,6 / βαρέλι αργού Ουραλίων τον Δεκέμβριο 
του 2017 έναντι μέσης τιμής $ 53,03 στο σύνολο 
του 2017). [NG, RBK] 
 
Δηλώσεις Προέδρου Πούτιν για την κατάσταση 
της οικονομίας 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Β. 
Πούτιν, δήλωσε (11/1) ότι η οικονομία χρειάζεται 
να διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξής της, 
που είναι 1,6% στο σύνολο και 2,5% στον 
γεωργικό κλάδο. Ο κ. Πούτιν προσέθεσε ότι η αξία 
του δημοσιονομικού ελλείμματος (του 2017) 
αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ, από 3% το 2016, 
και ότι ο πληθωρισμός, που είναι 2,5%, είναι ο 
χαμηλότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της 
χώρας. Κατά τον Ρώσο Πρόεδρο, αυτά τα 
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στοιχεία, σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία του 
ποσοστού ανεργίας και την αύξηση των άμεσων 
επενδύσεων, δείχνουν ότι οι βάσεις της οικονομίας 
είναι καλές, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν 
περιθώρια επανάπαυσης. [TASS] 
 

Εξωτερικός Τομέας 
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ρωσίας κατά το 
διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, η αξία 
των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσική 
Ομοσπονδία αυξήθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ανερχόμενη στα 
197,1 εκ. Ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, η αξία των 
εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 30,5%, 
ανερχόμενη στα 2,82 δισ. Ευρώ. Ο όγκος 
εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 
29,2%, διαμορφούμενος στα 3,02 δισ. Ευρώ. Το 
διμερές ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό σε βάρος 
της χώρας μας και διευρύνθηκε στα 2,63 δισ. 
Ευρώ. Οι εξαγωγές στη Ρωσία αποτελούν το 0,8% 
του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ποσοστό 
αμετάβλητο σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2016. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία 
αποτελούν το 6,9% του συνόλου των ελληνικών 
εισαγωγών, έναντι 6,1% στο διάστημα Ιανουαρίου- 
Οκτωβρίου 2016. 
 
Εισαγωγές Ρωσίας 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 
Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι ρωσικές εισαγωγές 
από χώρες εκτός Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών αυξήθηκαν κατά 24,3% το 2017, 
ανερχόμενες στα $ 202,3 δισ.. 
 
Μεταφορά εμπορευμάτων από Ουκρανία προς 
Καζακστάν και Κιργιζία μέσω Ρωσίας 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Vladimir 
Putin, υπέγραψε διάταγμα για την παράταση της 
ισχύος της απαγόρευσης της μεταφοράς 
εμπορευμάτων από Ουκρανία προς Καζακστάν 
και Κιργιζία μέσω της ρωσικής επικράτειας έως τις 
30.06.2018. Η απαγόρευση, που τέθηκε αρχικά σε 
ισχύ την 01.01.2016, επρόκειτο να λήξει στις 
31.12.2017. Η απόφαση αφορά αγαθά στα οποία 
επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός (>0) και αγαθά 
που εμπίπτουν στο ρωσικό εμπάργκο (κυρίως 
αγροδιατροφικά προϊόντα). [RIA] 
 
Ρωσικές αντιδράσεις στην προοπτική 
επιβολής ευρωπαϊκών «κυρώσεων» στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ, για μη συμμόρφωση της 
Ρωσίας με εντολή άρσης εισαγωγικών 
περιορισμών  
Σε συνέχεια της υποβολής αιτήματος της ΕΕ για τη 
χορήγηση εξουσιοδότησης του Οργάνου Επίλυσης 

Διαφορών (DSB: Dispute Settlement Body) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την 
αναστολή «παραχωρήσεων και άλλων 
υποχρεώσεων» έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
στον τομέα του εμπορίου αγαθών, στο πλαίσιο 
των κανόνων του ΠΟΕ, καταγράφηκαν αντιδράσεις 
της ρωσικής πλευράς. Σημειώνεται ότι η ΕΕ, 
διαμαρτυρόμενη για τη μη συμμόρφωση της 
Ρωσίας με απόφαση-εντολή του ΠΟΕ για την άρση 
περιορισμών στην εισαγωγή ζωντανών χοίρων και 
χοιρινού κρέατος, ζητά να εγκριθεί η εκ μέρους της 
επιβολή «αντισταθμιστικών» κυρώσεων της τάξης 
των € 1,39 δισ. κατ’ έτος (+ ετήσια προσαύξηση 
15%). Το ιστορικό της υπόθεσης εκτίθεται εν 
συντομία σε δημοσίευμα της 5ης τ.μ. του 
ιστοτόπου Politico: www.politico.eu/article/russia-
sanctions-europe-trade-eu-takes-billion-euro-battle. 
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA 
Novosti (8/1), ο α΄ αντιπρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
(ρωσική Άνω Βουλή), S. Kalashnikov, δήλωσε ότι 
η χώρα μπορεί να επιλέξει τον περιορισμό της 
συμμετοχής της στον ΠΟΕ, εξετάζοντας ακόμη και 
το ενδεχόμενο της απόσυρσής της από αυτόν, εάν 
ικανοποιηθούν οι αξιώσεις της ΕΕ. Ο κ. 
Kalashnikov προσέθεσε ότι πρώτη η ΕΕ 
παραβίασε τους κανόνες του διεθνούς οργανισμού 
με τη λήψη περιοριστικών μέτρων σε βάρος της 
Ρωσίας. Δύο άλλοι Ρώσοι Γερουσιαστές, οι κ.κ. V. 
Jabarov και K. Kosachev, επεσήμαναν ότι οι 
ρωσικές επιχειρήσεις έχουν πληγεί ασύμμετρα 
από τον περιορισμό της πρόσβασής τους στις 
χρηματοοικονομικές αγορές και εξέφρασαν την 
άποψη ότι η συμμετοχή της χώρας στον ΠΟΕ έχει 
φέρει μόνο προβλήματα και «πλήρη ανασφάλεια 
έναντι της πολιτικής των κυρώσεων» ΗΠΑ και ΕΕ. 
Ο κ. Jabarov παρατήρησε ότι η ρ/ πλευρά θα 
πρέπει να αρνηθεί την εφαρμογή τυχόν αρνητικής 
– για την ίδια – απόφασης του DSB, διότι μια 
τέτοια απόφαση θα είναι παράνομη. Στο ίδιο κλίμα, 
ο βουλευτής A. Morozov, μέλος της Επιτροπής 
Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, 
παρατήρησε ότι η χώρα κατάφερε να αυξήσει την 
εγχώρια παραγωγή χοιρινού κρέατος κατά τη 
διάρκεια της ισχύος των περιορισμών εισαγωγής 
(2014-2017), έτσι ώστε η σημερινή συζήτηση να 
γίνεται καθυστερημένα και να στερείται νοήματος. 
Τοποθετούμενος επί του ίδιου ζητήματος, ο κ. V. 
Vanin, νομικός με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς 
δικαίου, τόνισε ότι ενδεχόμενη απόφαση του ΠΟΕ 
σε βάρος της Ρωσίας θα ανοίξει τον δρόμο για 
υποβολή παρόμοιου ρωσικού αιτήματος 
καταβολής αποζημίωσης για τις πολύ μεγαλύτερες 
απώλειες που έχει υποστεί η ρ/ οικονομία εξαιτίας 
των δυτικών κυρώσεων. Στις 8/1, το ρωσικό 
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε 
τις κατηγορίες της ΕΕ αβάσιμες, τόνισε ότι οι 
εκπρόσωποι της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον 
ΠΟΕ εξέφρασαν την κατηγορηματική διαφωνία 
τους με τη θέση της ΕΕ σε συνάντηση του 
DSB/ΠΟΕ στις 3 τ.μ. και διευκρίνισε ότι δεν 
εξετάζεται το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον 

http://www.politico.eu/article/russia-sanctions-europe-trade-eu-takes-billion-euro-battle
http://www.politico.eu/article/russia-sanctions-europe-trade-eu-takes-billion-euro-battle
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ΠΟΕ. Σύμφωνα με το Reuters, η ρωσική πλευρά 
φαίνεται αποφασισμένη να ενεργήσει με όλα τα 
νόμιμα μέσα προκειμένου να εμποδίσει την 
ευόδωση των σχεδίων της ΕΕ. Στις 9/1 έγινε 
γνωστό ότι η Ρωσία θα επιδιώξει τη σύγκληση 
συνεδρίασης επιτροπής εμπειρογνωμόνων (expert 
panel) μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, με την ελπίδα ότι 
η εν λόγω επιτροπή θα διαπιστώσει ότι η χώρα 
έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του ΠΟΕ για 
άρση των περιορισμών εισαγωγής χοιρινού 
κρέατος και η διαμάχη με την ΕΕ θα τερματιστεί. 
 
Εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Κίνας 
Ο όγκος εμπορίου Ρωσίας-Κίνας αυξήθηκε κατά 
20,8% το 2017, ανερχόμενος στα $ 84 δισ.. 
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία των κινεζικών 
τελωνείων, η αξία των κινεζικών εξαγωγών στη 
Ρωσία ανήλθε στα $ 42,88 δισ. (+14,8%), ενώ η 
αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε στα $ 
41,2 δισ. (+27,7%). [TASS] 
 
Αεροπορική σύνδεση Μόσχας-Καΐρου 
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Vladimir 
Putin, υπέγραψε απόφαση (4/1) για την 
αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης 
Μόσχας-Καΐρου από 02.01.2018. Στην πράξη, οι 
πτήσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών αναμένεται 
να ξεκινήσουν εκ νέου τον Φεβρουάριο (η Egypt 
Air σχεδιάζει την πραγματοποίηση τριών πτήσεων 
εβδομαδιαίως), ενώ τα δρομολόγια από ρωσικά 
αεροδρόμια προς τα δημοφιλή αιγυπτιακά θέρετρα 
Σαρμ ελ Σέιχ και Χουργκάντα μπορούν να 
ξαναρχίσουν το νωρίτερο τον Απρίλιο τ.έ.. Η 
Ρωσία διέκοψε όλες τις πτήσεις από/προς Αίγυπτο 
το 2015, μετά από τη συντριβή αεροσκάφους της 
ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Kogalymavia στη 
Χερσόνησο του Σινά στις 31.10.2015. Στο 
δυστύχημα, που αποδόθηκε σε τρομοκρατική 
ενέργεια, έχασαν τη ζωή τους 224 άνθρωποι. 
[TASS, Reuters] 
 

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 
 
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων αμυντικής 
βιομηχανίας 
Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Ηχώ της 
Μόσχας» (3/1), η Alfa-Bank (https://alfabank.ru), 
μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της χώρας, 
ενημέρωσε ρωσικές επιχειρήσεις του κλάδου της 
αμυντικής βιομηχανίας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει 
να τις εξυπηρετεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 
πρώτος αντιπρόεδρος της τράπεζας εξήγησε στις 
επιχειρήσεις ότι η κίνηση αυτή, που θα 
ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου, αποσκοπεί στη 
θωράκιση της Alfa-Bank έναντι κινδύνων που 
σχετίζονται με τη συνεργασία της με επιχειρήσεις 
στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη 
Δύση, μεταξύ αυτών αρκετές της αμυντικής 

βιομηχανίας. Πριν από μερικές εβδομάδες, άλλα 
δημοσιεύματα αναφέρονταν σε φημολογούμενες 
προθέσεις της ρωσικής κυβέρνησης να 
δημιουργήσει τράπεζα που θα αναλάβει τη 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων του 
προαναφερθέντος τομέα. Κατά την εφημερίδα 
Kommersant, μια τέτοια τράπεζα θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί στηριζόμενη στην Russian Financial 
Corporation (RFK), που ανήκει σε ποσοστό 100% 
στη Rosoboronexport (http://roe.ru/eng). 
 
Απλοποίηση εξαγωγικών διαδικασιών 
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας γνωστοποίησε ότι 
από 01.03.2018 θα προχωρήσει στην άρση της 
υποχρέωσης υποβολής ορισμένων 
δικαιολογητικών που ζητούνται σήμερα από τους 
Ρώσους εξαγωγείς που συναλλάσσονται σε ξένο 
νόμισμα. Με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από 
1ης Μαρτίου, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται 
από τους συναλλασσομένους στις εμπορικές 
τράπεζες. 
 
Προοπτική χαρακτηρισμού συσκευών 
πλοήγησης κινεζικής κατασκευής ως 
«εγχώριας προέλευσης» 
Η μη εμπορική σύμπραξη GLONASS 
(http://en.glonassunion.ru) έχει προετοιμάσει 
κείμενο το οποίο τροποποιεί κυβερνητική 
απόφαση (της 17.07.2015) που θέτει κριτήρια 
κατηγοριοποίησης βιομηχανικών προϊόντων. 
Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, που είναι 
αρκετά πιθανό να υιοθετηθούν, εξοπλισμός 
πλοήγησης (συσκευές GPS) που παράγεται στο 
εξωτερικό αλλά χρησιμοποιεί ρωσικό λογισμικό θα 
αναγνωρίζεται στο εξής ως ρωσικής προέλευσης. 
Σήμερα, ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ως «εγχώριας» ή 
«αλλοδαπής προέλευσης» γίνεται με βάση τη 
χώρα κατασκευής των μερών του. Οι ρωσικής 
κατασκευής συσκευές GPS είναι κατά μέσο όρο 
36% ακριβότερες από τις εισαγόμενες, που 
προέρχονται κυρίως από την Κίνα. Για αυτόν τον 
λόγο, το μερίδιο των ρωσικών συσκευών στην 
εγχώρια αγορά ήταν σχεδόν μηδενικό το 2016, 
ενώ η αγορά είχε μεγεθυνθεί κατά 43 φορές στο 
διάστημα 2010-2016. Σημειώνεται ότι προϊόντα με 
την ένδειξη “Made in Russia” έχουν πλεονέκτημα 
στο πλαίσιο της διεκδίκησης προμηθειών του 
ρωσικού Δημοσίου. [Izvestia] 
 
Εξαγωγές σιδηροδρομικού υλικού 
Στη διάρκεια επίσκεψής του (10/1) στο εργοστάσιο 
παραγωγής σιδηροδρομικού υλικού της Tver 
Carriage Works (TVZ: www.tvz.ru), θυγατρικής της 
μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας του κλάδου 
κατασκευής υλικού μεταφορών Transmashholding 
(www.tmholding.ru), ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Β. Πούτιν, δήλωσε ότι η χώρα έχει 
τη δυνατότητα να διευκολύνει την αγορά ρωσικών 

https://alfabank.ru/
http://roe.ru/eng
http://en.glonassunion.ru/
http://www.tvz.ru/
http://www.tmholding.ru/
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αμαξοστοιχιών (τραίνα και τραμ) από 
ενδιαφερομένους στο εξωτερικό, μέσω της 
χορήγησης σχετικών δανείων στους εν λόγω 
υποψήφιους αγοραστές. Το εργοστάσιο που 
επισκέφθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος είναι ο κύριος 
προμηθευτής των Ρωσικών Σιδηροδρόμων (JSC 
RZD: http://eng.rzd.ru) και εξάγει προϊόντα σε 
Λιθουανία, Λετονία, Μογγολία, Φινλανδία, 
Βουλγαρία, Πολωνία και Σερβία. [Interfax] 
 
Παρουσία Volkswagen στη Ρωσία 
Οι πωλήσεις της Volkswagen στη Ρωσία έφτασαν 
τα 89.600 αυτοκίνητα το 2017 (+20,5%). Τα πιο 
δημοφιλή μοντέλα ήταν το Polo (48.600) και το 
Tiguan (27.700), που κατασκευάζονται στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στην Καλούγκα, όπου 
συναρμολογείται και το Skoda Rapid. Η 
Volkswagen διαθέτει ακόμη ένα εργοστάσιο στο 
Νίζνι Νόβγκοροντ, το οποίο επικεντρώνεται στην 
παραγωγή οχημάτων των σειρών Skoda Yeti, 
Volkswagen Jetta και Skoda Octavia. [TASS] 
 
Sberbank 
Η μεγαλύτερη ρωσική (κρατική) τράπεζα, 
Sberbank, γνωστοποίησε ότι το 2017 είχε καθαρό 
κέρδος 674,12 δισ. Ρούβλια (+35%) και χορήγησε 
δάνεια αξίας 13,5 δισ. Ρουβλίων (+27%). Η 
Sberbank φαίνεται ότι παραμένει σταθερός 
πυλώνας του ρωσικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, στο οποίο καταγράφηκαν 
προβλήματα ρευστότητας τριών ευμεγέθων 
τραπεζών στη διάρκεια του 2017. Υπενθυμίζεται 
ότι πέρυσι διασώθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα 
της Ρωσίας οι Otkritie, B&N και Promsvyazbank. 
 
Συγκομιδή σιτηρών 
Το ρωσικό Υπουργείο Γεωργίας γνωστοποίησε ότι 
η συγκομιδή σιτηρών του 2017 ήταν της τάξης των 
134,1 εκ. τόνων (+11,2%). Μολονότι τα στοιχεία 
είναι προσωρινά, φαίνεται ότι η περυσινή 
παραγωγή έσπασε το ρεκόρ της σοβιετικής 
παραγωγής του 1978 (127 εκ. τόνοι). [TASS] 
 
Ρωσικές αεροπορικές εταιρείες: επιβατική 
κίνηση 2017 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Αερομεταφορών, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες 
μετέφεραν 105 εκ. επιβάτες το 2017 (+18,6%). Εξ 
αυτών, 32,8 εκ. (+13,3%) χρησιμοποίησαν την 
Aeroflot (www.aeroflot.ru), 11,1 εκ. (+37,7%) τη 
Rossiya (www.rossiya-airlines.com), 9,9 εκ. 
(+4,9%) την S7 (www.s7.ru), 7,9 εκ. (+23,7%) την 
Ural Airlines (www.uralairlines.com) και 7,3 εκ. 
(+9,6%) την UTair (www.utair.ru). [TASS] 
 
Gaidar Forum 
Στις 16-18 Ιανουαρίου 2018 λαμβάνει χώρα στη 
Μόσχα το Gaidar Forum (http://en.gaidarforum.ru), 

με τη συμμετοχή πολιτικών, επιστημόνων, 
δημοσίων λειτουργών και επιχειρηματιών από τη 
Ρωσία και το εξωτερικό. Το Forum, που 
προβάλλεται δημόσια ως «Ρωσικό Νταβός», 
παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στους τομείς της 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ανάπτυξης 
και της βελτίωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Εξετάζει, επίσης, τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της συμμετοχής 
της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία.  
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 
Εξαγωγές Gazprom 
Ο Alexey Miller, Διευθύνων Σύμβουλος του 
ενεργειακού κολοσσού Gazprom 
(www.gazprom.com), που ελέγχεται από το 
ρωσικό Δημόσιο, ανακοίνωσε στις 3 τ.μ. ότι το 
2017 η εταιρεία αύξησε την παραγωγή φυσικού 
αερίου στα 472 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
(bcm), δηλαδή κατά 12,4%, και τις εξαγωγές της 
στις χώρες εκτός Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών (ΚΑΚ) στην ποσότητα-ρεκόρ των 193,9 
bcm (+8,1%). Πέραν αυτών, η επιχείρηση 
δημοσιοποίησε στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές 
με (δώδεκα) ευρωπαϊκές χώρες που αύξησαν τις 
εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. 
Σημαντικότερος πελάτης της Gazprom παραμένει 
η Γερμανία, η οποία εισήγαγε πέρυσι 53,4 bcm, 
έναντι 49,8 bcm το 2016 και 45,3 το 2015. 
Μολονότι δεν δόθηκαν στοιχεία για όλες τις χώρες 
για το 2017, στους σημαντικότερους πελάτες της 
Gazprom στην Ευρώπη συγκαταλέγονται ακόμη η 
Τουρκία με 29 bcm το 2017 (24,8 το 2016 και 27 
το 2015), η Ιταλία με 24,7 bcm το 2016 (24,4 το 
2015), το Ηνωμένο Βασίλειο με 17,9 bcm το 2016 
(11,1 το 2015), η Γαλλία με 12,3 bcm το 2017 
(11,5 το 2016 και 9,7 το 2015), η Πολωνία με 11,1 
bcm το 2016 (8,9 το 2015), η Αυστρία με 8,5 bcm 
το 2017 (6,1 το 2016 και 4,4 το 2015) και η 
Ουγγαρία με 6,9 bcm το 2017 (5,5 το 2016 και 5,9 
το 2015). Ως προς τη μεταφορά ρωσικού φυσικού 
αερίου στην Ευρώπη, κατά τον κ. Miller, τα 
στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο υφιστάμενος αγωγός 
Nord Stream δεν δύναται πλέον να καλύψει την 
αυξημένη ζήτηση, στην οποία επιθυμεί να 
ανταποκριθεί η εταιρεία. Ως εκ τούτου, τα ίδια 
στοιχεία συνηγορούν υπέρ της ολοκλήρωσης και 
χρησιμοποίησης του σχεδιαζόμενου αγωγού Nord 
Stream 2 (για τον οποίο υπάρχουν, ως γνωστόν, 
αντιδράσεις κ-μ της ΕΕ), μέσω του οποίου ο 
εφοδιασμός των ευρωπαϊκών κρατών θα είναι 
κατά 20% οικονομικότερος σε σύγκριση με την 
όδευση μέσω Ουκρανίας. Σχολιάζοντας τις 
ανακοινώσεις της Gazprom, ο αναλυτής της Fitch 
Dmitry Marinchenko, σε δηλώσεις του στην 
εφημερίδα “Vedomosti”, παρατήρησε ότι, αν και 
δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη και οριστικά στοιχεία 
για το 2017, το μερίδιο της Gazprom στην 
ευρωπαϊκή αγορά είναι πιθανό να έμεινε 

http://eng.rzd.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.rossiya-airlines.com/
http://www.s7.ru/
http://www.uralairlines.com/
http://www.utair.ru/
http://en.gaidarforum.ru)/
http://www.gazprom.com/
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αμετάβλητο (σχεδόν 34%) ή να αυξήθηκε ελάχιστα 
σε σχέση με το 2016. Επιπλέον, σημείωσε ότι 
αύξηση στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου 
καταγράφηκε πρωτίστως στις χώρες που 
προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από τους 
σχεδιαζόμενους αγωγούς Nord Stream 2 και 
Turkish Stream. Ο ίδιος αναλυτής σημείωσε ότι η 
πολιτική τιμών της ρωσικής εταιρείας υπήρξε 
πιθανότατα πιο ευέλικτη έναντι των συγκεκριμένων 
χωρών. Αρκετοί αναλυτές αναμένουν μικρή 
συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της Gazprom 
στην Ευρώπη κατά το τρέχον έτος, υπό το φως 
της αύξησης των προμηθειών αμερικανικού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. [TASS, 
Vedomosti] 
 
Πώληση ρωσικού LNG στις ΗΠΑ; 
Σε δημοσίευμα της Kommersant (9/1) αναφέρεται 
ότι θα πωληθεί στις ΗΠΑ Υγροποιημένο Φυσικό 
Αέριο προερχόμενο από το Yamal LNG project 
(http://yamallng.ru/en/project/about) της ρωσικής 
Novatek, στην οποία έχουν επιβληθεί αμερικανικές 
κυρώσεις. Η συγκεκριμένη ποσότητα αερίου 
αναμένεται να καταλήξει στις ΗΠΑ στις 22/1 μέσω 
Ηνωμένου Βασιλείου και με τη μεσολάβηση της 
γαλλικής Engie. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η 
«παράξενη» συμφωνία έκλεισε υπό το φως της 
αύξησης της τιμής του αερίου στην ανατολική ακτή 
των ΗΠΑ, λόγω της εκεί ακραίας κακοκαιρίας. 
Μέτοχοι του Yamal LNG project είναι η  ρωσική 
Novatek (50,1%), η γαλλική Total (20%), η κινεζική 
CNPC (20%) και το Silk Road Fund (9,9%).  
 
Δηλώσεις ΥΠΕΞ Ρωσίας σχετικά με Turkish 
Stream, Nord Stream 2 και ανταγωνισμό με 
ΗΠΑ 
Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου εφ’ όλης της ύλης 
(15/1), ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Sergey 
Lavrov, αναφέρθηκε στον υπό κατασκευή αγωγό 
μεταφοράς φυσικού αερίου Turkish Stream 
(http://turkstream.info). Συγκεκριμένα, ο  κ. Lavrov 
δήλωσε ότι, με δεδομένη την τρέχουσα κατασκευή 
του πρώτου κλάδου του Turkish Stream (που 
προορίζεται για τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην 
Τουρκία), ο δεύτερος κλάδος θα κατασκευαστεί 
μόνο εφόσον δοθούν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «ισχυρές εγγυήσεις ότι δεν θα συμβεί ότι 
συνέβη και στην περίπτωση του South Stream 
όσον αφορά τη Βουλγαρία». Στο σημείο αυτό 
προσέθεσε ότι η Βουλγαρία είναι, ξανά, έτοιμη να 
εξετάσει την πιθανότητα προμήθειας αερίου μέσω 
του δεύτερου κλάδου του Turkish Stream. 
Αναφερόμενος στον Nord Stream 2 (www.nord-
stream2.com), σημείωσε ότι οι συζητήσεις εντός 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζονται, με στόχο 
την «εκ των υστέρων εφεύρεση νέων κανόνων» 
που θα εμποδίσουν την υλοποίηση του έργου. 
Χαρακτηρίζοντας αυτή τη συμπεριφορά 
«ανέντιμη», ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
εξέφρασε την ελπίδα ότι η αμιγώς οικονομική φύση 

του έργου και το γεγονός ότι αυτό υποστηρίζεται 
από εξέχουσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του 
ενεργειακού τομέα θα αποτρέψουν την ευόδωση 
αυτών των αρνητικών σχεδίων. Τέλος, 
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον 
ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας στον ενεργειακό κλάδο, 
κ. Lavrov παρατήρησε ότι, καθώς η αμερικανική 
πλευρά δεν μπορεί να σταθεί με αξιώσεις σε 
συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού, καταφεύγει σε 
αθέμιτα μέσα και ασκεί πολιτική πίεση, 
προκειμένου να αναγκάσει ευρωπαϊκές χώρες να 
δημιουργήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για 
την εισαγωγή του ακριβότερου αμερικανικού 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Ο Ρώσος 
Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η επιλογή 
(μεταξύ ρωσικού και αμερικανικού αερίου) είναι 
υπόθεση των ευρωπαϊκών χωρών που καλύπτουν 
τις ανάγκες τους με εισαγωγές και ότι η ρωσική 
πλευρά «υποθέτει ότι αυτές οι χώρες γνωρίζουν τί 
είναι οικονομικά συμφέρον για τις ίδιες». [TASS] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yamallng.ru/en/project/about
http://turkstream.info/
http://www.nord-stream2.com/
http://www.nord-stream2.com/
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
2018 

 
Έκθεση Κλάδος Ημ/νιες Ιστότοπος 

INTERPLASTICA + 
UPAKOVKA 

Πλαστικά – 
Συσκευασίες 23-26.01.2018 www.upakovka-tradefair.com 

JUNWEX ST. PETERSBURG Κόσμημα 31.01-04.02.2018 www.junwex-spb.ru 

PROD-EXPO Τρόφιμα - Ποτά 05-09.02.2018 www.prod-expo.ru 

AQUA-THERM MOSCOW Θέρμανση - Ψύξη 06-09.02.2018 www.aquatherm-moscow.ru 

INTERCHARM Professional, 
St. Petersburg Καλλυντικά 08-10.02.2018 www.intercharmspb.ru 

CPM - COLLECTION 
PREMIERE MOSCOW. 

SPRING 
Ένδυση 19-22.02.2018 http://cpm-moscow.com 

INGREDIENTS Τρόφιμα και πρώτες 
ύλες 27.02-02.03.2018 www.ingred.ru 

INTOURMARKET Τουρισμός 10-12.03.2018 www.itmexpo.ru 

MODERN BAKERY 
MOSCOW Αρτοσκευάσματα 12-15.03.2018 http://modern-bakery.ru 

ΜΙΤΤ Τουρισμός 13-15.03.2018 www.mitt.ru   

INTERNATIONAL PRIVATE 
LABEL SHOW – IPLS Διάφοροι κλάδοι 21-22.03.2018 www.ipls-russia.ru 

MPIRES Ακίνητα 23-24.03.2018 http://mpires.ru 

MOSCOW INTERNATIONAL 
FURNITURE SHOW - MIFS Έπιπλα 03-06.04.2018 www.mmms-expo.ru 

WORLD BUILD Moscow Κατασκευές, Δομικά 
υλικά 03-06.04.2018 www.worldbuild-moscow.ru 

IPhEB & CPhI Russia Φάρμακα 11-13.04.2018 www.ipheb.ru 

InterStroy/WorldBuild St. 
Petersburg 

Κατασκευές, Δομικά 
υλικά 17-19.04.2018 www.interstroyexpo.com 

AQUA-THERM St. Petersburg Θέρμανση - Ψύξη 17-19.04.2018 www.aquatherm-spb.com 

INTERFOOD St. Petersburg Τρόφιμα - Ποτά 17-19.04.2018 www.interfood-expo.ru 

INTERCHARM Professional, 
Moscow Καλλυντικά 25-27.04.2018 www.intercharm.ru  

ENERGETIKA & 
ELEKTROTECHNIKA – 

RUSSIAN INTERNATIONAL 
ENERGY FORUM 

Ενέργεια 25-27.04.2018 http://en.energetika-restec.ru 
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http://www.junwex-spb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
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http://modern-bakery.ru./
http://www.mitt.ru/
http://www.ipls-russia.ru/
http://mpires.ru/
http://www.mmms-expo.ru/en/
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.ipheb.ru/
http://www.interstroyexpo.com/en-GB/
http://www.aquatherm-spb.com/en/
http://www.interfood-expo.ru/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://en.energetika-restec.ru/
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