
 
Επίλυση θέματος εφαρμογής καθεστώτος 

TIR στη Ρωσία  

Με την επιστολή υπ’ αριθ. 01-18/28143 από 

10.06.2015, η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή 

Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

ενημερώνει τον ρωσικό εγγυοδοτικό 

οργανισμό ASMAP (Ένωση Διεθνών Οδικών 

Μεταφορέων) σχετικά με την ανάκληση της 

διακοπής της συμφωνίας τους από 

07.06.2004 σχετικά με τις υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την εφαρμογή της Τελωνειακής 

Σύμβασης για τη Διεθνή Μεταφορά 

Εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR 

(Σύμβαση TIR, 1975). 

 

Σε σχετική ανακοίνωση της, η Ομοσπονδιακή 

Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας αναφέρει ότι ο κατάλογος των 

σημείων ελέγχου στα σύνορα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, όπου θα εφαρμόζεται το 

καθεστώς TIR έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με 

τον τρέχοντα και μελλοντικό φόρτο εργασίας 

τους και την υπάρχουσα υποδομή, 

προκειμένου η διέλευση να πραγματοποιείται 

χωρίς  ουρές και να διασφαλίζεται η έγκαιρη 

παράδοση των εμπορευμάτων. Η λίστα των 

σημείων ελέγχου στην αγγλική είναι 

προσβάσιμη από τον σύνδεσμο 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF98

ECTIR_Russia_List_of_border_crossing_poin

ts.pdf.  

Επιπλέον, η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας αναφέρει ότι σε 

εφαρμογή οδηγιών του Προέδρου Πούτιν, 

κατά τις διαπραγματεύσεις τους, η Τελωνειακή 

Υπηρεσία και ο ASMAP συμφώνησαν σε 

σειρά κοινών δράσεων, προκειμένου να 

στηρίξουν τη ρωσική πρόταση για την 

τροποποίηση της σύμβασης TIR του 1975. Οι 

βασικοί τομείς της αναθεώρησης της 

σύμβασης TIR περιλαμβάνουν: 

- Παροχή ενός αξιόπιστου μηχανισμού 

για την είσπραξη των οφειλόμενων 

τελωνειακών δασμών από τον 

εγγυοδοτικό οργανισμό 

- Διασφάλιση της διαφάνειας στις 

δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης 

Οδικών Μεταφορέων (IRU) και του 

εθνικού εγγυοδοτικού οργανισμού 

- Αύξηση των επιπέδων ευθύνης και 

ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές, οι 

οποίες δέχονται τα δελτία TIR, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

κίνδυνοι ψευδούς δήλωσης, διαφυγής 

δασμών και άλλων παραβιάσεων της 

τελωνειακής νομοθεσίας 

- Διεύρυνση του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου της Σύμβασης TIR του 

1975, και θέσπιση κανόνων 

προκειμένου αυτό να απαρτίζεται, κατά 

κύριο λόγο, από εκπροσώπους χωρών, 

οι οποίες ευθύνονται για το βασικό όγκο 

των υπηρεσιών διακίνησης φορτίου υπό 

καθεστώς TIR. 
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Καταστροφή προϊόντων που εισάγονται 

στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά παραβίαση 

των ρωσικών αντιμέτρων 

Με Διάταγμα του Ρώσου Προέδρου από 

29.07.2015 παρέχονται οδηγίες στη Ρωσική 

Κυβέρνηση σχετικά με την επιτόπου 

καταστροφή των προϊόντων που εντοπίζονται 

στα σύνορα της χώρας και εμπίπτουν στην 

απαγόρευση εισαγωγών που έχει επιβάλει η 

Ρωσία από τις 7 Αυγούστου 2014. 

 

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει ότι τα 

γεωργικά προϊόντα, πρώτες ύλες και προϊόντα 

διατροφής που παράγονται σε χώρες, οι 

οποίες έχουν επιβάλει οικονομικές κυρώσεις 

σε ρωσικά νομικά και φυσικά πρόσωπα ή 

έχουν υποστηρίξει αυτές τις κυρώσεις, και των 

οποίων (προϊόντων) η εισαγωγή στη Ρωσία 

έχει απαγορευθεί, θα καταστρέφονται στα 

σύνορα, αρχής γενομένης από 6 Αυγούστου 

2015. 

Οι διατάξεις του εκτελεστικού διατάγματος δεν 

ισχύουν για τα εμπορεύματα που εισέρχονται 

στη Ρωσία από ιδιώτες για προσωπική τους 

χρήση, ή για τα εμπορεύματα που έχουν 

υπαχθεί στο καθεστώς της τελωνειακής 

διαμετακόμισης και προορίζονται για τρίτες 

χώρες.  

Η πρωτοβουλία για τη ρύθμιση αυτή ανήκει 

στον Ρώσο Υπουργό Γεωργίας κ. Tkachev, ο 

οποίος έχει προετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο 

που περιγράφει όλες τις διαδικασίες 

καταστροφής των εμπορευμάτων, καθώς και 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πρωτόκολλα 

καταστροφής που θα πρέπει να συνταχθούν 

για να πραγματοποιηθεί η καταστροφή. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αρμόδιοι να 

λάβουν την απόφαση για την καταστροφή των 

εμπορευμάτων είναι οι υπάλληλοι της 

Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και 

Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης 

(Rosselkhoznadzor), καθώς και της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την 

Προστασία των Καταναλωτών και την 

Ανθρώπινη Ευημερία (Rospotrebnadzor), οι 

οποίοι θα διαθέτουν και τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Νομοθεσία για κατάργηση ελέγχων σε 

μικρές επιχειρήσεις στη Ρωσία 

Με νόμο, τον οποίο υπέγραψε στις 14 Ιουλίου 

2015, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 

παρέχει περίοδο χάριτος τριών ετών στις 

μικρές εταιρείες, κατά την οποία δεν θα 

πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις 

από κρατικές ή δημοτικές αρχές ελέγχου. Η 

απαλλαγή από τις επιθεωρήσεις δεν θα ισχύει 

για τις εταιρείες που έχουν λάβει διοικητικές 

ποινές για σοβαρές νομικές παραβάσεις ή των 

οποίων η άδεια έχει ανακληθεί κατά τα 

τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για 

επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες 

ενέχουν κινδύνους κατά της ασφάλειας, της 

υγείας, του περιβάλλοντος ή άλλους 

κινδύνους που προβλέπονται από το νόμο.   

Ο ομοσπονδιακός νόμος εισάγει την έννοια 

της ανάλυσης κινδύνου κατά τους κρατικούς 

και δημοτικούς ελέγχους (risk-oriented 

approach) και καθορίζει τις βασικές αρχές μιας 

τέτοιας προσέγγισης. Στόχος είναι η βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η 

ώθηση της ανάπτυξης των μικρών 

επιχειρήσεων στη χώρα.  

 

Σημειώνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις 

αποτελούν έναν πολύ μικρό κομμάτι της 

ρωσικής οικονομίας, καθώς αποτελούν μόλις 

το 21% του ΑΕΠ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες αγγίζει το 50%. 

Η υψηλή φορολογία, η έλλειψη στήριξης από 

το κράτος, η υπερβολική γραφειοκρατία και η 



ανεπαρκής πρόσβαση σε δανεισμό 

αποτελούν τα κύρια προβλήματα που έχουν 

εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα. 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι 

περιφερειακές και ομοσπονδιακές αρχές δεν 

θα επιτρέπεται να διενεργούν τακτικούς 

ελέγχους των μικρών επιχειρήσεων ή 

μεμονωμένων επιχειρηματιών από την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους έως το τέλος 

του 2018. 

Αύξηση της φτώχειας στη Ρωσία 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των 

Ρώσων που ζουν με λιγότερο από 9.662 

ρούβλια ($ 169) το μήνα - το επίσημο όριο της 

φτώχειας – άγγιξε τα 22,9 εκ. κατά το α΄ 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ήτοι το 16% του 

συνολικού πληθυσμού, έχοντας σημειώσει 

αύξηση κατά 3 εκ. σε σχέση με πέρυσι (2014: 

19,8 εκ. άτομα). 

 

Στο πνεύμα αυτό η Αναπληρώτρια 

Πρωθυπουργός Olga Golodets δήλωσε στη 

ρωσική τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα 

ότι η κατάσταση έχει γίνει «κρίσιμη».  

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέπεια της 

κατάρρευσης του ρωσικού νομίσματος, η 

οποία οδήγησε σε εκτόξευση του 

πληθωρισμού στο 16% κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2015 και σημαντική μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των Ρώσων. Σύμφωνα 

με πρόσφατα στοιχεία, οι πραγματικοί μισθοί 

μειώθηκαν σε ετήσια βάση 14% τον Μάιο και 

7% τον Ιούνιο τ.έ. Η πτώση του βιοτικού 

επιπέδου έχει αναγκάσει τους Ρώσους να 

μειώσουν τις δαπάνες τους, με τις λιανικές 

πωλήσεις να σημειώνουν πτώση κατά 9,4% 

τον Ιούνιο, ακολουθώντας την πορεία των 

προηγούμενων μηνών. 

Σημειώνουμε ότι ήδη από τον Απρίλιο, η 

Παγκόσμια Τράπεζα, στην έκθεσή της με τίτλο 

“Russia Economic Report”, προέβλεπε ότι το 

ποσοστό φτώχειας στη χώρα αναμένεται να 

αυξηθεί για πρώτη φορά, μετά από σειρά 

ετών που παρουσίαζε συνεχή πτώση, από 

11% το 2014 σε 14,1% το 2015. 

7η Σύνοδος Κορυφής χωρών BRICS, 

Ούφα, Ρωσική Ομοσπονδία, 8-9 Ιουλίου 

2015 

Το διάστημα 8-9 Ιουλίου 2015 

πραγματοποιήθηκε στην Ούφα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας η 7η Σύνοδος Κορυφής των 

χωρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, 

Ν. Αφρική), υπό τον τίτλο “Εταιρική Σχέση 

BRICS - ένας ισχυρός παράγοντας της 

παγκόσμιας ανάπτυξης” (“BRICS Partnership 

– a Powerful Factor of Global Development”). 

Η Σύνοδος Κορυφής επικεντρώθηκε στον 

πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία των 

μελών, με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμης 

ανάπτυξης και τον εντοπισμό επιπλέον 

τομέων για την επέκταση της συνεργασίας 

στο πλαίσιο του οργανισμού. 

Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, 

πραγματοποιήθηκαν σειρά διμερών επαφών 

μεταξύ των ηγετών, συνάντηση του 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου των χωρών 

BRICS, ετήσια συνάντηση των επικεφαλής 

των Τραπεζών που συμμετέχουν στον 

Διατραπεζικό Μηχανισμό Συνεργασίας των 

BRICS, καθώς και Χρηματοοικονομικό Forum 

των χωρών BRICS και των χωρών-μελών του 

Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης 

(SCO).  

Τη δεύτερη μέρα έλαβε χώρα η ολομέλεια της 

Συνόδου Κορυφής, αρχικά υπό περιορισμένη 

σύνθεση, με τη συμμετοχή μόνο των ηγετών 

των πέντε χωρών, και στη συνέχεια υπό 

διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των 

αντιπροσωπειών των χωρών-μελών. Η 

συζήτηση κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα 

θεμάτων που αφορούν τόσο στη συνεργασία 



εντός του οργανισμού, όσο και σε διεθνή και 

περιφερειακά ζητήματα.  

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής υιοθετήθηκε σειρά 

εγγράφων: 

o Διακήρυξη της Ούφα 

o Σχέδιο Δράσης της Ούφα 

o Στρατηγική για την Οικονομική Εταιρική 

Σχέση των χωρών BRICS 

o Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των 

Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών 

BRICS για τη δημιουργία Κοινής 

Ιστοσελίδας BRICS 

o Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των 

χωρών BRICS σχετικά με τη συνεργασία 

στον τομέα του πολιτισμού 

o Μνημόνιο Κατανόησης για τη Συνεργασία 

με την Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα των 

χωρών BRICS 

 

Κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής, ο 

Πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε στον ολοένα 

αυξανόμενο ρόλο των χωρών BRICS στην 

παγκόσμια οικονομία.  

Ο Ρώσος Πρόεδρος καλωσόρισε την πρόοδο 

που έχει επιτευχθεί για την εφαρμογή των 

ψηφισμάτων της Συνόδου Κορυφής του 

περασμένου έτους στη Φορταλέζα της 

Βραζιλίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία της Δεξαμενής Συναλλαγματικών 

Αποθεμάτων ύψους 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 

για την έγκαιρη αντιμετώπιση των 

διακυμάνσεων των χρηματοοικονομικών 

αγορών, καθώς και την ίδρυση της Νέας 

Αναπτυξιακής Τράπεζας, με κεφάλαια επίσης 

100 δισ. δολάρια ΗΠΑ, για την υλοποίηση 

αναπτυξιακών έργων μεγάλης κλίμακας στις 

χώρες του οργανισμού.  

 Ο Πρόεδρος Πούτιν έκανε ειδική αναφορά 

στη Στρατηγική για την Οικονομική Εταιρική 

Σχέση των χωρών BRICS και επεσήμανε τη 

ρωσική πρωτοβουλία για την εκπόνηση 

Οδικού Χάρτη για την προώθηση της 

επενδυτικής συνεργασίας των χωρών BRICS, 

ο οποίος ήδη περιλαμβάνει άνω των 50 

έργων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 

μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας 

Ενεργειακής Ένωσης και ενός Διεθνούς 

Κέντρου Ενεργειακών Μελετών, 

σημειώνοντας ότι η Ρωσία αναμένει τη 

συμβολή και των λοιπών εταίρων της, ώστε το 

έγγραφο να οριστικοποιηθεί πριν από το 

τέλος του τρέχ. έτους.  

 

Ο Ρώσος Πρόεδρος υπογράμμισε την τάση 

διεύρυνσης της συνεργασίας των χωρών 

BRICS, η οποία καλύπτει ολοένα και 

περισσότερους τομείς, όπως θέματα εργασίας 

και απασχόλησης, πληθυσμού και 

μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, 

κοινωνίας των πολιτών, κοινοβουλευτικής 

συνεργασίας, δημιουργίας ενός δικτύου 

Πανεπιστημίων των χωρών BRICS και ενός 

Συμβουλίου των Περιφερειών. Ταυτόχρονα, η 

έναρξη λειτουργίας της «εικονικής 

γραμματείας» μέσα από τη δημιουργία κοινής 

διαδικτυακής πύλης, θα συμβάλει στην 

περαιτέρω ενίσχυση των θεσμικών θεμελίων 

του οργανισμού.  

Πρώτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου 

Διοικητών της Νέας Αναπτυξιακής 

Τράπεζας BRICS 

Σε προετοιμασία της 7ης Συνόδου Κορυφής 

των χωρών BRICS, η οποία έλαβε χώρα στις 

8-9.07.2015, στην Ούφα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε στη 

Μόσχα, στις 7 Ιουλίου 2015, η πρώτη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών της 

νεοσυσταθείσας Νέας Αναπτυξιακής 

Τράπεζας των χωρών BRICS. 

Η Συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών 

της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας BRICS 

σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των 



εργασιών της νέας Τράπεζας. Κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν τα 

βασικά όργανα διοίκησης της τράπεζας και ο 

τρόπος λειτουργίας τους. Ο εκπρόσωπος της 

Ινδίας διορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος της 

τράπεζας, ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας έγινε 

ο πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της τράπεζας (Board of 

Directors), και o εκπρόσωπος της Ρωσίας 

τοποθετήθηκε επικεφαλής στο Συμβούλιο των 

Διοικητών (Board of Governors).  

Επιπλέον, συζητήθηκε η στρατηγική της 

τράπεζας για τα επόμενα 5 χρόνια, με στόχο 

την προετοιμασία σχετικού εγγράφου το οποίο 

θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο. Η νέα 

τράπεζα θα αρχίσει να λειτουργεί τον Απρίλιο 

του 2016. 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού 

Οικονομικών μετά το πέρας της συνεδρίασης, 

η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) θα δώσει 

προτεραιότητα σε έργα υποδομής στις χώρες 

BRICS, ενώ η χρηματοδότηση έργων σε άλλα 

κράτη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η 

NDB μπορεί να επενδύει σε έργα στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά όχι στο 

άμεσο μέλλον».  

Ο κ. Siluanov δήλωσε ότι το ρωσικό 

Υπουργείο Οικονομικών καλωσορίζει τη 

συμμετοχή της Τράπεζας σε έργα που 

χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο 

Πρόνοιας (National Welfare Fund) και 

προτίθεται να προτείνει στην Τράπεζα τέτοια 

έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 

Rosneft. Δεδομένων των περιορισμένων 

κεφαλαίων που εισρέουν στη Ρωσία το 

τελευταίο διάστημα, ο κ Siluanov σημείωσε ότι 

μεγάλο μέρος των ξένων επενδύσεων σε 

ορισμένα έργα έχει αντικατασταθεί από τους 

πόρους του ως άνω Ταμείου. Ως εκ τούτου, το 

ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών καλωσορίζει 

το ενδιαφέρον των νεοσύστατων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η NDB 

ή η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων 

Υποδομών (AIIB), για συμμετοχή σε 

επενδυτικά έργα, προσθέτοντας ότι η NDB και 

η AIIB θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και 

στη χρηματοδότηση των επενδυτικών 

σχεδίων του Δρόμου του Μεταξιού. 

Καταλήγοντας, ο Ρώσος Υπουργός 

επεσήμανε ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της 

Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται να 

αυξήσει το εμπόριο και τις οικονομικές 

επιδόσεις των χωρών που συμμετέχουν. 

Ομοσπονδιακός Νόμος περί φύλαξης 

προσωπικών δεδομένων Ρώσων πολιτών 

- Ενδεχόμενο αναβολής εφαρμογής νόμου 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Εκπροσώπου 

Τύπου του Προέδρου κ. Dmitry Peskov, τη 

Δευτέρα 13 Ιουλίου τρέχ., ο Ρώσος Πρόεδρος 

έδωσε οδηγίες να διερευνηθεί κατά πόσον 

ευσταθούν οι ανησυχίες των εκπροσώπων 

μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, σχετικά με τις 

επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου περί 

αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων 

των Ρώσων πολιτών εντός ρωσικού εδάφους 

από 1ης Σεπτεμβρίου 2015. Τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν από τη διερεύνηση θα 

αποτελέσουν τη βάση, προκειμένου να 

αποφασισθεί η αναβολή ή μη της ημερομηνίας 

εφαρμογής του νόμου. 

 

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια 

αιτήματος που υπέβαλε ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 

Ρωσίας (Association of European Businesses 

– ΑΕΒ) κ. Philippe Pegorier κατά τη 

συνάντησή του με τον Πρόεδρο Πούτιν στο 

πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Forum Αγ. 

Πετρούπολης (18-20.06.2015). Ο κ. Pegorier 

εξέφρασε την ανησυχία μεγάλων ξένων 



εταιρειών, μελών του συνδέσμου, σχετικά με 

τα προβλήματα στη λειτουργία τους που θα 

προκαλέσει η έναρξη εφαρμογής του νόμου, 

ζητώντας την αναβολή εφαρμογής του νόμου 

κατά ένα έτος (έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016), 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο 

χρονικό διάστημα για την προσαρμογή των 

επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 

Ομοσπονδιακό Νόμο 242-FZ από 21.07.2014 

“Περί προσωπικών δεδομένων”, οι βάσεις 

δεδομένων που περιέχουν προσωπικά 

δεδομένα Ρώσων πολιτών απαιτείται να 

βρίσκονται στο έδαφος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, αρχής γενομένης από 1ης 

Σεπτεμβρίου 2015.  

Ο νόμος επηρεάζει κατά κύριο λόγο εταιρείες 

πληροφορικής, ηλεκτρονικά καταστήματα, 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες κράτησης 

αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων, 

κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ασφαλιστικές εταιρείες και 

άλλους οργανισμούς επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων Ρώσων πολιτών. Η 

εφαρμογή του νέου αυτού νόμου από 1ης 

Σεπτεμβρίου 2015 υπολογίζεται ότι θα 

προκαλέσει σημαντικές δαπάνες στις 

επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να 

μεταφέρουν τις βάσεις δεδομένων που 

διατηρούν εντός της ρωσικής επικράτειας. 

Καταγγελία σύμβασης ρωσικής εταιρείας 

South Stream Transport BV με την ιταλική 

εταιρεία Saipem για την κατασκευή μέρους 

του “Turkish Stream” 

Η ρωσική εταιρεία South Stream Transport 

BV, θυγατρική εταιρεία της Gazprom, 

ανακοίνωσε, στις 08.07.2015, ότι λύει την 

σύμβαση με την ιταλική εταιρεία Saipem για 

την κατασκευή μέρους του αποκαλούμενου 

“Turkish Stream”, και συγκεκριμένα του 

πρώτου τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού 

στη Μαύρη Θάλασσα.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η South Stream 

Transport BV προχώρησε σε λύση της 

σύμβασης, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ των 

δύο εταιρειών κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για την κατασκευή του 

αγωγού South Stream το 2014, επικαλούμενη 

την αδυναμία να επιτευχθεί συμφωνία με την 

ιταλική τεχνική εταιρεία Saipem επί ευρέως 

φάσματος λειτουργικών και εμπορικών 

θεμάτων που σχετίζονται με το έργο. Η 

ρωσική εταιρεία θα ξεκινήσει σύντομα 

συνομιλίες με νέους αναδόχους, προκειμένου 

να εκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του 

αγωγού φυσικού αερίου “Turkish Stream” από 

τη Ρωσία προς την Τουρκία.  

 

Σημειώνεται ότι η Saipem, στην οποία η Eni 

κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, 

αναμενόταν να ξεκινήσει την τοποθέτηση του 

πρώτου αγωγού, αρχίζοντας από το σταθμό 

συμπίεσης Russkaya κοντά στην Ανάπα 

(περιοχή Μαύρης Θάλασσας) της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, στις αρχές Ιουνίου τ.έ., με την 

κατασκευή να προγραμματίζεται να 

ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016. 

Από την πλευρά της, η ιταλική εταιρεία 

Saipem ανακοίνωσε ότι στις 8 Ιουλίου 2015 η 

εταιρεία έλαβε ειδοποίηση από την South 

Stream Transport BV για τη λύση της μεταξύ 

τους σύμβασης (termination for convenience). 

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι αυτού του είδους 

η λύση μιας σύμβασης είναι μία συνήθης 

συμβατική ρήτρα, η οποία προβλέπει τη 

δυνατότητα τερματισμού της συμφωνίας 

χωρίς να υπάρχει συμβατική αθέτηση, με την 

αποζημίωση να καθορίζεται σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. 

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι 

το πλοίο Castoro 6, το οποίο θα τοποθετούσε 

τους αγωγούς, βρισκόταν σε διαδικασία 

πρόσδεσης σε ρωσικά χωρικά ύδατα, 

προκειμένου να ξεκινήσει την τοποθέτηση των 

αγωγών. 

Δημιουργία νέου Οργανισμού 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 

στη Ρωσία 

Στις 24 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ευρεία 



σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, προκειμένου να 

εξετασθεί η ανάγκη και οι προοπτικές για τη 

δημιουργία ενός νέου οργανισμού 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη 

Ρωσία. 

Κατά τη σύσκεψη τονίστηκε ότι οι οργανισμοί 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

αποτελούν βασικό στοιχείο της συνολικής 

δομής της χρηματοπιστωτικής αγοράς και η 

λειτουργία τους θα πρέπει να είναι σταθερή 

και να ανθίσταται σε τυχόν γεωπολιτικούς 

κινδύνους. 

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εξέφρασαν 

την άποψη ότι η ρωσική αγορά χρειάζεται 

έναν ισχυρό οργανισμό αξιολόγησης, με ένα 

υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και 

τεχνογνωσίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της οικονομίας και θα 

απολαμβάνει την εμπιστοσύνη τόσο των 

Ρώσων όσο και των ξένων επενδυτών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 

ενέκριναν την πρόταση προώθησης ενός 

σχεδίου για τη δημιουργία ενός νέου 

οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, ορίζοντας ως Επικεφαλής του 

Διοικητικού Συμβούλιου του νέου οργανισμού 

την Πρώτη Αντιπρόεδρο της Gazprombank κα 

Ekaterina Trofimova. 

Το κεφάλαιο του νέου οργανισμού θα 

ανέρχεται σε 3 δισ. ρούβλια (51,5 εκ. δολάρια 

ΗΠΑ ), με ίση κατανομή των μετοχών μεταξύ 

των επενδυτών (τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και εκδότες ομολόγων), με 

μερίδιο που δεν θα ξεπερνάει το 5%, και με 

την προκαταρκτική εγγραφή μετοχών να λάβει 

χώρα πριν από το τέλος Αυγούστου 2015. Ο 

νέος οργανισμός αξιολόγησης σχεδιάζεται να 

αρχίσει να λειτουργεί το δ΄ τρίμηνο του 2015. 

Την πρωτοβουλία αυτή έσπευσαν να 

χαιρετίσουν μερικές από τις μεγαλύτερες 

ρωσικές εταιρείες, όπως η Rosneft και η 

Gazprom, ενώ η κρατική τράπεζα VTB 

ανακοίνωσε ήδη την ίδια μέρα τη συμμετοχή 

της στον υπό ίδρυση οργανισμό. Σύμφωνα με 

τις σχετικές ανακοινώσεις των ρωσικών 

εταιρειών, η πρωτοβουλία αναμένεται να 

συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ενός κυρίαρχου 

σύγχρονου οικονομικού συστήματος, στη 

βελτίωση της διαφάνειας, την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των 

εκδοτών, στη μείωση του κόστους δανεισμού 

και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε αυτόν, 

καθώς και στη διαφοροποίηση των πηγών 

των επενδύσεων και των πιστωτικών πόρων. 

Σε δηλώσεις σχετικά με την πρωτοβουλία 

προέβη και ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών της χώρας κ. Alexei Moiseev, ο 

οποίος τόνισε ότι στον νέο οργανισμό 

δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι Ρώσοι 

εκδότες και δανειολήπτες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

βρίσκονται υπό το καθεστώς κυρώσεων και 

δεν μπορούν να λάβουν αξιολόγηση από τους 

διεθνείς οργανισμούς για προφανείς λόγους. 

Σημειώνεται ότι η Ρωσία διαθέτει ήδη 

ορισμένους οργανισμούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οι 

RusRating, Expert RA, National Rating 

Agency (NRA) και AK&M, οι οποίοι όμως, με 

την εξαίρεση του NRA, δεν αναγνωρίζονται 

διεθνώς. 

Τον δρόμο για τη δημιουργία του νέου 

οργανισμού αξιολόγησης άνοιξε ο 

Ομοσπονδιακός Νόμος που υπέγραψε προ 

δύο εβδομάδων ο Ρώσος Πρόεδρος (13 

Ιουλίου 2015), σχετικά με τη δραστηριότητα 

των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο 

οποίος προβαίνει σε ριζική αναθεώρηση των 

απαιτήσεων για την άσκηση της 

δραστηριότητας αξιολόγησης, 

αναγνωρίζοντάς την ως μία αυτόνομη 

δραστηριότητα, η οποία δεν μπορεί να 

συνδυαστεί με άλλες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τον νόμο, οι οργανισμοί 

αξιολόγησης θα πρέπει να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων τους από 

κάθε πολιτική και οικονομική επιρροή, να 



εντοπίζουν και να προλαμβάνουν πιθανές 

συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ δεν θα 

δύνανται να αποσύρουν τις αξιολογήσεις που 

έχουν χορηγηθεί από την εθνική κλίμακα 

αξιολόγησης, βασιζόμενοι σε αποφάσεις 

ξένων κρατών ή διεθνών ενώσεων. 

  

 

Η θέσπιση του νέου νόμου και η επακόλουθη 

απόφαση για τη δημιουργία νέου οργανισμού 

αξιολόγησης έρχεται σε συνέχεια των 

υποβαθμίσεων της ρωσικής οικονομίας στην 

κατηγορία των “σκουπιδιών”, στις οποίες 

προέβησαν οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι 

αξιολόγησης (Fitch, Moody’s και Standard & 

Poor’s) στις αρχές του τρέχ. έτους, τις οποίες 

οι ρωσικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει ως 

αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες. 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 

CEMENT. CONCRETE. DRY 
BUILDING MIXTURES’2015 

01.12.2015–03.12.2015 
Professional Construction Exhibition 

 

ELECTRIC NETWORK OF 
RUSSIA - 2015 
01.12.2015–04.12.2015 

XVIII International specialized exhibition 
 

Industrial Acoustics 

01.12.2015–03.12.2015 
International Specialized Exhibition 

Precision Mechanics 

01.12.2015–03.12.2015 
International Specialized Exhibition 

Industrial Safety 
01.12.2015–03.12.2015 
International Specialized Exhibition 

Sensorika 

01.12.2015–03.12.2015 

International Specialized Exhibition on 

Sensors and Measuring Systems 

 
APTEKA'2015 
07.12.2015–10.12.2015 

22nd International Trade Fair for Pharmaceuticals 

and Related Products 

 

HEALTHY LIFE STYLE'2015 
07.12.2015–11.12.2015 

9th International Exhibition for 

Rehabilitation and Preventive Treatment Facilities, 

Medical Aesthetics, Health Improvement 

Technologies and Products for Healthy Lifestyle 

 

RUSSIAN HEALTH CARE 
WEEK'2015 

07.12.2015–11.12.2015 

International Scientific and Practical Forum 

 

ZDRAVOOKHRANENIYE'2015 
07.12.2015–11.12.2015 

25th International Exhibition for 

Health Care, Medical Engineering and 

Pharmaceuticals 

 
Smart Living’2015 
15.12.2015–17.12.2015 

Smart Living’2015 

 
FUR TRADE FAIR St. 
Petersburg 

15.12.2015–17.12.2015 

International fur trade fair 

 

SAFETY AND LABOUR PROTECTION 2015 
08.12.2015–11.12.2015 
International specialized exhibition of personal protective equipment 
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