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ΡΩΘΙΗ ΟΛΟΠΟΜΔΘΑ 
 

1. Βαζηθά ρξεκαην-νηθνλνκηθά κεγέζε  

πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (31.05.2019) 1 Δπξώ = 71,81 Ρνύβιηα () 

1 Γνι. = 63,07 Ρνύβιηα () 

Γηαηξαπεδηθό επηηόθην (29.06.2019) 7,5% () 

Πιεζσξηζκόο (Mάτνο 2019) 5,1% () 

 

2. Δξεπλα γηα ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα 

Ο ζύλδεζκνο επξσπατθώλ επηρεηξήζεσλ (ΑΔΒ - https://aebrus.ru/en/index.php) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηε Ρσζία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ GfK δηεμήγαγε ηελ εηήζηα έξεπλα κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ζρεηηθά κε ην 

επηρεηξεκαηηθό θιίκα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζηε ξσζηθή αγνξά. Mεηαμύ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζπγθξαηνύκε 

όηη : ην 92% ησλ εξσηώκελσλ εηζήιζαλ ζηε ξσζηθή αγνξά εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηεο  θαη ηνπ δπλακηθνύ ηεο 

ελώ ην 91% γηα ηε ζεηηθή νηθνλνκηθή ηεο εμέιημε. Θαηά ην 2018 ην 66% αλέθεξε όηη είραλ αύμεζε ηνπ θύθινπ 

πσιήζεσλ, ην 11% κείσζε. Γηα ην 2019 ην 34% ζα πξνρσξήζεη ζε αύμεζε επελδύζεσλ. Σν 71% αλακέλεη γηα 

ην 2019 αύμεζε ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ, ελώ ην 64% αλακέλεη θαη αύμεζε ησλ θεξδώλ. Σα ζεκαληηθόηεξα 

εκπόδηα ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο είλαη ηα πςειά επηηόθηα (33%) θαη νη 

πεξηνξηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο (19%). Δκπόδηα εηζόδνπ ζηελ αγνξά απνηεινύλ ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηνπ ξνπβιίνπ (78%), ε πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ έλαληη ηεο Ρσζίαο (75%), νη θπξώζεηο (71%), νη ξσζηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ Οπθξαλία (51%) νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο (65%), ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

(30%). Σέινο άλσ ηνπ 50% ησλ εξσηώκελσλ δελ πηζηεύεη ζε βειηίσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θνξνιόγεζεο θαη 

δηαθζνξάο ζηα επόκελα δύν έηε.  

 

3. Δπαλαπαηξηζκόο θεθαιαίσλ 

Τπνγξάθεθε από ηνλ Πξόεδξν Πνύηηλ γηα ηξίηε θνξά, ζεηξά λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ πνπ, κε ζθνπό ηνλ 

επαλαπαηξηζκό ξσζηθώλ θεθαιαίσλ από ην εμσηεξηθό, παξέρνπλ εγγπήζεηο ακλεζηίαο, κε πεξίνδν ηζρύνο 

από 01.06.2019 έσο 29.02.2020.  Ζ πξώηε πξνζπάζεηα επαλαπαηξηζκνύ θεθαιαίσλ έγηλε ηελ πεξίνδν 

01.07.2015 – 30.06.2016 (κε παξάηαζε κέρξη 31.12.2016) θαη απνζθνπνύζε ζε επαλαπαηξηζκό θεθαιαίσλ 

από ρώξεο, νη νπνίεο δελ είραλ ζπκθσλία αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ κε ηε Ρσζία. πλνιηθά ππνβιήζεθαλ 

7.200 δειώζεηο, απνηέιεζκα πνιύ ρακειόηεξν ηνπ πξνζδνθώκελνπ. Ζ δεύηεξε πξνζπάζεηα έγηλε ηελ 

πεξίνδν από 01.03.2018 κέρξη 28.02.2019, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εζεινληηθή δήισζε θεθαιαίσλ, αθίλεηεο 

θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζα απαιιαζζόηαλ από θνξνινγηθά, δηνηθεηηθά θαη 

πνηληθά κέηξα. Δθηηκάηαη όηη ζπλνιηθά δειώζεθαλ θεθάιαηα άλσ ησλ 10 δηο επξώ. Ζ ηξέρνπζα ηξίηε 

πξνζπάζεηα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δύν λέσλ Δηδηθώλ Γηνηθεηηθώλ Εσλώλ (ΔΓΕ), ζην 

Kaliningrad (δπηηθή Ρσζία) θαη ζην Primorskiy (αλαηνιηθή Ρσζία), γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε 

απηέο κε θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ηύπνπ offshore. Ζ εζεινληηθή δήισζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ζα επηηξέςεη ζηνπο θαηόρνπο ηνπο λα επαλαπαηξίζνπλ θεθάιαηα ρσξίο ηελ 

θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο, εθόζνλ ν θάηνρνο δελ ήηαλ θνξνινγηθόο θάηνηθνο Ρσζίαο 

ην 2018 θαη εθόζνλ εγθαηαζηαζεί επηρεηξεκαηηθά ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο ΔΓΕ.  
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4. Κείσζε δηαηξαπεδηθνύ επηηνθίνπ από Θεληξηθή Σξάπεδα Ρσζίαο (ΘΣΡ). 

ηηο 14.06.2019 ε ΘΣΡ πξνέβε ζε κείσζε ηνπ δηαηξαπεδηθνύ επηηνθίνπ από 7,75% ζε 7,5%. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

πξώηε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ από ην Κάξηην ηνπ 2018. Κάιηζηα ε Γηνηθεηήο ηεο ΘΣΡ δελ απέθιεηζε θαη 

πεξαηηέξσ κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2019, εθόζνλ ην επηηξέςνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

(απνθιηκάθσζε πιεζσξηζκνύ). Ζ κείσζε ηνπ δηαηξαπεδηθνύ επηηνθίνπ ππαγνξεύζεθε από ην ρακειό 

πνζνζηό αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2019 (0,8%), ην νπνίν δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα 

επεξρόκελε νηθνλνκηθή ζηαζηκόηεηα αιιά θαη ηελ δηαθαηλόκελε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνύ, ν νπνίνο θαηά ην 

Κάτν αλήιζε ζε 5,1% πεξίπνπ (κεηά από 5,3% ηνλ Απξίιην). Ζ ηάζε απνθιηκάθσζεο εθηηκάηαη όηη ζα 

ζπλερηζζεί. Πξνο ηελ πνιηηηθή κείσζεο ηνπ δηαηξαπεδηθνύ επηηνθίνπ θάιεζε θαη ην ΓΛΣ ζηελ ηειεπηαία 

έθζεζή ηνπ γηα ηε Ρσζία, κε ζθνπό ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ηεο ΘΣΡ, ώζηε λα κελ ππνλνκεπζεί ε δηαδηθαζία 

κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνύ θαηά ην επόκελν έηνο. Ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζην ξπζκό αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ε ΘΣΡ 

κείσζε ηελ εηήζηα πξόβιεςή ηεο γηα ην 2019 από 1,2% - 1,7% ζε 1% - 1,5%, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξα ρακειήο 

αλάπηπμεο θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο.  

 

5. ύζηεκα παξαθνινύζεζεο δηαθίλεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ 

Από 01.07.2019  ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο δηαθίλεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ ζηε 

Ρσζία. Σα πξντόληα ζα καξθάξνληαη κε εηδηθή ζήκαλζε ελώ πξνβιέπεηαη θαη κεηαβαηηθή πεξίνδν ελόο έηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί πιήξσο ε λέα λνκνζεζία. ηόρνο ηεο Ρσζίαο είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ. Δληόο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Δλσζεο, ην παξάλνκν εκπόξην 

θαπληθώλ πξντόλησλ απμήζεθε από 0,6% ην 2015 ζε 6,8% ην 2018. Ζ απώιεηα θνξνινγηθώλ εζόδσλ ζηε 

Ρσζία εθηηκάηαη ζε 8,7% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ θαπληθώλ πξντόλησλ. Βαζηθόο ιόγνο 

αύμεζεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαπληθώλ πξντόλησλ εθηηκάηαη όηη είλαη ε πςειή ηηκή πνπ έρνπλ ηα 

πξντόληα ζηε Ρσζία (πρ. ε ηηκή ηζηγάξσλ ζηε Ρσζία είλαη 50% πςειόηεξε από όηη ζην Θαδαθζηάλ). 

 

6. Θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθήο θάλλαβεο  

Φεθίζηεθε από ηε ξσζηθή Γνύκα ν Λόκνο 621437-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/621437-7) ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα θπηώλ γηα ηελ παξαγσγή ςπρνθαξκάθσλ γηα ηαηξηθή ρξήζε (θάλλαβε, κπιε 

ισηόο, εηδηθέο πνηθηιίεο καληηαξηώλ θιπ). ύκθσλα κε ην ξσζηθό Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο ζθνπόο είλαη ε 

αλάπηπμε ελόο θιάδνπ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγώλ θαξκαθεπηηθώλ 

νπζηώλ από εγρώξηα παξαγσγή. Ζ Ρσζία ζήκεξα εηζάγεη ην 100% ησλ αλαγθώλ ηεο ζε πξώηεο ύιεο 

θαξκάθσλ. Κε ην λέν Λόκν ζα δνζεί ην δηθαίσκα ζε δύν θξαηηθέο εηαηξείεο (Ζormonwerk θαη Gosniokit) λα 

πξνρσξήζνπλ ζε θαιιηέξγεηα ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ θπηώλ ζηελ πεξηνρή Brjansk ζε έθηαζε πεξίπνπ 

100 εθηαξίσλ.  

 

7. Θπξώζεηο 

ηηο 20-21.06.2019 κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θνξπθήο ηεο ΔΔ επεθηάζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θπξώζεηο εηο 

βάξνο ηεο Ρσζίαο γηα έμη κήλεο (κέρξη 31.01.2020), εμαηηίαο ηεο απνπζίαο πξνόδνπ εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο 

ηνπ Κηλζθ (αθνξά ζηελ πεξηνρή Donbass). Δπίζεο κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Θνξπθήο επεθηάζεθαλ νη 

θπξώζεηο ηεο ΔΔ εηο βάξνο ηεο Ρσζίαο γηα ην ζέκα ηεο πξνζάξηεζεο ηεο Θξηκαίαο γηα έλα ρξόλν, κέρξη 

23.06.2020. ε απάληεζε ησλ αλσηέξσ ν Ρώζνο  Πξόεδξνο ππέγξαςε ην Γηάηαγκα Λν 293 κε ζέκα ηελ 

παξάηαζε ησλ θπξώζεσλ, επεθηείλνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο κέρξη 31.12.2020 (βι. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029). εκεηώλνπκε όηη νη ξσζηθέο 

θπξώζεηο μεθίλεζαλ ην 2014 κε ην Γηάηαγκα 560 από 06.08.2014 θαη έθηνηε αλαλεώλνληαη παξαηείλνληαο ηε 

ρξνληθή ηζρύ ηνπο (βι. Γηαηάγκαηα 320/24.06.2015, 305/29.06.2016, 293/30.06.2017 θαη 420/12.06.2018). 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/621437-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906240029


  4 από 7 

  
 

9. Δ-Commerce 

ύκθσλα κε επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ν ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζεκείσζε ην 2018 αύμεζε ηνπ 

θύθινπ πσιήζεσλ εληόο ηεο ξσζηθήο αγνξάο θαηά 19% (έλαληη ηνπ 2017) θαη δηακνξθώζεθε ζε 1.150 δηο 

ξνύβιηα. Ζ αμία ησλ εηζαγσγώλ κέζσ internet εθηηκάηαη ζε 350 δηο ξνύβιηα (+29% έλαληη ηνπ 2017). 

Παξαηεξείηαη αύμεζε ηόζν ζηνλ αξηζκό ησλ παξαγγειηώλ (+18% γηα αγνξέο εληόο Ρσζίαο θαη 34% γηα 

αγνξέο από ην εμσηεξηθό) όζν θαη ζηνλ αξηζκό ησλ αγνξαζηώλ. Σαπηόρξνλα όκσο έρεη κεησζεί ε κέζε αμία 

αγνξώλ θαηά 2% γηα αγνξέο εληόο Ρσζίαο θαη 4% γηα αγνξέο από ην εμσηεξηθό (ίζσο νθεηιόκελε ζηελ 

δηαθύκαλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ξνπβιίνπ). εκαληηθόο ιόγνο αύμεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

θύθινπ πσιήζεσλ εθηηκάηαη όηη ήηαλ ε κεγάιε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ηξόπσλ πιεξσκήο από ην κέζν Ρώζν 

πνιίηε. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ρξήζεο δηαδηθηπαθώλ ηξόπσλ πιεξσκήο γίλεηαη ζηε Κόζρα (ηόζν ζηελ πόιε 

όζν θαη ζην κεηξνπνιηηηθό θέληξν). Παξαηεξνύληαη βέβαηα κεγάιεο απνθιίζεηο ζηε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ 

ηξόπσλ πιεξσκεο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ξσζηθώλ πεξηνρώλ (ην κέζν κέγεζνο ζπλαιιαγώλ κε ηξαπεδηθή 

θάξηα ζηελ Σζεηζελία αληηζηνηρεί ζε 10.000 ξνύβιηα εηεζίσο έλαληη ηεο κέζεο ηηκήο ησλ 99.300 ξνπβιίσλ 

γηα όιε ηε Ρσζία).   

 

10. Δθδειώζεηο ηνπ Διιεληθνύ πιιόγνπ «Πξνκεζέα» ζην Βιαληηθαπθάο 

Από ηηο 20 έσο ηηο 22 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βιαληηθαπθάο ηεο Βόξεηαο Οζζεηίαο – Αιαλίαο 

ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θαη Οηθνλνκηθό Φόξνπκ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

αληηπξνζσπείεο από ηελ Διιάδα, ηελ Θύπξν, όπσο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζηε Κόζρα. 

Παξάιιεια  κε ην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ δηνξγαλώζεθε εθζεζηαθή εθδήισζε θαη Β2Β ζπλαληήζεηο, ελώ 

ππεγξάθεζαλ θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο γηα δηκεξείο εκπνξηθέο αληαιιαγέο. Οη αληηπξνζσπείεο 

Διιάδαο θαη Θύπξνπ είραλ ζπλάληεζε κε ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνθξαηίαο Βόξεηαο Οζεηίαο - Αιαλίαο, ζηελ 

νπνία νη δύν πιεπξέο αλαθέξζεθαλ ζηνπο παξαδνζηαθνύο δεζκνύο ηεο πεξηνρήο κε ηελ Διιάδα θαη ζην 

ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε εθεί ειιεληθή νκνγέλεηα, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ ζε 

ηνκείο όπσο ν πνιηηηζκόο, ην εκπόξην, ν ηνπξηζκόο θαη ε επελδύζεηο. Χο θιάδνη πξνηεξαηόηεηαο αλαθέξζεθαλ 

ν Σνπξηζκόο, ν Αγξνδηαηξνθηθόο, νη Θαηαζθεπέο, ηα δνκηθά πιηθά. πδεηήζεθε ε δηνξγάλσζε ζηελ Διιάδα, 

εθδήισζεο παξνπζίαζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Βόξεηα Οζζεηία – Αιαλία, ζηελ 

νπνία λα πεξηιακβάλεηαη θαη εθζεζηαθή εθδήισζε, όπσο θαη Β2Β ζπλαληήζεηο. Δπηπιένλ ζπδεηήζεθε ην 

ελδερόκελν ζπκκεηνρήο ζε ειιεληθέο δηεζλείο εθζέζεηο, όπσο θαη ηεο δηνξγάλσζεο κειινληηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζην Βιαληηθαπθάο. 

ΟΤΖΛΠΕΙΘΣΑΜ 
 

11. Γεκηνπξγία Θέληξσλ Παξαπόλσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνβιεκάησλ 

Από 01.06.2019 ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνύλ Θέληξα Τπνδνρήο Παξαπόλσλ 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ηεινύλ ππό ηνλ Πξόεδξν ηεο Υώξαο. ην πξώην ζηάδην 

αληηπξόζσπνη ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δηζαγγειέα, ηνπ Τπ. Γηθαηνζύλεο θαη ηεο 

Φνξνινγηθήο Δπηζεώξεζεο ζα ιακβάλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο. Δάλ δελ 

θαηαζηεί δπλαηή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα αλαιακβάλεη ηελ επίιπζή ηνπ ε Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ «πλεγόξνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ» θαη αλ νύηε ζε απηό ην επίπεδν βξεζεί 

ιύζε ζα αλαιακβάλεη ν Πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο.  

 

12. Doing Business in Uzbekistan 

Aλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ καο http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66706 επηθαηξνπνηεκέλνο νδεγόο Doing Business in Usbekistan.  

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66706
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/66706
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εκεηώλνπκε όηη ε ρώξα βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαδηακόξθσζε ηνπ ζεζκηθνύ ηεο πιαηζίνπ, ζε όια ηα ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε ζηόρν ηε ζηαδηαθή έληαμή ηνπ ζηηο δηεζλείο δνκέο. 

 

13. Ηζηνζειίδα ηηκώλ ρνλδξεκπνξίνπ γηα θξνύηα θαη ιαραληθά 

ηελ ηζηνζειίδα https://east-fruit.com/prices αλαξηώληαη εβδνκαδηαίσο νη ρνλδξεκπνξηθέο ηηκέο γηα θξνύηα 

θαη ιαραληθά γηα ζπλνιηθά νθηώ ρώξεο (Οπδκπεθηζηάλ, Ρσζία, Ιεπθνξσζία, Σαηδηθηζηάλ, Γεσξγία, 

Κνιδαβία,  Οπθξαλία θαη Πνισλία). Ζ ηζηνζειίδα απνηειεί ζπλεξγαζία ηνπ FAO, ηεο ΔΒRD θαη ηεο 

EU4Business. Ηδίσο όζνλ αθνξά ζην Οπδκπεθηζηάλ ην νπνίν πξόζθαηα ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ θαηάινγν ησλ 

ρσξώλ γηα ηηο νπνίεο αλαξηώληαη νη ηηκέο, ζεκεηώλνπκε όηη εκθαλίδεη κεγάιε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηνπ ζε 

θξνύηα θαη ιαραληθά θαη θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ πέληε κεγαιύηεξσλ εμαγσγέσλ βεξίθνθσλ θαη θεξαζηώλ. 

Ζ εβδνκαδηαία αλάξηεζε ρνλδξεκπνξηθώλ ηηκώλ εληζρύεη ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν θαη γηα ηνπο Διιελεο εμαγσγείο θξνύησλ θαη 

ιαραληθώλ.  

 

14. πλεξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα κε ην Οπδκπεθηζηάλ 

 

Σν Οπδκπεθηζηάλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα κε tour operators (γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο) θαη κε 

επελδπηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. ηελ ηζηνζειίδα 

 http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofiles έρεη αλαξηεζεί 

κειέηε εθ κέξνπο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ, ζηελ νπνία απνηππώλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο. 

 

 

 

 

 

  

https://east-fruit.com/prices
http://www.agora.mfa.gr/administrator/index.php?option=com_agora&view=infofiles
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ΕΛΠΟΡΘΙΕ ΕΙΘΕΕΘ ΣΗ ΡΩΘΑ 2019 - 2020 

Έκθεζη Ιλάδος Ημ/νιες Θζηόηοπος 

CPM - COLLECTION 

PREMIERE MOSCOW. 

SPRING 

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

World Food Moscow Σξόθηκα - Πνηά 24-27.09.2019 www.world-food.ru 

International Fair Leather - 

Footwear - Fur - 

Technology 

Τθάζκαηα, Έλδπζε, 

Τπόδεζε, Γέξκα 
19-22.09.2019 www.expoleather.ru 

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

PCV EXPO Moscow 
Αληιίεο, ζπκπηεζηέο, 

βαιβίδεο 
22-24.10.2019 www.pcvexpo.ru 

INTERCHARM 

Professional, Moscow 
Θαιιπληηθά 23-26.10.2019 www.intercharm.ru  

ΑΡΣΔΘΑ Moscow Φαξκαθεπηηθά 05-05.12.2019 www.aptekaexpo.ru 

INTERPLASTICA + 

UPAKOVKA 

Πιαζηηθά – 

πζθεπαζίεο 
28.01 - 31.01.2020 

www.upakovka-

tradefair.com 

INTERCHARM 

Professional, St. Petersburg 
Θαιιπληηθά 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 

2020 
www.intercharmspb.ru 

PROD-EXPO Σξόθηκα - Πνηά 10-14.02.2020 www.prod-expo.ru 

AQUA-THERM MOSCOW Θέξκαλζε - Φύμε 11-14.02.2020 
www.aquatherm-

moscow.ru 

INGREDIENTS 
Σξόθηκα θαη πξώηεο 

ύιεο 
18-20.02.2020 www.ingred.ru 

INTOURMARKET Σνπξηζκόο 12-14.03.2020 www.itmexpo.ru 

ΚΗΣΣ Σνπξηζκόο 17-19.03.2020 www.mitt.ru   

MODERN BAKERY 

MOSCOW 
Αξηνζθεπάζκαηα 17-20.03.2020 http://modern-bakery.ru 

INTERNATIONAL 

PRIVATE LABEL SHOW – 

IPLS 

Γηάθνξνη θιάδνη 08-09.04.2020 www.ipls-russia.ru 

WORLD BUILD Moscow 
Θαηαζθεπέο, Γνκηθά 

πιηθά 
31.03 – 03.04.2020 

www.worldbuild-

moscow.ru 

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

INTERFOOD St. Σξόθηκα - Πνηά 16-17.04.2020 www.interfood-expo.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/
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.ipheb.ru/
http://www.interfood-expo.ru/
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Petersburg 

InterStroy/WorldBuild St. 

Petersburg 

Θαηαζθεπέο, Γνκηθά 

πιηθά 

 

16-18.04.2020 www.interstroyexpo.com 

 
 
 
 

 

http://www.interstroyexpo.com/en-GB/

