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Βασικά οικονομικά μεγέθη 
 
Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 Ευρώ = 73,61 Ρούβλια (21.06.2018) 
Εξέλιξη ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου από 
21.06.2017 έως 21.06.2018: 

 
 
Νέες εκτιμήσεις Υπουργείου Οικ. Ανάπτυξης 
Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 
παρουσίασε αναθεωρημένες εκτιμήσεις του για την 
πορεία της ρωσικής οικονομίας κατά το τρέχον 
έτος. Σύμφωνα με αυτές, αναμένονται: μεγέθυνση 
του ΑΕΠ κατά 1,6%-2,1% (έναντι προηγούμενης 
πρόβλεψης για 2,1%), αύξηση της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά 1,7% (έναντι 2,5%), διαμόρφωση 
του πληθωρισμού στο 2,7%-3,2%, 
συναλλαγματική ισοτιμία Δολαρίου-Ρουβλίου στο 
επίπεδο του 1/60 και τιμή του αργού πετρελαίου 
στο επίπεδο των $ 65-70 / βαρέλι. Σύμφωνα με 
την εθνική στατιστική υπηρεσία Rosstat, το ρωσικό 
ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 1,5% το 2017. Η Κεντρική 
Τράπεζα της Ρωσίας προβλέπει μεγέθυνση της 
τάξης του 1,5%-2% το 2018. 
 
Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με στοιχεία της Rosstat, ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάιο 
τ.έ.. Τον συγκεκριμένο μήνα, οι τιμές φρούτων και 
λαχανικών μειώθηκαν κατά 1,3%, ενώ η τιμή της 
βενζίνης αυξήθηκε κατά 5,6%. Η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρωσίας προβλέπει για το 2018 μέσο 
ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 3-4%. 
 
Κατάσταση οικονομίας: Δηλώσεις Putin 
Στη διάρκεια δημόσιας επικοινωνίας του με 
Ρώσους πολίτες (7/6), ο Πρόεδρος Putin 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση της 
οικονομίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος παρατήρησε ότι η 
οικονομία «έχει εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης 
οικονομικής μεγέθυνσης», προσθέτοντας ότι: 

- ο πληθωρισμός βρίσκεται στο χαμηλότερο 
επίπεδο της πρόσφατης ιστορίας, 

- οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου  
αυξήθηκαν κατά  4,4% το 2017, 

- η αξία του πλεονάσματος του εμπορικού 
ισοζυγίου είναι της τάξης των $ 115 δισ., 

- το Δημόσιο Χρέος είναι της τάξης του 20% 
του ΑΕΠ, 

- τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
Κεντρικής Τράπεζας έχουν φτάσει τα $ 
450 δισ., 

- το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 
αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ 

- η αύξηση των εξαγωγών μηχανολογικού  
εξοπλισμού δείχνει ότι συντελούνται 
μεταβολές διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

 
Βιομηχανική παραγωγή 
Η ρωσική στατιστική υπηρεσία Rosstat 
αναθεώρησε τα στοιχεία της για τη βιομηχανική 
παραγωγή του παρελθόντος έτους. Συγκεκριμένα, 
η Rosstat εκτιμά ότι η βιομηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 2,1% το 2017, ενώ στα 
προηγούμενα στοιχεία γινόταν λόγος για αύξηση 
1%. [Kommersant, Vedomosti] 
 
 

Εξωστρέφεια 
 
Φιλοξενία Ρώσων αγοραστών τροφίμων στην 
Ελλάδα 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε δράση φιλοξενίας 
Ρώσων αγοραστών τροφίμων στην Ελλάδα και 
διοργάνωσης συναντήσεών τους με Έλληνες 
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εξαγωγείς. Η δράση, που σχεδιάστηκε κατόπιν 
πρωτοβουλίας του οργανισμού Enterprise Greece 
(στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος 
επιχειρηματικών συναντήσεων του κλάδου 
τροφίμων, χυμών και αναψυκτικών, με τη 
συμμετοχή δυνητικών εισαγωγέων από τη Ρωσία, 
τον Καναδά, τη Σερβία, την Πολωνία, την 
Ουκρανία, τη Ρουμανία, τη Νότια Κορέα και την 
Ιαπωνία), υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας. Στην Ελλάδα μετέβησαν 
εκπρόσωποι επτά πολύ σημαντικών ρωσικών 
επιχειρήσεων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν οι 
τρείς μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων της 
Ρωσίας και συγκεκριμένα η “Azbuka Vkusa”, η “X5 
Retail Group” και η “STK Globus Gourme” με την 
αδελφή εταιρεία της  “Lakton”. Επίσης συμμετείχαν 
η “MARR Russia”, η “MegaBestFood” και η 
“FUGU”, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες εισαγωγικές 
επιχειρήσεις, με εκτεταμένο δίκτυο και προσβάσεις 
σε όλα τα κανάλια διανομής. Να σημειωθεί ότι το 
εισαγωγικό εμπόριο στα τρόφιμα στη Ρωσία είναι 
εξαιρετικά συγκεντρωτικό και κυριαρχείται από 
μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ οι ίδιες 
οι αλυσίδες καταστημάτων διενεργούν μεγάλες 
εισαγωγές. Στη διάρκεια της παραμονής τους στην 
Ελλάδα (4 – 8 Ιουνίου), τα στελέχη των ρωσικών 
εταιρειών είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με 
εκπροσώπους πάνω από 100 ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 
αγροδιατροφικών προϊόντων, σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Συγκρατούνται τα θετικά σχόλια των 
Ρώσων αγοραστών αναφορικά με την αρτιότητα 
της διοργάνωσης, τον στοχευμένο χαρακτήρα των 
επαφών, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχουσών 
ελληνικών επιχειρήσεων και την προοπτική της 
σύναψης συνεργασιών με αυτές. 
 
 

Εξωτερικός Τομέας 
 
Ρωσικά αντίμετρα ως αντίδραση στην επιβολή 
δυτικών κυρώσεων 
Στις 4/6 τέθηκε σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του από 
τον Πρόεδρο Πούτιν, νόμος που δίνει τη 
δυνατότητα λήψης (από τον Πρόεδρο ή την 
Κυβέρνηση) ρωσικών αντιμέτρων ως αντίδραση 
«σε εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ και άλλων ξένων 
κρατών». Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στις 22/5 από 
την Κρατική Δούμα και στις 30/5 από το Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας. Το πλήρες κείμενο του νόμου 
βρίσκεται δημοσιευμένο στον υπερσύνδεσμο: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000
1201806040032.  
 
Ρωσικά αντίμετρα ως αντίδραση στην επιβολή 
δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα 
από τις ΗΠΑ 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού 
Οικονομικής Ανάπτυξης, Maxim Oreshkin (19/6), η 

Ρωσία προτίθεται να επιβάλει εισαγωγικούς 
δασμούς σε αγαθά προέλευσης ΗΠΑ, ως 
αντίδραση στην επιβολή δασμών στις εισαγωγές 
αλουμινίου (10%) και χάλυβα (25%) από πλευράς 
ΗΠΑ. Στα αγαθά που είναι πιθανό να ενταχθούν 
στον σχετικό ρωσικό κατάλογο συγκαταλέγονται, 
μεταξύ άλλων, τα μηχανήματα οδοποιίας και 
γενικότερα προϊόντα για τα οποία υφίστανται 
εγχωρίως παραγόμενα υποκατάστατα. Ο κ. 
Oreshkin τόνισε ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις 
εισαγωγές φαρμάκων από τις ΗΠΑ. Από την 
επιβολή ρωσικών δασμών στις εισαγωγές 
μηχανημάτων οδοποιίας θα ωφελείτο σημαντικά ο 
Oleg Deripaska (ισχυρός άνδρας των En+ και 
RUSAL), που υπέστη μεγάλη ζημία από τις 
πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος 
ρωσικών φυσικών και νομικών προσώπων, 
δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας 
ελέγχει την GAZ, μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία 
παραγωγής μηχανημάτων οδοποιίας. Ο Ρώσος 
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι ο 
κατάλογος των αγαθών, στις εισαγωγές των 
οποίων θα επιβληθούν δασμοί, θα οριστικοποιηθεί 
τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με διευκρινίσεις του 
Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το ύψος των 
«περιοριστικών μέτρων» που θα ληφθούν θα είναι 
σε πρώτη φάση της τάξης των $ 93 εκ.. Η ρωσική 
πλευρά εκτιμά ότι οι ζημίες που υπέστη ή 
πρόκειται να υποστεί από τους αμερικανικούς 
δασμούς ξεπερνούν τα $ 537 εκ. κατ’ έτος. Η 
Μόσχα έχει ενημερώσει (ήδη από τις 22/5) τον 
ΠΟΕ για το ενδεχόμενο λήψης ανταποδοτικών 
μέτρων ανάλογης αξίας. [Interfax, Reuters, TASS] 
 
Ρωσικό αίτημα συμμετοχής σε διαβουλεύσεις 
ΗΠΑ – ΕΕ σε πλαίσιο ΠΟΕ 
Η Ρωσία υπέβαλε (15/6) αίτημα συμμετοχής, ως 
τρίτο μέρος, στις διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και 
ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με το επιχείρημα ότι τα 
συζητούμενα μέτρα (αμερικανικοί δασμοί στις 
εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα) αφορούν αγαθά 
προέλευσης Ρωσικής Ομοσπονδίας και 
επηρεάζουν αρνητικά τα ρωσικά εμπορικά 
συμφέροντα. 
 
Σινορωσική οικονομική συνεργασία 
Στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του 
Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κίνα, 
με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO Summit, 
Τσινγκτάο, 9-10/6), έγιναν ενδιαφέρουσες 
ανακοινώσεις με αντικείμενο τη διεύρυνση και 
εμβάθυνση της σινορωσικής οικονομικής 
συνεργασίας. 
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα και σύμφωνα 
με το περιεχόμενο Κοινής Δήλωσης που 
υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών, Vladimir 
Putin και Xi Jinping, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν 
τη χρησιμότητα της Συμφωνίας Εμπορικής και 
Οικονομικής Συνεργασίας ΕΟΕ-Κίνας, που 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806040032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806040032
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υπεγράφη στις 17/5 (η διαδικασία κύρωσής της 
ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερα από δύο έτη). 
Σε διμερές επίπεδο, το ενδιαφέρον της ρωσικής 
πλευράς επικεντρώνεται στην προσέλκυση 
κινεζικών επενδύσεων. Η στόχευση είναι εύλογη, 
ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι το 50% των ξένων 
επενδύσεων στη Ρωσία είναι προέλευσης ΕΕ (το 
ποσοστό υπερβαίνει το 70% αν συνυπολογιστούν 
ρωσικά κεφάλαια που επενδύονται μέσω ΕΕ), ενώ 
το ποσοστό των κινεζικών επενδύσεων επί του 
συνόλου των ΑΞΕ στη Ρωσία δεν ξεπερνά το 1%. 
Πέραν αυτών, από τις πρόσφατες σινορωσικές 
επαφές συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
• Οι δύο χώρες συμφώνησαν να αυξήσουν το 

ποσοστό των διμερών εμπορικών 
συναλλαγών, των επενδύσεων και των 
κοινών δράσεων χρηματοδότησης στις οποίες 
χρησιμοποιούνται τα εθνικά τους νομίσματα. 

• Ρωσία και Κίνα συμφώνησαν να διατηρήσουν 
τον όγκο του διμερούς εμπορίου σε υψηλό 
επίπεδο ($ 87 δισ. το 2017), με στόχο τα $ 
100 δισ. έως το τέλος του τ.έ., και να 
εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς 
πετρελαίου, αερίου, άνθρακα, ηλεκτρικής 
ενέργειας, ΑΠΕ, ενεργειακού εξοπλισμού και 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 

• Διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η υλοποίηση 
περισσότερων από 70 «projects 
προτεραιότητας», αξίας άνω των $ 20 δισ., 
μέσω της διμερούς διακυβερνητικής 
επιτροπής επενδυτικής συνεργασίας. 
Συναφώς, η ρωσική κρατική αναπτυξιακή 
τράπεζα VEB (www.veb.ru/en) υπέγραψε 
συμφωνία-πλαίσιο με την China Development 
Bank (CDB: www.cdb.com.cn). Η συμφωνία 
προβλέπει ότι η CDB μπορεί να χορηγήσει 
στη VEB δάνειο έως $ 10,14 δισ. για τη 
χρηματοδότηση κοινών projects. 

• Το Σινορωσικό Επενδυτικό Ταμείο RCIF 
(www.rcif.com) – αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ Ρωσικού Ταμείου 
Άμεσων Επενδύσεων (RDIF: https://rdif.ru) 
και Κινεζικού Οργανισμού Επενδύσεων (CIC: 
www.china-inv.cn) – και ο όμιλος China 
Chengtong Holdings 
(www.cctgroup.com.cn/EN) πρόκειται να 
συστήσουν ταμείο βιομηχανικών επενδύσεων 
με κεφάλαια $ 1 δισ., για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων στους τομείς των μεταφορών, 
του τουρισμού και των υποδομών.  

• Το RCIF (www.rcif.com), η Suiyong Capital 
και ο όμιλος Dazheng Investment Group 
υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία νέου 
επενδυτικού ταμείου, με αρχικό κεφάλαιο 1,5 
δισ. Γουάν ($ 234 εκ.) και στόχο τα 5 δισ. 
Γουάν, που θα επικεντρωθεί στη 
χρηματοδότηση σχεδίων στρατηγικής 
σημασίας στο ρωσικό Κεντρικό 
Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα, στη ρωσική Άπω 
Ανατολή και στη βορειοανατολική Κίνα. 

• Η China National Nuclear Power (CNNC: 
http://en.cnnc.com.cn) και η Rosatom 
(www.rosatom.ru/en) υπέγραψαν δύο 
συμφωνίες, συνολικής αξίας $ 3,6 δισ., για 
την κατασκευή τεσσάρων μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα 
(δύο στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας Xudabao και δύο στον 
σταθμό Tianwan). Σε όλες τις μονάδες θα 
χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονοι 
αντιδραστήρες VVER-1200 τρίτης γενιάς. 

 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Η αξία του πλεονάσματος του ρωσικού ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα $ 49,9 δισ. 
στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου  2018, έναντι 25 
δισ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αξία του 
πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε 
στα $ 73,8 δισ., έναντι 50,9 δισ. στην αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. 
 
Ρωσικό ενδιαφέρον για ένταξη σε ΟΟΣΑ 
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 
γνωστοποίησε (18/6) ότι η χώρα ενδιαφέρεται για 
την ένταξή της στον  Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, υπό το φως της 
πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των δύο 
πλευρών. [Izvestia] 
 
Παράταση κυρώσεων ΕΕ 
Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε (18/6) την 
παράταση της ισχύος των περιοριστικών μέτρων 
που έχουν ληφθεί υπό το φως της "παράνομης 
προσάρτησης της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης" (βλ. https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0
005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:155:TOC). Μια 
συνολική εικόνα των εν λόγω κυρώσεων, που 
έχουν επιβληθεί από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι 
σήμερα, παρέχεται στον υπερσύνδεσμο 
www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukr
aine-crisis. 
 
Συζήτηση για επιβολή δασμού σε διαδικτυακές 
αγορές 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
Kommersant (19/6), η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει 
το ενδεχόμενο της σταδιακής μείωσης του 
αδασμολόγητου στις αγορές αγαθών από ξένα 
διαδικτυακά καταστήματα. Σήμερα δεν 
επιβάλλονται δασμοί σε δέματα αξίας μικρότερης 
των 1.000 Ευρώ και βάρους μικρότερου των 31 
κιλών. Κατά το δημοσίευμα, συζητείται η μείωση 
του αδασμολόγητου στα 500 Ευρώ, από 
01.01.2019. 
 
 

https://rdif.ru/
http://en.cnnc.com.cn/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2018:155:TOC
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Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς 
 
Rusal  
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ρωσική κυβέρνηση 
εξετάζει το ενδεχόμενο καταχώρισης της Rusal 
(https://rusal.ru/en), σε βάρος της οποίας έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, σε μία από τις 
ζώνες offshore που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν 
στο νησί Russky της ρωσικής Άπω Ανατολής και 
στο νησί Oktyabrsky της περιοχής του 
Καλίνινγκραντ. 
 
Δημόσιες προμήθειες 
Κυβερνητικό διάταγμα (4/6) προβλέπει νέες 
διαδικασίες όσον αφορά τις προμήθειες του 
Δημοσίου και τις προμήθειες δημόσιων 
επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι 
διαγωνισμοί θα διενεργούνται πλέον μόνο 
ηλεκτρονικά, σε ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, ενώ οι 
υποψήφιοι θα καταθέτουν σχετικές εγγυήσεις σε 
ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. [Kommersant] 
 
Τραπεζικός κλάδος 
• Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (ΚΤΡ) 

διενήργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων (stress test) για τις εγχώριες 
τράπεζες, υιοθετώντας σενάριο μεγάλης και 
απότομης υποτίμησης του Ρουβλίου και 
μείωσης της τιμής του πετρελαίου. Η άσκηση 
έδειξε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, 117 
ρωσικές τράπεζες (που αντιπροσωπεύουν το 
30,6% του τραπεζικού συστήματος) θα είχαν 
απώλειες της τάξης των 500 δισ. Ρουβλίων. 
Αναλυτές της εδώ αγοράς εκτιμούν ότι η ΚΤΡ 
διαθέτει τους πόρους που θα απαιτηθούν για 
την αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος. 
Η Moody's Investor Services σχολίασε ότι το 
ρωσικό τραπεζικό σύστημα είναι συνολικά 
αρκετά ανθεκτικό έναντι πιθανών νέων 
κυρώσεων σε βάρος ρωσικών φυσικών και 
νομικών προσώπων και ότι θα μπορούσε να 
απορροφήσει σχετικούς κραδασμούς. [RBK, 
NG] 

• Η επικεφαλής της Κεντρικής Τραπέζης της 
Ρωσίας (ΚΤΡ), Elvira Nabiullina, δήλωσε ότι η 
συνολική στήριξη της ΚΤΡ στις τρεις τράπεζες 
που αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας 
το τελευταίο διάστημα (Trust, Rost και 
AvtoVAzBank) ήταν 2,62 τρισ. Ρούβλια. Η 
ανακεφαλαιοποίηση των τριών τραπεζών 
στοίχισε 785 δισ. Ρούβλια. [RBK] 

 
Ολοκλήρωση εξαγοράς Monsanto από Bayer 
Η γερμανική Bayer (www.bayer.com) ολοκλήρωσε 
την εξαγορά της αμερικανικής Monsanto 
(https://monsanto.com). Το κόστος της εξαγοράς 
ανήλθε στα $ 63,5 δισ.. Προκειμένου να δώσει την 
απαραίτητη συγκατάθεσή της στη συναλλαγή 

(όσον αφορά τις δραστηριότητες της Bayer στη 
Ρωσία), η ρωσική αρχή ανταγωνισμού FAS 
απαίτησε από την Bayer να μεταφέρει στη Ρωσία 
ορισμένες ψηφιακές λύσεις του τομέα της 
τεχνογνωσίας φυτικής επιλογής. Η Bayer 
ικανοποίησε τελικώς το αίτημα της FAS. 
 
FIFA World Cup 
Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης, οι ξένοι επισκέπτες αναμένεται να 
δαπανήσουν περισσότερα από 100 δισ. Ρούβλια 
(€ 1,35 δισ.) στη διάρκεια του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2018. Η 
οργανωτική επιτροπή του FIFA World Cup 2018 
υπολογίζει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει 
θετική συμβολή της τάξης του 1% ($ 15 δισ.) στο 
ρωσικό ΑΕΠ. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για 
τη φιλοξενία της διοργάνωσης, η κυβέρνηση 
δαπάνησε 683 δισ. Ρούβλια ($ 12 δισ.) για την 
ανακαίνιση και την κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων και υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών. Οι αγώνες του FIFA World Cup 2018 
θα λάβουν χώρα στις 14/6 - 15/7 σε έντεκα 
ρωσικές πόλεις.  
 
Συγκομιδή σιτηρών 
Το Ινστιτούτο Αγορών Αγροτικών Προϊόντων 
(IKAR) προβλέπει ότι η ρωσική συγκομιδή 
σιτηρών του τρέχοντος έτους θα είναι της τάξης 
των 114 εκ. τόνων, εκ των οποίων 71,5 εκ. τόνοι 
σίτου. 
 
ΦΠΑ 
Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε (14/6) νομοσχέδιο 
που προβλέπει την αύξηση του συντελεστή του 
ΦΠΑ από το 18% στο 20%. Το νομοσχέδιο θα 
κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Κρατική 
Δούμα. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ θα 
διατηρηθεί για ορισμένα αγαθά όπως τα τρόφιμα, 
οι αερομεταφορές, τα φάρμακα και τα 
βρεφικά/παιδικά είδη. Η αύξηση του συντελεστή 
του ΦΠΑ αναμένεται να αυξήσει τα δημόσια έσοδα 
κατά 600 δισ. Ρούβλια / έτος. Αυτοί οι πρόσθετοι 
πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 
πρόσφατων εξαγγελιών του Προέδρου Πούτιν. 
[Vedomosti] 
 
Όρια συνταξιοδότησης  
Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε (14/6) νομοσχέδιο 
που προβλέπει την αύξηση των ηλικιακών ορίων 
συνταξιοδότησης στα 65 για τους άνδρες και στα 
63 στις γυναίκες, από τα 60 και τα 55 αντίστοιχα. Η 
αύξηση θα συντελεστεί σταδιακά, από το 2019 
μέχρι το 2028 για τους άνδρες και από το 2019 
έως το 2034 για τις γυναίκες. Οι εξαιρέσεις 
(μειωμένα όρια) για απασχολούμενους που 
εργάζονται σε «βαρέα και ανθυγιεινά» 
επαγγέλματα ή ανήκουν σε άλλες ειδικές 

https://rusal.ru/en
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.vedomosti.ru/companies/bayer&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgmkAv4ZZisrcFhGeXvxlA8LHr0Lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.vedomosti.ru/companies/bayer&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgmkAv4ZZisrcFhGeXvxlA8LHr0Lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.vedomosti.ru/companies/bayer&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgmkAv4ZZisrcFhGeXvxlA8LHr0Lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.vedomosti.ru/companies/bayer&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgmkAv4ZZisrcFhGeXvxlA8LHr0Lg
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κατηγορίες (πολύτεκνοι, ΑμΕΑ, κ.ά.) θα 
συνεχίσουν να ισχύουν. [Vedomosti, TASS] 
 
Media Markt 
Ο ρωσικός όμιλος “Safmar” (Сафмар: 
www.safmargroup.ru), στον οποίο ανήκουν οι 
ρωσικές αλυσίδες οικιακών συσκευών και 
ηλεκτρονικών ειδών “Μ. Video” (www.mvideo.ru) 
και “Eldorado” (www.eldorado.ru), πρόκειται να 
αποκτήσει τον έλεγχο της αλυσίδας οικιακών 
συσκευών και ηλεκτρονικών “Media Markt” στη 
Ρωσία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τη 
γερμανική “Media-Saturn-Holding” (MSH: 
www.mediamarktsaturn.com). Στο πλαίσιο της 
ίδιας συμφωνίας, η MSH θα αποκτήσει το 15% της 
“Μ. Video”. Τα καταστήματα “Media Markt” θα 
μετονομαστούν σε καταστήματα “Μ. Video” ή 
“Eldorado”, το αργότερο κατά το β΄ τρίμηνο του 
2019. Η αξία της συμφωνίας δεν έχει γίνει γνωστή 
μέχρι αυτή τη στιγμή. [Vedomosti] 
 
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 
 
Ανακύκλωση 
Στη διάρκεια δημόσιας επικοινωνίας του με 
Ρώσους πολίτες (7/6), ο Πρόεδρος Putin 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προοπτική της 
δημιουργίας 200 σύγχρονων εργοστασίων 
ανακύκλωσης έως το 2024. Σήμερα λειτουργούν 
117 σταθμοί καύσης απορριμμάτων και μόλις 38 
εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων που 
χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.  
 
Διένεξη Gazprom - Naftogaz 
Μετά από το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας Nord Stream 2 AG (www.nord-
stream2.com) στην Ελβετία (31/5), πάγωσαν 
περιουσιακά στοιχεία της Gazprom 
(www.gazprom.com) και στην Ολλανδία (5/6), 
όπου εδρεύουν η Gazprom International και η 
Gazprom Energy. Η Gazprom ζήτησε την 
ακύρωση της εντολής του ελβετικού δικαστηρίου 
και προτίθεται να κάνει το ίδιο στην περίπτωση του 
ολλανδικού. Στις 18/6 δόθηκε ανάλογη εντολή και 
από το Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου 
(Commercial Court). Το βρετανικό δικαστήριο ζητά 
από την Gazprom να καταθέσει κατάλογο 
περιουσιακών στοιχείων της (αξίας άνω των $ 
50.000) σε Αγγλία και Ουαλία. Οι επίμαχες εντολές 
κατάσχεσης / παγώματος περιουσιακών στοιχείων 
θυγατρικών της ρωσικής επιχείρησης στο 
εξωτερικό δίδονται σε συνέχεια σχετικών 
ενεργειών των ουκρανικών αρχών, που ζητούν την 
εφαρμογή της απόφασης του Ινστιτούτου 
Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της 
Στοκχόλμης (SCCI: www.sccinstitute.com). Στις 
13/6, το σουηδικό Εφετείο Svea (Svea hovrätt) 
έκανε δεκτή προσφυγή (7/6) της Gazprom για 

αναστολή της εφαρμογής της απόφασης του 
SCCI. Η Gazprom πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
την απόφαση του σουηδικού εφετείου στις 
προσφυγές της στα ελβετικά και ολλανδικά 
δικαστήρια. Υπενθυμίζεται ότι το SCCI εξέδωσε 
(28/2) απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ρωσική 
Gazprom θα πρέπει να καταβάλει στην ουκρανική 
Naftogaz αποζημίωση $ 2,6 δισ..  Η Gazprom έχει 
ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η 
Gazprom και η Naftogaz προσέφυγαν – η μία 
εναντίον της άλλης – στο SCCI το 2014, με 
αντικείμενο την εφαρμογή διμερούς σύμβασης του 
2009.  
 
Ενεργειακή συνεργασία Gazprom - OMV  
Στις 5/6, η ρωσική OOO Gazprom Export και η 
αυστριακή OMV Gas Marketing and Trading 
GmbH ανακοίνωσαν την παράταση της διάρκειας 
της μεταξύ τους σύμβασης με αντικείμενο την 
προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου στην Αυστρία 
έως το 2040. Οι όροι της ισχύουσας συμφωνίας 
(θα έληγε το 2027) παραμένουν αμετάβλητοι. Η 
υπογραφή της συμφωνίας παράτασης της ισχύος 
της σύμβασης έλαβε χώρα στη Βιέννη, παρουσία 
του Ρώσου Προέδρου και του Καγκελαρίου της 
Αυστρίας. [Kommersant, Vedomosti] 
 
Nord Stream 2 
Η σουηδική κυβέρνηση χορήγησε τις απαιτούμενες 
άδειες για τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου 
Nord Stream 2  
(www.gazprom.com/about/production/projects/pipe
lines/built/nord-stream2) από την οικονομική ζώνη 
της χώρας στη Βαλτική. Ανάλογες άδειες έχουν 
ήδη δοθεί από τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη 
Φινλανδία και αναμένονται από τη Δανία. Μετά 
από τις σχετικές ανακοινώσεις, η Nord Stream 2 
AG (www.nord-stream2.com) γνωστοποίησε ότι τα 
κατασκευαστικά έργα θα ξεκινήσουν τους 
επόμενους μήνες. [TASS, Kommersant] 
 
Δραστηριοποίηση Lukoil στο Ιράν 
Η Lukoil (www.lukoil.com), δεύτερη μεγαλύτερη 
ρωσική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου, 
γνωστοποίησε (29/5) ότι αποφάσισε να μην 
προχωρήσει, προς το παρόν, στην υλοποίηση 
σχεδίων της για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
στο Ιράν, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται 
από την απειλή επιβολής αμερικανικών 
κυρώσεων. Η Lukoil συνομιλούσε με την ιρανική 
πλευρά σχετικά με την ανάπτυξη των οικοπέδων 
Abe Timur και Mansuri. 
 
Εξαγωγές πετρελαίου 
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου τ.έ. οι ρωσικές 
εξαγωγές αργού πετρελαίου στην Ευρώπη 
μειώθηκαν κατά 16%, διαμορφούμενες σε 51,1 εκ. 
τόνους. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές στην Κίνα 
κατέγραψαν αύξηση. Ο Αντιπρόεδρος της 

http://www.sccinstitute.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.vedomosti.ru/companies/oao-gazprom&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhPe0XWwQPTP3lNZOKLVU9-ekO6HA
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Transneft (www.en.transneft.ru), Sergei Andronov, 
δήλωσε ότι στο σύνολο του 2018 αναμένεται 
μείωση των ρωσικών εξαγωγών στην Ευρώπη 
στους 120 εκ. τόνους (-14%) και αύξηση των 
εξαγωγών στην Κίνα στους 38,3 εκ. τόνους 
(+45%). [Vedomosti] 
 
Rosneft 
Η Rosneft (www.rosneft.com), μεγαλύτερη ρωσική 
επιχείρηση παραγωγής πετρελαίου, γνωστοποίησε 
(20/6) ότι η παραγωγή της ενδέχεται να ξεπεράσει 
την πρόβλεψη των 250 εκ. τόνων ετησίως έως το 
2022. Η πιθανή αύξηση αποδίδεται στην 
εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων (Vankor, 
Erginskoye, Russkoye, Yuzhno-Komsomolskoye). 
[TASS] 
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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, Δέρμα 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 + 
UPAKOVKA 

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 Διάφοροι κλάδοι 20-21.03.2019 www.ipls-russia.ru 

MPIRES Ακίνητα Μάρ. 2019 http://mpires.ru 

MOSCOW INTERNATIONAL 
FURNITURE SHOW - MIFS Έπιπλα Απρ. 2019 www.mmms-expo.ru 

WORLD BUILD Moscow Κατασκευές, Δομικά 
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, Δομικά 
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 

http://www.world-food.ru/
http://www.expoleather.ru/
http://www.pcvexpo.ru/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://mpires.ru/
http://www.aptekaexpo.ru/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.junwex-spb.ru/
http://www.intercharmspb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://cpm-moscow.com/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.mitt.ru/
http://modern-bakery.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.interfood-expo.ru/
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http://www.aquatherm-spb.com/en/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://en.energetika-restec.ru/

	ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

