
 
Παράταση ρωσικών αντιμέτρων κατά ένα 

έτος  

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 

320/24.06.2015, ο Ρώσος Πρόεδρος 

παρέτεινε τη διάρκεια ισχύος της 

απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ένα 

έτος, έως την 6η Αυγούστου 2016.  

Σε εκτέλεση του ως άνω Διατάγματος, η 

Ρωσική Κυβέρνηση εξέδωσε την Απόφαση 

υπ’ αριθ. 625/25.06.2015, η οποία τροποποιεί 

την Απόφαση υπ’ αριθ. 778/07.08.2014 και η 

οποία παραθέτει νέο κατάλογο προϊόντων 

από τις χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την 

Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νορβηγία, των 

οποίων απαγορεύεται η εισαγωγή στη Ρωσική 

Ομοσπονδία.  

 

Ο νέος κατάλογος δεν παρουσιάζει 

σημαντικές αποκλίσεις από το ήδη 

υφιστάμενο καθεστώς αντιμέτρων, όπως αυτό 

ίσχυε μέχρι σήμερα, με μόνες διαφορές την 

εξαίρεση των γόνων πέστροφας 

oncorhynchus mykiss, στρειδιών και μυδιών 

από την απαγόρευση, και την προσθήκη του 

Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 1901 

90 990 0 (Άλλα προϊόντα, που 

κατασκευάζονται από τεχνολογίες για την 

παραγωγή τυριού και περιέχουν κατά βάρος 

λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ≥ 

1,5%).  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου 

Πρωθυπουργού κ. Μεντβέντεφ κατά την 

παρουσίαση της ως άνω Απόφασης στο 

Κυβερνητικό Συμβούλιο, η παράταση ισχύος 

των μέτρων έρχεται σαν απάντηση στην 

πρόσφατη ανανέωση των κυρώσεων κατά της 

Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι 

λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση της 

Ρωσικής Κυβέρνησης είναι κυρίως οικονομικοί 

και όχι πολιτικοί και σχετίζονται με την 

προστασία της εγχώριας αγροτικής 

παραγωγής.  

Επιπλέον, ο κ. Μεντβέντεφ δήλωσε ότι ο 

κατάλογος των απαγορευμένων προϊόντων 

δεν είναι σταθερός, αλλά μπορεί να 

μεταβάλλεται ανάλογα με διάφορους 

παράγοντες, όπως η εξέλιξη των σχέσεων της 

χώρας με τους Ευρωπαίους εταίρους της και 

με τους εταίρους της σε άλλες χώρες. 

Διεθνές Οικονομικό Forum Αγίας 

Πετρούπολης, 18-20 Ιουνίου 2015 

Από 18 έως 20 Ιουνίου 2015 

πραγματοποιήθηκε το 19ο Διεθνές 

Οικονομικό Forum της Αγίας Πετρούπολης 

(St. Petersburg International Economic Forum 

– SPIEF). Κατά τη φετινή διοργάνωση, με 

θέμα “Ώρα για δράση: κοινός δρόμος προς τη 

σταθερότητα και την ανάπτυξη” (“Time to act: 

Shared path to stability and growth”), 

συμμετείχαν, σύμφωνα με τα πρώτα 

διαθέσιμα στοιχεία, εκπρόσωποι 114 χωρών 

και άνω των 900 επιχειρήσεων. Οι 

συμμετέχοντες υπολογίζονται σε περίπου 

10.000, 25% περισσότεροι σε σύγκριση με το 
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παρελθόν έτος (2014: 7.590), ενώ εκτιμάται 

ότι υπεγράφησαν 205 συμφωνίες, συνολικού 

ύψους 5,4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του 

Forum, ο Ρώσος Πρόεδρος κ. Vladimir Putin 

αναφέρθηκε στην προσπάθεια της χώρας να 

εξέλθει της κρίσης και στη σταθεροποίηση 

που έχει αρχίσει να επέρχεται σε όλους τους 

επιμέρους δείκτες της ρωσικής οικονομίας. Ο 

Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στη δέσμευση 

της Κυβέρνησης για τη βελτίωση του 

επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος στη 

χώρα, υπογραμμίζοντας ότι παρά τις 

κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από το 

εξωτερικό, η πολιτική της Ρωσικής 

Κυβέρνησης στοχεύει στο να καταστήσει τη 

ρωσική οικονομία πιο ανοικτή. 

 

Η Ελλάδα συμμετείχε στο Forum ως τιμώμενη 

χώρα. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας 

συνοδευόταν από τον Υπουργό Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.  

Σταθάκη, τον Υπουργό Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, 

κ. Λαφαζάνη, τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εθνικής Άμυνας και Συμπρόεδρο της Μεικτής 

Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας κ. 

Ήσυχο, την Αναπληρώτρια Υπουργό 

Οικονομικών κα Νάντια Βαλαβάνη, τον 

Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και 

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Σακελλαρίδη, τον 

Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 

Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γ. Τσίπρα, καθώς 

και από επιχειρηματική αποστολή, με 

συμμετοχή 37 ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, επίτιμος 

προσκεκλημένος του Forum, απηύθυνε 

ομιλία, αμέσως μετά τον Πρόεδρο Putin, στη 

συνεδρίαση της Ολομέλειας του Forum. Ο κ. 

Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην 

πολυδιάστατη πολιτική που ακολουθεί η 

ελληνική Κυβέρνηση, η οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένη με τις παγκόσμιες οικονομικές 

εξελίξεις και την μετατόπιση του οικονομικού 

κέντρου βάρους του πλανήτη προς νέες 

αναδυόμενες δυνάμεις και περιφερειακές 

συνεργασίες. 

 

Ο κ. Πρωθυπουργός, αφού τόνισε ότι η κρίση 

στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε ένα φαύλο 

κύκλο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και 

εμπορικών κυρώσεων, αναφέρθηκε στη 

σημασία της Ελλάδας, ως πόλου 

σταθερότητας και ασφάλειας σε μία περιοχή, 

που βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο 

πολλών εκ των τρεχουσών κρίσεων και 

εντάσεων.  

Καταλήγοντας, ο κ. Πρωθυπουργός 

αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

η χώρα μας, τονίζοντας ότι το πρόβλημα δεν 

είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό, και 

επεσήμανε ότι προκειμένου η Ε.Ε. να 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις νέες 

προκλήσεις θα πρέπει να λάβει γενναίες 

αποφάσεις, που θα βασίζονται στις αξίες της 

αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Ο κ. Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το πέρας 

της Ολομέλειας του Forum, είχε συνάντηση με 

τον Ρώσο Πρόεδρο υπό διευρυμένη σύνθεση. 

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν 

αφορούσαν στην ενίσχυση της οικονομικής 

και εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών, 

ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, και την 

ενεργειακή συνεργασία.  

 



Στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού 

Forum Αγ. Πετρούπολης, ο κ. Πρωθυπουργός 

και οι κ.κ. Υπουργοί που τον συνόδευαν 

πραγματοποίησαν σειρά επαφών με τους 

ομολόγους τους και λοιπούς εκπροσώπους 

της Ρωσικής Κυβέρνησης αλλά και μεγάλων 

Οργανισμών και επιχειρήσεων.  

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών 

υπεγράφη «Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 

του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 

Υπουργείου Ενέργειας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας για την κατασκευή και 

λειτουργία αγωγού φυσικού αερίου στο 

έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας». Το 

Μνημόνιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την 

έναρξη της κατασκευής του «Νότιου 

Ευρωπαϊκού Αγωγού» το 2016 και έναρξη 

λειτουργίας του το 2019, τη σύσταση 

Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την κατασκευή 

και εκμετάλλευση του έργου, με ισότιμη 

συμμετοχή Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς και τη 

διευκόλυνση της χρηματοδότησης του αγωγού 

από τη ρωσική πλευρά με εγγύηση τα έσοδα 

που θα προκύψουν από τη λειτουργία του. Ο 

κ. Λαφαζάνης υπέγραψε, επίσης, κοινή 

δήλωση για την υποστήριξη του ως άνω 

έργου με τον πρόεδρο της Τράπεζας 

Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονομικών 

Υποθέσεων (Vnesheconombank-VEB), κ. 

Vladimir Dmitriev.   

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Διεθνούς 

Οικονομικού Forum Αγ. Πετρούπολης, 

διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στρογγυλή 

τράπεζα Ελλάδας-Ρωσίας, υπό τον τίτλο: 

“Russia-Greece: exploring new routes for 

economic cooperation”, με κεντρικούς 

ομιλητές τον Υπουργό Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. 

Σταθάκη και τον Ρώσο Υπουργό Μεταφορών, 

κ. M. Sokolov. Τον συντονισμό της τράπεζας 

είχαν αναλάβει ο Πρόεδρος του “Enterprise 

Greece”, κ. Χρ. Στάικος και ο Συμπρόεδρος 

του Ελληνο-Ρωσικού Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου για τη Συνεργασία και τις 

Επενδύσεις, κ. Alexander Murychev. Στη 

συζήτηση της τράπεζας συμμετείχαν ο Γενικός 

Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών κ. Γ. Τσίπρας, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του “Enterprise Greece” κ. Β. 

Δότσης, ο Αντιπρόεδρος της “Aldemar 

Resorts” κ. Α. Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Βιομηχάνων & Επιχειρηματιών 

Ρωσίας κ. A. Shokhin, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 

Επιχειρήσεων κ. F. Schauff, ο Managing 

Partner & Director της “SI Capital Partners” κ. 

D. Razorenov και ο Senior Vice President for 

Corporate Management and Strategic 

Development των Ρωσικών Σιδηροδρόμων κ. 

V. Reshetnikov. 

Πτώση εισαγωγών γλυκών 

αρτοποιημάτων στη Ρωσία 

Μειωμένες κατά 67% παρουσιάζονται οι 

ρωσικές εισαγωγές μπισκότων και άλλων 

γλυκών σνακ κατά τους τέσσερις πρώτους 

μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο του 2014, καθώς η υποτίμηση 

του ρουβλίου και η μειωμένη αγοραστική 

δύναμη ανάγκασαν τους καταναλωτές να 

στραφούν προς τις φθηνότερες εγχώριες 

μάρκες. 

 

Οι εισαγωγές ζαχαρωδών αρτοποιημάτων 

μειώθηκαν σε μόλις 5.900 τόνους μεταξύ 

Ιανουαρίου και Απριλίου 2015, σε σύγκριση 

με 18.200 τόνους κατά την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία 

του Κέντρου για την Έρευνα της Αγοράς 

Ζαχαροπλαστικής. Η αξία των εισαγωγών, η 

οποία περιλαμβάνει τα μπισκότα, τα κέικ, τις 

βάφλες και άλλα προϊόντα, μειώθηκε από 

49,6 εκ. $ ΗΠΑ σε 18,6 εκ. $ ΗΠΑ.  

Ωστόσο, τα ακριβά εισαγόμενα προϊόντα δεν 

οδήγησαν τους Ρώσους καταναλωτές σε 

μείωση της κατανάλωσης γλυκών σνακ, οι 

οποίοι στράφηκαν σε φθηνότερα, εγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα. Σύμφωνα με την 

Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της 

http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?capId=206839689


Ρωσίας, οι Ρώσοι κατανάλωσαν συνολικά 

1.610.000 τόνους γλυκών αρτοποιημάτων το 

περασμένο έτος. 

Αύξηση 30% της ρωσικής παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων μετά την 

απαγόρευση εισαγωγών από τη Δύση 

Η ρωσική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 

αυξήθηκε θεαματικά κατά 30% τους πρώτους 

τέσσερις μήνες του 2015, καθώς οι εγχώριοι 

παραγωγοί κλήθηκαν να καλύψουν το κενό 

που δημιούργησε η ρωσική απαγόρευση στις 

εισαγωγές τυριών από τη Δύση. 

 

Η παραγωγή τυριού μεταξύ Ιανουαρίου και 

Απριλίου αναρριχήθηκε στους 180.000 

τόνους, ενισχυμένη κατά 29,5% σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σύμφωνα 

με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Rosstat. 

Η αύξηση αυτή της εγχώριας παραγωγής 

ήρθε ως απόρροια της απαγόρευσης που 

επέβαλε η Μόσχα τον Αύγουστο του 2014 

στις εισαγωγές γαλακτοκομικών, φρούτων, 

λαχανικών και προϊόντων κρέατος από τις 

ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες χώρες που έχουν 

επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τη στάση 

της στην κρίση της Ουκρανίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 

εντυπωσιακή αυτή αύξηση της παραγωγής 

τυριού επετεύχθη παρά τις ελλείψεις στην 

εγχώρια παραγωγή γάλακτος που 

καταγράφονται, λόγω της κακής κατάστασης 

της ρωσικής βιομηχανίας γάλακτος, την οποία 

ο νεοδιόριστος Υπουργός Γεωργίας της 

χώρας Alexandr Tkachyov έχει περιγράψει ως 

"παραμελημένη". Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με τη Rosstat, η παραγωγή γάλακτος κατά 

τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους 

μειώθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο το 2014, και ανήλθε σε 1,8 εκ. 

τόνους. 

Η αύξηση της παραγωγής των λοιπών ειδών 

διατροφής που εμπίπτουν στα ρωσικά 

αντίμετρα ήταν μικρότερη σε σχέση με αυτή 

του τυριού, ωστόσο και αυτά είδαν σημαντικές 

αυξήσεις. Η παραγωγή κρέατος κατά τους 

πρώτους τέσσερις μήνες του έτους αυξήθηκε 

κατά 13,5% σε 680.000 τόνους, η παραγωγή 

κοτόπουλων αυξήθηκε 12,7% σε 1,4 εκ. 

τόνους και η παραγωγή ψαριών κατά 6% για 

να φθάσει τους 1,4 εκ. τόνους. 

Αύξηση των τιμών φαρμάκων στη Ρωσία 

Οι τιμές των ζωτικών φαρμάκων μπορεί να 

αυξηθούν έως και 16% από την αρχή του 

επόμενου μήνα, καθώς νέοι κανονισμοί 

τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με έκθεση που 

δημοσιεύθηκε από την Ανώτατη Σχολή 

Οικονομικών της Μόσχας (Higher School of 

Economics – HSE). 

 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αυξήσεις των 

τιμών μπορεί να επηρεάσουν περίπου το 90% 

των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον 

επίσημο κατάλογο της κυβέρνησης με τα 

ζωτικά και βασικά φάρμακα. 

Οι νέες τροποποιήσεις επιτρέπουν στους 

παραγωγούς φαρμάκων να αυξήσουν τις 

τιμές των βασικών φαρμάκων και αυτών 

ζωτικής σημασίας στο επίπεδο του 

πληθωρισμού ή και υψηλότερα.  

Σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα, οι τιμές 

των 608 ζωτικής σημασίας και βασικών 

φαρμάκων ρυθμίζονταν από το κράτος, 

προκειμένου να διατηρούνται σε προσιτά 

επίπεδα. Ωστόσο, η πρακτική αυτή είχε 

προκαλέσει τη διαμαρτυρία των παραγωγών, 

οι οποίοι υποστήριζαν ότι η συμπίεση των 

τιμών κάτω από το ποσοστό του 

πληθωρισμού, έχει καταστήσει ασύμφορη την 

παραγωγή αυτών των φαρμάκων. 



Από την άλλοι πλευρά, πολλοί Ρώσοι 

καταναλωτές έχουν αντίθετη γνώμη, καθώς 

έχουν δει τις τιμές των φαρμάκων στο σύνολο 

τους να έχουν αυξηθεί σταθερά από το 

περασμένο έτος. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Rosstat, οι τιμές των φαρμάκων έχουν 

αυξηθεί 1,5 φορές ταχύτερα από τον 

πληθωρισμό από τις αρχές του περασμένου 

έτους, ενώ η αύξηση τον Απρίλιο 2015 ανήλθε 

σε 25,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2014.  

Οι τιμές για τα ζωτικά και βασικά φάρμακα, τα 

οποία αντιπροσωπεύουν το 35% της ρωσικής 

αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων, 

αυξήθηκαν κατά 8,9% τους πρώτους τέσσερις 

μήνες του έτους, σύμφωνα με την έκθεση του 

HSE. 

Περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου 

της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας κατά 

μία ποσοστιαία μονάδα 

Στις 15 Ιουνίου 2015, η Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας αποφάσισε να μειώσει το βασικό της 

επιτόκιο από 12,5% σε 11,5%, ως απάντηση 

στον μειωμένο κίνδυνο πληθωρισμού και στα 

επίμονα σημάδια επιβράδυνσης της 

οικονομίας. Λόγω της σημαντικής 

συρρίκνωσης της καταναλωτικής ζήτησης και 

της υποτίμησης του ρουβλιού το διάστημα 

Φεβρουαρίου-Μαΐου 2015, ο ρυθμός αύξησης 

των τιμών καταναλωτή συνέχισε να 

επιβραδύνεται. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί 

κάτω από το 7% έως τον Ιούνιο του 2016, για 

να φθάσει το στόχο του 4% το 2017.  

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρωσίας θα είναι έτοιμη να 

συνεχίσει να μειώνει το βασικό της επιτόκιο, 

καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών 

καταναλωτή θα επιβραδύνεται περαιτέρω 

σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά η 

πιθανότητα χαλάρωσης της νομισματικής 

πολιτικής είναι περιορισμένη, ανάλογα με τον 

κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού κατά τους 

προσεχείς μήνες. 

Ο ετήσιος πληθωρισμός, έχοντας φτάσει στο 

αποκορύφωμά του (16,9%) τον Μάρτιο τ.έ., 

υποχώρησε στο 16,4% τον Απρίλιο και στο 

15,8% τον Μάιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, στις 8 

Ιουνίου 2015 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των 

τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 15,6%. 

Σε εβδομαδιαία βάση, ο πληθωρισμός 

σταθεροποιήθηκε περίπου στο 0,1% τον Μάιο 

και τις αρχές Ιουνίου. Η μείωση αυτή του 

ρυθμού αύξησης των τιμών καταναλωτή 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της 

ζήτησης των καταναλωτών, εν μέσω 

μειούμενου πραγματικού εισοδήματος, αλλά 

και στην ανατίμηση του ρουβλίου το διάστημα 

Φεβρουαρίου-Μαΐου. Επιπλέον, οι τιμές 

εμφανίζονται να έχουν προσαρμοστεί στους 

εξωτερικούς εμπορικούς περιορισμούς που 

επιβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2014, οι 

οποίοι έπαυσαν να ασκούν πλέον 

πληθωριστικές πιέσεις. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ρωσίας, αν και διάφοροι 

διαρθρωτικοί παράγοντες συνεχίζουν να 

παρεμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη, η 

συρρίκνωση της παραγωγής παρουσιάζει 

πλέον σημάδια κυκλικής φύσης. Ενδεικτικά 

αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η μείωση του 

αριθμού των νέων παραγγελιών, η 

συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγικής 

ικανότητας και της αξιοποίησης του εργατικού 

δυναμικού, και η μικρή αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα 

της Ρωσίας, η αγορά εργασίας 

προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες κυρίως 

μέσω της μείωσης των μισθών και της 

αύξησης της μερικής απασχόλησης. Αυτοί οι 

παράγοντες, σε συνδυασμό με τη μείωση της 

χορήγησης δανείων σε ιδιώτες, θα οδηγήσει 

σε περαιτέρω μείωση των καταναλωτικών 

δαπανών. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 

θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται λόγω των 

αρνητικών προσδοκιών για τις προοπτικές της 

ρωσικής οικονομίας και των αυστηρών όρων 

χορήγησης δανείων. Η επενδυτική ζήτηση 



αναμένεται επίσης να μειωθεί λόγω της 

περιορισμένης δυνατότητας αντικατάστασης 

των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης από 

εγχώριες, δεδομένων των περιορισμών της 

ρωσικής χρηματιστηριακής αγοράς και του 

υψηλού χρέους σε ρούβλια.  

Η υποτονική επενδυτική και καταναλωτική 

δραστηριότητα θα οδηγήσει σε χαμηλή 

ζήτηση για εισαγωγές. Λαμβάνοντας υπόψη 

την κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, οι 

εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά 

μικρότερο ποσοστό. Ως εκ τούτου, οι καθαρές 

εξαγωγές θα είναι το μόνο στοιχείο που θα 

συμβάλει θετικά στην αύξηση της παραγωγής.  

Έτσι, το 2015 το ΑΕΠ αναμένεται να 

συρρικνωθεί κατά 3,2%, ενώ η περαιτέρω 

εξέλιξη της ρωσικής οικονομίας θα εξαρτηθεί 

από τη δυναμική των τιμών της ενέργειας και 

την ικανότητα της οικονομίας να 

προσαρμοστεί στις εξωτερικές κρίσεις. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας, το 2016 η αύξηση του ΑΕΠ θα 

κυμανθεί στο 0,7%, εάν οι τιμές του 

πετρελαίου επανέλθουν σε 70 $/βαρέλι μέχρι 

τα τέλη του 2016. Ωστόσο, σε περίπτωση που 

οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε 

περίπου 60 $/βαρέλι κατά τη διάρκεια του 

2016, το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 1,2%. 

Η επόμενη συνάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας της Ρωσίας σχετικά 

με το βασικό επιτόκιο έχει προγραμματιστεί 

για τις 31 Ιουλίου 2015. 

Τελετή υπογραφής Καταστατικού Χάρτη 

Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων 

Υποδομών (AIIB) 

Υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2015 στο Πεκίνο το 

νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ασιατικής 

Τράπεζας Επενδύσεων Υποδομών (Asian 

Infrastructure Investment Bank – AIIB), η 

οποία δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014, 

κατόπιν κινεζικής πρωτοβουλίας, και στοχεύει 

στη χρηματοδότηση έργων υποδομών και 

ενεργειακών έργων. 

Στην τελετή υπογραφής του καταστατικού της 

Τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν 

εκπρόσωποι των 57 ιδρυτικών μελών της 

Τράπεζας, τη Μόσχα εκπροσώπησε ο 

Υφυπουργός Οικονομικών κ. Sergey 

Storchak. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει την 

απόφασή της να συμμετάσχει στην Τράπεζα 

κατά το Ασιατικό Οικονομικό Forum στο Boao 

της Κίνας τον Μάρτιο 2015.  

 

Η Ρωσία αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ιδρυτικό 

μέλος της Τράπεζας βάσει μεριδίου ψήφων, 

κατέχοντας το 5,92% των ψήφων, που 

αντιστοιχεί σε 65.362 μετοχές αξίας 6,5 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ. Η Κίνα κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο ψήφων και μετοχών της Τράπεζας 

(26,06% και 30,34% αντίστοιχα), ενώ δεύτερη 

έρχεται η Ινδία με 7,5% των ψήφων. 

Μεταξύ των ιδρυτικών μελών του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι επίσης η 

Γερμανία, η Ν. Κορέα, η Αυστραλία, το Ην. 

Βασίλειο, η Ιταλία, καθώς και πολλές από τις 

χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της 

Λατινικής Αμερικής.  

Τον Καταστατικό Χάρτη της Τράπεζας κατά τη 

σημερινή τελετή υπέγραψαν 50 χώρες, ενώ 

επτά ακόμη χώρες αναμένεται να 

υπογράψουν τη συμφωνία μέχρι το τέλος του 

έτους. Οι χώρες αυτές είναι το Κουβέιτ, η 

Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Δανία, 

η Πολωνία και η Νότιος Αφρική. 

Σημειώνεται ότι το αρχικό εγκεκριμένο 

κεφάλαιο της AIIB ανέρχεται σε 100 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, ενώ αναμένεται η Τράπεζα να 

είναι πλήρως λειτουργική στα τέλη του 2015 

και η χρηματοδότηση των πρώτων έργων να 

λάβει χώρα το 2016. 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 XXXI REAL ESTATE 
FAIR  

30.10.2015–01.11.2015 

 Municipal. Country. Foreign real estate 

Sfitex / Securika 2015  

10.11.2015–12.11.2015 
24th International exhibition of security and fire 
protection equipment and products 

MITEX'2015 
10.11.2015–13.11.2015 

Moscow International Trade Fair of Tools, Equipment 

and Technology 

INTERLIGHT MOSCOW 
POWERED BY 

LIGHT+BUILDING-2015 
10.11.2015–13.11.2015 
International Trade Fair for Decorative and Technical 

Lighting, Electrical Engineering, Home and Building 

Automation 

MOSCOW HOBBY EXPO 
13.11.2015–15.11.2015 

7th International exhibition  

ART&CRAFT 
13.11.2015–15.11.2015 

2nd exhibition of needlework, creative 
crafts, art and folk crafts 

 

ArtExpoSPb 2015  
13.11.2015–15.11.2015 

Art Fair  

INNOVATIVE MATERIALS 
AND TECHNOLOGIES IN 
CONSTRUCTION AND 

COMMUNAL SERVICES 
17.11.2015–19.11.2015 

International exhibition 

ART VISION 
17.11.2015–19.11.2015 

International fine arts fair  

 VitAktiva  
17.11.2015–19.11.2015 
International exhibition of products, 

technologies and developments that improve the 

duration and quality of life. 

Peterfood 2015  

18.11.2015–20.11.2015 

International food trade-fair.  

 

World of Stone 2015  
19.11.2015–22.11.2015 

Εxhibition of jewelry, stone products 

MEBEL'2015 
23.11.2015–27.11.2015 

27th International Exhibition for Furniture, Fittings and 

Upholstery 

WOODEX MOSCOW 
24.11.2015–27.11.2015 

14th International exhibition of  logging machines, 

equipment and technologies for woodworking and 

furniture production  

PHARMTECH & INGREDIENTS 
24.11.2015–27.11.2015 
International exhibition of Machinery, Raw Materials and Technology for 

pharmaceutical production 
 
 

http://www.y-expo.ru/en/
http://www.y-expo.ru/en/
http://www.y-expo.ru/en/
http://sfitex.ru/en-GB/
http://www.mitexpo.com/
http://www.interlight.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en
http://www.interlight.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en
http://www.interlight.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en
http://eng.hobby-expo.ru/hobby/exhibition/
http://eng.artandcraftexpo.ru/acexpo/exhibition/
http://www.artexpospb.com/
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech_zhkh.shtml
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech_zhkh.shtml
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech_zhkh.shtml
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech_zhkh.shtml
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/artvision.shtml
http://www.mirexpo.ru/exhibitions/vitaktiva.shtml
http://peterfood.imperiaforum.ru/en/
http://gemworld.ru/
http://www.meb-expo.ru/en/
http://www.woodexpo.ru/en-GB
http://www.pharmtech-expo.ru/en-GB/
http://www.mitexpo.com/
http://www.interlight.messefrankfurt.ru/index.php?lang=en
http://peterfood.imperiaforum.ru/
http://www.meb-expo.ru/en/

