
 
Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής 

Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας, το εξωτερικό 

εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 σημείωσε 

πτώση κατά 21% και διαμορφώθηκε σε 247,3 

δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι ρωσικές εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015 και ανήλθαν σε 

152,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Ο ρυθμός μείωσης 

των εισαγωγών της Ρωσίας επιβραδύνθηκε 

σημαντικά στο -7,7%, διαμορφώνοντας τις 

εισαγωγές σε 94,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το 

εμπορικό πλεόνασμα της χώρας υπέστη 

σημαντική μείωση κατά περίπου 50 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ και ανήλθε σε 57,7 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ.  

 

Εξωτερικό εμπόριο Ρωσίας Ιαν.-Ιουλ. 2016  

(σε εκ. $ ΗΠΑ) 

Ιαν. – 
Ιούλ. 
2016 

Ιαν. – 
Ιούλ. 
2015 

Μεταβολή  
2016/2015, 

% 

Εξαγωγές 152.549,2 209.192,1 -27,1% 

Εισαγωγές 94.787,6 102.723,7 -7,7% 

Όγκος Εμπορίου 247.336,8 311.915,8 -20,7% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 57.761,6 106.468,4 
 Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 

 

Όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε στην 

πρώτη θέση, έχοντας υποστεί μείωση, 

ωστόσο, του μεριδίου της επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας, το οποίο 

διαμορφώθηκε στο 43,7% από 46% που ήταν 

το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι 

εισαγωγές της Ρωσίας από την Ε.Ε. 

μειώθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 36,9 δισ. 

δολ. ΗΠΑ, ενώ σημαντική μείωση της τάξης 

του 32,1% σημείωσαν οι εξαγωγές της 

Ρωσίας προς την Ε.Ε., οι οποίες 

διαμορφώθηκαν στα 71 δισ. δολ. ΗΠΑ. 

Συνολικά, ο όγκος εμπορίου μεταξύ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας σημείωσε 

πτώση 25% και ανήλθε σε 107,9 δισ. δολ. 

ΗΠΑ. 

Σε επίπεδο χωρών, οι σημαντικότεροι 

εμπορικοί εταίροι της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Κίνα: αν και αύξησε το μερίδιό της επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας από 11,5% τον Ιαν.- Ιούλ. 2015 

σε 13,6% το 2016, ο όγκος εμπορίου των 

δύο χωρών μειώθηκε κατά 7% και 

διαμορφώθηκε σε 33,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

2. Γερμανία: διατήρησε το μερίδιό της επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας (8,7%). Σε απόλυτα μεγέθη, 

ωστόσο, κατέγραψε σημαντική μείωση, 

της τάξης του 21,4%, από 27,3 δισ. δολ. 

ΗΠΑ το επτάμηνο του 2015 σε 21,4 δισ. 

δολ. ΗΠΑ το 2016. 

3. Ολλανδία: το μερίδιό της επί του 

συνολικού όγκου εξωτερικού εμπορίου 

της Ρωσίας μειώθηκε από 8,8% σε 7,4%. 

Από τα 27,4 δισ. δολ. ΗΠΑ, ο όγκος 

εμπορίου των δύο χωρών διαμορφώθηκε 

το επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ. 2016 σε 18,3 δισ. 

δολ. ΗΠΑ, μειωμένος κατά 33%. 

4. Λευκορωσία: μερίδιο 5,2% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. 

Σε απόλυτα μεγέθη, ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 12,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 
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μειωμένος κατά 8% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015. 

5. Ιταλία: η σημαντική μείωση κατά 45% του 

διμερούς όγκου εμπορίου οδήγησε σε 

μείωση του μεριδίου της επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας 

σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (από 

6,3% στο 4,4%), ρίχνοντάς την από την 

4η στην 5η θέση, με όγκο εμπορίου ύψους 

10,8 δισ. δολ. ΗΠΑ 

6. ΗΠΑ: μερίδιο 4,3% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 10,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος 

κατά 17% σε σχέση με το επτάμηνο Ιαν.-

Ιουλ. 2015 

7. Τουρκία: σημαντική μείωση κατά 40% 

του διμερούς όγκου εμπορίου, ο οποίος 

διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Το μερίδιο της Τουρκίας επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας 

ανήλθε σε 3,5%. 

8. Ιαπωνία: μερίδιο 3,5% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 8,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 

33,5% σε σχέση με το επτάμηνο Ιαν.-

Ιουλ. 2015 

9. Ν. Κορέα: μερίδιο 3,3% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. 

Σε απόλυτα μεγέθη, ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 8 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 23,4% σε σχέση με το 

επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ. 2015 

10. Γαλλία: μία από τις ελάχιστες χώρες με 

τις οποίες ο όγκος διμερούς εμπορίου 

παρουσίασε αύξηση κατά το επτάμηνο 

Ιαν. – Ιουλ. 2016. Ως αποτέλεσμα, η 

Γαλλία αναρριχήθηκε 4 θέσεις μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων της Ρωσίας και 

κατάφερε να συμπεριληφθεί στην πρώτη 

δεκάδα. Με μερίδιο 2,8% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας, 

σε απόλυτα μεγέθη ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 6,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

αυξημένος κατά 5,5% σε σχέση με το 

επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ. 2015. 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, 

κατέλαβε την 35η θέση μεταξύ των εμπορικών 

εταίρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ. 2016, με μερίδιο 0,5% επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. 

Οι ρωσικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

παρουσίασαν πτώση κατά 9,5% και ανήλθαν 

σε 1,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ και οι εισαγωγές από 

την Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά κατά 13,1% 

και ανήλθαν σε 111 εκ. δολάρια ΗΠΑ. Ο 

όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 10%. 

 

Προσθήκη αλατιού σε κατάλογο 

απαγορευμένων προϊόντων για εισαγωγή 

στη Ρωσική Ομοσπονδία 

Με την Απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης 

υπ’ αριθ. 897/10.09.2016 προστίθεται στον 

κατάλογο των απαγορευμένων προϊόντων ο 

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 

250100 «Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και 

το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και 

χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε 

υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη 

αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που 

εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό 

νερό».   

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

της Ρωσικής Κυβέρνησης, η απαγόρευση των 

εισαγωγών αλατιού από τις χώρες που έχουν 

επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία δεν θα 

επηρεάσει τη δυνατότητα κάλυψης των 

εγχώριων αναγκών, καθώς οι απαιτούμενες 

ποσότητες πρόκειται να καλυφθούν τόσο από 

αύξηση της εγχώριας παραγωγής όσο και 

από αύξηση των εισαγωγών από τις χώρες-

μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.  

 Η απόφαση θα αρχίσει να ισχύει την 1η 

Νοεμβρίου 2016. 

 



Αύξηση ρυθμού φτωχοποίησης των 

Ρώσων 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική 

Υπηρεσία Rosstat, το πραγματικό διαθέσιμο 

εισόδημα των Ρώσων μειώθηκε τον Αύγουστο 

κατά 8,3% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό της 

μείωσης να έχει επιταχυνθεί ιδιαιτέρως, 

πλησιάζοντας την χειρότερη επίδοση του 

Δεκεμβρίου του 2008, όταν είχε φτάσει στο     

-10,7%. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου - 

Αυγούστου 2016, σε πραγματικούς όρους, το 

πραγματικό εισόδημα μειώθηκε κατά 5,8%. 

 

Ωστόσο, ο μέσος ονομαστικός μισθός 

κατέγραψε αύξηση σε ετήσια βάση κατά 5,8% 

τον Αύγουστο και ανήλθε σε 34.100 ρούβλια. 

Σε πραγματικούς όρους, ο μέσος μισθός 

μειώθηκε κατά 1,0% τον Αύγουστο. Το μέσο 

κατά κεφαλήν εισόδημα τον Αύγουστο 2016 

ανήλθε σε 30.900 ρούβλια, παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 1,1% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα 

με προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης, τα πραγματικά εισοδήματα των 

Ρώσων αναμένεται να μειωθούν κατά 4,7-

4,9% το 2016. 

Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες των πολιτών για 

την εξέλιξη των εισοδημάτων τους 

παραμένουν αρνητικές. Σύμφωνα με 

δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον 

Αύγουστο τρέχοντος έτους, κατά το επόμενο 

έτος, μόνο το 16% των πολιτών αναμένει 

αύξηση των εσόδων του, το 44% πιστεύει ότι 

θα παραμείνουν στάσιμα, ενώ το 17% 

αναμένει επιδείνωση της κατάστασης. Από 

την άλλη πλευρά, το 48% των ερωτηθέντων 

πιστεύουν ότι οι δαπάνες τους θα αυξηθούν, 

το 26% ότι θα παραμείνουν στο επίπεδο της 

προηγούμενης χρονιάς και το 8% των 

ερωτηθέντων αναμένουν να ξοδεύουν 

λιγότερα. 

Το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνει ότι το 

βιοτικό επίπεδο και η κατανάλωση μειώνονται 

στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ 

ταυτόχρονα το ποσοστό εκείνων που 

θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς έχει 

αυξηθεί: τον Ιούλιο, το 41% των ερωτηθέντων 

παραπονέθηκε ότι τα χρήματα είναι αρκετά 

μόνο για να αγοράσουν τρόφιμα ή ότι δεν 

τους αρκούν, όταν πριν από ένα έτος το 

ποσοστό αυτό ήταν στο 36%.  

Εξελίξεις ρωσικής οικονομίας κατά το 

επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Accounts Chamber of the 

Russian Federation) την Τετάρτη, 14 

Σεπτεμβρίου 2016, κατά το επτάμηνο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, το ρωσικό ΑΕΠ 

ανήλθε σε 45,4 τρισ. ρούβλια, που αντιστοιχεί 

σε 57,7% του προβλεπόμενου ετήσιου όγκου. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 

ΑΕΠ της χώρας κατά το α΄ εξάμηνο 2016 

ανήλθε σε 38,5 τρισ. ρούβλια, μειωμένο κατά 

0,9% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-

Ιουλίου 2016, η βιομηχανική παραγωγή στη 

χώρα παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τον 

εξορυκτικό τομέα να καταγράφει αύξηση 

2,5%, τον τομέα παραγωγής και διανομής 

ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και νερού 0,5%, 

ενώ μείωση συνέχισε να καταγράφεται στον 

τομέα της μεταποίησης της τάξης του -0,9%. 

Το ίδιο διάστημα, η μέση τιμή πετρελαίου 

Ουραλίων ανήλθε σε 38,47 δολ./βαρέλι, η 

οποία είναι κατά 11,53 δολ. ΗΠΑ χαμηλότερη 

από αυτή που είχε ληφθεί ως υπόθεση 



εργασίας κατά την εκπόνηση του 

προϋπολογισμού του 2016. 

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ρυθμός 

πληθωρισμού το πρώτο επτάμηνο του 2016 

ανήλθε σε 3,9%, σημαντικά βελτιωμένος σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, 

οπότε είχε διαμορφωθεί σε 9,4%. Οι τιμές των 

τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3,2% (το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015 η αύξηση ήταν 

10,5%),  οι τιμές των λοιπών αγαθών εκτός 

τροφίμων παρουσίασαν και αυτές αύξηση 

κατά 4,2% (το αντίστοιχο διάστημα του 2015: 

9,2%), και οι τιμές για διάφορες υπηρεσίες 

αυξήθηκαν κατά 4,4% (το αντίστοιχο διάστημα 

του 2015: 8%). 

 

Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά εισοδήματα 

των Ρώσων μειώθηκαν κατά 5,3% κατά το 

διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, οι 

πραγματικοί μισθοί, ωστόσο, παρέμειναν στο 

ίδιο επίπεδο με αυτό του αντίστοιχου 

διαστήματος του 2015. Το συνολικό ποσό των 

μη καταβληθέντων μισθών σε όλη τη χώρα 

αυξήθηκε κατά 2,6% από την αρχή του έτους, 

και την 1η Αυγούστου ανερχόταν σε 3,7 δισ. 

ρούβλια (56,7 εκ. δολ. ΗΠΑ). 

Η μέση ισοτιμία του ρουβλίου έναντι του 

δολαρίου κατά το υπό εξέταση διάστημα 

ανήλθε σε 69,24 ρούβλια/δολάριο ΗΠΑ, που 

αντιστοιχεί σε επίπεδο υψηλότερο κατά 19,4% 

από αυτό που είχε προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του 2016. 

Από πλευράς ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού, τα έσοδα στο πρώτο 

επτάμηνο του έτους ανήλθαν σε 7 τρισ. 

ρούβλια, μειωμένα κατά 10,6% σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2015, με τα έσοδα 

από τον πετρελαϊκό τομέα να έχουν μειωθεί 

κατά 27,1%. Οι δαπάνες του 

προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,5 τρισ. 

ρούβλια, μειωμένες κατά 4% σε σχέση με το 

2015. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ανήλθε σε 

1,5 τρισ. ρούβλια κατά το επτάμηνο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, με το εγκεκριμένο 

ετήσιο έλλειμμα να έχει προβλεφθεί στα 2,4 

τρισ. ρούβλια. 

Κατά το ανωτέρω διάστημα, τα έσοδα του 

προϋπολογισμού από τις ιδιωτικοποιήσεις 

ανήλθαν σε 66,7 δισ. ρούβλια, που αντιστοιχεί 

σε 100,6% υψηλότερα από το σχεδιαζόμενο 

ποσό. Σημειώνουμε ότι τα έσοδα προέρχονται 

κυρίως από την πώληση μεριδίου 10,9% του 

κράτους στην εταιρεία διαμαντιών ALROSA. 

Την 1η Αυγούστου 2016, το ύψος των 

κεφαλαίων του Αποθεματικού Ταμείου 

ανερχόταν σε 2,6 τρισ. ρούβλια, μειωμένο 

κατά 29,7% σε σχέση με το περασμένο έτος 

λόγω της χρήσης των κεφαλαίων του για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ενώ το 

Ταμείο Εθνικού Πλούτου διέθετε κεφάλαια 

ύψους 4,8 τρισ. ρουβλίων, μειωμένο κατά 

7,4%. 

Το εξωτερικό χρέος της χώρας παραμένει 

εξαιρετικά χαμηλό και ανήλθε την 1η 

Αυγούστου 2016 σε 10,8 τρισ. ρούβλια, που 

αντιστοιχεί σε 13,8% της εκτίμησης του ΑΕΠ 

για το 2016. 

Η εισροή κεφαλαίων προστατεύει το 

ρούβλι από περαιτέρω αποδυνάμωση 

Κατά τον Αύγουστο τρέχ. έτους, η εισροή 

κεφαλαίων στη Ρωσία ξεπέρασε την εκροή 

κατά 1 δισ. δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Η καθαρή 

εκροή κεφαλαίων για τους οκτώ πρώτους 

μήνες του έτους ανήλθε σε 9,9 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την Κεντρική 

Τράπεζα, αντιπροσωπεύει πενταπλάσια 

μείωση από το αντίστοιχο διάστημα του 2015, 

και η οποία καθοδηγείται από την υψηλότερη 

ζήτηση για ξένα περιουσιακά στοιχεία από τις 

ρωσικές εταιρείες. Αντίθετα, οι εισροές 

κεφαλαίων ενισχύθηκαν από την πώληση από 

πλευράς τραπεζών περισσότερων ξένων 

περιουσιακών στοιχείων από αυτά που 

απαιτούνταν για να εξυπηρετήσουν το χρέος 

τους στο εξωτερικό.  

Η τάση αυτή έχει προστατεύσει το ρούβλι 

έναντι της υποτίμησης, παρά την πτώση των 

τιμών του πετρελαίου. Σύμφωνα με αναλυτές 



της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών της 

Μόσχας (Higher School of Economics), ο 

δείκτης της πραγματικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου 

μειώθηκε κατά 2% τον Αύγουστο, μετά από 

πέντε μήνες συνεχούς αύξησης. Χωρίς την 

εισροή αυτή κεφαλαίων που καταγράφηκε τον 

Αύγουστο, το ρούβλι πιθανότατα θα είχε 

αποδυναμωθεί πολύ περισσότερο. 

 

Η εισροή κεφαλαίων οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, όπως τα υψηλότερα επιτόκια της 

αγοράς για το κρατικό χρέος που διατηρείται 

σε ρούβλια. Τα επιτόκια έχουν καταφέρει να 

καταστήσουν το ρούβλι ελκυστικό, 

επιτρέποντάς του να ανακτήσει το 19% της 

αξίας του έναντι όλων των νομισμάτων από το 

Φεβρουάριο. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 

παραμένουν επίσης ιδιαίτερα ελκυστικά σε 

σύγκριση με τις κοντά στο μηδέν ή ακόμη και 

αρνητικές αποδόσεις που ισχύουν στο 

εξωτερικό. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι το 

τέλος Σεπτεμβρίου ενδέχεται να καταγραφεί 

εκ νέου καθαρή εκροή κεφαλαίων. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληρωμές για το 

εξωτερικό χρέος, οι οποίες θα καθορίσουν τη 

μελλοντική δυναμική της ροής, συνήθως 

κορυφώνονται το διάστημα Σεπτεμβρίου-

Δεκεμβρίου.  

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας, οι χαμηλές τιμές του 

πετρελαίου είχαν σαν αποτέλεσμα το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών της 

Ρωσίας να μειωθεί 3 φορές το διάστημα 

Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 σε σύγκριση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2015, και να 

διαμορφωθεί σε 14,8 δισ. δολ. ΗΠΑ,  με τη 

μείωση μόνο τον Αύγουστο να ανέρχεται σε 

1,6 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η μείωση αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη σημαντική συρρίκνωση 

του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου 

λόγω των χαμηλών τιμών των ρωσικών 

εξαγωγών πρώτων υλών, καθώς και στην 

επανεμφανιζόμενη τάση ανάκαμψης των 

εισαγωγών. 

Αναβολή της ιδιωτικοποίησης της Aeroflot 

για το 2020 

Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας, 

Aeroflot, δεν πρόκειται να περιληφθεί στα 

σχέδια ιδιωτικοποιήσεων της Ρωσικής 

Κυβέρνησης τουλάχιστον μέχρι το 2020. 

Η ρωσική κυβέρνηση κατέχει σήμερα μερίδιο 

51,17% στην εταιρεία. Το Υπουργείο 

Μεταφορών της χώρας έχει επανειλημμένως 

τοποθετηθεί εναντίον της πώλησης ενός 

επιπλέον 25% του μεριδίου του κράτους στην 

Aeroflot, επικαλούμενο σοβαρούς κινδύνους 

για την εμπορική αεροπορική βιομηχανία. 

Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι 

χωρίς κρατική υποστήριξη, η εταιρεία θα 

μπορούσε να έχει την ίδια τύχη με την 

Transaero, η οποία αν και αποτελούσε τη 

δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική ιδιωτική 

αεροπορική εταιρεία, κήρυξε πτώχευση το 

περασμένο έτος.  

 

 

Οι ειδικοί προβλέπουν «χαμένη δεκαετία» 

για τη στάσιμη ρωσική οικονομία 

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης 

της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών (Higher 

School of Economics – HSE), η οικονομία της 

Ρωσίας χρειάζεται ισχυρά εξωτερικά 

ερεθίσματα ή θεμελιώδεις εσωτερικές 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποφευχθεί η 

περαιτέρω στασιμότητα. 

Διαπιστώνοντας ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν της χώρας το 2016 είναι μόλις 1,3% 

υψηλότερο από ό, τι ήταν πριν από την κρίση 



του 2008, η έκθεση του HSE προειδοποιεί ότι 

οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Ρωσία θα 

μπορούσε ουσιαστικά να έχει "χάσει μία 

δεκαετία" οικονομικής ανάπτυξης μέχρι τις 

προεδρικές εκλογές του 2018. 

 

Την πρόβλεψη αυτή αντικρούει σθεναρά το 

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσίας, αλλά οι ειδικοί φοβούνται ότι έχοντας 

σταματήσει να αναπτύσσεται, η ρωσική 

οικονομία θα παραμείνει στάσιμη και θα χάσει 

την ικανότητά της να επανέλθει σε 

αναπτυξιακή πορεία αργότερα. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική 

Υπηρεσία, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 

0,9% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε 

ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι που 

ρωτήθηκαν από το HSE πιστεύουν ότι η 

οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,8% το 

τρέχον έτος, προτού ξεκινήσει μία αδύναμη 

ανάπτυξη του 1% το 2017, ενώ ρυθμός 

ανάπτυξης άνω του 2% δεν αναμένεται πριν 

από το 2020. Η έκθεση του HSE καταλήγει ότι 

χωρίς τη δημιουργία πραγματικών συνθηκών 

για την ανάκαμψη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, είναι δύσκολο να είναι κανείς 

αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

προβλέπει, επίσης, ότι χωρίς διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ρωσικής οικονομίας δεν θα ξεπεράσει το 1,5% 

ετησίως. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει 

προβεί επίσης σε παρόμοια πρόβλεψη, 

αναμένοντας ότι απουσία διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 

θα φθάσει μόλις σε 1%-1,3%.  

Στις απαισιόδοξες αυτές προβλέψεις έρχεται 

να προστεθεί και η εκτίμηση της Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, κας Elvira 

Nabiullina, η οποία ισχυρίζεται ότι, ακόμη και 

αν οι τιμές του πετρελαίου φθάσουν τα 100 

δολ./βαρέλι, η ρωσική οικονομία θα ήταν 

ανίκανη να αναπτύσσεται ταχύτερα από 1,5-

2% ανά έτος, χωρίς ριζικές μεταρρυθμίσεις. 

Οι ειδικοί του HSE υποστηρίζουν στην έκθεσή 

τους ότι η υποτονική ζήτηση, η έλλειψη 

επενδύσεων και η αυστηρή δημοσιονομική 

πολιτική καθιστούν αδύνατο για τη Ρωσία να 

επιτύχει ισχυρή ανάπτυξη. 

Η συζήτηση για την ανάγκη αναδιάρθρωσης 

της ρωσικής οικονομίας είχε ξεκινήσει ήδη 

αμέσως μετά την κρίση του 2008, όταν η 

πολιτική ηγεσία της χώρας είχε σπεύσει να 

εκπονήσει σχέδια για τον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας. Ωστόσο, με την εκτόξευση των 

τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε, ο 

στόχος αποπροσανατολίστηκε από την 

εφαρμογή των σχεδίων αυτών.  

Η σημερινή κρίση, όμως, αποτελεί μια νέα 

ευκαιρία για αλλαγή. Οι οικονομολόγοι 

φαίνεται να έχουν χωριστεί σε δύο 

στρατόπεδα: το Stolypinsky Club, το οποίο 

τάσσεται υπέρ της δημοσιονομικής τόνωσης, 

και το Κέντρο Στρατηγικής Ανάπτυξης του 

πρώην Υπουργού Οικονομικών Alexei Kudrin, 

το οποίο υποστηρίζει τη δημοσιονομική 

εξυγίανση. Η πρώτη ομάδα προτείνει την 

αύξηση των επενδύσεων, εν μέρει μέσω της 

νομισματικής χρηματοδότησης, ενώ η δεύτερη 

υποστηρίζει τη σταδιακή μείωση του 

ελλείμματος του προϋπολογισμού και την 

υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων. 

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι εάν η 

συζήτηση δεν επεκταθεί πέρα από την ανάγκη 

περικοπής των δαπανών, ώστε να 

συμπεριλάβει και την εξεύρεση τρόπων 

αναζωπύρωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας, υπάρχει έντονος ο κίνδυνος 

να μην καταστεί δυνατό να μεταστραφεί η 

στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει η 

ρωσική οικονομία, καθιστώντας τη 

μακροπρόθεσμη πορεία της ιδιαίτερα 

αβέβαιη.  

Ρωσική Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία: το 

κράτος διπλασίασε την παρουσία του 

στην οικονομία την τελευταία δεκαετία 

Σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής 

Αντιμονοπωλιακής Υπηρεσίας σχετικά με την 

κατάσταση του ανταγωνισμού στη Ρωσία, η 



κατάσταση που επικρατεί στη ρωσική 

οικονομία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

καπιταλισμός κρατικών μονοπωλίων.  

 

Το κράτος έχει αυξήσει σημαντικά την 

παρουσία του στην οικονομία. 

Συνυπολογίζοντας τις κρατικές εταιρείες, το 

μερίδιο του δημόσιου τομέα στο ΑΕΠ της 

χώρας αυξήθηκε από 35% το 2005 σε 70% το 

2015. Ο αριθμός των κρατικών και δημοτικών 

ενιαίων επιχειρήσεων (state and municipal 

unitary enterprises) έχει τριπλασιαστεί τα 

τελευταία τρία χρόνια μόνο, ενώ συνεχίζουν 

να δραστηριοποιούνται σε αγορές με ιδιαίτερα 

αυξημένο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα η από 

πλευράς τους χρήση διοικητικών πόρων και 

κρατικής χρηματοδότησης να αποτελεί 

σοβαρή απειλή για τους λοιπούς παίκτες. Οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί σε 

περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, 

καταπνίγοντας τον ανταγωνισμό στις τοπικές 

αγορές. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση εμφανίζεται πολύ 

απρόθυμη να αποχωριστεί μέρος των 

περιουσιακών της στοιχείων. Παρά το γεγονός 

ότι το 2012 η Κυβέρνηση προχώρησε στην 

επέκταση του καταλόγου των μεγάλων 

κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα 

συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα 

ιδιωτικοποίησης, με την πρόθεση να μειώσει 

σημαντικά το μερίδιό της στις εν λόγω 

επιχειρήσεις ή ακόμα και να προχωρήσει στην 

πλήρη πώλησή τους, σήμερα τα σχέδια αυτά 

φαίνεται να έχουν αλλάξει και η κυβέρνηση 

αποφάσισε τουλάχιστον στην παρούσα φάση 

να διατηρήσει τον εταιρικό έλεγχο και την 

διαχείριση αυτών των εταιρειών. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

είναι οι κύριοι εχθροί του ανταγωνισμού, με τις 

ενέργειες των αρχών να αποτελούν τον κύριο 

λόγο για τη μείωση του αριθμού των 

ανταγωνιστών. Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει 

ως παράδειγμα των αρνητικών επιπτώσεων 

των κυβερνητικών παρεμβάσεων στον 

ανταγωνισμό την απαγόρευση εισαγωγής 

αγροτικών προϊόντων από τις χώρες της ΕΕ 

και τις λοιπές χώρες, την οποία εφήρμοσε η 

ρωσική κυβέρνηση σε απάντηση στις 

κυρώσεις που της επεβλήθησαν. Το 

εμπάργκο έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση 

των τιμών των τροφίμων, ενώ το 

πολυσυζητημένο πρόγραμμα υποκατάστασης 

των εισαγωγών εφαρμόζεται μόνο σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Η έκθεση αναφέρει ότι η επιτάχυνση της 

υποκατάστασης των εισαγωγών θα μπορούσε 

να αποτελέσει μία “κρυφή απειλή” για την 

οικονομία, οδηγώντας σε μείωση του 

ανταγωνισμού και μειωμένη 

αποτελεσματικότητα στις αγορές προϊόντων. 

Η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών 

θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε λίγους 

τομείς όπως η άμυνα, η παροχή φαρμάκων 

και η ασφάλεια των τροφίμων. 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

MosBuild 2017 

04.04.2017–07.04.2017 

23rd International building and interiors 
exhibition 

INTERNATIONAL PRIVATE 
LABEL SHOW 

05.04.2017–06.04.2017 

Specialized Private Label Exhibition 

MEDSOFT 2017 

11.04.2017–13.04.2017 

13th International Exhibition 

EXPO CONTROL 2017 

12.04.2017–14.04.2017 

International exhibition of scientific, 
measuring & testing equipment and systems 

NEFTEGAZ 2017 

17.04.2017–20.04.2017 

17th International Exhibition for 
Equipment and Technologies for the Oil and 
Gas Industries 

TIRES & RUBBER 2017 

17.04.2017–20.04.2017 

20th International Specialized 
Exhibition for Tires, Rubber and Rubber 
Goods 

TRANSRUSSIA/ 
TRANSLOGISTICA 

18.04.2017-20.04.2017 

22st International Exhibition for Transport and 
Logistics Services and Technologies 
TransRussia/TransLogistica 

BREAK BULK RUSSIA 

18.04.2017-20.04.2017 

Project Cargo, Heavy-lift & Ro-Ro Logistics 
Exhibition & Conference 

INTERSTROY EXPO 

19.04.2017–21.04.2017 

International building exhibition  

AQUA-THERM St. Petersburg 

19.04.2017–21.04.2017 

International Exhibition for 
HVAC & pool industry  

CLEANEXPO St. Petersburg 

19.04.2017–21.04.2017 

International exhibition for the 
cleaning industry. 

INTERCHARM 
PROFESSIONAL 

20.04.2017-22.04.2017 

16th International Exhibition of professional 
cosmetics and equipment for beauty salons 

MOBILE & DIGITAL FORUM 

20.04.2017-23.04.2017 

Exhibition of mobile electronics, digital devices 
and accessories 

HiFi & High End SHOW 

20.04.2017-23.04.2017 

International Exhibition of high 
class Audio-Video 

EXPO ELECTRONICA 

25.04.2017–27.04.2017 

20th International Exhibition of electronic 
components, modules and components 

ELECTRONTECH EXPO 

25.04.2017–27.04.2017 

15th International Exhibition of technologies, 
equipment and materials for the production 
of products of electronic and electrical 
industry 

MINING WORLD RUSSIA 

25.04.2017-27.04.2017 

21st International exhibition of technologies 
and equipment for mining and processing of 
minerals 

SVIAZ 2017 

25.04.2017–28.04.2017 

29th International Exhibition for 
Information and Communication Technology 

NAVITECH 2017 

25.04.2017–28.04.2017 

9th International Exhibition for Navigation 

STL. SYSTEMS FOR 
TRANSPORT & LOGISTICS 2017 

25.04.2017–28.04.2017 
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http://www.electrontechexpo.ru/
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Systems, Technologies and Services 23rd International Exhibition for 
Transportation Technologies, Logistics 
Solutions, Services and Storage Systems 

REX 2017 

25.04.2017–27.04.2017 

14th International Retail Real 
Estate Exhibition 
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