
 
Παράταση απαγόρευσης εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων έως το τέλος του 

2018 

Υπεγράφη από τον Ρώσο Πρόεδρο το 

Διάταγμα υπ’ αριθ. 293/30.06.2017, με το 

οποίο παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της 

απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων στη Ρωσική Ομοσπονδία από τις 

χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον 

Καναδά, τη Νορβηγία, την Ουκρανία, την 

Αλβανία, το Μαυροβούνιο, την Ισλανδία και 

το Λιχτενστάιν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.  

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα δίδεται η εντολή 

στην Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας  

να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, την εφαρμογή των μέτρων 

που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του 

Διατάγματος και σε περίπτωση που το κρίνει 

απαραίτητο, να υποβάλει προτάσεις περί 

τροποποίησης της προβλεπόμενης διάρκειας 

ισχύος των συγκεκριμένων ειδικών 

οικονομικών μέτρων. Το Διάταγμα τίθεται σε 

ισχύ από την ημέρα της υπογραφής του. 

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, η  

απόφαση αυτή ελήφθη σε απάντηση στην 

παράταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων μέχρι 

τις 31 Ιανουαρίου 2018, η οποία 

αποφασίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στη 

Σύνοδο Κορυφής στις 22 Ιουνίου τ.έ. και 

έλαβε τη μορφή Απόφασης του Συμβουλίου 

της ΕΕ στις 28 Ιουνίου τ.έ. 

Αποτελέσματα Διεθνούς Οικονομικού 

Forum Αγίας Πετρούπολης, 1-3 Ιουνίου 

2017 

Από 1 έως 3 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε 

το 21ο Διεθνές Οικονομικό Forum της Αγίας 

Πετρούπολης (St. Petersburg International 

Economic Forum – SPIEF).  

Κατά τη φετινή διοργάνωση του Διεθνούς 

Οικονομικού Forum της Αγίας Πετρούπολης, 

στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. 

Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Γενικό 

Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ. 

Γιώργο Τσίπρα, τιμώμενη χώρα ήταν η Ινδία, 

με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού της 

χώρας κ. Modi, σημαντικού αριθμού 

Υπουργών, καθώς και εκπροσώπων μεγάλων 

επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα. Κεντρικό θέμα του Forum ήταν «Η 

παγκόσμια οικονομία σε αναζήτηση μίας νέας 

ισορροπίας». 

 

O αριθμός των εκδηλώσεων που έλαβαν 

χώρα στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 

προγράμματος σχεδόν διπλασιάστηκε σε 
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σχέση με πέρυσι. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 127 εκδηλώσεις με τη 

μορφή συνεδρίων, στρογγυλών τραπεζών, 

τηλεοπτικών συζητήσεων, επιχειρηματικών 

πρωινών και επιχειρηματικών διαλόγων, στις 

οποίες συμμετείχαν πάνω από 900 ομιλητές.  

Ταυτόχρονα, το Forum συγκέντρωσε άνευ 

προηγουμένου αριθμό συμμετεχόντων με 

περισσότερους από 14.000 εκπροσώπους 

επιχειρήσεων, επικεφαλής διεθνών 

οργανισμών, αξιωματούχους, 

εμπειρογνώμονες, επιστήμονες και 

εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης από 

περισσότερες από 143 χώρες. Σε αυτούς 

περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι ξένοι πολιτικοί 

(45 υπουργοί από 30 ξένες χώρες), καθώς και 

επικεφαλής 400 ξένων εταιρειών, κυρίως από 

τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Κίνα, την Ιταλία και 

την Ιαπωνία. 

Από τη ρωσική πλευρά, εκτός από τον Ρώσο 

Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον 

Πρωθυπουργό Ντμίτρυ Μεντβιέντεφ, στο 

φόρουμ συμμετείχαν έξι αναπληρωτές 

πρωθυπουργοί της κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, 19 υπουργοί και 30 

επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών και 

οργανισμών, εκπρόσωποι από το σύνολο των 

περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με 

76 από αυτές να εκπροσωπούνται σε επίπεδο 

περιφερειακών ηγετών, καθώς και 700 

επικεφαλής ρωσικών εταιρειών. 

Συνολικά 475 επενδυτικές συμφωνίες, 

μνημόνια και συμφωνίες προθέσεων 

συνήφθησαν στο φετινό Φόρουμ της Αγίας 

Πετρούπολης συνολικού ύψους 1.818 τρισ. 

ρουβλίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2015 

και το 2016 είχαν συναφθεί 205 και 356 

συμφωνίες αντιστοίχως στο περιθώριο του 

Forum. Ορισμένες από τις σημαντικότερες 

συμφωνίες περιλαμβάνουν: 

 Συμφωνία μεταξύ του γερμανικού ομίλου 

χημικών Linde Group και του ρωσικού 

ομίλου TAIF για την κατασκευή 

συγκροτήματος αιθυλενίου συνολικού 

ύψους 600 δισ. ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ της κρατικής εταιρείας 

Rosatom και της εταιρείας πυρηνικής 

ενέργειας της Ινδίας για την κατασκευή 

της πέμπτης και έκτης μονάδας ισχύος 

στον πυρηνικό σταθμό Kudankulam 

συνολικού ύψους 239,4 δισ. ρουβλίων 

(4,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ) 

 Συμφωνίες προθέσεων μεταξύ Αγίας 

Πετρούπολης και Ευρασιατικής Τράπεζας 

Αναπτύξεως και VTB Bank για συμμετοχή 

στην υλοποίηση έργου κατασκευής 

αυτοκινητοδρόμου υψηλής ταχύτητας 

συνολικού ύψους 150 δισ. ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ των Ρωσικών 

Αυτοκινητοδρόμων Rosavtodor και της 

Southeast Highway για τη 

χρηματοδότηση, την κατασκευή και την 

εκμετάλλευση της κεντρικής 

περιφερειακής οδού στην περιοχή της 

Μόσχας συνολικού ύψους 78,5 δισ. 

ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ της Vodokanal της 

Αγίας Πετρούπολης και της Ευρασιατικής 

Τράπεζας Αναπτύξεως σχετικά με τη 

συνεργασία για την υλοποίηση και τη 

χρηματοδότηση του επενδυτικού 

προγράμματος της εταιρείας συνολικού 

ύψους 60 δισ. ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 

Βιομηχανίας και Εμπορίου, της 

Tulachermet-Steel και της περιοχής Tula 

σχετικά με τη συμμετοχή σε επενδυτικό 

σχέδιο για την κατασκευή συγκροτήματος 

χύτευσης και έλασης συνολικού ύψους 

43,7 δισ. ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ της VEB και της 

Transholdingleasing σχετικά με την 

απόκτηση 770 αμαξοστοιχιών για το 

μετρό της Μόσχας συνολικού ύψους 38,6 

δισ. ρουβλίων 

 Συμφωνία μεταξύ της EuroChem και της 

κινεζικής εταιρείας ChemChina για τη 

δημιουργία κοινής βιομηχανικής 

παραγωγής στη Ρωσία συνολικού ύψους 

28,5 δισ. ρουβλίων. 

Παράταση θητείας της Elvira Nabiullina ως 

επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας 

Η ρωσική Κρατική Δούμα ψήφισε την 

παράταση της θητείας της Elvira Nabiullina ως 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για 5 

επιπλέον έτη, εκκινώντας από τις 24 Ιουνίου 

2017. 

Η Elvira Nabiullina κατέχει τη θέση αυτή από 

τις 24 Ιουνίου 2013. Στις 22 Μαρτίου, ο 



Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν 

παρουσίασε την υποψηφιότητα της κας 

Nabiullina στην Κρατική Δούμα για παράταση 

της θητείας της, τονίζοντας ότι η Elvira 

Nabiullina έγινε Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας σε μία δύσκολη στιγμή, γεμάτη 

προκλήσεις για την παγκόσμια και τη ρωσική 

οικονομία. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, ο 

ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας κατέστη 

ολοένα και πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, καθώς υπό την 

καθοδήγηση της κας Nabiullina επετεύχθη η 

σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης 

γενικά, αλλά και η σταθερή ανάπτυξη του 

τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 

Σημειώνουμε ότι οι βασικές κατευθύνσεις της 

πολιτικής που ακολούθησε η κα Nabiullina 

κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της ήταν 

η βελτίωση της εποπτείας των εθνικών 

τραπεζών, η σταθεροποίηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, ο 

περιορισμός του πληθωρισμού, ο καθορισμός 

του βασικού επιτοκίου για την εξασφάλιση 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και 

η υποβοήθηση της ρωσικής οικονομίας για 

την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. 

Ειδικότερα, από τον Ιούλιο του 2013, η 

Κεντρική Τράπεζα άρχισε να ανακαλεί άδειες 

από προβληματικές τράπεζες και μη 

τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Συνολικά, 

αποσύρθηκαν οι άδειες από 324 τράπεζες και 

μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, ενώ 

την 1η Ιουνίου 2013, λειτουργούσαν 956 

πιστωτικά ιδρύματα στη Ρωσία, μέχρι την 1η 

Μαΐου 2017 είχαν απομείνει 600 από αυτά. 

Μεταξύ των τραπεζών, των οποίων οι άδειες 

ανακλήθηκαν, 12 βρίσκονταν στον κατάλογο 

των 100 μεγαλύτερων τραπεζών από 

πλευράς περιουσιακών στοιχείων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας, ο συνηθέστερος λόγος για την 

ανάκληση αδειών ήταν η διενέργεια 

αμφίβολων συναλλαγών από τις τράπεζες. Η 

ρυθμιστική αρχή ανακάλεσε άδειες από 161 

τράπεζες για το λόγο αυτό. Ως αποτέλεσμα, 

από το 2013 ο όγκος των αμφίβολων 

συναλλαγών στο ισοζύγιο πληρωμών της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει μειωθεί 

θεαματικά. Ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2013 το ποσό των συναλλαγών ήταν 17,4 δισ. 

δολάρια, το δεύτερο εξάμηνο του 2016 

μειώθηκε κατά 42 φορές και ανήλθε στα 405 

εκ. δολάρια.  

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα προέβη σε 

σημαντικές παρεμβάσεις στην αγορά 

συναλλάγματος, προκειμένου να στηρίξει το 

εγχώριο νόμισμα μετά την απότομη πτώση 

των τιμών του πετρελαίου το φθινόπωρο του 

2014 και την επακόλουθη απότομη 

εξασθένιση του ρουβλίου. Από τον Οκτώβριο 

του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015, η 

ρυθμιστική αρχή πώλησε 44,5 δισ. δολάρια 

στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος.  

Σε αντίθεση με το 2008-2009, όταν η Κεντρική 

Τράπεζα κατόρθωσε να επαναφέρει το ρούβλι 

στα προ κρίσης επίπεδα, η πολιτική που 

ακολούθησε η διοίκηση της Κεντρικής 

Τράπεζας κατά την κρίση του 2014-2015 είχε 

ως αποτέλεσμα το ρούβλι να αποδυναμωθεί 

περίπου κατά 80% έναντι του δολαρίου και 

κατά 48% έναντι του ευρώ (σε σχέση με τον 

Ιούνιο του 2013).  

 

Με την υιοθέτηση κυμαινόμενων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, η Κεντρική 

Τράπεζα κατέστησε την μεταβολή του 

βασικού επιτοκίου ως το κύριο εργαλείο 

παρέμβασής της, προκειμένου να περιορίσει 

την αύξηση του πληθωρισμού και να 

διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. Έτσι, ενώ το βασικό επιτόκιο 

της Κεντρικής Τράπεζας μέχρι την άνοιξη του 

2014 ήταν 5,5%, μετά την επιβολή κυρώσεων 

έναντι της Ρωσίας, της απότομης πτώσης των 



τιμών του πετρελαίου, της ραγδαίας 

εξασθένισης του ρουβλίου και την 

επακόλουθη αύξηση του πληθωρισμού, η 

Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το 

βασικό επιτόκιο στο 17% τον Δεκέμβριο του 

2014.  

Έκτοτε, καθώς οι πληθωριστικές προσδοκίες 

περιορίστηκαν και η υποτίμηση του 

νομίσματος σταθεροποιήθηκε, η Κεντρική 

Τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 15% 

στις 30 Ιανουαρίου 2015, και στη συνέχεια, ο 

βασικός συντελεστής μειωνόταν συστηματικά 

έως ότου έφθασε το 9,25% στις 28 Απριλίου 

2017.  

Με αυτόν τον τρόπο, η Κεντρική Τράπεζα 

κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο για 

σταθερότητα των τιμών που είχε θέσει, παρά 

τις αντίξοες συνθήκες. Σημειώνουμε ότι το 

2013, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ρωσία 

ήταν 6,5%. Υπό τις επιπτώσεις της πτώσης 

των τιμών του πετρελαίου και του 

ασθενέστερου ρουβλίου, οι τιμές αυξήθηκαν 

κατά 11,4% το 2014 και κατά 12,9% το 2015. 

Ωστόσο, ήδη το 2016, ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή στη Ρωσία ανήλθε σε 5,4% σε 

ετήσια βάση, ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 

τέλος του 2017 ο πληθωρισμός θα είναι λίγο 

πάνω από 4%. 

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 

επικρίθηκε συχνά για την απροθυμία της να 

διατηρήσει σταθερή τη συναλλαγματική 

ισοτιμία του ρουβλίου μέσω νομισματικών 

παρεμβάσεων, καθώς και για τη δραματική 

αύξηση του βασικού επιτοκίου, στην οποία 

προέβη. Ωστόσο, βάσει των αποτελεσμάτων 

του 2015, η κα Nabiullina έλαβε τον τίτλο του 

καλύτερου Προέδρου Κεντρικής Τράπεζας 

παγκοσμίως από τους εμπειρογνώμονες του 

περιοδικού Euromoney, ενώ το 2016, η Wall 

Street Journal επαίνεσε το έργο της και την 

κάλεσε «η γυναίκα που αναβίωσε τις αγορές 

της Ρωσίας». Την ίδια χρονιά, η Elvira 

Nabiullina έλαβε τον τίτλο του Κορυφαίου 

Ευρωπαίου Κεντρικού Τραπεζίτη Έτους 2016, 

σύμφωνα με το βρετανικό οικονομικό 

περιοδικό The Banker. 

“Ανοιχτή Γραμμή” με τον Vladimir Putin 

Στις 15 Ιουνίου έλαβε χώρα η ετήσια “Ανοιχτή 

Γραμμή” (Direct Line) με τον Vladimir Putin, η 

οποία προβλήθηκε ζωντανά από 4 τηλεοπτικά 

κανάλια και 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, και 

κατά την οποία ο Ρώσος Πρόεδρος απαντά 

σε ερωτήσεις των πολιτών. Συνολικά, πάνω 

από 2 εκ. ερωτήσεις υπεβλήθησαν προς τον 

Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος, κατά τη διάρκεια 

της 4ωρης μετάδοσης, απάντησε σε περίπου 

70 από αυτές. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

κυριάρχησε η συζήτηση κοινωνικο-

οικονομικών θεμάτων, τα οποία σχετίζονται 

περισσότερο με προβλήματα στις υποδομές, 

την περίθαλψη, τον πληθωρισμό, τους 

χαμηλούς μισθούς και τις κακές συνθήκες 

διαβίωσης. Η πλειοψηφία των ερωτημάτων 

που τέθηκαν προς τον Ρώσο Πρόεδρο είχε να 

κάνει με προσωπικά προβλήματα και 

δυσκολίες των πολιτών. 

Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στα σημάδια 

ανάκαμψης της ρωσικής οικονομίας. 

Ειδικότερα, όπως τόνισε, η ρωσική οικονομία 

καταγράφει για τρίτο συνεχές τρίμηνο θετικό 

ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος έφτασε το 0,7% 

κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 

τρέχοντος έτους. Παράλληλα, κατά το α΄ 

τρίμηνο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή 

κατέγραψε αύξηση 0,7%, οι επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου κατά 2,3%, οι εξαγωγές 

προϊόντων εκτός πρώτων υλών και 

ενεργειακών προϊόντων κατά 19%. Επιπλέον, 

ο πληθωρισμός έπεσε στο ιστορικά χαμηλό 

επίπεδο του 4,1%. 

Ωστόσο, ο κ. Putin παραδέχτηκε ότι το 

πρόβλημα με τη μείωση των πραγματικών 

εισοδημάτων των νοικοκυριών παραμένει, 

καθώς και αυτό του αυξανόμενου αριθμού 

των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το 

ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Σημειώνεται, ότι 

το 2012, το ποσοστό φτώχειας στη Ρωσία 

βρισκόταν στο 10,7%, ενώ σήμερα έχει φτάσει 

στο 13,5%. 



 

Επιπλέον, Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στα 

υψηλά επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων 

από τις τράπεζες, επισημαίνοντας ότι η 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας μειώνει 

σταδιακά το βασικό επιτόκιό της, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην διακινδυνεύσει την 

αποσταθεροποίηση της οικονομίας. 

Όσον αφορά τις κυρώσεις που έχουν 

επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας και τα 

αντίμετρα που αυτή υιοθέτησε σε απάντηση, ο 

Ρώσος Πρόεδρος τόνισε ότι οι κυρώσεις 

έχουν επηρεάσει ελαφρώς τη ρωσική 

οικονομία, χωρίς να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο, ενώ είχαν πολύ μεγαλύτερο 

αντίκτυπο για τις χώρες που τις επέβαλαν.  

Αντίθετα, ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε ότι 

οι κυρώσεις ευνόησαν ορισμένους τομείς της 

ρωσικής οικονομίας, όπως τον ραδιο-

ηλεκτρονικό, την αεροπορική βιομηχανία, την 

κατασκευή μηχανημάτων, τον αγροτικό, τον 

φαρμακευτικό κ.ά. Η επιβολή απαγόρευσης 

εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων, όπως τόνισε, έχει ευνοήσει τους 

γεωργούς της χώρας, με την ανάπτυξη στον 

τομέα να φτάνει το 3%, και τη χώρα να 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών στον κόσμο. 

Πλέον, η εγχώρια παραγωγή χοιρινού 

κρέατος και πουλερικών φθάνει για να 

καλύψει την εγχώρια ζήτηση, ενώ συζητήσεις 

διεξάγονται για την προμήθεια ρωσικού 

χοιρινού και πουλερικών σε άλλες χώρες, 

όπως η Κίνα. Βεβαίως, όπως ανέφερε ο 

Ρώσος Πρόεδρος, σε περίπτωση που οι 

άλλες χώρες άρουν τις κυρώσεις τους έναντι 

της Ρωσίας, το ίδιο θα πράξει και η Ρωσία, 

στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που 

απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ΠΟΕ. 

 

Μείωση της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων στη Ρωσία  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Rosstat, το καθαρό 

οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων στη 

Ρωσία (μη συμπεριλαμβανομένων των 

μικρών επιχειρήσεων, των τραπεζών, και των 

ασφαλιστικών εταιρειών) μειώθηκε κατά 9% 

κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2017 

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 

Απώλεια αυτού του μεγέθους καταγράφεται 

για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους, ενώ 

ακόμα και η μείωση των κερδών που 

καταγράφηκε το α΄ τετράμηνο του 2016, 

οπότε η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας 

βρισκόταν ακόμα σε ύφεση, ήταν μικρότερη 

από την τρέχουσα (8,2%).  

 

Το μειωμένο αυτό οικονομικό αποτέλεσμα δεν 

οφείλεται στην αύξηση των ζημιών ή των 

χρεών των μη κερδοφόρων επιχειρήσεων. 

Στην πραγματικότητα, οι ζημιές κατέγραψαν 

μείωση 7,3% σε ετήσια βάση κατά το υπό 

εξέταση διάστημα, με το ποσοστό των 

ζημιογόνων εταιρειών να ανέρχεται σε 33,5%. 

Εξετάζοντας τις επιδόσεις ανά κλάδο, 

παρατηρούμε ότι η δυναμική του κέρδους 

παρουσιάζει σημαντική χειροτέρευση τον 

Απρίλιο για τις επιχειρήσεις του τομέα της 

μεταποίησης, του εμπορίου και των 

μεταφορών. Αντίθετα, αύξηση των κερδών 

καταγράφεται για τις επιχειρήσεις του 

εξορυκτικού τομέα. 

Αύξηση των πωλήσεών τους αναμένουν οι 

Ρώσοι αγρότες 

Η απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποτίμηση του 

ρουβλίου έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές 



συνθήκες για την ανάπτυξη της εγχώριας 

παραγωγής, σύμφωνα με τη μελέτη 

"Επενδυτική δραστηριότητα των γεωργικών 

παραγωγών κατά τα έτη 2017-2020".  

 

Το 2016 ο όγκος της παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων αυξήθηκε κατά 4,4% και ανήλθε σε 

5,6 τρισ. ρούβλια. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ο 

μεγαλύτερος αριθμός επενδυτικών σχεδίων 

υλοποιείται πλέον στον τομέα της γεωργίας με 

περισσότερα από 350 μεγάλα έργα συνολικού 

ύψους άνω των 25,5 δισ. δολαρίων. Αυτό 

συμβαίνει για τρεις κυρίως λόγους: α) την 

κυβερνητική στήριξη που παρέχεται στον 

αγροτικό τομέα, β) τις συνθήκες που έχει 

δημιουργήσει το εμπάργκο τροφίμων, γ) τις 

αυξημένες εξαγωγικές δυνατότητες ορισμένων 

τομέων (π.χ. πουλερικά και χοιρινό κρέας). 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 80% των 

μεγαλύτερων προμηθευτών προϊόντων 

διατροφής μεταξύ των ερωτηθέντων 

κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών του σε 

ρούβλια, με πάνω από το 40% να δηλώνει ότι 

η αύξηση ανερχόταν σε 10% ή περισσότερο. 

Το λιανικό εμπόριο τροφίμων στο τέλος του 

2016 μειώθηκε σε όρους ποσότητας κατά 

4,6%, αλλά αυξήθηκε κατά 2,3% σε όρους 

αξίας (λόγω και της ανόδου των τιμών). 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της έρευνας, η 

αύξηση των πωλήσεων εν μέσω μείωσης της 

σχετικής αγοράς, οφείλεται στην εκτόπιση 

μικρών παικτών και στην υποκατάσταση των 

εισαγωγών. 

Οι προσδοκίες των προμηθευτών για το 2017 

παραμένουν αισιόδοξες, με το 80% των 

ερωτηθέντων να αναμένει αύξηση των 

πωλήσεων σε σύγκριση με το 2016. Αντίθετα, 

μείωση των πωλήσεών του αναμένει μόλις το 

4% των εταιρειών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του 

ρουβλίου το 2016 και η μείωση της κρατικής 

στήριξης που καταγράφεται από τις αρχές του 

2017 θα μπορούσε να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

κλάδου, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι κύριοι 

παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη 

των αγροτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις 

ίδιες είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής 

λόγω του αυξημένου κόστους των σπόρων, 

των καυσίμων και των γεωργικών 

μηχανημάτων. Επιπλέον, σημαντικό εμπόδιο 

αποτελούν και τα υψηλά επιτόκια των 

δανείων, αν και ο όγκος τους το 2016 

αυξήθηκε κατά 32,9% σε σύγκριση με το 2015 

και η κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα 

επιδοτήσεων επιτοκίου για τους αγρότες.  

Σημειώνουμε, ότι η κρατική στήριξη στον 

τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων έχει 

συχνά αποτελέσει αφορμή για έντονη κριτική, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

παρεχόμενων κεφαλαίων έχει καταλήξει σε 

λίγες πολύ μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

 



 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

CSTB 

30.01.2018–01.02.2018 

International Forum and Exhibition for  
Television and Telecommunications 

PRODEXPO 2018 

05.02.2018–09.02.2018 

25th International Exhibition for Food, 
Beverages, Food Raw Materials 

AQUA-THERM MOSCOW 

06.02.2018-09.02.2018 

International exhibition for domestic and 
industrial heating, water 

INTERCHARM professional 
St. Petersburg 

08.02.2018–10.02.2018 

International exhibition of professional 
cosmetics and equipment for clinics and 
beauty salons 

MOSCOW BOAT SHOW 

14.02.2018–18.02.2018 

Exhibition of boats and yachts 

CPM. COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW 2018. SPRING 

19.02.2018–22.02.2018 

30th International Fashion Exhibition for Men, 
Women, Kids + Accessories 

CJF 2018. SPRING 

19.02.2018–22.02.2018 

20th International Exhibition for 
Child and Junior Fashion; Maternity Wear 

PHOTONICS. WORLD OF 
LASERS AND OPTICS 2018 

27.02.2018–02.03.2018 

13th International Specialized Exhibition for 
Optical, Laser and Optoelectronic 
Technologies 

COMPOSITE-EXPO 2018 

27.02.2018–01.03.2018 

11th edition of the International 
Specialized Exhibition on raw materials, 
equipment and technologies for composites' 
producing 

POLYURETHANEX 2018 

27.02.2018–01.03.2018 

10th edition of the International 
Specialized Exhibition on raw materials, 
equipment and technologies for polyurethane 
producing 

INTERLAKOKRASKA 2018 

27.02.2018–02.03.2018 

22st International Specialized 
Exhibition for Paints and Varnishes 

CLIMATE WORLD 2018 

27.02.2018–02.03.2018 

14th International Specialized 
HVAC Exhibition 

NDT territory'2018 

27.02.2018–01.03.2018 

Exhibition and 22nd Russian Scientific and 
Technical Conference 

VENDEXPO 2018 

27.02.2018–01.03.2018 

12th International vending 
exhibition Technologies. Equipment. 
Automated services 

 INGREDIENTS 

27.02.2018–02.03.2018 

21th International Exhibition of Food 
Ingredients 

 DAIRY & MEAT INDUSTRY 

27.02.2018–02.03.2018 

16th International exhibition of equipment and 
technologies for livestock farming, dairy and 
meat production 

LADYA-2018. The Spring Fantasy 

28.02.2018–04.03.2018 

Exhibition of national crafts of Russia 

 

https://cstb.ru/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.intercharmspb.ru/en/HOME/
http://www.intercharmspb.ru/en/HOME/
http://eng.mosboatshow.ru/boat/exhibition/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.composite-expo.ru/
http://www.polyurethanex.ru/
http://www.interlak-expo.ru/en/
http://www.climatexpo.ru/eng/
http://expo.ronktd.ru/
http://vendingexpo.ru/eng/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.nkhp.ru/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/intercharm-professional-sankt-peterburg-2017
http://vendingexpo.ru/eng/
http://expo.ronktd.ru/
http://www.cpm-moscow.com/
http://www.interlak-expo.ru/en/
http://eng.mosboatshow.ru/boat/exhibition/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.cjf-expo.ru/en/
http://www.composite-expo.ru/
http://www.polyurethanex.ru/
http://www.climatexpo.ru/eng/
http://www.nkhp.ru/

