
 
Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών κ. Ν. 

Κοτζιά στη Μόσχα 

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς 

πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα την 

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, όπου είχε 

συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του κ. 

Σεργκέι Λαβρόφ. Κατά τη συνάντηση, οι δυο 

πλευρές συζήτησαν τόσο τα διμερή θέματα 

όσο και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα 

κοινού ενδιαφέροντος.  

 

Όσον αφορά στα οικονομικά θέματα, ο 

Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τον κ. 

Λαβρόφ για την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα. Οι δύο συνομιλητές 

τόνισαν την ανάγκη για αναθέρμανση και 

επιτάχυνση των ελληνορωσικών σχέσεων σε 

όλους τους τομείς, με τον κ. Κοτζιά να 

δεσμεύεται για την πρόθεση της Ελλάδας για 

την άμεση υλοποίηση των συμφωνηθέντων. 

Σημειώνεται, ότι οι δύο χώρες έχουν 

συμφωνήσει για την πραγματοποίηση της 

επόμενης Συνόδου της Μεικτής Διυπουργικής 

Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, 

Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας 

Ελλάδος-Ρωσίας κατά το β΄ εξάμηνο του 2015 

στη Μόσχα, όπου πρόκειται να συζητηθούν 

θέματα διεύρυνσης και ενίσχυσης των 

διμερών σχέσεων σε μία σειρά από τομείς 

όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η 

συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στον 

τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας 

τροφίμων, των μεταφορών, του τουρισμού, η 

επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 

Η οικονομία της Ρωσίας το 2014 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ το 2014 υπολογίζεται μόλις 

στο 0,6% από 1,3% πέρυσι. Το ΑΕΠ σε 

ονομαστική αξία ανήλθε σε 70,97 τρισ. 

ρούβλια (2013: 66,2 τρισ. ρούβλια). Η 

στασιμότητα αυτή της ρωσικής οικονομίας το 

2014 σε συνδυασμό με την απότομη πτώση 

των τιμών του πετρελαίου και τις αυξημένες 

γεωπολιτικές εντάσεις, έχουν οδηγήσει σε 

σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων για 

την περαιτέρω πορεία της ρωσικής 

οικονομίας, η οποία εκτιμάται ότι το 2015 θα 

περιέλθει σε ύφεση, χωρίς προοπτικές 

ανάκαμψης πριν από το 2016-2017.  

 

 Η βιομηχανική παραγωγή κατά το 2014 

παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξης του 

1,7%, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας 
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συρρικνώθηκε κατά 4,5% σε πραγματικούς 

όρους, φθάνοντας τα 5,9 τρισ. ρούβλια.  

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 11,4%, 

σημειώνοντας αλματώδη αύξηση, με τις τιμές 

των τροφίμων να καταγράφουν ακόμα 

υψηλότερους ρυθμούς αύξησης κατά 15,4%. 

Η ανεργία παρουσίασε οριακή μείωση σε 

σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στο 5,1%.  

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός το 2014 

διαμορφώθηκε σε 32.600 ρούβλια, 

καταγράφοντας αύξηση κατά 9,4% σε σχέση 

με το 2013. Ο πραγματικός μισθός ωστόσο 

αυξήθηκε μόνο 1,3%, ενώ το πραγματικό 

διαθέσιμο εισόδημα σημείωσε μείωση 1%. 

Η μέση ετήσια τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι 

Ural ανήλθε το 2014 στα 97,6 $ έναντι 107,9 

$/βαρέλι το 2013, που αντιστοιχεί σε μείωση 

της τάξης του 9,5%. Μόνο κατά το μήνα 

Δεκέμβριο 2014, η μείωση που καταγράφηκε 

άγγιξε το 44,4%. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του 

φυσικού αερίου στα γερμανικά σύνορα, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, ανήλθε σε 

10,5 $/MMBTU το 2014, μειωμένη κατά 

6,25% σε σχέση με το 2013 (11,2 $/MMBTU). 

Η μέση ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία του 

ρουβλίου με το αμερικανικό δολάριο το 2014 

ανήλθε στα 38 ρούβλια/$ΗΠΑ (2013: 31,9 

ρούβλια/$ΗΠΑ) και με το ευρώ στα 50,5 

ρούβλια/ευρώ (2013: 42,4 ρούβλια/ευρώ).  

 

Μέσα στο 2014, η Κεντρική Τράπεζα 

δαπάνησε περί τα 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ 

(περίπου 5% του ΑΕΠ) από τα 

συναλλαγματικά της αποθέματα για να 

στηρίξει το ρούβλι. Ωστόσο, καθώς οι 

παρεμβάσεις αυτές δεν ανέκοψαν την πορεία 

διολίσθησης, η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε 

να καταφύγει στη λύση της παρέμβασης στο 

επιτόκιο. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2014 η 

Κεντρική Τράπεζα προέβη σε δραστική 

αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 750 

μονάδες βάσης εντός μίας εβδομάδας, με 

αποτέλεσμα αυτό να αναρριχηθεί από το 

9,5% στο 17%, για να μειωθεί ξανά στο 15% 

στο τέλος Ιανουαρίου 2015. 

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν κατάφερε να 

αναστρέψει τη μαζική έξοδο κεφαλαίων από 

τη χώρα. Κατά το 2014, η καθαρή εκροή 

κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος και εκτιμάται ότι 

ανήλθε σε 151,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. 

 

Την 1.1.2015 η Ρωσία διέθετε διεθνή 

συναλλαγματικά αποθέματα ύψους 386,2 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ, μειωμένα κατά 125 δισ. δολ. 

ΗΠΑ από το 2013. Επιπλέον, τα συνολικά 

αποθέματα του Αποθεματικού Ταμείου 

(Reserve Fund) ανέρχονταν την 1.1.2015 σε 

περίπου 5 τρισ. ρούβλια, ενώ αυτά του 

Εθνικού Ταμείου Πρόνοιας (National Welfare 

Fund) ανέρχονταν σε 4,4 τρισ. ρούβλια. 

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού ανήλθε σε 328 δισ. ρούβλια 

(περίπου 5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), δηλαδή 0,5% 

του ΑΕΠ, έναντι 310,52 δισ. ρούβλια το 2013. 

Τα έσοδα του προϋπολογισμού υπολογίζονται 

σε 14,5 τρισ. ρούβλια, αυξημένα κατά 1,8% σε 

σχέση με το σχέδιο του προϋπολογισμού, και 

τα έξοδα σε 14,8 τρισ. ρούβλια, 6,2% 

μεγαλύτερα από το εγκεκριμένο ποσό.  

Όσον αφορά στο εξωτερικό χρέος (δημόσιο 

και ιδιωτικό), το 2014 ανήλθε σε 599,5 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας μείωση της 

τάξης του 18% από το 2013. Το χρέος της 

γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 16%, από 

61,7 δισ. δολάρια (Q4 2013) σε 41,5 δισ. 

δολάρια (Q4 2014). 

Το 2014 το εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας 

ανήλθε σε 804,6 δισ. $ ΗΠΑ, μειωμένο κατά 

6,9% σε σχέση με το 2013. Οι εξαγωγές 

αγαθών μειωθήκαν κατά 5,1% σε σχέση με το 

2013 και ανήλθαν σε 496,6 δισ. $ ΗΠΑ, και οι 

εισαγωγές κατέγραψαν μείωση 9,8% και 



ανήλθαν σε 308 δισ. $ ΗΠΑ. Το εμπορικό 

ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό και ανήλθε 

σε 188,6 δισ.$ ΗΠΑ (αύξηση κατά 3,7%). 

Στον τομέα των υπηρεσιών, το εμπορικό 

ισοζύγιο της Ρωσίας βελτιώθηκε ελαφρώς 

(κατά 6%) αλλά παρέμεινε ελλειμματικό κατά 

54,6 δισ. $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές υπηρεσιών της 

Ρωσίας ανήλθαν σε 66,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 5%, οι 

εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν επίσης κατά 

5,6% και ανήλθαν σε 121,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Συνολικά, το εμπόριο υπηρεσιών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας για το 2014 ανήλθε σε 187,8 

δισ. δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας μείωση της 

τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2013. 

Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – 

Ρωσίας κατά το 2014 

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Ρωσίας 

κατά το 2014 χαρακτηρίστηκε από σημαντική 

μείωση. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος 

εμπορίου μειώθηκε κατά 26% και ανήλθε σε 

5,2 δισ. ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να 

διαμορφώνονται σε 357 εκ. ευρώ, μειωμένες 

κατά 12%, και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε 

4,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 

27%. Το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη 

βελτίωσή του κατά 28%, παρέμεινε έντονα 

ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν την 

εικόνα του διμερούς εμπορίου κατά το 2014 

είναι τόσο η απαγόρευση εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων από χώρες της Ε.Ε., 

των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Καναδά και 

της Νορβηγίας που επεβλήθη σε απάντηση 

των κυρώσεων που εφήρμοσαν οι χώρες 

αυτές προς τη Ρωσία για τη στάση της στην 

κρίση της Ουκρανίας, όσο και η δραματική 

διολίσθηση του ρωσικού νομίσματος ιδίως 

κατά το β΄ εξάμηνο του 2014. 

Σύνολο Εμπορίου, 2014 

αξία σε εκ. 

ευρώ 2014 2013 

Μεταβολή 

2014/2013 

Εξαγωγές 356,89 406,03 -12,1% 

Εισαγωγές 4.841,66 6.606,11 -26,7% 

Όγκος 

Εμπορίου 5.198,55 7.012,14 -25,9% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο -4.484,77 -6.200,08 -27,7% 

Η από 07.08.2014 απαγόρευση εισαγωγών, 

διάρκειας ενός έτους, που επέβαλε η Ρωσία 

σε ορισμένες κατηγορίες αγροτικών 

προϊόντων, προερχομένων από τις χώρες της 

Ε.Ε., τις ΗΠΑ, τον Καναδά, Αυστραλία και 

Νορβηγία, φαίνεται να επηρέασε αρνητικά τις 

ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία. Οι 

ελληνικές εξαγωγές προϊόντων που 

εμπίπτουν στην απαγόρευση αυτή, οι οποίες 

το 2014 αποτέλεσαν το 21,5% των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, 

σημείωσαν μείωση της τάξης του 38,5%, 

υποχωρώντας από 125 εκ. ευρώ το 2013 σε 

77 εκ. ευρώ το 2014. 

Ελληνικές Εξαγωγές Προϊόντων που 

Εμπίπτουν σε Εμπάργκο 

10 πρώτα προϊόντα  

(αξία σε εκ. ευρώ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

2014 2013  
Μεταβολή  

2014/2013 

080930 Ροδάκινα 28,14 34,59 -18,7% 

081010 Φράουλες 18,25 23,50 -22,4% 

081050 Ακτινίδια 10,13 25,70 -60,6% 

080929 κεράσια 8,61 12,01 -28,3% 

080910 Βερίκοκα 2,60 1,89 37,1% 

070700 Αγγούρια 2,45 5,04 -51,3% 

030284 Λαβράκια 1,31 7,11 -81,5% 

080810 Μήλα 0,91 1,29 -29,1% 

080520 Μανταρίνια 0,84 4,56 -81,5% 

081190 Καρποί και 

φρούτα άψητα ή 

ψημένα ή 

βρασμένα 

0,79 1,12 -29,5% 

Άθροισμα 10 

υψηλότερων 

κατηγοριών 

74,05 116,84 -36,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ 

ΕΜΠΑΡΓΚΟ 

76,71 124,71 -38,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

356,89 406,02 -12,1% 

% ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΕΠΙ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

21,5% 30,72% 
 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, τα 



γουνοδέρματα κατέχουν την πρώτη θέση, με 

μερίδιο 21,1% επί των συνολικών εξαγωγών, 

και ακολουθούν τα ροδάκινα με μερίδιο 7,9%, 

οι φράουλες με 5,1%, οι ανελκυστήρες με 

4,8% και οι τηλεφωνικές συσκευές με 4,7%. 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη 

Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα 

ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά (43%) και τα λάδια από 

πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 

από τα ακατέργαστα (38,8%), και ακολουθούν 

το φυσικό αέριο (10,8%), και το αργίλιο, όχι σε 

κράμα, σε ακατέργαστη μορφή (2,9%). 

Αναλυτικά την εικόνα του διμερούς εμπορίου 

μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας 2014  

Απολογισμός Διεθνών Εκθέσεων “Aqua-

Therm Moscow” και “Prod-Expo” 

Κατά το χρονικό διάστημα 3-6.02.2015 και 9-

13.02.2015 πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα η 

19η Διεθνής Έκθεση “Aqua-Therm Moscow” 

και 22η έκθεση τροφίμων και ποτών “Prod-

Expo” αντίστοιχα. 

Η Έκθεση “Aqua-Therm Moscow” καλύπτει 

τους τομείς της οικιακής και βιομηχανικής 

θέρμανσης και ψύξης, διαχείρισης 

αποβλήτων, επεξεργασίας και διαχείρισης 

υδάτων, υγιεινής, κλιματισμού, εξαερισμού και 

εξοπλισμού για πισίνες, σάουνες, spa. 

 

Κατά τη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 760 

εκθέτες από 29 χώρες, με το 28% αυτών να 

συμμετέχουν στην Έκθεση για πρώτη φορά. 

Την Έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 

27.600 εμπορικοί επισκέπτες από τους τομείς 

των κατασκευών, της παραγωγής 

μηχανολογικού εξοπλισμού, του λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου. Από ελληνικής πλευράς 

συμμετείχαν με δικά τους περίπτερα δύο 

ελληνικές εταιρείες.  

Η Έκθεση τροφίμων και ποτών “Prod-Expo” 

αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση 

του τομέα της στην περιοχή της Ρωσίας και 

ευρύτερα της Ανατολικής Ευρώπης. Στην 

έκθεση συμμετείχαν, 1.997 επιχειρήσεις, εκ 

των οποίων 725 ξένες από συνολικά 65 

χώρες, ενώ 31 χώρες συμμετείχαν με εθνικό 

περίπτερο. 

 

Εκτεταμένη ήταν, σε σχέση με το παρελθόν, 

και η παρουσία προϊόντων από χώρες που 

εξαιρούνται του εμπάργκο τροφίμων που 

επιβλήθηκε στις 07.08.2014, όπως η Τουρκία, 

το Μαρόκο, η Σερβία, η Κίνα, οι χώρες της 

Λατινικής Αμερικής και οι χώρες της Μέσης 

Ανατολής. 

Από ελληνικής πλευράς, στην έκθεση 

συμμετείχαν δεκατέσσερις ελληνικές εταιρείες 

και φορείς. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

διοργανώθηκαν δύο παράλληλες εκδηλώσεις 

προώθησης ελληνικών προϊόντων, και 

συγκεκριμένα εκδήλωση προώθησης 

βιολογικών προϊόντων και εκδήλωση 

γευσιγνωσίας οίνων, παρουσία 

δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.  

Αναθεώρηση βασικών μακροοικονομικών 

δεικτών ρωσικής οικονομίας για το 2015  

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων των βασικών 

μακροοικονομικών δεικτών της ρωσικής 

οικονομίας προέβη η ρωσική κυβέρνηση, η 

οποία θα αποτελέσει τη βάση για την 

τροποποίηση του ομοσπονδιακού 

προϋπολογισμού.  

Βασική παράμετρος πίσω από την 

αναθεώρηση είναι η δραματική αλλαγή που 

επέφερε η απότομη πτώση των διεθνών 

τιμών του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί την 

κύρια συνιστώσα των ρωσικών εξαγωγών, 

καθώς και η περιορισμένη πρόσβαση στον 

εξωτερικό δανεισμό, παράγοντες, οι οποίοι 

δεν μπορούσαν να έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστα τα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Προκειμένου να αναπληρωθούν τα χαμένα 

έσοδα και να καλυφθεί το κόστος για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ο Ρώσος Π/Θ 

προχώρησε στην υπογραφή διατάγματος για 

τη χρησιμοποίηση πόρων έως και 500 δισ. 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF3D41%CE%94%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%202014_%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1.pdf


ρουβλίων του Αποθεματικού Ταμείου 

(Reserve Fund) για τη χρηματοδότηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος. 

 

Η αναθεώρηση των μακροοικονομικών 

προβλέψεων βασίστηκε στις εξής υποθέσεις 

εργασίας: α) το καθεστώς κυρώσεων θα 

παραμείνει αμετάβλητο και β) η μέση τιμή 

πετρελαίου Ural θα διαμορφωθεί στα 50 

δολ./βαρέλι το 2015 (υπόθεση αρκετά πιο 

συντηρητική από αυτή των διεθνών 

εμπειρογνωμόνων που κάνουν λόγο για μέση 

τιμή 60 δολ./βαρέλι το 2015) και η μέση τιμή 

του φυσικού αερίου στα 222 δολ./χίλια κ.μ..  

Παρά την ουσιαστική μείωση της αξίας των 

εξαγωγών που προκαλούν τα νέα αυτά 

δεδομένα, τόσο το εμπορικό ισοζύγιο όσο και 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικά 

πλεονάσματα κατά το τρέχον έτος (περίπου 

137 δισ. $ΗΠΑ και 56 δισ. $ΗΠΑ αντίστοιχα). 

Ωστόσο, οι εκροές κεφαλαίων, λόγω της 

αδυναμίας πρόσβασης των ρωσικών 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, 

αναμένεται να ανέλθουν σε 115 δισ. $ΗΠΑ. 

Αυτό εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω 

άνοδο του πληθωρισμού στο 15,8%, μείωση 

της καταναλωτικής ζήτησης και μείωση του 

κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου. 

Παράλληλα, αναμένεται ότι μείωση θα 

σημειωθεί και στην επενδυτική δραστηριότητα 

της τάξης του 13,7%. Η μόνη πηγή ανάπτυξης 

εκτιμάται ότι θα είναι οι καθαρές εξαγωγές, οι 

οποίες κατά το 2015 αναμένεται ότι θα 

αυξηθούν κατά 0,1% κατ’ όγκο. Καθώς η 

συμβολή των καθαρών εξαγωγών αντιστοιχεί 

στο 6,7% του ΑΕΠ, η αύξησή τους εκτιμάται 

ότι θα αντισταθμίσει εν μέρει (κατά τα δύο 

τρίτα) τις μειώσεις των επενδύσεων και της 

ζήτησης των καταναλωτών.  

Βάσει των ανωτέρω, τα έσοδα του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού αναμένεται 

να μειωθούν κατά 2,34 τρισ. ρούβλια (35 δισ. 

$ΗΠΑ), κάτι που δεν συνεπάγεται 

απαραιτήτως μείωση και των δαπανών, 

καθώς η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει τη 

λύση της διατήρησης υψηλότερου 

ελλείμματος, το οποίο σε αυτή την περίπτωση 

δεν θα υπερβεί το 3,8% του ΑΕΠ.  

Σημαντική ενδυνάμωση του ρωσικού 

νομίσματος κατά τον Φεβρουάριο 

Τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 κατέγραψε το ρωσικό 

ρούβλι τον Φεβρουάριο. Σημειώνοντας κέρδη 

της τάξης του 11,5% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ 

και 13,2% έναντι του ευρώ, η μέση ισοτιμία  

διαμορφώθηκε σε 61,7 ρούβλια/$ΗΠΑ και 69 

ρούβλια/ευρώ. Η ανάκαμψη αυτή του ρωσικού 

νομίσματος έρχεται μετά από την απώλεια 

περίπου του 40% της αξίας του έναντι του 

δολαρίου κατά την περασμένη χρονιά, με την 

πτωτική πορεία να συνεχίζεται και τον 

Ιανουάριο του 2015 με απώλειες της τάξης 

του 18,7%. 

 

Η πρόσφατη ενδυνάμωση του νομίσματος 

οφείλεται στη σταθερή αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου, οι οποίες κατά τον Φεβρουάριο 

διαμορφώθηκαν σε πάνω από 60 $/βαρέλι, 

στην βελτίωση των γεωπολιτικών εντάσεων 

μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός στην 

Ουκρανία που υπεγράφη στο Μινσκ στις 12 

Φεβρουαρίου, και τέλος στην έλλειψη 

προθεσμιών πληρωμής του εξωτερικού 

χρέους για τις ρωσικές εταιρείες κατά τον υπό 

εξέταση μήνα. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο, οι 

Ρώσοι εξαγωγείς προέβησαν σε πώληση 

μεγάλων ποσοτήτων ξένου συναλλάγματος, 

βοηθώντας σημαντικά το ρούβλι, μετά την 

εντολή της Κυβέρνησης τον περασμένο 

Δεκέμβριο προς πέντε μεγάλες κρατικές 

εταιρείες να μειώσουν τις τοποθετήσεις τους 

σε ξένο νόμισμα στα επίπεδα του Οκτωβρίου 

έως την 1.3.2015. 



Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παραγόντων, η 

ισοτιμία έπεσε κάτω από 60 ρούβλια/$ΗΠΑ 

την Πέμπτη 26.02.2015 για πρώτη φορά από 

τις αρχές του έτους. 

Ωστόσο, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί 

για το μέλλον του νομίσματος. Τόσο οι τιμές 

του πετρελαίου όσο και η κατάσταση στην 

ανατολική Ουκρανία παραμένουν εξαιρετικά 

ευμετάβλητες, ενώ τον Μάρτιο αναμένεται να 

αυξηθούν και πάλι οι πληρωμές του 

εξωτερικού χρέους για τις ρωσικές εταιρείες.  

Παράλληλα, τα οφέλη από ένα ασθενέστερο 

ρούβλι για τη ρωσική οικονομία, 

αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες 

από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου και 

μειώνουν την ανάγκη για περικοπές στις 

δημόσιες δαπάνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ενώ μία πτώση της τιμής του πετρελαίου κατά 

1$ ΗΠΑ στερεί από τον προϋπολογισμό της 

χώρας περίπου 80 δισ. ρούβλια (2,1 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ) ετησίως, μία αύξηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του 

δολαρίου κατά 1 ρούβλι ενισχύει το εισόδημα 

κατά περίπου 200 δισ. ρούβλια. Ως εκ τούτου, 

θεωρείται απίθανο οι νομισματικές αρχές της 

χώρας να λάβουν μέτρα για να ωθήσουν το 

νόμισμα πίσω στα επίπεδα του 2014. 

Περιορισμός συμμετοχής ξένων εταιρειών 

σε ομοσπονδιακούς και δημοτικούς 

διαγωνισμούς 

Ήδη από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η 

ρωσική Κυβέρνηση με το Διάταγμα υπ’ αριθμ. 

656/14.07.2014 είχε απαγορεύσει τη 

συμμετοχή σε ομοσπονδιακούς και 

δημοτικούς διαγωνισμούς για τα αυτοκίνητα 

οχήματα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό.  

Σε συνέχεια αυτής της ενέργειάς της, η 

Ρωσική Κυβέρνηση προέβη στην υπογραφή 

δύο ακόμα διαταγμάτων εντός του 

Φεβρουαρίου, επεκτείνοντας τον κατάλογο 

των προϊόντων  τρίτων χωρών, των οποίων 

απαγορεύεται ή περιορίζεται η πρόσβαση σε 

ομοσπονδιακούς και δημοτικούς 

διαγωνισμούς.  

Με την Απόφαση του Ρώσου Πρωθυπουργού 

υπ’ αριθμ. 84/31.01.2015, η οποία υπεγράφη 

στις 02.02.2015, απαγορεύεται η συμμετοχή 

σε διαγωνισμούς ξένων μηχανημάτων και 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην 

εξόρυξη φυσικών πόρων και στις κατασκευές.  

 

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση αυτή δεν 

αφορά τα μηχανήματα που προέρχονται από 

τις χώρες-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης (Λευκορωσία, Καζακστάν και 

Αρμενία), τα προϊόντα των οποίων τυγχάνουν 

της ίδιας μεταχείρισης με τα ρωσικά.  

Επιπλέον, με νέο Διάταγμα του Ρώσου 

Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. 102/05.02.2015, 

περιορίζεται η πρόσβαση επιχειρήσεων 

τρίτων χωρών σε ομοσπονδιακούς και 

δημοτικούς διαγωνισμούς όσον αφορά στις 

προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού, στις οποίες 

περιλαμβάνονται περισσότερα από 40 είδη 

που εκτείνονται από τις ιατρικές στολές, τα 

εξαρτήματα υποβοήθησης της ακοής έως και 

τον εξοπλισμό για τις μεταγγίσεις αίματος.  

 

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι προσφορές 

ξένων εταιρειών θα απορρίπτονται στην 

περίπτωση που υπάρχουν δύο ή 

περισσότερες προσφορές από επιχειρήσεις 

της Ρωσίας ή των κ-μ της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Ένωσης (Λευκορωσία, Αρμενία, 

Καζακστάν), οι οποίες πληρούν τους όρους 

του διαγωνισμού και είναι ανταγωνιστικές ως 

προς την ποιότητα και την τιμή. 

Σημειώνεται ότι οι εγχώριοι παραγωγοί 

κάλυψαν μόλις το 23% των προμηθειών της 

κυβέρνησης σε ιατρικό εξοπλισμό κατά το 

περασμένο έτος. Το ποσοστό αυτό είναι 

ακόμη χαμηλότερο για ορισμένους τομείς, 

όπως στην περίπτωση του χειρουργικού 

εξοπλισμού, το οποίο αγγίζει μόλις το 5%. 



Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην 

ευρύτερη προσπάθεια της ρωσικής 

Κυβέρνησης για υποκατάσταση των 

εισαγωγών. Η εφαρμογή της δεν συνεπάγεται 

την πλήρη παύση της συνεργασίας με ξένες 

εταιρείες. Αντιθέτως, αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της συνεργασίας με ρωσικές 

εταιρείες, στον εκσυγχρονισμό και την τόνωση 

της εγχώριας παραγωγής, στο βαθμό που 

αυτή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των 

κρατικών φορέων και να είναι ανταγωνιστική 

τόσο σε ποιότητα όσο και σε τιμή. Όλα τα 

προϊόντα που περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο παράγονται ήδη ή μπορούν να 

παραχθούν με χρήση της υφιστάμενης 

τεχνολογίας εντός της Ρωσίας, ώστε να μη 

δημιουργηθεί πρόβλημα ή ελλείψεις κατά την 

προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής 

Κυβέρνησης, η απαγόρευση αυτή δεν 

παραβιάζει τους όρους του ανταγωνισμού, 

έχει εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή 

Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία και είναι 

σύμφωνη με τις υποχρεώσεις της Ρωσίας ως 

μέλος του ΠΟΕ. 

Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας 

Ρωσίας στην κατηγορία των σκουπιδιών 

και από Moodys 

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

της Ρωσίας στην κατηγορία των 

«κερδοσκοπικών τοποθετήσεων» ή των 

«σκουπιδιών» (από Baa3 σε Ba1), με 

αρνητικές προοπτικές, προχώρησε στις 20 

Φεβρουαρίου 2015 ο διεθνής οίκος 

αξιολόγησης Moodys, σε συνέχεια ανάλογης 

υποβάθμισης στην οποία είχε προβεί και η 

Standard & Poor’s προ μηνός.  

 

Ως λόγους πίσω από την υποβάθμιση, ο 

διεθνής οίκος αναφέρει τις επιπτώσεις από 

την κρίση στην Ουκρανία καθώς και την 

απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και 

της ισοτιμίας του ρουβλίου.  

Αντιδρώντας στην απόφαση του διεθνούς 

οίκου αξιολόγησης, ο Ρώσος Υπουργός 

Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε ότι η 

υποβάθμιση βασίζεται αφενός σε παράγοντες 

πολιτικού χαρακτήρα, και αφετέρου σε μη 

ρεαλιστικές, εξαιρετικά απαισιόδοξες 

προβλέψεις, οι οποίες υπερβαίνουν κατά 

πολύ τις προβλέψεις του ΔΝΤ, της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και των διεθνών 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σε συνέχεια της υποβάθμισης αυτής, ο οίκος 

Moodys προχώρησε σε περαιτέρω 

υποβάθμιση, κατά μία βαθμίδα, επτά 

ρωσικών πιστωτικών ιδρυμάτων εχθές 

24.02.2015 (Sberbank, VTB Bank, 

Gazprombank, Ρωσική Αγροτική Τράπεζα, 

Οργανισμός Στεγαστικής Πίστης, 

Vnesheconombank και Alfa-Bank) καθώς και 

έντεκα ρωσικών περιφερειών, τεσσάρων 

πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας 

και της Αγ. Πετρούπολης, και τριών κρατικών 

εταιρειών, σήμερα 25.02.2015. 

Η υποβάθμιση ακολουθεί την αποδυνάμωση 

του πιστωτικού προφίλ της χώρας και 

οφείλεται στην προσδοκία της Moodys ότι η 

παρατεταμένη ύφεση θα διαμορφώσει ένα 

πολύ δύσκολο περιβάλλον λειτουργίας για τις 

κορυφαίες τράπεζες της χώρας και θα 

επηρεάσει τα οικονομικά τους θεμέλια. 

Αιτήματα ρωσικών επιχειρήσεων και 
φορέων για συνεργασία με Ελλάδα 

Αίτημα για εισαγωγή ελληνικών 
τροφίμων στη Ρωσία 

Η  εταιρεία ενδιαφέρεται για τα εξής 
προϊόντα: 

Όσπρια. Σιτηρά. Σαλιγκάρια. Γλυκά του 
κουταλιού, μαρμελάδες, μέλι, γλυκά, χαλβά. 
Αλλαντικά. Λαχανικά, τουρσιά, σαλάτες. 
Φρούτα, κονσερβοποιημένα φρούτα, ξηροί 
καρποί. Ελαιόλαδο, ελιές. Ζυμαρικά. 
Ορεκτικά, σνακ, σάλτσες, μπαχαρικά, 
βότανα. Τυριά, γαλακτοκομικά. Θαλασσινά. 
Χυμούς και ποτά. Προϊόντα delicatessen και 
βιολογικά προϊόντα. 

Στοιχεία εταιρείας 
Επωνυμία:  Klinker Positiv 
Δ/νση: Novocherkaskiy Prospekt 58, office 
201, St. Petersburg, Russian Federation 
Τηλ.: +7 (812) 2440825 
E-mail: 9871324@mail.ru 
 



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2015 

 

MosBuild Design & 
Decor'2015 
31.03.2015–03.04.2015 

21st International building and 
interiors exhibition 

 

 

MosBuild Building & 
Architecture’2015 
14.04.2015–17.04.2015 

21st International building and 

interiors exhibition. 

 

 

BATIMAT 
RUSSIA 2015 

31.03.2015–03.04.2015 

International construction and interior 
exhibition  

  

DORKOMEXPO  
31.03.2015 – 02.04.2015 

18th International Forum and 
Exhibition on materials, structures, machinery 
and equipment for construction of roads.  

 

GARDEN BUILD 

01.04.2015-04.04.2015 

2nd International specialized exhibition for 

landscape architecture, gardening, territory 

improvement, design of open spaces and goods 

for horticulture  

  

WOODEN HOUSE 

BUILDING / HOLZHAUS  
02.04.2015 – 05.04.2015 

22th International Exhibition of wooden 
construction  

 
DOMEXPO 

03.04.2015-05.04.2015 

32nd Real Estate Exhibition 

CONSUMER 
ELECTRONICS & 
PHOTO EXPO 2015 
09.04.2015-12.04.2015 

International exhibition of consumer electronics  

 

HI-FI & HIGH END 
SHOW 2015 
09.04.2015-12.04.2015 

International exhibition of high class audio-video 
equipment (within the CE&PE exhibition) 

 

ART VISION 
09.04.2015-12.04.2015 

International fine arts fair 

  

MIPS  
13.04.2015–16.04.2015 

21th Moscow International Exhibition 
"Protection, Security and Fire Safety"  

 

ANALITIKA EXPO 
14.04.2015–17.04.2015 

International Exhibition for laboratory equipment 
and chemical reagents Analitika Expo 

 

VacuumTechExpo  
14.04.2015–16.04.2015 

International exhibition of vacuum machines, 
equipment and technologies 

 

INTERCHARM 
professional 2015 
16.04.2015-18.04.2015 

Beauty fair of professional cosmetics and 

equipment for beauty salons  

http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=36769
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=36769
http://www.dorkomexpo.com/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=34889
http://www.holzhaus.ru/en-GB
http://www.holzhaus.ru/en-GB
http://www.domexpo.ru/eng/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35198
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35198
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35198
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35200
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35200
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=37524
http://www.mips.ru/en-GB
https://www.sokolniki.com/en/exhibitions/calendar/analytika-expo-4
https://www.sokolniki.com/en/exhibitions/calendar/analytika-expo-4
https://www.sokolniki.com/en/exhibitions/calendar/analytika-expo-4
http://www.vacuumtechexpo.com/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35203
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35203
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
https://www.sokolniki.com/en/exhibitions/calendar/analytika-expo-4
https://www.sokolniki.com/en/exhibitions/calendar/vacuumtechexpo-12


 

DENTAL SALON 
MOSCOW 
20.04.2015-23.04.2015 

The 36th Moscow international dental forum and 
exhibition 

 

CranExpo   
20.04.2015 – 22.04.2015 

The 10th specialized exhibition of material lifting 
equipment 

 

 ZOW  
20.04.2015-23.04.2015 
12th Specialised Exhibition for 

Components and Accessories for the Furniture 
Industry 

  

FIDEXPO  
20.04.2015-23.04.2015 

2nd International Furniture 

Exhibition 

 

MININGWORLD 
RUSSIA 
21.04.2015-23.04.2015 

The 19th International exhibition for mining and 
processing of minerals  

 

TRANSRUSSIA 
21.04.2015-23.04.2015 

The 20th International exhibition for transport 
and logistics services and technologies 

 

INLEGMASH’2015 
21.04.2015–24.04.2015 

15th International Exhibition 
IndustryTextile Manufacturing and Processing 
Technical textile. Nonwovens 

 

TIRES & RUBBER'2015 
21.04.2015–24.04.2015 

18th International Specialized Exhibition for 
Tires, Rubber and Rubber Goods 

 

 

NAVITECH’2015 
22.04.2015–24.04.2015 

International Exhibition for 
Navigation Systems, Technologies and Services 

 

MODERN BAKERY 
MOSCOW’2015 
22.04.2015–24.04.2015 

21st International Trade Fair for Bakery & 
Confectionery 

 

EXPO 
CONTROL'2015 
22.04.2015–24.04.2015 

International exhibition of scientific, measuring & 
testing equipment and systems 

  
REX'2015 
22.04.2015–24.04.2015 

12th International Retail Real 

Estate Exhibition 

 

MOSCOW TUNING 
SHOW 
24.04.2015-26.04.2015 

7th International exhibition 

 

IPhEB & CPhI Russia 
2015  
27.04.2015-29.04.2015 

International forum and exhibition in the field of 
pharmaceuticals and biotechnology and 
pharmaceutical ingredients, production and 
distribution of medicines 

 

TRANSCON 
27.04.2015-29.04.2015 

7th international specialized exhibition for design 
and construction of transportation facilities: 
roads, railways, bridges, ports and airports 
 

 

INTERTUNNEL  
27.04.2015-29.04.2015 

7th International Exhibition. Design, construction 
and operation of tunnels 

http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35108
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35108
http://www.crane-expo.ru/eng/
http://en.zowmoscow.ru/
http://en.fidexpo.ru/
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35209
http://eng.crocus-expo.ru/exhibition/detail_exhibition.php?ELEMENT_ID=35209
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INTERGLASS 2015  
27.04.2015-29.04.2015 

International Exhibition. All Fields of the glass 
industry 

 

PRINTEXPO 2015  
27.04.2015-29.04.2015 

International Exhibition of product samples and 
equipment for printing on glass, wood, metal, 
plastic, textiles. 3D printing. 

 

SVIAZ-
EXPOCOMM'2015 
12.05.2015–15.05.2015 

27th International Exhibition for 
Telecommunications, Control Systems, IT and 
Communication Services 

 

WIRE RUSSIA'2015 
12.05.2015–15.05.2015 

The International Wire and Cable 
Trade Fair in Russia 

 

LE SHOW'2015 
12.05.2015–14.05.2015 

18th International Leather & Fur 
Fashion Fair 

 

MetrolExpo 2015 
19.05.2015-22.05.2015 

11th Exhibition of Measuring Tools and 
Metrological Support, Control & Diagnostics  

 

VIV RUSSIA 2015 
19.05.2015-21.05.2015 

International “Feed to Meat” trade 

show  
 

MOSCOW 
INTERNATIONAL 

FURNITURE SHOW / MIFS / 
Rooms Moscow 2015 
19.05.2015-23.05.2015 
International exhibition 

Russian 
International Energy 
Forum 2015 
19.05.2015-22.05.2015  

Specialized exhibitions and conferences of fuel 
and energy complex 
 

Energetika and 
Elektrotechnika 2015 

19.05.2015-22.05.2015  

International specialized exhibition of power 
industry and electrical engineering 

 

METALLOOBRABOT
KA'2015 
25.05.2015–29.05.2015 

16th International Exhibition for Equipment, 
Instruments and Tools for the Metal-Working 
Industry 

WASTETECH 2015 
26.05.2015-28.05.2015 

International exhibition and conference 
for waste management, recycling environmental 
technologies and renewable energy 

CITYPIPE 
26.05.2015-28.05.2015 

The 10th International trade fair on pipeline 

systems for municipal infrastructure 

JUNWEX NEW 
RUSSIAN STYLE 2015 

27.05.2015-31.05.2015 

14th International Exhibition of jewelry and 

watch brands 
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