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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΙΔΗΕΙ 

Βαςικά Μεγζκθ: 
 

ΑΕΠ (2018) $1,6 τρισ. 

Ρυκμόσ ανάπτυξθσ ΑΕΠ 2,3% (2018)  /  0,7% (Α’ Εξ. 2019) 

Κατά Κεφαλιν ΑΕΠ $11.288,8 (2018) 

Κατάταξθ Οδθγοφ Επιχειρείν Παγκ.Σράπεηασ #30 (2018) 

Δθμόςιο Χρζοσ (%ΑΕΠ) 15,3%  (Ιουν.2019) 

Πλθκυςμόσ 146,9 εκ. κάτοικοι 

Μζςεσ Μθνιαίεσ Μιςκολογικζσ Απολαβζσ 
34.900 ροφβλια ($529,5) 

(Ιουλ.2019) 

Πλθκωριςμόσ 2,9%  (2018)  /  4,6% (Ιουλ.2019) 

Ανεργία 4,9% (2018) 

Διατραπεηικό Επιτόκιο 7,25%  (Ιουλ.2019) 

υναλλαγματικζσ Ιςοτιμίεσ / Εκνικό νόμιςμα: (ροφβλι) €1=72,8 Ρ  /  $1=65,9 Ρ 

                

Θζματα Κυρϊςεων: Επιβλικθκε αρχζσ Αυγοφςτου δεφτεροσ γφροσ αμερικανικϊν κυρϊςεων κατά Ρωςίασ 

(72
οσ

 κφκλοσ κυρϊςεων ςε βάκοσ οκταετίασ). Ρϊςοσ α’ Αναπλθρωτισ Π/Θ και Τπουργόσ Οικονομικϊν Αντόν 

ιλουάνοφ υπεραμφνκθκε αντοχϊν εγχϊριου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και ικανότθτασ χϊρασ 

να ανταποκρικεί χωρίσ δυςκολία ςε δανειακζσ τθσ υποχρεϊςεισ. Ιςχυρό εργαλείο οικονομικισ πολιτικισ 

κεωρείται θ επίτευξθ τριπλοφ πλεονάςματοσ: εξωτερικοφ εμπορίου προϊόντων (+194,4δισ.), ομοςπονδιακοφ 
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προχπολογιςμοφ ($43,1δισ.) και ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (+113,5δισ.). Όςον αφορά ςτισ 

επιπτϊςεισ ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα (πρωτογενισ αγορά κρατικϊν και εταιρικϊν ομολόγων), ζχει 

ενιςχυκεί ςθμαντικά θ αγορά ςε εγχϊριο νόμιςμα. Ρωςικό δθμόςιο χρζοσ διακρατείται ωσ επί το πλείςτον ςε 

τίτλουσ εκδοκζντεσ ςε ροφβλια (78%) ζναντι ςε ξζνα νομίςματα (22%). Παρά τισ ςυνεχιηόμενεσ κυρϊςεισ, οι 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ ΗΠΑ και Ρωςίασ αυξικθκαν κατά 14%, το πρϊτο εξάμθνο του 2019, ςτα $13,8 

δισ. Παράλλθλα, αμερικανοί επιχειρθματίεσ επενδφουν ςυςτθματικά ςτθν Άπω Ανατολι (μεταξφ των 

επενδφςεων και θ ανάπτυξθ των κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου τθσ αχαλίνθσ) όπωσ επίςθσ τθν 

επιςκζπτονται αμερικανοί τουρίςτεσ. Η Ρωςία επίςθσ ενδιαφζρεται για τθν αναβάκμιςθ των πτιςεων (από 

εποχιακζσ ςε τακτικζσ) μεταξφ των παραμεκόριων περιοχϊν τθσ και τθσ Αλάςκασ. 

Μείωςθ Διατραπεηικοφ Επιτοκίου: Για δεφτερθ φορά, εντόσ του 2019, θ Κεντρικι Σράπεηα τθσ Ρωςίασ 

προζβθ ςε μείωςθ του βαςικοφ επιτοκίου για λόγουσ εμφάνιςθσ αντιπλθκωριςτικϊν τάςεων ςτθν οικονομία 

από τισ ςταδιακά μειοφμενεσ τιμζσ των τροφίμων και τθ μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. τόχοσ είναι ο 

πλθκωριςμόσ να προςγειωκεί ςτο 4%, από το 4,6% που είναι ςιμερα ωσ ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ του ΦΠΑ από 

το 18% ςτο 20% (ςτισ αρχζσ του ζτουσ) και τθσ πρόςφατθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του 

εκνικοφ νομίςματοσ. Πρόκλθςθ παραμζνει θ αξιοποίθςθ κονδυλίων του Εκνικοφ Σαμείου Πλοφτου (όταν τα 

αποκζματα υπερβοφν το 7% του ΑΕΠ) για τισ ανάγκεσ επενδφςεων ςε υποδομζσ, ςφμφωνα με το Προεδρικό 

Διάταγμα του Μαϊου 2018.     

Αφξθςθ ΑΕΠ: φμφωνα με τθ Rosstat, το  ΑΕΠ κατζγραψε αφξθςθ 0,9% ςτο β’ τρίμθνο του 2019 και 0,7% ςτο 

α’ εξάμθνο του 2019. Η ζςτω αναιμικι αυτι αφξθςθ υποςτθρίχτθκε από τουσ κλάδουσ των ορυχείων και τθσ 

μεταποίθςθσ. 

Δείκτθσ Πιςτολθπτικισ Ικανότθτασ: Ο οίκοσ Fitch αναβάκμιςε το αξιόχρεο τθσ ρωςικισ οικονομίασ από ΒΒΒ- 

ςε ΒΒΒ επιβεβαιϊνοντασ τθ ςτακερι προοπτικι τθσ οικονομίασ. Ο οίκοσ απζδωςε τθν απόφαςι του ςτθν 

υιοκετοφμενθ οικονομικι πολιτικι θ οποία παρουςιάηει πλεονάςματα και μειϊνει τθν εξάρτθςι τθσ από τθ 

μεταβλθτότθτα των τιμϊν των υδρογονανκράκων. Επιπρόςκετα, ο οίκοσ κεωρεί ότι θ μελλοντικι αξιοποίθςθ 

του Σαμείου Εκνικοφ Πλοφτου δεν εγκυμονεί δθμοςιονομικό εκτροχιαςμό. 

Σιμάρικμοσ: Η Rosstat ανακοίνωςε μια απότομθ άνοδο τιμϊν για οριςμζνα είδθ τροφίμων, κατά το πρϊτο 

εξάμθνο, θ οποία κυμάνκθκε μεταξφ +7,7% και +17,6%. ε βάκοσ πενταετίασ, οι τιμζσ των τροφίμων ζχουν 

αυξθκεί κατά 50%. Η άνοδοσ αυτι αποδίδεται ςτθ δομι τθσ αγοράσ τροφίμων, με τισ ρωςικζσ αντικυρϊςεισ, 

οι οποίεσ ζχουν παρατακεί μζχρι τισ 31.12.2020, να ζχουν διαδραματίςει ςοβαρό ρόλο ςτθν απορφκμιςθ τθσ 

αγοράσ (περιοριςμόσ ειςαγωγϊν τροφίμων, ςταδιακι κάλυψθ τθσ αγοράσ από τθν εγχϊρια παραγωγι). ε 

ποςοςτιαίουσ όρουσ, τθν περίοδο 2013-2017, θ μζςθ δαπάνθ για τρόφιμα ςε ςχζςθ με το μθνιαίο ειςόδθμα 

αυξικθκε από το 48,2% ςτο 53,3% για τα χαμθλά ειςοδθματικά ςτρϊματα και από 22,1% ςε 24,2% για τα 

υψθλά, ςφμφωνα με ζρευνα τθσ RANEPA. 

Κάλυψθ των Διατροφικϊν Αναγκϊν τθσ Αγοράσ: φμφωνα με τον πρόεδρο τθσ Εκνικισ Ζνωςθσ 

Οπωροκθπευτικϊν Προϊόντων,  Anatoly Kutsenko, ςταδιακά επικρατοφν ςυνκικεσ αυτάρκειασ ςτθν κάλυψθ 

των διατροφικϊν αναγκϊν των πολιτϊν, με τθν κυβζρνθςθ να χρθματοδοτεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ 

(κερμοκιπια, μθχανολογικό εξοπλιςμό) για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαραίτθτθσ αγροτικισ παραγωγισ μζςω 

του προγράμματοσ “Development of the agro-industrial complex”, του οποίου οι πόροι για το 2019 

προςζγγιςαν τα 310 δισ. ροφβλια ($5 δις.). 

Αποδολαριοποίθςθ Εμπορικϊν υναλλαγϊν Ρωςίασ-Κίνασ: Τπεγράφθ Διακρατικι υμφωνία μεταξφ των 

δφο χωρϊν του ομίλου G20, που αφορά τθ δυνατότθτα τιμολογιςεων των εμπορικϊν τουσ ςυναλλαγϊν ςτο 

εκνικό τουσ νόμιςμα (ροφβλι ι ρεμνιμπί). Αρμόδιεσ εμπορικζσ τράπεηεσ εκκακάριςθσ ορίςτθκαν θ ρωςικι 

VTB και θ Merchant Bank of China. κοπόσ τθσ υμφωνίασ, ςφμφωνα με τθ ρωςικι πλευρά, είναι θ αφξθςθ 

των διμερϊν τουσ ςυναλλαγϊν (το 2018 υπερζβθςαν τα $120 δις.) και θ επίτευξθ οικονομικισ αςφάλειασ. 

Αναμζνεται θ επίλυςθ κεμάτων διαςφνδεςθσ των εκνικϊν ςυςτθμάτων διατραπεηικϊν ςυναλλαγϊν αλλά και 

δθμιουργίασ των κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων, εκ μζρουσ των δφο κεντρικϊν τραπεηϊν, που κα 

αφοροφν τον περιοριςμό των κινδφνων που κα προζρχονται από ςθμαντικζσ ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ 

μεταξφ των δφο νομιςμάτων. Απϊτεροσ ςτόχοσ του εγχειριματοσ, για τθ ρωςικι πλευρά, είναι θ μείωςθ των 

ςυναλλαγϊν ςε δολάρια ΗΠΑ και θ ταυτόχρονθ αφξθςθ ςτα νομίςματα των δφο ςυμβαλλόμενων κρατϊν. Για 

τθν κινεηικι πλευρά, δεν υφίςταται ο ίδιοσ ηιλοσ λόγω τθσ επιδίωξισ τθσ να αυξιςει τα ςυναλλαγματικά τθσ 

αποκζματα ςε δολάρια. Αξιοςθμείωτθ πάντωσ είναι θ κινεηικι ςυμμετοχι ςε ρωςικζσ επιχειριςεισ 
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(υπολογίηονται ςε 5.000), ςτοιχείο που κα απελευκερϊςει τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τισ μθτρικζσ εταιρείεσ ςτθ 

ΛΔ Κίνασ. το ανωτζρω πλαίςιο, θ Κεντρικι Σράπεηα τθσ Ρωςίασ ιδθ είχε προβεί, από το 2018, ςτθ μείωςθ 

των ςυναλλαγματικϊν τθσ διακεςίμων ςε δολάρια ΗΠΑ, από 46% ςε 23%, ενιςχφοντασ παράλλθλα το ρόλο 

του ευρϊ, από 22% ςε 32% και του ρεμνιμπί, από 3% ςε 14%. ε επίπεδο όμωσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, θ 

εξάρτθςθ από το δολάριο ςτθ διενζργεια εξαγωγϊν μειϊκθκε από 80% ςε 67%, ενϊ ενιςχφκθκε αυτι του 

ευρϊ, από 9% ςε 17%. Σο αντίκετο ςυνζβθ ςτθ διενζργεια των ρωςικϊν ειςαγωγϊν όπου το δολάριο 

διακράτθςε το ρόλο του ςτο 36%, το ευρϊ ςτο 30% και το ροφβλι ςτο 28%. φμφωνα με μελζτθ τθσ 5
θσ

 

ςυςτθμικισ τράπεηασ, γεγονόσ είναι ότι θ αποδολαριοποίθςθ, ωσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ ρωςικισ 

κυβζρνθςθσ, δεν είναι άμεςα υλοποιιςιμθ ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε αντιπαράκεςθ με το δθμόςιο 

τομζα, λόγω του μεγάλου ποςοςτοφ που καταλαμβάνουν οι ςυναλλαγζσ υδρογονανκράκων ςτο διεκνζσ 

εμπόριο τθσ χϊρασ (το πρϊτο τρίμθνο 2019, ανιλκαν ςτο 60% των εξαγωγϊν) αλλά και ζνεκα του ότι 

υποκατάςταςθ του δολαρίου δεν ςθμαίνει αυτομάτωσ και εκτίναξθ τθσ ςυμμετοχισ του ρουβλίου ςτισ 

διεκνείσ ςυναλλαγζσ. 

Ρωςικζσ πόλεισ με τισ μεγαλφτερεσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ: Ο μζςοσ μιςκόσ ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία, κατά 

το δεφτερο τρίμθνο του ζτουσ ανιλκε ςτα 37.000 ροφβλια (+6% από το αντίςτοιχο διάςτθμα 2018). Οι 

μεγαλφτερεσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ καταγράφθκαν ςτισ πόλεισ Βαρνουάλθ (+11,6%), Μόςχα (10,9%) και 

Σιουμζν (10,2%). Όςον αφορά το μζςο φψοσ των μιςκολογικϊν απολαβϊν, ςε ροφβλια, αυτζσ ανζρχονται 

κατά φκίνουςα ςειρά ωσ εξισ: Μόςχα (57.900), Αγ.Πετροφπολθ (47.400), Αικατερινοφπολθ (39.300), 

Νοβοςιμπίρςκ (37.400), Βαρνουάλθ (29.900), Βόλγογκραντ (29.300). Οι κλάδοι που προςφζρουν τισ 

υψθλότερεσ απολαβζσ είναι ο ιατρικόσ, τεχνολογίασ πλθροφορικισ και καταςκευϊν, ενϊ θ υψθλότερθ 

ηιτθςθ επαγγελμάτων καταγράφεται ςε όλο το φάςμα τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ. Παγκοςμίωσ, ςφμφωνα 

με ζρευνα τθσ Deutsche Bank, θ Μόςχα κατατάςςεται ςτθν 39
θ
 κζςθ από πλευράσ μζςων μιςκολογικϊν 

απολαβϊν. Επίςθσ, ςφμφωνα με ζρευνα τθσ εφθμερίδασ Vedomosti, μόλισ το 19% των νζων επιςτθμόνων 

επικυμοφν να αναηθτιςουν καριζρα ςτο ρωςικό δθμόςιο (το ιμιςυ προ τριετίασ), το 41% εξ’ αυτϊν 

προτιμοφν να αναηθτιςουν εργαςία ςε ιδιωτικι εταιρεία (ει δυνατόν πολυεκνικι ϊςτε να τουσ δοκεί θ 

δυνατότθτα να εργαςτοφν ςτο εξωτερικό) και το 14% αναηθτοφν τθν τφχθ τουσ ςτο χϊρο του επιχειρείν.  

Τπερχρζωςθ ρωςικϊν νοικοκυριϊν: Η ρωςικι οικονομία φαίνεται να πάλλεται μεταξφ τθσ υπερβάλλουςασ 

δανειοδότθςθσ (ιδίωσ των νοικοκυριϊν) θ οποία οδθγεί τθν οικονομία ςε υπερκζρμανςθ και τθσ 

αναγκαιότθτασ μείωςισ τθσ, θ οποία όμωσ μπορεί να επιφζρει επιβράδυνςθ. Σόςο ο Πρόεδροσ V.Putin, όςο 

και κορυφαίοι Τπουργοί τθσ Κυβζρνθςθσ (Οικονομικϊν A.Sulyanov και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ M.Oreshkin) 

αςπάηονται τθν άποψθ ότι θ υψθλι δανειοδότθςθ για καταναλωτικοφσ ςκοποφσ κεωρείται από τουσ 

κφριουσ λόγουσ μείωςθσ του διακεςίμου ειςοδιματοσ (το πρϊτο τρίμθνο 2019, κατζγραψε πτϊςθ -2,3%). 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ κεντρικι τραπεηίτθσ, Elvira Nabiullina, διαφωνεί με τθν ανωτζρω άποψθ, 

ιςχυριηόμενθ ότι ςθμαντικι μείωςθ των δανειοδοτιςεων κα οδθγιςει με μακθματικι ακρίβεια ςε μθδενικι 

ανάπτυξθ και για το λόγο αυτό προγραμματίηονται ρυκμιςτικζσ διατάξεισ ιπιασ προςαρμογισ ςε κατϊτερα 

επίπεδα (μαηί τθσ τάςςεται και θ Ζνωςθ Εμπορικϊν Σραπεηϊν). Σο 2018, οι ρϊςοι καταναλωτζσ 

δανειοδοτικθκαν 12,5 τρις. ροφβλια ($200δις.) ενϊ τα χρζθ τουσ προςζγγιςαν τα 15 τρις. ροφβλια 

($240δις.). Η αυξθτικι αυτι τάςθ ςυνεχίςτθκε και το 2019 (+8,1% το πεντάμθνο). υνολικά, το χρζοσ για 

αγορζσ λιανικισ ανζρχεται ςτο 14% του ΑΕΠ. τον κλάδο των καταςκευϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Κεντρικισ Σράπεηασ, ςτο εξάμθνο Οκτωβρίου 2018 - Απριλίου 2019, τα δάνεια για αγορά κατοικίασ 

αυξικθκαν κατά 24,7%, ςτοιχείο που οδιγθςε ςε αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ τιμζσ κατοικιϊν (+8,7%). Γενικότεροσ 

φόβοσ είναι ότι θ υπερβάλλουςα δανειοδότθςθ κα οδθγιςει τθν οικονομία ςε επιβραδυντικό κφκλο για το 

λόγο ότι μεγάλο μζροσ του ειςοδιματοσ κα οδθγείται ςτθν αποπλθρωμι των χρεϊν. θμειϊνεται ότι ςτθν 

πενταετία 2014-2019, αυξικθκαν οι απαιτιςεισ του μζςου νοικοκυριοφ ςε μιςκολογικζσ απολαβζσ για να 

καλφψει τισ δανειακζσ του ανάγκεσ, από 7 ςε 11. 

Αξιοποίθςθ Σαμείου Εκνικοφ Πλοφτου: Τπολογίηεται ότι οι χρθματοοικονομικοί πόροι του Σαμείου κα 

υπερβοφν το κατϊφλι του 7% του ΑΕΠ, ςτισ αρχζσ του 2020, ενϊ ςτο τζλοσ του ιδίου ζτουσ, αναμζνεται να 

προςεγγίςει το 9% του ΑΕΠ, επιτρζποντασ ςτθν κυβζρνθςθ να δαπανιςει περί τα 2 τρισ. ροφβλια ($30δισ.). 

Ωσ ςτόχοι αξιοποίθςθσ λογίηονται: α) θ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ ςε 100 πόλεισ (ο Πρόεδροσ τθσ 

Vnesheconombank, Igor Shuvalov, ειςθγικθκε ςτον Π/Θ Medvedev τθ βελτίωςθ των υποδομϊν ςε περίπου 

100 αςτικά ςυγκροτιματα), β) θ παροχι δανείων ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ των μικρο-μεςαίων 

επιχειριςεων, γ) οι επενδφςεισ ςε κφρια ζργα υποδομϊν ανά τθν επικράτεια. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

πιςτωτικισ γραμμισ αναμζνεται να είναι θ κατά 10% άνοδοσ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ του εγχϊριου 
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νομίςματοσ και κατά μία ποςοςτιαία μονάδα του ΑΕΠ. 

Δθμόςιεσ Προμικειεσ: φμφωνα με δθμοςίευμα τθσ Vedomosti, Σο α’ εξάμθνο του ζτουσ, οι δθμόςιεσ 

προμικειεσ (ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ, περιφερειϊν, διμων) ανιλκαν ςτο φψοσ των 3,1 τρις. ρουβλίων 

($46 δις.) ςφμφωνα με αναλυτικι ζκδοςθ του Τπ.Οικονομικϊν.  Αξιοςθμείωτθ είναι όμωσ θ διαφορά που 

αποτυπϊνεται ςτθ μζτρθςθ του δείκτθ ανταγωνιςτικότθτασ του κλάδου (ςφμφωνα με το Τπ.Οικονομικϊν, το 

ποςοςτό των ςυμβολαίων που ανατζκθκε ςε μοναδικοφσ πλειοδότεσ - εγχϊριουσ προμθκευτζσ, κατά το 

πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ, δεν υπερζβθ το 9,3% ενϊ ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ -θλεκτρονικι 

πλατφόρμα RTS/Russian Tender Service- το ποςοςτό αυτό ανιλκε ςτο 27,3%). Ο επικεφαλισ του Κζντρου 

Διενζργειασ Δθμόςιων υμβάςεων, A.Stroganov, αμφιςβθτεί το γεγονόσ ότι το εν λόγω ποςοςτό είναι 

μονοψιφιο αποδίδοντασ τθν απόκλιςθ ςτθ μεκοδολογία καταγραφισ (επί παραδείγματι το Τπ.Οικονομικϊν 

δεν ςυνυπολογίηει ςυμβόλαια που ζχουν λάβει χϊρα μόνον κατϋ ανάκεςθ). Από πλευράσ τομζων των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ μερίδα του λζοντοσ καταλαμβάνουν οι μεταφορζσ (27%), ακολουκοφμενεσ από 

εκείνεσ για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ υγείασ (20%) και τθσ εκπαίδευςθσ (10%). Από πλευράσ φορζα 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, οι περιφζρειεσ καταλαμβάνουν το 53%, θ ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ το 

27% και οι διμοι το 20%. 

 

ΚΛΑΔΙΚΕ ΕΙΔΗΕΙ 

Π ρ ω τ ο γ ε ν ι σ  Σ ο μ ζ α σ 

Εμφιαλωμζνο Κραςί: το πλαίςιο ςτιριξθσ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ, ςτα νότια εδάφθ τθσ χϊρασ, θ ρωςικι 
Κυβζρνθςθ εξζδωςε τθν, από 25.05.2019, Απόφαςθ αρ.660 περί ςθμαντικϊν περιοριςμϊν των ειςαγόμενων 
εμφιαλωμζνων κραςιϊν ςτισ κρατικζσ προμικειεσ (κεντρικισ κυβζρνθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ). Η εν 
λόγω διάταξθ δεν επθρεάηει πάντωσ ςθμαντικά τισ ςυναλλαγζσ τθσ αγοράσ.  

Προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ: φμφωνα με τθ Nielsen Marketing Research, οι πωλιςεισ τροφίμων και ποτϊν 
ιδιωτικισ ετικζτασ κατζγραψε αφξθςθ τθσ τάξθσ του 20%, για το 12μθνο μζχρι τον Ιοφνιο 2019. Κφρια αιτία 
κεωρείται θ τιμολογιακι πολιτικι θ οποία αναρτά τα εν λόγω προϊόντα με φκθνότερεσ τιμζσ ζναντι των 
επωνφμων (θ διαφορά υπερβαίνει το 30%). 

Πυρκαγιζσ ιβθρίασ: Η ςυνολικι ζκταςθ θ οποία υπζςτθ ηθμιζσ υπερζβθ τα 5,4 εκ. εκτάρια και οι ευάλωτεσ 
περιοχζσ ηιτθςαν από τθν Κυβζρνθςθ τθν κατάςβεςθ των πυρκαγιϊν και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, 
που μόνον για τθν περιοχι του Irkutsk κα προςεγγίςει τα 500 δισ. ροφβλια ($7,5δισ.). θμειϊνεται ότι οι 
προχπολογιςμοί των επθρεαηόμενων περιφερειϊν Buryatia, Irkutsk και Krasnoyark είναι ιδθ ελλειμματικοί. 

Εξαγωγζσ ίτου: Σο δικαίωμα εξαγωγϊν προσ τθ αουδικι Αραβία απζκτθςε θ Ρωςία, ςφμφωνα με τθ 
Rosselkhoznadzor, με τον όγκο να δφναται να υπερβεί τουσ 3 εκ. τόνουσ ετθςίωσ. 

Σ ρ ι τ ο γ ε ν ι σ  Σ ο μ ζ α σ 

Επικοινωνιακι Διζξοδοσ για Ακρόαςθ των Διαμαρτυριϊν Επιχειρθματιϊν: Η Επιτροπι Δεοντολογίασ 
διακζτει εφεξισ ειδικό επικοινωνιακό κανάλι για τθν υποδοχι τυχόν διαμαρτυριϊν επιχειρθματιϊν υπό το 
βάροσ νομικϊν γραφείων που εκτελοφν αναγκαςτικζσ εντολζσ για λογαριαςμό μεγάλων πελατϊν τθσ 
αγοράσ. 

Αφξθςθ τθσ ρευςτότθτασ των εμπορικϊν τραπεηϊν ςε ξζνο νόμιςμα: Σο ςφνολο τθσ ρευςτότθτασ των 
τραπεηϊν ςε ξζνο νόμιςμα προςζγγιςε τα $19 δισ. Η περαιτζρω αφξθςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ρευςτότθτασ 
ερμθνεφεται ωσ αναμονι διολίςκθςθσ του ρουβλίου  

Δθμόςιεσ προμικειεσ ςτον τομζα πλθροφορικισ: Ο Τπουργόσ Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ και Επικοινωνιϊν, 
Noskov, εμμζνει ςτθν προτεραιότθτα ςε εγχϊριεσ εταιρείεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, ςε αντίκεςθ με τισ 
εξαγγελίεσ του Αναπλθρωτι Π/Θ, Kozak, περί εξορκολογιςμοφ του ςυςτιματοσ δθμόςιων προμθκειϊν ςε 
όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. 

Ανάπτυξθ αςφρματου τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου 5
θσ

 γενεάσ: Σο Τπ. Επικοινωνιϊν ζνα ανακεωρθμζνο 
μοντζλο ανάπτυξθσ του δικτφου ςτθν Ομάδα Εργαςίασ «Ψθφιακι Οικονομία», θ οποία ςτελεχϊνεται από 
εκπροςϊπουσ τθσ κυβζρνθςθσ και του βιομθχανικοφ κλάδου. Η κατά προτεραιότθτα υψθλι ςυχνότθτα του 
δικτφου κυμαίνεται ςτα 3,4 - 3,8 GHz, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα, ζναντι του εφρουσ 4,4 - 4,9 GHz. 
θμαντικό ρόλο προςτικζμενθσ αξίασ αναμζνεται να διαδραματίςει θ εγχϊρια βιομθχανία 
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τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ και θ κυβζρνθςθ.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

υνεργαςία με Γερμανία: φμφωνα με ζρευνα του Γερμανο-Ρωςικοφ Επιμελθτθρίου, το 39% των 
γερμανικϊν επιχειριςεων που ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτθ Ρωςία (ςυνολικά ανζρχονται ςε 4.461) 
ενδιαφζρεται να επανεπενδφςει ςτο άμεςο μζλλον διότι κεωρεί ότι θ ρωςικι αγορά προςφζρει το 
κατάλλθλο κεςμικό και οικονομικό περιβάλλον για τθν επιτυχι ανάπτυξθ των εργαςιϊν τουσ και αυτό 
επιβεβαιϊνεται από το κετικό πρόςθμο του επενδυτικοφ ιςοηυγίου των εδϊ γερμανικϊν επιχειριςεων 
(+$3,2δις.), το μεγαλφτερο τθσ δεκαετίασ. Επιπρόςκετα, το 75% των επιχειριςεων αυτϊν αναηθτοφν 
περιςςότερθ πολυμερι οικονομικι ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευραςιατικισ 
Οικονομικισ Ζνωςθσ (τθν απαρτίηουν οι χϊρεσ Ρωςία, Λευκορωςία, Καηακςτάν, Αρμενία και Κιργιηία) ςε 
ηθτιματα τεχνικϊν προδιαγραφϊν, πιςτοποιιςεων, τελωνειακϊν διαςαφιςεων και διευκολφνςεων 
κεωριςεων ειςόδου. 

Οικονομικό Φόρουμ Καςπίασ Θάλαςςασ: Σο πρϊτο κατά ςειρά φόρουμ ζλαβε χϊρα ςτο Σουρκμενιςτάν, με 
τθ ςυμμετοχι των χωρϊν Αηερμπαϊτηάν, Ιράν, Καηακςτάν και Ρωςίασ. Κφριο κζμα ςυνομιλιϊν ιταν οι 
μεταφορικοί άξονεσ. Και οι πζντε χϊρεσ επζδειξαν ενδιαφζρον για ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ ςε 
επιχειρθματικά ςχζδια μεταφορϊν και διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μεταξφ των παρόχκιων λιμζνων. 

Ευραςιατικι Οικονομικι Ζνωςθ: Ο Π/Θ Medvedev ςυμμετείχε ςε υνάντθςθ του υμβουλίου ςτο Bishkek 
τθσ Κιργιηίασ. Διαπιςτϊκθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτο βακμό οικονομικισ ολοκλιρωςθσ, με τα 37 εκ των 55 
εμποδίων διοικθτικισ και οικονομικισ μορφισ να ζχουν εξαλειφκεί κατά τθν παρελκοφςα διετία. Απομζνουν 
17 εκ των οποίων τα πλζον ςθμαντικά κεωροφνται θ ποιότθτα των προϊόντων, θ κοινι χρθματαγορά και θ 
ανάπτυξθ καινοτομιϊν και προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ τεχνολογίασ. 

 
 

ΚΤΡΙΕ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-20 

Διεκνισ Ζκκεςθ Κλάδοσ 
Περίοδοσ 

Διεξαγωγισ 
Ιςτότοποσ 

CPM - COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW. SPRING 

Ζνδυςθ 03-06.09.2019 http://cpm-moscow.com 

World Food Moscow Σρόφιμα - Ποτά 24-27.09.2019 www.world-food.ru 

International Fair Leather - 
Footwear - Fur - Technology 

Τφάςματα, Ζνδυςθ, 
Τπόδθςθ, Δζρμα 

19-22.09.2019 www.expoleather.ru 

MPIRES Ακίνθτα 04-05.10.2019 http://mpires.ru 

PCV EXPO Moscow 
Αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, 

βαλβίδεσ 
22-24.10.2019 www.pcvexpo.ru 

INTERCHARM Professional, 
Moscow 

Καλλυντικά 23-26.10.2019 www.intercharm.ru 

ΑΡΣΕΚΑ Moscow Φαρμακευτικά 05-05.12.2019 www.aptekaexpo.ru 

INTERPLASTICA + 
UPAKOVKA 

Πλαςτικά – υςκευαςίεσ 28-31.01.2020 www.upakovka-tradefair.com 

INTERCHARM Professional, St. 
Petersburg 

Καλλυντικά ΦΕΒ. 2020 www.intercharmspb.ru 

PROD-EXPO Σρόφιμα - Ποτά 10-14.02.2020 www.prod-expo.ru 

AQUA-THERM MOSCOW Θζρμανςθ - Ψφξθ 11-14.02.2020 www.aquatherm-moscow.ru 

INGREDIENTS Σρόφιμα και πρϊτεσ φλεσ 18-20.02.2020 www.ingred.ru 

INTOURMARKET Σουριςμόσ 12-14.03.2020 www.itmexpo.ru 

ΜΙΣΣ Σουριςμόσ 17-19.03.2020 www.mitt.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.intercharmspb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.mitt.ru/
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ΚΤΡΙΕ ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-20 

Διεκνισ Ζκκεςθ Κλάδοσ 
Περίοδοσ 

Διεξαγωγισ 
Ιςτότοποσ 

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 

WORLD BUILD Moscow Καταςκευζσ, Δομικά υλικά 31.03 – 03.04.2020 www.worldbuild-moscow.ru 

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

INTERFOOD St. Petersburg Σρόφιμα - Ποτά 16-17.04.2020 www.interfood-expo.ru 

InterStroy/WorldBuild St. 
Petersburg 

Καταςκευζσ, Δομικά υλικά 
 

16-18.04.2020 www.interstroyexpo.com 

 
 
 
 

 

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

