
 
Επέκταση απαγόρευσης εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων έως το τέλος του 

2017 

Υπεγράφη από τον Ρώσο Πρόεδρο το 

Διάταγμα υπ’ αριθ. 305/29.06.2016, με το 

οποίο παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της 

απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία από τις 

χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον 

Καναδά και τη Νορβηγία, έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2017.  

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα δίδεται η εντολή 

στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας  

να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, την εφαρμογή των μέτρων 

που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του 

Διατάγματος και σε περίπτωση που το κρίνει 

απαραίτητο, να υποβάλει προτάσεις περί 

τροποποίησης της προβλεπόμενης διάρκειας 

ισχύος των συγκεκριμένων ειδικών 

οικονομικών μέτρων. Το Διάταγμα τίθεται σε 

ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του. 

Σημειώνουμε ότι στις 27.05.2016, στο πλαίσιο 

συνάντησης του Ρώσου Πρωθυπουργού με 

εκπροσώπους της Ρωσικής Ένωσης 

Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, ο κ. 

Μεντβέντεφ γνωστοποίησε ότι έχει δώσει 

οδηγίες για την προετοιμασία πρότασης 

παράτασης της ισχύος των μέτρων 

απαγόρευσης εισαγωγών που επιβλήθηκε σε 

προϊόντα τροφίμων προέλευσης ΕΕ και 

άλλων χωρών έως τα τέλη του 2017, 

προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

στους εγχώριους παραγωγούς να αναπτύξουν 

τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Διεθνές Οικονομικό Forum Αγίας 

Πετρούπολης 

Από 16 έως 18 Ιουνίου 2016 

πραγματοποιήθηκε το 20ο Διεθνές Οικονομικό 

Forum της Αγίας Πετρούπολης (St. 

Petersburg International Economic Forum – 

SPIEF).  

Κατά τη φετινή διοργάνωση, την οποία 

απασχόλησαν κυρίως είναι η νέα οικονομική 

πραγματικότητα και η αναζήτηση νέων πηγών 

ανάπτυξης, συμμετείχαν, σύμφωνα με τα 

πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, εκπρόσωποι 130 

χωρών και άνω των 1.300 επιχειρήσεων. Οι 

συμμετέχοντες υπολογίζονται σε περίπου 

12.000, 20% περισσότεροι σε σύγκριση με το 

παρελθόν έτος (2015: 10.000). Στο Forum 

εκτιμάται ότι υπεγράφησαν 332 συμφωνίες, 

συνολικού ύψους 1 τρισ. ρουβλίων (15,4 δισ. 

δολ. ΗΠΑ).  
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Σε επίπεδο κυβερνητικής εκπροσώπησης, στο 

Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι από πολλές 

χώρες, οι κυριότεροι εκ των οποίων ήταν ο 

Πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Matteo Renzi, o 

Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. 

Ban Ki-moon, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, ο 

Πρόεδρος του Καζακστάν κ. Nursultan 

Nazarbayev και ο Πρόεδρος της Γουϊνέας κ. 

Alpha Conde. Από ελληνικής πλευράς, στο 

Forum συμμετείχαν η Αναπληρώτρια 

Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά 

και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτριος 

Μάρδας. 

Κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του 

Forum, Ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin 

τόνισε την ανάγκη να επιστρέψει η 

εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας 

και της ΕΕ και να αποκατασταθεί το επίπεδο 

της συνεργασίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος 

αναφέρθηκε επίσης στην ιδέα για τη 

δημιουργία μίας ευρύτερης ευρασιατικής 

σύμπραξης μεταξύ της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης και των χωρών, με τις 

οποίες η Ρωσία έχει ήδη στενές σχέσεις, 

όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, οι 

λοιπές χώρες της ΚΑΚ, καθώς και άλλες 

ενδιαφερόμενες χώρες.  

 

Στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού 

Forum της Αγίας Πετρούπολης, ο Πρόεδρος 

Putin πραγματοποίησε συναντήσεις με τους 

επικεφαλής των μεγάλων ξένων εταιρειών και 

ομίλων επιχειρήσεων και τους επικεφαλής 

των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων. Στην 

τοποθέτησή του, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι 

η ρωσική οικονομία οδεύει προς την έξοδο 

από την ύφεση, με τις βασικές προϋποθέσεις 

για την επιστροφή σε τροχιά οικονομικής 

ανάπτυξης να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή: 

- Η μακροοικονομική σταθερότητα έχει 

επιτευχθεί 

- Ο πληθωρισμός έχει επιβραδυνθεί 

σημαντικά 

- Η Κεντρική Τράπεζα κατάφερε να 

διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο χρυσού και 

συναλλαγματικών αποθεμάτων 

- Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό 

- Η οικονομία προσαρμόζεται στις νέες 

συνθήκες, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα λόγω της πολιτικής των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 

- Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει, η χώρα δεν έχει θεσπίσει 

ελέγχους κεφαλαίων και δεν προτίθεται να 

εισαγάγει τέτοιους περιορισμούς στο 

μέλλον.  

- Η Ρωσία ενδιαφέρεται για την εισροή 

κεφαλαίων, τη μεταφορά τεχνολογίας και 

προσφέρει σημαντικά κίνητρα και εργαλεία 

για τους επενδυτές. 

 

Πρόβλεψη για αύξηση του ρωσικού ΑΕΠ 

κατά 1,9-2,2% ανά έτος την περίοδο 2017-

2019 

Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα 

κυμανθεί στο επίπεδο του 1,9-2,2% ετησίως 

κατά τα επόμενα τρία έτη, ενώ για το τρέχον 

έτος η πρόβλεψη κάνει λόγο για μηδενική 

ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, η 

βιομηχανική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 0,3% 

το 2016, με τη θετική επιρροή να προέρχεται 

κυρίως από τους κλάδους των χημικών 

προϊόντων, τον εξορυκτικό τομέα και την 

ελαφριά βιομηχανία. 

Επιπλέον, ο πληθωρισμός αναμένεται να 

διαμορφωθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα 

επίπεδα (5,9%) από την αρχική πρόβλεψη 

του 6%, καθώς ο δείκτης τιμών τροφίμων 

μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον 

συνολικό πληθωρισμό για πρώτη φορά μετά 

από πολλά χρόνια. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου 

Οικονομικής Ανάπτυξης, η εκροή κεφαλαίων 

από τη χώρα αναμένεται να ανέλθει σε 25 δισ. 

δολ. ΗΠΑ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, 

καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, η 

εκροή κεφαλαίων μειώθηκε τέσσερις φορές σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. 



 

Το Υπουργείο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο η 

ρωσική οικονομία να μεταβεί στο μοντέλο 

ανάπτυξης που βασίζεται στην τόνωση των 

ιδιωτικών επενδύσεων, προκειμένου να 

καταφέρει να επιτύχει και να διατηρήσει 

βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Οι ευκατάστατες ρωσικές οικογένειες 

έχασαν έως και το 75% του εισοδήματός 

τους το 2015 

Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Russian 

Wealth Report 2016 που δημοσιεύθηκε 

πρόσφατα, οι ευκατάστατες ρωσικές 

οικογένειες έχασαν από 25% έως και 75% του 

εισοδήματός τους κατά τη διάρκεια του 

περασμένου έτους.  

 

Κατά μέσο όρο, οι οικογένειες με ετήσιο 

εισόδημα από 15 έως 100 εκατομμύρια 

ρούβλια (235.000 – 1,5 εκ. δολ. ΗΠΑ) έχασαν 

το 45% των εσόδων τους. Ο αριθμός των 

οικογενειών που εντάσσονται σε αυτή την 

κατηγορία στη Ρωσία ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 100.000, με τη συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών (84.000) να βρίσκονται στη 

Μόσχα. 

Οι οικογένειες που φαίνεται να επλήγησαν 

περισσότερο είναι αυτές που λαμβάνουν 

εισοδήματα από την εκμετάλλευση 

περιουσιακών στοιχείων, και οι οποίες 

συνήθως διαβιούν στο εξωτερικό. Ως λόγοι 

πίσω από αυτές τις απώλειες αναφέρονται 

κυρίως οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, η μείωση της απόδοσης των 

ρωσικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και 

η ανάκληση των αδειών αρκετών ρωσικών 

τραπεζών. 

Επιπλέον, οι οικογένειες που αντλούν τα 

εισοδήματά τους από την επιχειρηματική 

δραστηριότητά τους, οι οποίες αποτελούν την 

πλειοψηφία των εύπορων οικογενειών (60%),  

είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται κατά 

περίπου 50%, λόγω της οικονομικής κρίσης 

που οδήγησε σε μείωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Η κατηγορία που επηρεάστηκε λιγότερο ήταν 

οι οικογένειες των κορυφαίων στελεχών 

επιχειρήσεων (top managers), που 

αντιπροσωπεύουν το 20% των ευκατάστατων 

νοικοκυριών. Σύμφωνα με την έκθεση, τα 

στελέχη αυτά είδαν τα έσοδά τους να 

μειώνονται κατά περίπου 15-20%, ενώ τα 

ανώτατα στελέχη κρατικών εταιρειών 

κατάφεραν να αποφύγουν εντελώς 

οποιεσδήποτε απώλειες. 

Η έκθεση Russian Wealth Report 2016 

εκπονήθηκε από την εταιρεία διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων NICA Multi Family 

Office, την εταιρεία μάρκετινγκ Aspire 

Lifestyles και τις εταιρείες διαχείρισης 

ακινήτων Savills και Tranio. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα πραγματικά 

εισοδήματα των Ρώσων μειώθηκαν κατά 

11,5% τον Μάιο 2016 σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα.  

 

Σε ετήσια βάση, τα πραγματικά εισοδήματα 

μειώθηκαν κατά 5,7% τον Μάιο, με τους 

πραγματικούς μισθούς να καταγράφουν 

πτώση της τάξης του 1% σε ετήσια βάση τον 

ίδιο μήνα. 



Αναθεώρηση προβλέψεων Παγκόσμιας 

Τράπεζας για τη ρωσική οικονομία 

Ελαφρώς βελτιωμένη εμφανίζεται η 

πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά 

με την πορεία της ρωσικής οικονομίας, η 

οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση της 

Τράπεζας “Global Economic Prospects” που 

δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2016, σε σχέση 

με αυτή που παρουσιαζόταν στην έκθεσή της 

του Απριλίου τ.έ. “Russia Economic Report 

#35: The long journey to recovery”. 

 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ρωσική 

οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 

1,2% την τρέχουσα χρονιά, ενώ από το 

επόμενο έτος θα εισέλθει σε φάση 

ανάκαμψης, με τον ρυθμό ανάπτυξης να 

φθάνει το 1,4% το 2017 και 1,8% το 2018. Τα 

ποσοστά αυτά εμφανίζονται βελτιωμένα σε 

σχέση με την πρόβλεψη για ύφεση της τάξης 

του -1,9% το τρέχον έτος, και ανάπτυξη της 

τάξης του 1,1% το 2017. Η πρόβλεψη για το 

μέγεθος του ρυθμού ανάπτυξης το 2018 

παραμένει η ίδια (1,8%). 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας, η 

αναθεώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά 

το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής συρρικνωθεί 

με πιο αργό ρυθμό από ότι το 2015, 

εμφανίζοντας, αν και δειλά, ενδείξεις ότι η 

ύφεση σε ορισμένους τομείς της οικονομίας 

μπορεί και να έχει φθάσει στο κατώτατο 

σημείο της. Έτσι, η βιομηχανική παραγωγή 

έχει αρχίσει να ανακάμπτει, παρά τη 

συρρίκνωση των επενδύσεων και την 

περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερική 

χρηματοδότηση για τις ρωσικές επιχειρήσεις. 

Μετά την απότομη υποτίμηση του ρωσικού 

νομίσματος στις αρχές του 2016, το ρούβλι 

έχει ενισχυθεί ελαφρώς, κατακτώντας πάλι το 

επίπεδο που είχε στα μέσα του 2015, 

συμβάλλοντας στη μείωση του πληθωρισμού 

από διψήφια ποσοστά καθ’ όλο το 2015 στο 

7,3% τον Μάιο του 2016. 

Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση της ρωσικής 

οικονομίας έχει σημαντικές συνέπειες και στον 

αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης για τις 

αναδυόμενες οικονομίες των χωρών της 

ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης και 

Κεντρικής Ασίας, καθώς στη Ρωσία 

αντιστοιχεί το 37% του συνολικού ΑΕΠ της 

περιοχής. Έτσι, με τη συμπερίληψη της 

Ρωσίας, η πρόβλεψη για τον ρυθμό 

ανάπτυξης για τις χώρες της περιοχής 

ανέρχεται σε περίπου 1,2% για το 2016, ενώ 

αν δεν περιληφθεί η Ρωσία, οι προβλέψεις για 

την ανάπτυξη των χωρών της περιοχής 

εκτοξεύονται στο 2,9%. 

Μείωση βασικού επιτοκίου από την 

Ρωσική Κεντρική Τράπεζα  

Η ρωσική Κεντρική Τράπεζα μείωσε το βασικό 

της επιτόκιο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες 

στο 10,5%, την Παρασκευή, 10 Ιουνίου τ.έ. Η 

τελευταία φορά που η τράπεζα μείωσε το 

επιτόκιο ήταν τον Αύγουστο του 2015.  

 

Η απόφαση της Τράπεζας στηρίζεται στις 

πρόσφατες θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον 

πληθωρισμό της χώρας, ο οποίος εμφανίζει 

σημάδια σταθεροποίησης, ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχουν προσδοκίες για περαιτέρω μείωσή 

του. Επιπλέον, οι επιδόσεις του ρωσικού ΑΕΠ 

κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

καθώς και η βελτίωση των μακροοικονομικών 

δεικτών τον Απρίλιο τ.έ., η οποία 

αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ικανότητα της 

ρωσικής οικονομίας να αντέξει τις 

διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου, 

συνέβαλαν περαιτέρω στην απόφαση της 

Κεντρικής Τράπεζας για μείωση του βασικού 

επιτοκίου.  



Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας θα 

πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου, οπότε και 

θα εξετασθεί η δυνατότητα περαιτέρω 

μείωσης του βασικού επιτοκίου, κατόπιν 

αξιολόγησης των υφιστάμενων 

πληθωριστικών κινδύνων και της 

συμμόρφωσης της επιβράδυνσης του 

πληθωρισμού με το στόχο της Τράπεζας για 

μείωσή του στο 4%. 

Βελτίωση επιδόσεων ρωσικής αγροτικής 

παραγωγής 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexander Tkachev, η 

Ρωσία ελπίζει να είναι εντελώς αυτάρκης σε 

γαλακτοκομικά, κρέας και λαχανικά, εγχωρίως 

παραγόμενα, έως το 2020. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης των Υπουργών 

Γεωργίας των χωρών του G20, ο κ. Tkachev 

αναφέρθηκε στους φιλόδοξους στόχους που 

έχει θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας 

της χώρας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 

εγχώρια παραγωγή της πλειονότητας των 

ειδών  φρούτων που καταναλώνει η χώρα, με 

εξαίρεση τα εσπεριδοειδή και άλλα εξωτικά 

φρούτα, και την αύξηση της παραγωγής σε 

τομείς όπως των σιτηρών και των 

πουλερικών, η οποία θα επιτρέψει στη Ρωσία 

να αυξήσει τις εξαγωγές της, καλύπτοντας 

ταυτόχρονα και την εγχώρια ζήτηση.  

 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, η γεωργική 

παραγωγή της χώρας αυξήθηκε πάνω από 

17% το περασμένο έτος σε σύγκριση με το 

2014, φθάνοντας σε αξία περισσότερο από 76 

δισ. δολ. ΗΠΑ για πρώτη φορά.  

Ο όγκος των ρωσικών εξαγωγών σιτηρών τα 

τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί σχεδόν τρεις 

φορές για να φθάσουν τα 30 εκατομμύρια 

τόνους, ενώ η παραγωγή πουλερικών έχει 

τριπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Ο 

κ. Tkachev τόνισε ότι η Ρωσία διαθέτει την 

υψηλή τεχνολογία που απαιτείται για να 

συναγωνιστεί τις σύγχρονες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις και την παραγωγή των 

δυτικών εταιρειών. 

Αλλαγή στις διατροφικές προτιμήσεις των 

Ρώσων καταναλωτών εν μέσω κρίσης 

Σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του Analytical 

Credit Rating Agency (ACRA) που 

δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, οι Ρώσοι έχουν 

καταφύγει στην αγορά φθηνότερων και 

χαμηλότερης ποιότητας τροφίμων, καθώς η 

οικονομική κρίση τους αναγκάζει να αλλάξουν 

τις διατροφικές τους συνήθειες.  

 

 

 

Αν και η ποσότητα των θερμίδων που 

καταναλώνονται από το μέσο όρο των Ρώσων 

καταναλωτών παραμένει η ίδια, οι 

καταναλωτές εμφανίζονται να αντικαθιστούν 

τα λαχανικά, τα φρούτα και τα ψάρια με το 

ψωμί, τις πατάτες και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. 

Με τους πραγματικούς μισθούς να έχουν 

μειωθεί κατά 9,5% το περασμένο έτος, η 

συνολική κατανάλωση προϊόντων διατροφής 

μειώθηκε κατά 4,2%. Σύμφωνα με τους 

συντάκτες της έκθεσης, η συνεχιζόμενη 

επιδείνωση του πραγματικού εισοδήματος 

των πολιτών θα τους αναγκάσει, 

ενδεχομένως, στο άμεσο μέλλον να στρέψουν 

τις προτιμήσεις τους περισσότερο προς τα 

δημητριακά, το αλεύρι, το βούτυρο, τα 

εποχιακά λαχανικά και τη ζάχαρη. 



Ελπίδες για αποκατάσταση των 

τουριστικών ροών προς την Τουρκία  

Ελπίδες για αποκατάσταση των τουριστικών 

ροών προς την Τουρκία έχει δημιουργήσει η 

πρόσφατη επιστολή του Τούρκου Προέδρου 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Ρώσο 

Πρόεδρο, με την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος 

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την κατάρριψη 

του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους τον 

Νοέμβριο του 2015 κοντά στα σύνορα 

Τουρκίας-Συρίας.  

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Υπουργικού 

Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Ιουνίου τ.έ., ο 

Ρώσος Πρόεδρος έδωσε εντολή στην 

Κυβέρνηση να ξεκινήσει τις διεργασίες για την 

ομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία, 

δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα του 

τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον 

Ρώσο Πρωθυπουργό να προχωρήσει στην 

κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση 

των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.  

 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ρωσική πρόθεση 

για αποκατάσταση των τουριστικών ροών 

προς την Τουρκία έρχεται σε μία στιγμή όπου 

οι ανησυχίες για το επίπεδο ασφάλειας στη 

γειτονική χώρα έχουν αυξηθεί, μετά και το 

πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο 

αεροδρόμιο Ατατούρκ της 

Κωνσταντινούπολης, το οποίο, σύμφωνα με 

τα μέχρι τώρα στοιχεία, άφησε πίσω του άνω 

των 40 νεκρών και δεκάδες τραυματίες.  

Σημειώνουμε ότι, της σύσκεψης του 

Υπουργικού Συμβουλίου είχε προηγηθεί 

τηλεφωνική συνομιλία του Ρώσου Προέδρου 

με τον Τούρκο ομόλογό του. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Γραμματέα Τύπου 

της Ρωσικής Ένωσης Τουριστικών 

Βιομηχανιών, κας Irina Turina, σε περίπτωση 

που οι ρωσικές αρχές το επιτρέψουν, οι 

ναυλωμένες πτήσεις προς τουρκικούς 

προορισμούς θα μπορούσαν να 

επανεκκινήσουν σε διάστημα ενός μηνός. 

Σύμφωνα με τον ρωσικό τύπο που επικαλείται 

στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού, ο ρωσικός 

τουρισμός στην Τουρκία εμφανίστηκε 

μειωμένος κατά 91,8% τον Μάιο του 2016 σε 

σχέση με τον ίδιο μήνα του περασμένου 

έτους. Έτσι, ενώ το 2014 και 2015, κατά τον 

μήνα Μάιο, περίπου 700.000 και 500.000 

Ρώσοι επισκέφθηκαν την Τουρκία αντίστοιχα, 

τον Μάιο του τρέχοντος έτους οι αφίξεις των 

Ρώσων τουριστών στη χώρα ανήλθαν σε 

μόλις 41.000. 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

SmartFarm. 2016 

30.11.2016–01.12.2016 

Exhibition of equipment, 
feed and veterinary products for animal and 
poultry farming. 

TransBaltic. 2016 

30.11.2016–02.12.2016 

2nd International exhibition 
of transport, logistics and 

customs services, technical equipment and 
warehouse technologies. 

APTEKA 2016 

02.12.2016–05.12.2016 

23rd International Trade Fair for 
Pharmaceuticals and Related Products 

ZDRAVOOKHRANENIYE 2016 

05.12.2016–09.12.2016 

26th International Exhibition for Health Care, 
Medical Engineering and Pharmaceuticals 

HEALTHY LIFE STYLE'2016 

05.12.2016–09.12.2016 

10th International Exhibition for 
Rehabilitation and Preventive Treatment 
Facilities, Medical Aesthetics, Health 
Improvement Technologies and Products for 
Healthy Lifestyle 

World of Stone 2016 

08.12.2016-11.12.2016 

Exhibition of jewelry, stone 
products 

Fur trade fair. December 2016 

13.12.2016-18.12.2016 

Fur Exhibition 

OBUV. MIR KOZHI 2017. WINTER 

16.01.2017–19.01.2017 

47th International Exhibition for 
Shoes and Leather Products 

PROMEDIATECH 

18.01.2017–19.01.2017 

International Festival of Promotion and 
Advertising  

DOMESTIC CONSTRUCTION 
MATERIALS 2017 

24.01.2017–27.01.2017 

18th Specialized Exhibition for Construction 
Materials 

UPAKOVKA / UPAK ITALIA 2017 

24.01.2017–27.01.2017 

25th International Trade Fair for Processing, 
Packaging and Printing 

INTERPLASTICA 2017 

24.01.2017–27.01.2017 

20th International Trade Fair 
Plastics and Rubber 

 

http://www.smartfarm-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.transbaltic-expo.ru/en-GB
http://www.aptekaexpo.com/
http://www.zdravo-expo.ru/en/
http://www.health-expo.ru/en/
http://gemworld.ru/expositions/sankt-peterburg/1137/
http://torgmeh.ru/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.pmtf.ru/pmtf/
http://euro-expo.org/
http://euro-expo.org/
http://www.upakovka-upakitalia.de/
http://www.interplastica.de/
http://www.aptekaexpo.com/
http://www.zdravo-expo.ru/en/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/umnaya-ferma
http://expoforum-center.ru/en/calendar/transbaltika2016
http://www.health-expo.ru/en/
http://lenexpo.ru/en/node/119346
http://lenexpo.ru/en/node/118716
http://www.upakovka-upakitalia.de/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://euro-expo.org/
http://www.interplastica.de/

