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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

1. Βασικά χρηματο-οικονομικά μεγέθη  

Συναλλαγματική ισοτιμία (31.05.2019) 1 Ευρώ = 72,42 Ρούβλια () 

1 Δολ. = 65,05 Ρούβλια () 

Διατραπεζικό επιτόκιο (30.05.2019) 7,75% 

Πληθωρισμός (Aπρίλιος 2019) 5,2% () 

 

2. Εκθεση του ΔΝΤ 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, το ρωσικό ΑΕΠ αυξήθηκε την τελευταία τριετία κατά μέσο 

όρο κατά 1,4% και το ίδιο αναμένεται και για το 2019. Το εξωτερικό περιβάλλον εκτιμάται ότι θα 

συνεχίσει να είναι ασταθές εξαιτίας των παγκόσμιων πολιτικών και εμπορικών εντάσεων και της 

συνέχισης των κυρώσεων. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, είναι σημαντική η συνέχιση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, η υποστήριξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι βελτιώσεις στον χρηματο-

οικονομικό τομέα και η κατάλληλη υλοποίηση του εθνικού επενδυτικού σχεδιασμού. Το πλήρες άρθρο 

στην ιστοσελίδα https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/23/mcs052419-russia-staff-

concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38880) 

 

3. Εισόδημα και αποταμίευση 2018 

Σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική υπηρεσία, το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 8,3% το 2018 σε 

σύγκριση με το 2013. Σύμφωνα με  το Higher Scholl of Economics της Μόσχας και τη ρωσική ακαδημία 

RANEPA, η εν λόγω τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019. Ηδη κατά το πρώτο τρίμηνο 

παρατηρήθηκε μείωση 2,3% σε ετήσια βάση έναντι του 2018. 

 

4. AΕΠ 

Σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία το ρωσικό ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο 2019 αυξήθηκε κατά 

0,5% πολύ χαμηλότερα του συνόλου των προβλέψεων, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 0,8% - 1,5%. Βασικοί 

λόγοι της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης ήταν η μειωμένη κατανάλωση (λόγω αύξησης ΦΠΑ, η οποία 

οδήγησε σε αύξηση πληθωρισμού), η μείωση των αμυντικών δαπανών, ο ζεστός καιρός (ο οποίος είχε ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερη ζήτηση ενεργειακών προϊόντων στο εξωτερικό), ο περιορισμός των τραπεζικών 

πιστώσεων για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια (το επιτόκιο παραμένει στο 7,75% και αναμένεται 

μείωσή του), αλλά και οι χαμηλές πωλήσεις στο χονδρεμπόριο (το οποίο εκτιμάται ότι προχώρησε σε 

μείωση αποθεμάτων αντί νέων αγορών). Η εκτίμηση για καλύτερα ετήσια αποτελέσματα παραμένει για 

δύο λόγους : ι) παραδοσιακά το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τη μικρότερη συμβολή στο ετήσιο 

αποτέλεσμα λόγω πολλών αργιών και ιι) κατά το δεύτερο εξάμηνο 2019 αναμένεται η εκταμίευση πόρων 

με σκοπό την έναρξη υλοποίησης δημοσίων επενδύσεων στα πλαίσια του εθνικού επενδυτικού 

σχεδιασμού μέχρι το 2024.  

 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/23/mcs052419-russia-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38880
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/23/mcs052419-russia-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38880
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5. Νομικές βάσεις δεδομένων 

Στις ιστοσελίδες www.pravo.gov.ru, www.garant.ru και www.consultant.ru  είναι διαθέσιμα νομικά 

κείμενα στην ρωσική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα www.garant.ru υπάρχει και αγγλική μετάφραση. Το 

Σύνταγμα της Ρωσίας είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα  http://constitution.garant.ru/english/, θέματα 

διεθνούς ιδιωτικού Δικαίου 

(http://base.garant.ru/10164072/1200328e1f3820fe59bbcbcc1d4380e3/#block_60000), ακίνητης 

περιουσίας (http://base.garant.ru/12124624/), εταιρικού Δικαίου (http://base.garant.ru/10164072/), 

Δίκαιο ανωνύμων εταιρειών (http://cbr.ru/Content/Document/File/33657/208-FZ.pdf), προστασίας 

καταναλωτών (http://base.garant.ru/10106035/), εργατικού Δικαίου (http://base.garant.ru/12125268/), 

επενδυτικού Δικαίου (https://investmentpolicyhubold.unctad.org/), φορολογικού Κώδικα 

(http://nalog.garant.ru/fns/nk/).  

 

6. Ξένες επενδύσεις  

Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής ρωσικής τράπεζας, οι καθαρές επενδυτικές εκροές (εισροές μείον 

εκροές), ανήλθαν σε  περίπου 24 δις δολ το 2018 έναντι 8,8 δις δολ. το 2017, δηλαδή τριπλασιάστηκαν. Το 

εν λόγω μέγεθος ήταν το υψηλότερο από το 2014. Η συνολική κεφαλαιακή εκροή το 2018 ανήλθε σε 

περίπου 30 δις δολ. ενώ οι επενδυτικές εισροές σε περίπου 6 δις (οι μειωμένες εισροές οφείλονται κυρίως 

σε μείωση εισερχομένων κεφαλαίων από τις ρωσικές offshore  στην Κύπρο). Βασικοί λόγοι της μεγάλης 

κεφαλαιακής εκροής, σύμφωνα με τους αναλυτές, ήταν η γενικότερη τάση εκροής που σημειώθηκε στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες κατά το 2018, ο μικρότερος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης  τόσο της  

παγκόσμιας όσο και της κινεζικής οικονομίας, οι κυρώσεις έναντι της ρωσικής οικονομίας αλλά και το 

τελευταίο αρνητικό επεισόδιο με τη φυλάκιση του επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Baring Vostok 

(βλ. έγγραφό μας με ΑΠ 453 από 26.03.2019). Επιπλέον σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στατιστικά 

στοιχεία η τάση φυγής κεφαλαίων συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο 2019. Οι διεθνείς επενδυτές 

φαίνεται να δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον για τη ρωσική οικονομία εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων 

της, αφού κατά το πρώτο τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ανήλθε σε 0,5% (έναντι αντίστοιχου 

τριμήνου 2018), πολύ χαμηλότερα του αναμενόμενου 0,8% - 1,5%. 

 

7. Ανταγωνισμός 

Δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της ρωσικής Αντιμονοπωλιακής Αρχής (http://en.fas.gov.ru/) σχετικά με την 

κατάσταση του ανταγωνισμού κατά το 2018. Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι η αύξηση της 

συμμετοχής του Δημοσίου στο σχηματισμό του ΑΕΠ (από 25% το 1998 σε 40% -45% το 2008 και σε 60% - 

70% το 2017, η κατάσταση παρέμεινε τουλάχιστον ίδια και το 2018). Στον τραπεζικό τομέα η κατάσταση 

επιδεινώθηκε μετά τις κρατικοποιήσεις / διασώσεις ιδιωτικών τραπεζών. Η υψηλή συμμετοχή του 

Δημοσίου σε μεγάλες εταιρείες εκτιμάται σε ποσό ύψους 1,7 τρις ρούβλια περίπου κατά το 2018, το οποίο 

διοχετεύθηκε μέσω των δημοσίων προμηθειών (ή 25% του συνόλου των δημόσιων προμηθειών). Ως 

σημαντικά παραδείγματα απευθείας αναθέσεων αναφέρονται η κατασκευή της γέφυρας Κertsch με 

σιδηροδρομική σύνδεση ύψους 242,9 δις ρούβλια και η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος σήμανσης 

προϊόντων. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μέχρι το 2024, 

επενδυτικού ύψους περίπου 26 τρις ρουβλίων, πιθανώς να επιδεινώσει περαιτέρω την υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι οι αρμοδιότητας της Αντιμονοπωλιακής Αρχής είναι περιορισμένες.  

 

8. Επιχειρηματική αποστολή για τα δομικά υλικά  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 29.05.2019 στη Μόσχα, ελληνική επιχειρηματική αποστολή στον 

κλάδο των δομικών υλικών (πχ. μάρμαρα, μονωτικά υλικά). Η αποστολή διοργανώθηκε από το Enterprise 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/english/
http://base.garant.ru/10164072/1200328e1f3820fe59bbcbcc1d4380e3/#block_60000
http://base.garant.ru/12124624/
http://base.garant.ru/10164072/
http://cbr.ru/Content/Document/File/33657/208-FZ.pdf
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/12125268/
https://investmentpolicyhubold.unctad.org/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/
http://en.fas.gov.ru/
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Greece με την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας, το οποίο διοργάνωσε Β2Β συναντήσεις μεταξύ 

ελληνικών και ρωσικών εταιρειών, με σκοπό την είσοδο ελληνικών δομικών υλικών στη ρωσική αγορά.  

 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
 

9. Ανεργία  

Σύμφωνα με το ουζμπεκικό Υπουργείο Απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ανεργία ανήλθε σε 

9,4% (έναντι 9,7% το αντίστοιχο τρίμηνο 2018), με τον αριθμό των ανέργων να διαμορφώνεται σε 1,4 εκ. 

άτομα. Το ποσοστό ανεργίας στα άτομα κάτω των 30 ετών ήταν 15,3% και των γυναικών σε 13%. Ο 

αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 13,3 εκ. άτομα ενώ το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 18,9 εκ. άτομα.  

 

10. Έκθεση ΔΝΤ 

Στις 09.05.2019 δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του ΔΝΤ για την οικονομική κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν 

κατά το 2018 και οι εκτιμήσεις του για την περίοδο μέχρι το 2021. Γενικά το Ουζμπεκιστάν έχει 

ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο μεταρρυθμίσεων (απελευθέρωση συναλλάγματος, φορολογική 

αναμόρφωση κλπ) με σκοπό τη μεταστροφή του προς μία οικονομία της αγοράς. Το ΔΝΤ υποστηρίζει τη 

συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με προτεραιότητα τη διατήρηση της μακροοικονομικής ισορροπίας και την 

αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΝΤ προτρέπει το Ουζμπεκιστάν σε εφαρμογή σφιχτής 

νομισματικής πολιτικής, ελέγχου του πληθωρισμού και της πιστωτικής αύξησης, μείωσης εξωτερικών 

ελλειμμάτων, ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, περαιτέρω φορολογικής αναμόρφωσης, συνέχισης 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (βελτίωση επιχειρηματικού κλίματος, αναμόρφωση κρατικών 

επιχειρήσεων, ιδιωτικοποίηση, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, πάταξη διαφθοράς). Το πλήρες κείμενο 

της έκθεσης στην ιστοσελίδα https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/09/pr19155-republic-of-

uzbekistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation?cid=em-COM-123-38790. 

 

11. Σχολικές υποδομές  

Εγκρίθηκε στις 30.04.2019 το Σχέδιο Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος  Εκπαίδευσης μέχρι το 2030, 

στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται ότι μέχρι τότε το 50% των σχολείων θα πρέπει να τηρεί τα διεθνή 

standards όσον αφορά στις υποδομές τους. Πολλά σχολεία στο Ουζμπεκιστάν δεν διαθέτουν τρεχούμενο 

νερό ή επαρκές σύστημα θέρμανσης. 

 

12. Κτηνοτροφικός τομέας 

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 νέο πενταετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα στο 

Ουζμπεκιστάν το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (επιδότηση 15 εκ. ευρώ) και την παγκόσμια 

τράπεζα (δάνειο 150 εκ. ευρώ). Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βλ. 

http://projects.worldbank.org/P153613?lang=en και 

https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/61356/new-project-livestock-development-support-eu-

launched-uzbekistan_en. 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/09/pr19155-republic-of-uzbekistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation?cid=em-COM-123-38790
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/09/pr19155-republic-of-uzbekistan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation?cid=em-COM-123-38790
http://projects.worldbank.org/P153613?lang=en
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/61356/new-project-livestock-development-support-eu-launched-uzbekistan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan/61356/new-project-livestock-development-support-eu-launched-uzbekistan_en


  5 από 7 

  
 

13. Αξιολόγηση Standard & Poors για την ευρύτερη περιοχή της Τασκένδης 

Στις 16.05.2019 η Standard & Poors αξιολόγησε με ΒΒ- την περιοχή της Τασκένδης. Η οικονομική 

αξιοπιστία της ευρύτερης περιοχής είναι περιορισμένη εξαιτίας του ασταθούς και συγκεντρωτικού 

θεσμικού συστήματος των τοπικών και περιφερειακών Αρχών με αποτέλεσμα την ανεπαρκή οικονομική 

ευελιξία και τα χαμηλά επίπεδα πλούτου. Η οικονομία της Τασκένδης αξιολογείται ως αδύναμη 

συγκριτικά με το διεθνές επίπεδο, κυρίως εξαιτίας της συγκέντρωσης του οικονομικού ενδιαφέροντος 

στους κλάδους της μεταλλουργίας και εξόρυξης. Ταυτόχρονα υφίσταται χαμηλό ποσοστό δανεισμού. 

 

14. Ενέργεια 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βloomberg, κατόπιν συνέντευξης με τον Πρόεδρο της Uzbekneftegaz 

(κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου) αναμένεται μέχρι τέλος του 2019, η διάσπαση της σε 

τρεις ξεχωριστές εταιρείες (διϋλιστήρια, διαχείριση αγωγών και διανομή) με σκοπό την αύξηση της 

οικονομικής αποτελεσματικότητάς της, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προσέλκυση περισσότερων 

ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Η εταιρεία προσέλκυσε ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019 κεφάλαια 

ύψους 1,2 δις δολ. και ο στόχος για την επόμενη 6ετία ανέρχεται σε 30 δις δολ. Σημειώνουμε ότι ο τομέας 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία του Ουζμπεκιστάν. 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
 

15. Μολυσμένο πετρέλαιο στον αγωγό Druzhba 

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπ. Ενέργειας στις 18.04.2019 στα πλαίσια τακτικών ελέγχων ανακαλύφθηκε ότι 

πετρέλαιο μολυσμένο με υψηλές ποσότητες οργανοχλωριωμένων χημικών (10-15 φορές υψηλότερες του 

επιτρεπόμενου) διοχετεύθηκε μέσω του αγωγού Druzhba (Φιλία) προς τη Λευκορωσία, Πολωνία, 

Γερμανία, Ουγγαρία και Τσεχία, προκαλώντας ζημιές στον εξοπλισμό των διϋλιστηρίων. Σημειώνεται ότι 

τα οργανοχλωριωμένα χημικά χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία άντλησης του πετρελαίου με σκοπό 

την αύξηση της αντλούμενης ποσότητας και στη συνέχεια φιλτράρονται και αφαιρούνται. O αγωγός 

Druzhba ανήκει στην κρατική ρωσική εταιρεία Transneft. Η λευκορωσική πλευρά εκτιμά ότι η ζημία που 

υπέστη ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκ .δολ. Οι συνέπειες για τη Λευκορωσία είναι σημαντικές (η χώρα 

εξαρτάται από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου) αφού αναγκάστηκε να σταματήσει τις εξαγωγές 

επεξεργασμένων πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες το 2018 αποτελούσαν το 25,9% του συνόλου των 

εξαγωγών της. Η Λευκορωσία εισάγει από τη Ρωσία περίπου 24 εκ. τόνους αργού πετρελαίου ετησίως εκ 

των οποίων 6-7 εκ. τόνοι για ίδια χρήση και το υπόλοιπο εξάγεται εφόσον υποστεί επεξεργασία από τα 

δύο κρατικά διϋλιστήρια. Η οικονομική πλευρά των αρνητικών συνεπειών για τη Λευκορωσία προκύπτει 

από τις προβλέψεις της  Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία διόρθωσε προς τα κάτω το ποσοστό της  

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2019 -2020 (από 2,7% το 2019 σε 2,2% για το 2019, 

και από 2,5% σε 2,4% το 2020) επισημαίνοντας πως υπάρχει κίνδυνος κρίσης εάν δεν βρεθεί τρόπος 

αποζημίωσης της Λευκορωσίας λόγω των μειωμένων εσόδων από πετρελαϊκές εξαγωγές. Στο ίδιο πνεύμα 

και το ΔΝΤ ζήτησε από τη Λευκορωσία την προετοιμασία ενός εναλλακτικού σχεδίου οικονομικής 

ανάπτυξης.  
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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, Δέρμα 
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 + 

UPAKOVKA 

Πλαστικά – 

Συσκευασίες 
28.01 - 31.01.2020 

www.upakovka-

tradefair.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.aquatherm-

moscow.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 

Διάφοροι κλάδοι 08-09.04.2020 www.ipls-russia.ru 

http://en.energetika-restec.ru/
http://cpm-moscow.com/
http://www.world-food.ru/
http://www.expoleather.ru/
http://mpires.ru/
http://www.pcvexpo.ru/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://www.aptekaexpo.ru/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.intercharmspb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.mitt.ru/
http://modern-bakery.ru./
http://www.ipls-russia.ru/
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WORLD BUILD Moscow 
Κατασκευές, Δομικά 

υλικά 
31.03 – 03.04.2020 

www.worldbuild-

moscow.ru 

IPhEB & CPhI Russia Φάρμακα April 2020 www.ipheb.ru 

INTERFOOD St. 

Petersburg 
Τρόφιμα - Ποτά 16-17.04.2020 www.interfood-expo.ru 

InterStroy/WorldBuild St. 

Petersburg 

Κατασκευές, Δομικά 

υλικά 

 

16-18.04.2020 www.interstroyexpo.com 

 
 
 
 

 

http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.ipheb.ru/
http://www.interfood-expo.ru/
http://www.interstroyexpo.com/en-GB/

