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Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 Ευρώ = 68,8 Ρούβλια (30.12.2017) 
Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο 
διάστημα 01.01.2017 – 30.12.2017: 

 
 
Προβλέψεις Κεντρικής Τραπέζης 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της 
Κεντρικής Τραπέζης της Ρωσίας (ΚΤΡ), το ΑΕΠ 
πρόκειται να μεγεθυνθεί κατά 1,5% - 2,0% το 
2018. Το ίδιο έτος, η μέση τιμή του αργού/βαρέλι 
αναμένεται να διαμορφωθεί στα $ 55. Η 
επικεφαλής της ΚΤΡ, Ε. Nabiullina, δήλωσε ότι η 
τράπεζα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την οικονομία 
σε περίπτωση επιβολής νέων αμερικανικών 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Η κα Nabiullina 
δεν απέκλεισε την αγορά ομοσπονδιακών 
ομολόγων (OFZ) από την ΚΤΡ, εφόσον αυτό κριθεί 
αναγκαίο για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους. [RG, Kommernsant, 
Vedomosti] 
 
Βασικό επιτόκιο 
Στις 15/12 η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ) 
μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 50 μονάδες 
βάσης, διαμορφώνοντάς το στο 7,75%. Η 
απόφαση αιφνιδίασε την αγορά, που δεν ανέμενε 
μείωση κάτω από το 8%. Η ΚΤΡ θεώρησε ότι ο 
χαμηλός πληθωρισμός (2,5% στις 11/12) και οι 
εξελίξεις στη διεθνή αγορά πετρελαίου 

διαμορφώνουν περιβάλλον στο οποίο επιτρέπεται 
μια τέτοια κίνηση. [Vedomosti] 
 
Δημογραφικές μεταβολές 
Η ρωσική στατιστική υπηρεσία Rosstat εκτιμά ότι ο 
πληθυσμός της χώρας μπορεί να αυξηθεί στα 154 
εκ. μέχρι το 2036 (από 147 εκ. σήμερα), αλλά μόνο 
χάρις σε εισερχόμενες μεταναστευτικές ροές της 
τάξης των 350-450 χιλιάδων ετησίως. Στο ίδιο 
διάστημα (2017-2036) ο οικονομικά ενεργός 
πληθυσμός είναι πιθανό να μειωθεί από τα 83 στα 
79 εκατομμύρια, κάτι που επαναφέρει στη δημόσια 
συζήτηση την αναγκαιότητα ενεργοποίησης 
πληθυσμιακών ομάδων όπως οι συνταξιούχοι και 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 2017 το 
προσδόκιμο ζωής ήταν 72,6 έτη, ενώ ο δείκτης 
βρεφικής θνησιμότητας ήταν 5,3 θάνατοι / 1.000 
γεννήσεις. [Izvestia] 
 

Εξωτερικός Τομέας 
 
Νέος Τελωνειακός Κώδικας ΕΟΕ 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Επιτροπής, οργάνου της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ: 
www.eaeunion.org), στην οποία ανήκουν Αρμενία, 
Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζία και Ρωσική 
Ομοσπονδία, την 01.01.2018 τέθηκε σε ισχύ η 
Συμφωνία της 11.04.2017 για τον Τελωνειακό 
Κώδικα της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 
Τελευταία κύρωσε την εν λόγω Συμφωνία η 
Κιργιζία, στις 30.12.2017, έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατό να τεθεί σε ισχύ ο νέος Τελωνειακός 
Κώδικας την 1η Ιανουαρίου, όπως επιθυμούσαν τα 
πέντε κράτη-μέλη και είχαν εξαγγείλει τα όργανα 
της ΕΟΕ. Από 01.01.2018 δεν ισχύει η Συνθήκη 
για τον Τελωνειακό Κώδικα της Τελωνειακής 
Ένωσης (Λευκορωσίας, Καζακστάν και Ρωσίας) 
της 27.11.2009. Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, συγκέντρωση αρκετών 
αρμοδιοτήτων στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΟΕ 
και αξιοποίηση της ιδιότητας (ή του 
χαρακτηρισμού) “Authorized Economic Operator”, 
που προβλέπεται για αποδεδειγμένα αξιόπιστα 
νομικά πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να έχουν 
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πρόσβαση σε απλοποιημένες τελωνειακές 
διαδικασίες και ειδικές διευκολύνσεις. Η 
ηλεκτρονική υποβολή εντύπων διασάφησης και η 
αυτόματη απελευθέρωση των εισαγόμενων 
αγαθών αναμένεται να συμβάλλουν στην 
περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών. 
Σύμφωνα με τη ρωσική Ομοσπονδιακή 
Τελωνειακή Υπηρεσία, διασαφήσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο 99% των περιπτώσεων σήμερα. 
Στόχος των αρχών είναι, το επόμενο διάστημα να 
απελευθερώνεται αυτομάτως το 80% των 
εισαγόμενων αγαθών επιχειρήσεων (εισαγωγέων / 
εξαγωγέων) «χαμηλού κινδύνου». Το 2017, από 
3,7 εκ. υποβληθείσες διασαφήσεις, μόνο 53.600 
φορτία απελευθερώθηκαν χωρίς να χρειαστεί να 
ενεργήσουν τελωνειακοί υπάλληλοι. Ο νέος 
Τελωνειακός Κώδικας πρόκειται να επηρεάσει και 
τα φυσικά πρόσωπα, κυρίως μέσω της μείωσης 
του αδασμολογήτου που ισχύει για την εισαγωγή 
προϊόντων. Πάντως, σε σχετικό δημοσίευμα του 
ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS 
υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την πραγματική 
και απρόσκοπτη εφαρμογή του νέου Κώδικα είναι 
η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας κάθε 
κράτους-μέλους της ΕΟΕ σε αυτόν. Στη Ρωσία, 
όπως άλλωστε και στις άλλες τέσσερις χώρες της 
ΕΟΕ, η νομοθεσία για τον νέο (εθνικό) Τελωνειακό 
Κανονισμό δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Η Τελωνειακή 
Υπηρεσία έχει συγκροτήσει μονάδα παροχής 
συμβουλών και διευκρινίσεων στους τελωνειακούς 
υπαλλήλους, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να 
επιδιωχθεί η επίλυση πρακτικών προβλημάτων 
μέσω της έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων κατά 
το πρώτο διάστημα ισχύος του νέου Τελωνειακού 
Κώδικα της ΕΟΕ και μέχρι την ψήφιση του εθνικού 
Τελωνειακού Κανονισμού. 
 
Ομόλογα σε Yuan στο Χρηματιστήριο Μόσχας 
Ρωσία και Κίνα εξετάζουν τις δυνατότητες 
τοποθέτησης ομολόγων κινεζικών επιχειρήσεων 
σε Yuan στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. Οι 
συζητήσεις επιβεβαιώθηκαν από τον Πρέσβη της 
Ρωσίας στην Λ.Δ. της Κίνας. [TASS] 
 
Εμπορική συμφωνία Σερβίας – ΕΑΟΕ 
Στη διάρκεια επίσκεψης του Προέδρου της Σερβίας 
Aleksandar Vucic στη Μόσχα (19/12), ο Πρόεδρος 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Β. Πούτιν, δήλωσε ότι 
διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τη σύναψη 
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και Σερβίας. 
 
Αποκατάσταση αερ. σύνδεσης Μόσχας-Καΐρου 
Στις 15/12, ο Ρώσος Υπουργός Μεταφορών 
Maksim Sokolov και ο Αιγύπτιος Υπουργός 
Πολιτικής Αεροπορίας Sherif Fathi υπέγραψαν 
πρωτόκολλο συνεργασίας για την ενίσχυση της 
ασφάλειας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. 
Η συνάντηση των δύο υπουργών και η υπογραφή 

του πρωτοκόλλου έλαβαν χώρα στο πλαίσιο 
επίσκεψης του Αιγύπτιου αξιωματούχου στη 
Μόσχα. Χάρις στην υπογραφή του κειμένου, η 
αεροπορική σύνδεση Μόσχας-Καΐρου θα 
αποκατασταθεί (έστω με περιορισμένο αριθμό 
δρομολογίων) από 01.02.2018, ενώ οι συνδέσεις 
με άλλους προορισμούς (Σαρμ ελ Σέιχ, 
Χουργκάντα) θα επανεξεταστούν εντός του 2018. 
Η Ρωσία διέκοψε όλες τις πτήσεις από τη χώρα 
στην Αίγυπτο το 2015, μετά από την έκρηξη και τη 
συντριβή αεροσκάφους Airbus A321-231 (πτήση 
9268, Sharm El Sheikh – Αγία Πετρούπολη) της 
ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Kogalymavia 
πάνω από τη Χερσόνησο του Σινά στις 
31.10.2015. Στο δυστύχημα, που αποδόθηκε σε 
τρομοκρατική ενέργεια, έχασαν τη ζωή τους 224 
άνθρωποι. 219 από αυτούς ήταν τουρίστες και 
μέλη του πληρώματος με ρωσική ιθαγένεια. Η 
αποκατάσταση των διακοπεισών αεροπορικών 
συνδέσεων αποτελούσε αντικείμενο διμερούς 
διαπραγμάτευσης από τα τέλη του 2015, καθώς η 
ρωσική πλευρά έθετε ως προϋπόθεση τη 
βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στα 
αεροδρόμια της Αιγύπτου. Στις 25/12, ο κ. Sokolov 
δήλωσε ότι οι συνδέσεις με Σαρμ ελ Σέιχ και 
Χουργκάντα δεν είναι πολύ πιθανό να 
αποκατασταθούν εντός της χειμερινής περιόδου, 
καθώς θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την 
ολοκλήρωση των ελέγχων στα αντίστοιχα 
αεροδρόμια. [TASS, RBK] 
 
Διάσωση Promsvyazbank και «παρενέργειες» 
σε ελληνικές αποκρατικοποιήσεις 
Στις 15/12 η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έθεσε 
υπό τον προσωρινό έλεγχό της τη 10η μεγαλύτερη 
ιδιωτική τράπεζα της χώρας, Promsvyazbank 
(www.psbank.ru), στο πλαίσιο προγράμματος 
διάσωσης («υποστήριξης της ρευστότητας») της 
τελευταίας. Δημοσιεύματα του Τύπου 
αναφέρθηκαν στις «παρενέργειες» της διάσωσης 
στο ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. 
Μεταξύ άλλων, το Reuters σημείωσε ότι ανεβλήθη 
η υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας του 
67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης, που ήταν 
προγραμματισμένη για το απόγευμα της 15/12. Με 
ανακοίνωσή του, το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε πως 
«κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων μερών και για λόγους ανωτέρας 
βίας που αφορούν την τράπεζα Promsvyazbank, 
εκδότη της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής, 
αναβάλλει την υπογραφή της αγοραπωλησίας 
μετοχών του 67% του ΟΛΘ για την Πέμπτη 21 
Δεκεμβρίου, στις 18.00». Τελικώς, η σύμβαση 
υπεγράφη την 21η Δεκεμβρίου. 
 
Πώληση συστήματος S-400 στην Τουρκία 
Στο πλαίσιο συνέντευξής του στην εφημερίδα 
Komersant στις 27/12, ο επικεφαλής της Rostec 
(http://rostec.ru/en), Sergey Chemezov, δήλωσε 

http://www.psbank.ru/
http://rostec.ru/en
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ότι η Τουρκία κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρωσία 
για την αγορά τεσσάρων συστοιχιών συστημάτων 
αντιαεροπορικής άμυνας S-400, αξίας 2,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 45% της δαπάνης 
θα προκαταβληθεί και το υπόλοιπο 55% θα 
χρηματοδοτηθεί με ρωσικό δάνειο, ενώ οι 
παραδόσεις θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2020. 
 

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 
 
Κατασκευαστικός κλάδος και ανάπτυξη 
Σε μελέτη της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών 
σημειώνεται ότι η συμβολή του κατασκευαστικού 
κλάδου στη μεγέθυνση του ΑΕΠ θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στην περίοδο 2018-2035. Ο κλάδος θα 
μεγεθύνεται με ρυθμό 4,2% ετησίως και η συμβολή 
του στο ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 0,45% - 
0,75%. Άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι ο αγροτικός 
τομέας και η μεταποιητική βιομηχανία θα είναι οι 
ατμομηχανές της οικονομίας τα επόμενα χρόνια 
[Izvestia]. 
 
Ενθάρρυνση ανάπτυξης ρωσικής τεχνολογίας 
Δημοσίευμα του www.intellinews.com επισημαίνει 
ότι μεταξύ των πλέον επώδυνων δυτικών 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας συγκαταλέγεται η 
απαγόρευση πώλησης τεχνολογίας σε ρωσικές 
εταιρείες, ειδικά σε εκείνες των τομέων άμυνας και 
ενέργειας. Το Κρεμλίνο προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα στρέφοντας τις 
ρωσικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τεχνολογικών 
λύσεων “Made in Russia”. Βασιζόμενες στη μακρά 
και πλούσια παράδοση της χώρας στις επιστήμες 
και την έρευνα και ενθαρρυμένες από την 
τρέχουσα δυναμική δραστηριοποίηση σε κλάδους 
όπως η ανάπτυξη λογισμικού, αρκετές εγχώριες 
επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
Κρεμλίνου. Εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που 
εδρεύουν σε Σαράτοφ, Πένζα, Περμ, Αγία 
Πετρούπολη και Μόσχα έχουν λάβει περισσότερα 
από 15 δισ. Ρούβλια (€ 216 εκ.) από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
που θα χρησιμεύσουν ως εναλλακτικές και θα 
διευκολύνουν την απεξάρτηση από τη «δυτική 
εξάρτηση». Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 
έχει ολοκληρώσει έξι δημόσιους διαγωνισμούς 
«για την έρευνα και ανάπτυξη διαφόρων projects» 
στο πλαίσιο σχετικού ομοσπονδιακού 
προγράμματος. Στόχος των έξι διαγωνισμών ήταν 
η ανάδειξη λύσεων που θα υποκαταστήσουν 77 
ξένες τεχνολογίες – κυρίως αμερικανικής και 
ευρωπαϊκής προέλευσης – που χρησιμοποιούνται 
σήμερα ευρέως στη χώρα. Προτεραιότητα δίνεται 
στην υποκατάσταση λύσεων που διατίθενται 
σήμερα στην αγορά από τις εταιρείες Cree 
(www.cree.com), Microsemi (www.microsemi.com), 
Integra (www.integralife.com), Sumitomo Electric 
(http://global-sei.com), Fujitsu (www.fujitsu.com) 
Gooch&Housego (https://goochandhousego.com) και 
Schneider Electric (www.schneider-electric.com). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Εθνικό Ερευνητικό 
Ινστιτούτο “Electron” της Αγίας Πετρούπολης 
έλαβε 265 εκ. Ρούβλια για την ανάπτυξη στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται σε συστήματα νυχτερινής 
όρασης, στο πρότυπο τεχνολογίας της 
αμερικανικής Fairchild Imaging 
(www.fairchildimaging.com). Μολονότι τα κριτήρια 
και το αντικείμενο των διαγωνισμών 
δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης, οι λεπτομέρειες των συμβάσεων που 
υπεγράφησαν με τους αναδόχους εμπίπτουν στις 
διατάξεις περί κρατικού απορρήτου και η συζήτησή 
τους με τρίτους προϋποθέτει τη χορήγηση 
σχετικής άδειας από το υπουργείο. Η στόχευση 
της κυβέρνησης δεν περιορίζεται στην εγχώρια 
χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογικών λύσεων 
αλλά περιλαμβάνει και την εξαγωγή τους σε ξένες 
αγορές. Στη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του 
με εκπροσώπους του ρωσικού «στρατιωτικού-
βιομηχανικού συμπλέγματος», ο Πρόεδρος Πούτιν 
δήλωσε ότι η κυβέρνηση επενδύει στον 
στρατιωτικό τομέα περίπου 3 τρισ. Ρούβλια, 
επιδιώκοντας τόσο τη διατήρηση της αμυντικής 
ικανότητας της χώρας σε υψηλό επίπεδο, όσο και 
την ενίσχυση των ρωσικών επιχειρήσεων στην 
προσπάθεια να κατακτήσουν την εσωτερική αγορά 
και τις ξένες αγορές μέσω της διάθεσης προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας που δεν προορίζονται για 
στρατιωτική χρήση. 
 
Αλυσίδα λιανεμπορίου τροφίμων O’Key 
Η ρωσική αλυσίδα λιανεμπορίου τροφίμων O’Key 
Group (http://okeyinvestors.ru και www.okmarket.ru) 
ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον 
όμιλο λιανεμπορίου X5 (www.x5.ru) για την πώληση 
των δραστηριοτήτων της στον κλάδο supermarket 
στον τελευταίο. Στην ίδια ανακοίνωση, η O‘Key 
εξηγεί ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη υπεραγορών μικρού μεγέθους (compact 
hypermarkets) και συνοικιακών καταστημάτων 
χαμηλού κόστους. Η O’Key διαθέτει 32 
supermarkets, εκ των οποίων 5 στην ευρύτερη 
περιοχή της Μόσχας, 19 στην περιοχή της Αγίας 
Πετρούπολης και τα υπόλοιπα σε νότιες και 
κεντρικές περιφέρειες της χώρας. Οι πωλήσεις τη 
εταιρείας ήταν μειωμένες το τελευταίο διάστημα. Η 
X5 ελπίζει ότι η εξαγορά θα ενισχύσει το δίκτυο 
supermarket Perekrestok (www.perekrestok.ru), που 
αποτελείται από 584 καταστήματα. Η συμφωνία 
έχει εγκριθεί από την εθνική αρχή ανταγωνισμού. 
[Reuters] 
 
Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις το 
2018 
Δημοσίευμα του ιστοτόπου The Moscow Times 
αναφέρεται στους μεγαλύτερους κινδύνους που 
ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία 
το 2018. Αυτοί είναι: 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/629/toyrkia
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/80/rosia
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/80/rosia
http://www.intellinews.com/
http://www.cree.com/
http://www.microsemi.com/
http://www.integralife.com/
http://global-sei.com/
http://www.fujitsu.com/
https://goochandhousego.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.fairchildimaging.com/
http://okeyinvestors.ru/
http://www.okmarket.ru/
http://www.x5.ru/
http://www.perekrestok.ru/
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- η πιθανή επέκταση των αμερικανικών κυρώσεων 
σε βάρος της Ρωσίας, 
- το κλίμα έντασης και σκληρού ανταγωνισμού που 
φαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ των κορυφαίων 
παραγόντων της εγχώριας πολιτικής και 
επιχειρηματικής ελίτ, οι οποίες βρίσκονται υπό 
πίεση, 
- η πιθανή εφαρμογή νέων μέτρων ελέγχου του 
διαδικτύου, 
- οι τρομοκρατικές απειλές και η προσπάθεια 
πρόληψης και αποτροπής τους. 
  
Bosco 
Η ρωσική εταιρεία ενδυμάτων και ειδών 
πολυτελείας Bosco (www.bosco.ru), αποκλειστικός 
προμηθευτής της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής από το 2018, θα ζητήσει από την ΔΟΕ 
να μη χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα της στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018. Ο 
επικεφαλής της εταιρείας, Mikhail Kusnirovich, 
δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη υπό το φως του 
αποκλεισμού της Ρωσίας από τους αγώνες της 
Pyeongchang (Ν. Κορέα) που θα λάβουν χώρα 
τον Φεβρουάριο. [Reuters] 
 
Πολιτική Ανταγωνισμού 
Στις 22/12 ο Πρόεδρος Πούτιν ενέκρινε «Εθνικό 
Σχέδιο Ανάπτυξης του Ανταγωνισμού» για το 
διάστημα 2018-2020. Σε αυτό προβλέπονται 
μείωση της συμμετοχής των κρατικών 
επιχειρήσεων στην οικονομία, ενίσχυση της 
ελευθερίας άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και μέτρα ενίσχυσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το 
σχέδιο, σε κάθε τομέα της ρωσικής οικονομίας – 
εξαιρουμένων των φυσικών μονοπωλίων και της 
άμυνας – δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 
λιγότερες από τρεις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής. 
[Kommersant] 
 
Συνάντηση Προέδρου Πούτιν με εκπροσώπους 
επιχειρηματικής κοινότητας 
Ο κ. Πούτιν συναντήθηκε στις 21/12 με 
εκπροσώπους της εγχώριας επιχειρηματικής 
κοινότητας. Από τις τοποθετήσεις του Ρώσου 
Προέδρου στη συνάντηση συγκρατούνται τα 
ακόλουθα: 

- Η Κυβέρνηση προτίθεται να εκδώσει ειδικά 
χρεόγραφα για να ενθαρρύνει την επιστροφή 
κεφαλαίων από το εξωτερικό. Επιπλέον, για 
τα κεφάλαια που θα επιστρέψουν θα 
ισχύσουν φοροαπαλλαγές, ενώ η Κυβέρνηση 
και η Κεντρική Τράπεζα δεν αποκλείεται να 
επιτρέψουν την πώληση των εν λόγω 
χρεογράφων σε καθεστώς ανωνυμίας των 
αγοραστών. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτά τα 
χρεόγραφα είναι πιθανό να κινήσουν το 

ενδιαφέρον Ρώσων επιχειρηματιών που 
έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των 
αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της 
Ρωσίας. 

- Καθώς οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκαν το 
2017 στα 2 τρισ. Ρούβλια, χάρις στις 
ενέργειες της Κυβέρνησης, του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
των δημόσιων επιχειρήσεων, στόχος για το 
2018 είναι η αύξηση των εν λόγω προμηθειών 
στα 3 τρισ. Ρούβλια. 

- Η Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει να πωλήσει σε 
ιδιώτες επενδυτές τις τράπεζες που 
«διασώζει» τους τελευταίους μήνες (Otkritie, 
B&N, Promsvyazbank), αφού θα έχει πρώτα 
ολοκληρωθεί πρόγραμμα εξυγίανσής τους. 
[RBK, Vedomosti, gazeta.ru, ] 

 
Αγορά ιχθυηρών 
Ο επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Αλιείας 
(Rosrybolovstvo) δήλωσε ότι το 80% των 
ιχθυηρών που διατίθενται στο λιανεμπόριο είναι 
εγχώριας προέλευσης. [Izvestia] 
 
Ιδιωτικοποιήσεις 
Σε δημοσίευμα της Izvestia σημειώνεται ότι αρκετοί 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο 
Ομοσπονδιακός Οργανισμός Διαχείρισης Κρατικής 
Περιουσίας (Rosimushchestvo, www.rosim.ru) έχει 
πετύχει τους στόχους του και μπορεί πλέον να 
καταργηθεί ή να πάρει τη μορφή ενός κρατικού 
οργανισμού με λιγότερες λειτουργίες. Η εφημερίδα 
επικαλείται σχετική δήλωση του Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργού I. Shuvalov, που εξέφρασε την 
άποψη ότι η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων μεγάλης 
κλίμακας δεν αποτελεί πλέον κυβερνητική 
προτεραιότητα.  
 
Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι 
Σύμφωνα με το ετήσιο Bloomberg's Billionaires 
Index, η συνολική αξία των περιουσιών 27 Ρώσων 
δισεκατομμυριούχων ανήλθε το 2017 στα $ 275 
δισ.. Ξεχωρίζουν οι Alexey Mordashev (Severstal, 
www.severstal.com, $ 19,5 δισ.), Vladimir Potanin 
(Norilsk Nickel, www.nornickel.com, $ 18,8 δισ.) 
και Vladimir Lisin (Novolipetsk www.nlmk.ru, $ 18 
δισ.). [RG] 
 
Επιστροφή ΦΠΑ για αγορές αλλοδαπών 
Την 01.01.2018 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την 
επιστροφή ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αγορές που 
πραγματοποιούν αλλοδαποί στη ρωσική 
επικράτεια. Ορισμένες διατάξεις του νόμου θα 
τεθούν σε ισχύ την 01.10.2018. «Αλλοδαποί» 
θεωρούνται οι πολίτες κρατών που δεν ανήκουν 
στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (Ρωσία, 
Λευκορωσία, Καζακστάν, Αρμενία, Κιργιζία). Αυτοί 

http://www.bosco.ru/
http://www.rosim.ru/
http://www.severstal.com/
http://www.nornickel.com/
http://www.nlmk.ru/
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δικαιούνται την επιστροφή ΦΠΑ που κατέβαλαν 
κατά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας εντός της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στον ίδιο νόμο 
προβλέπεται μηδενικός ΦΠΑ για υπηρεσίες που 
παρέχονται σε αλλοδαπούς από ρωσικές 
επιχειρήσεις και ορίζονται τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να προσκομιστούν στις φορολογικές αρχές 
για να αναγνωριστεί η υπαγωγή στο καθεστώς 
μηδενικού ΦΠΑ. Για αγαθά που δεν είναι τρόφιμα, 
η κατώτατη αξία αγοράς για την οποία μπορεί να 
ζητηθεί η επιστροφή ΦΠΑ είναι 10.000 Ρούβλια (€ 
145). Στα αεροδρόμια της Μόσχας, της Αγίας 
Πετρούπολης και του Σότσι θα λειτουργήσουν 14 
γραφεία επιστροφής ΦΠΑ της Ομοσπονδιακής 
Τελωνειακής Υπηρεσίας. 
 
Κατώτατος μισθός 
Από 01.01.2018 ο κατώτατος μισθός στη Ρωσία 
είναι 9.489 Ρούβλια / μήνα (€ 137,5). 
 
Επιδότηση Πανεπιστημίων 
Ο Ρώσος Πρωθυπουργός Dmitry Medvedev 
υπέγραψε απόφαση για τη διάθεση επιχορήγησης 
ύψους 9,8 δισ. Ρουβλίων σε 21 ρωσικά 
πανεπιστήμια, με στόχο την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. Το 
2013 είχαν δοθεί 8,7 δισ. σε 15 παν/μια, το 2014 
είχαν δοθεί 10,15 δισ. σε 14 παν/μια και το 2015 
10,14 δισ. σε 14 παν/μια. Από τις φετινές 
χρηματοδοτήσεις, η μερίδα του λέοντος 
προορίζεται για τα Moscow Institute of Physics and 
Technology (https://mipt.ru), MISiS 
(http://en.misis.ru), Tomsk State University 
(http://en.tsu.ru), Higher School of Economics 
(www.hse.ru), MEPhI (https://eng.mephi.ru), 
Novosibirsk National Research University 
(https://english.nsu.ru), St. Petersburg National 
Research University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics (http://en.ifmo.ru/en/) 
[Vedomosti]. 
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 
Εξαγωγές Gazprom 
Η Gazprom (www.gazprom.com) γνωστοποίησε 
ότι στο διάστημα 01.01.2017 – 15.12.2017 εξήγαγε 
27,6 bcm φυσικού αερίου στην Τουρκία (+18,8%). 
Πέραν της τελευταίας, οι εξαγωγές σε άλλες χώρες 
που προβλέπεται να εφοδιάζονται στο μέλλον από 
τον υπό κατασκευή αγωγό Turkish Stream 
αυξήθηκαν κατά 10,1% στην περίπτωση της 
Ελλάδας, 5,7% στην περίπτωση της Βουλγαρίας, 
22% στην περίπτωση της Ουγγαρίας και 23,5% 
στην περίπτωση της Σερβίας. Στη διάρκεια 
επίσκεψης του Προέδρου της Σερβίας Aleksandar 
Vucic στη Μόσχα (19/12), ο Πρόεδρος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, Β. Πούτιν, δήλωσε ότι 
Μόσχα και Βελιγράδι εξετάζουν το ενδεχόμενο της 

σύνδεσης της Σερβίας με τον αγωγό Turkish 
Stream, που πρόκειται να μεταφέρει ρωσικό 
φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Κατά 
τον κ. Πούτιν, οι ποσότητες φ.α. που προμηθεύεται 
ετησίως η Σερβία από τη Ρωσία είναι πιθανό να 
φτάσουν τα 3,5 bcm έως το 2022. Το 2017, η 
Σερβία προμηθεύτηκε από τη Ρωσία περισσότερα 
από 2 bcm, ποσότητα αυξημένη κατά 25% σε 
σχέση με το 2016. [TASS]  
 
Επανεξαγωγή ρωσικού πετρελαίου από 
Λευκορωσία 
Η Λευκορωσία επανεξήγαγε το 2017 περίπου 6 εκ. 
τόνους ρωσικού πετρελαίου. Πρόκειται για το ένα 
τέταρτο της ποσότητας που εξήχθη από τη Ρωσία 
στη Λευκορωσία. Αυτές οι προμήθειες δεν 
κατέληξαν μόνο σε χώρες της δυτικής Ευρώπης 
αλλά και στην Ουκρανία, την Πολωνία και τις 
χώρες της Βαλτικής. [TASS]  
 
Σινορωσικός αγωγός πετρελαίου 
Την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε η λειτουργία δεύτερου 
αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από τη Ρωσία 
στην Κίνα [Bloomberg]. Πλέον, η Κίνα μπορεί να 
εισάγει ετησίως 30 εκ. τόνους ρωσικού αργού 
πετρελαίου από το σύστημα Ανατολικής Σιβηρίας 
– Ειρηνικού Ωκεανού (ESPO: East Siberia-Pacific 
Ocean). Νωρίτερα μπορούσε να εισάγει 15 εκ. 
τόνους, χάρις στον πρώτο κλάδο του ESPO. Η 
Ρωσία έχει ήδη καταλάβει την πρώτη θέση μεταξύ 
των προμηθευτών πετρελαίου της Κίνας, 
ξεπερνώντας τη Σαουδική Αραβία. Η αύξηση των 
πωλήσεων ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα 
εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στην τιμή πώλησης 
του ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη, αφού οι 
ποσότητες ρωσικού αργού που εξάγονται από τον 
λιμένα του Πριμορσκ στη Βαλτική αναμένεται να 
μειωθούν το επόμενο διάστημα. Πριν από τον 
Δεκέμβριο του 2019 η Ρωσία σκοπεύει να 
ξεκινήσει να εξάγει και φυσικό αέριο μέσω του 
αγωγού Power of Siberia. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ.: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Siberia%
E2%80%93Pacific_Ocean_oil_pipeline  

• www.gazprom.com/about/production/projects/pi
pelines/built/ykv 

 
 
 
 
 
 

https://mipt.ru/
http://en.misis.ru/
http://en.tsu.ru/
http://www.hse.ru/
https://eng.mephi.ru/
https://english.nsu.ru/
http://en.ifmo.ru/en/
http://www.gazprom.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Siberia%E2%80%93Pacific_Ocean_oil_pipeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Siberia%E2%80%93Pacific_Ocean_oil_pipeline
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv
http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv
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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 

    
 

http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.junwex-spb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.intercharmspb.ru/
http://cpm-moscow.com/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
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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