
 
Εθηηκήζεηο γηα παξάηαζε ηνπ εκπάξγθν 

έωο ην 2020 

ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Ρώζνπ Τπνπξγνύ 

Γεσξγίαο θ. Alexander Tkachev ζην 

πεξηζώξην ηεο 40εο πλόδνπ ηεο Γηάζθεςεο 

ηνπ Οξγαληζκνύ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ (FAO) ζηε Ρώκε, ε ξσζηθή 

απαγόξεπζε εηζαγσγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

θαη πξντόλησλ ηξνθίκσλ αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζηεί κέρξη ην 2020.  

 

Ο Ρώζνο Τπνπξγόο αλέθεξε όηη ε ξσζηθή 

πιεπξά ειπίδεη όηη ην εκπάξγθν ηξνθίκσλ ζα 

επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ όγθνπ 

ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο θαη όηη δελ ζα 

πεξηνξηζηεί κόλν έσο ην ηέινο ηνπ 2018, αιιά 

όηη ζα ζπλερίζεη λα ηζρύεη κέρξη ην 2020 θαη 

ίζσο αξγόηεξα. 

εκεηώλνπκε όηη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2017, ν 

Ρώζνο Πξόεδξνο Βιαληηκίξ Πνύηηλ ππέγξαςε 

δηάηαγκα πνπ επεθηείλεη ηα ξσζηθά αληίκεηξα 

κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018.  

Έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξωκώλ ηεο 

Ρωζίαο θαηά ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2017  

ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, θαηά ην δεύηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2017 ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαηέγξαςε έιιεηκκα 

ύςνπο 0,3 δηζ. δνι. ΗΠΑ. Έηζη, θαηά ην 

πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο, ην ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζεκείσζε 

πιεόλαζκα 23 δηζ. δνιαξίσλ ΗΠΑ, 54% 

πςειόηεξν από ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 

2016. εκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην βαζηθό 

ζελάξην ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρώξαο, 

ην πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ αλακελόηαλ λα αλέιζεη ζε 37 

δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ γηα κέζε εηήζηα ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ ζηα 50 δνι./βαξέιη. 

Η παξαδνζηαθή επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαηά ην δεύηεξν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο, ήηαλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο 

πνιύ ρεηξόηεξε από ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

αγνξάο. ύκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο απηό 

νθείιεηαη ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηα κέζα ηνπ 2016 θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο αύμεζεο 

ησλ εηζαγσγώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ 

πιεξσκώλ γηα επελδύζεηο.  

Δλώ νη εμαγσγέο απμήζεθαλ κόιηο θαηά 1,2% 

ην δεύηεξν ηξίκελν, ζε 83,4 δηζ. δνι. ΗΠΑ 

από 82,4 δηζ. δνι. ΗΠΑ ην πξώην ηξίκελν, νη 

εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 22,1% (ζε 58,6 

δηζ. δνιάξηα έλαληη 48 δηζ. δνι. αληίζηνηρα). 

Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηόζν, απμήζεθε ε 

πνηόηεηα (θαη, αληίζηνηρα, νη ηηκέο), θαη ν 

όγθνο ησλ εηζαγσγώλ, θπξίσο, ππεξεζηώλ, 

όπσο νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο. Ωο 
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απνηέιεζκα, ην πιεόλαζκα ηνπ εμσηεξηθνύ 

εκπνξίνπ θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν ήηαλ θαηά 

27,9% κηθξόηεξν από απηό ηνπ πξώηνπ 

ηξηκήλνπ (24,8 δηζ. δνι. ΗΠΑ έλαληη 34,4 δηζ. 

δνι.). Παξάιιεια, δξακαηηθή επηδείλσζε 

θαηέγξαςαλ νη κε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, κε 

ηηο πιεξσκέο εηζνδεκάησλ από επελδύζεηο 

ζην εμσηεξηθό λα απμάλνληαη από 14 δηζ. δνι. 

ΗΠΑ ζε 22,2 δηζ. δνι. ΗΠΑ, ελώ ζηε Ρσζία 

λα κεηώλνληαη από 10,1 δηζ. δνι. ΗΠΑ ζε 6,2 

δηζ. δνι. ΗΠΑ. 

Αληίζεηα, ε θαηάζηαζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ινγαξηαζκνύ βειηηώζεθε 

ζεκαληηθά θαη ην έιιεηκκα ησλ 10,8 δηζ. 

δνιαξίσλ ην πξώην ηξίκελν έδσζε ηε ζέζε 

ηνπ ζε πιεόλαζκα ύςνπο 10,8 δηζ. δνιαξίσλ 

θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν. Απηό, ζύκθσλα κε 

αλαιπηέο, ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κε ηελ έθδνζε 

επξσνκνιόγσλ ύςνπο 5,2 δηζ. δνι. θαη ησλ 

πσιήζεσλ μέλνπ λνκίζκαηνο από ην 

απνζεκαηηθό ηακείν, πνπ νδήγεζαλ ζε 

κείσζε ηεο εθξνήο θεθαιαίσλ από ηνλ 

ηξαπεδηθό ηνκέα (4,7 δηζ. δνιάξηα έλαληη 17,6 

δηζ. δνι. ΗΠΑ) θαη ζε αύμεζε ησλ ξνώλ πξνο 

ηνλ κε ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα (10,4 δηζ. 

δνιάξηα έλαληη 0,9 δηζ. δνιαξίσλ, αληίζηνηρα). 

εκεηώλεηαη όηη κόλν νη άκεζεο επελδύζεηο 

ζηνλ κε ηξαπεδηθό ηνκέα έθζαζαλ ηα 13,7 

δηζ. δνιάξηα θαηά ην πξώην εμάκελν, πνζό 

δηπιάζην από ην πξνεγνύκελν έηνο. ε απηό 

ην πιαίζην, ε θαζαξή εθξνή μέλνπ θεθαιαίνπ 

ύςνπο 17,5 δηζ. δνιαξίσλ γηα ην πξώην 

ηξίκελν έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε εηζξνή 2,8 δηζ. 

δνιαξίσλ ην δεύηεξν ηξίκελν. 

Η ππνβάζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ δείρλεη όηη ην πιεόλαζκα θαηά ην 

δεύηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο ζα είλαη 

ρακειόηεξν από ην πξώην θαη ρεηξόηεξν από 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 

παξά ην γεγνλόο όηη ην απνδπλακσκέλν 

ξνύβιη ζα παξέρεη θάπνηα επηπιένλ ζηήξημε. 

ύκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο, αλακέλεηαη κία 

ππνηνληθή θαη νπδέηεξε εηθόλα ηνπ ηζνδπγίνπ 

πιεξσκώλ, πνπ ζεκαίλεη βαζκηαία 

εμαζζέλεζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ ξνπβιίνπ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο, ειιείςεη ζεκαληηθώλ 

δηαηαξαρώλ, θαη απόηνκε αύμεζε ησλ εθξνώλ 

θεθαιαίσλ.  

 

Έθζεζε ΔΝΤ γηα ξωζηθή νηθνλνκία 

ηηο 10 Ινπιίνπ 2017 δεκνζηεύζεθε ε έθζεζε 

ησλ νηθνλνκνιόγσλ ηνπ ΓΝΣ, νη νπνίνη 

δηεμήγαγαλ δηαβνπιεύζεηο κε αμησκαηνύρνπο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ επηηειείνπ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο ρώξαο θαηά 

ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2017. Μεηά από ηηο 

δηαβνπιεύζεηο απηέο, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα έηε 

2017-2018 παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο ζην 1,4% 

εηεζίσο, ππό ηελ ππόζεζε όηη ε κέζε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ ζα παξακείλεη ζηα 52 $/βαξέιη. 

 

Μεζνπξόζεζκα, ην Σακείν αλακέλεη 

πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα γηα ηε ξσζηθή 

νηθνλνκία. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο αλακέλεηαη 

λα παξακείλεη ζην 1,5% εηεζίσο ππό ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηνπλ νη δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο θαη ε ρακειή παξαγσγηθόηεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αλάπηπμε ησλ 

επελδύζεσλ, νη νηθνλνκνιόγνη εμαθνινπζνύλ 

λα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζαξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Πξνηεξαηόηεηεο απνηεινύλ ε 

ζεζκηθή βειηίσζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, νη 

πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

θαηλνηνκία θαη νη ππνδνκέο. Δπηπιένλ, 

πςίζηεο ζεκαζίαο είλαη ε θαιύηεξε 

θαηαλόεζε θαη κέηξεζε ησλ ηξόπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ θξάηνπο 

κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηελ νηθνλνκηθή 

απόδνζε.  

Δηδηθά όζνλ αθνξά ηνλ ξόιν ηνπ θξάηνπο, ε 

έθζεζε ζεκεηώλεη όηη ην θξάηνο δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξσζηθή νηθνλνκία δηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ, έκκεζα ή άκεζα ζε έλα 

κεγάιν δίθηπν εηαηξεηώλ (πνπ αξηζκνύζε 

πεξίπνπ 64.000 ζην ηέινο ηνπ 2016), νη 

νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο λνκηθέο 

κνξθέο όπσο ελνπνηεκέλεο (unitary) ή 

αλώλπκεο εηαηξείεο, θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη 



ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο εμόξπμεο θαη 

ζε όιν ην θάζκα ηεο κεηαπνίεζεο θαη 

παξνρήο ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ηξαπεδώλ. Δλδεηθηηθό 

είλαη όηη πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ ησλ 

ζπλνιηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο αλήθεη ζε θξαηηθέο 

ηξάπεδεο.  

Ωζηόζν, νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ κηα 

ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ πηζαλώλ επηπηώζεσλ 

ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ 

επξύηεξε νηθνλνκία. Δλδεηθηηθό είλαη όηη βάζεη 

κίαο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα 

από ηηο πεξηθέξεηεο, θαίλεηαη όηη έλα 

κεγαιύηεξν απνηύπσκα ηνπ θξάηνπο (σο 

πνζνζηό ηνπ αθαζάξηζηνπ πεξηθεξεηαθνύ 

πξντόληνο) ζπλδέεηαη κε ρακειόηεξε 

παξαγσγηθόηεηα. Από ηελ αλάιπζε απηή, 

πξνθύπηεη γεληθόηεξα όηη ην πξαγκαηηθό 

πεξηθεξεηαθό εηζόδεκα αλά θάηνηθν είλαη 

αληηζηξόθσο αλάινγν ηνπ απνηππώκαηνο ηνπ 

θξάηνπο. 

Η Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ αλαγλσξίδεη όηη νη 

πεξηθέξεηεο ζα εμαθνινπζνύλ λα εμαξηώληαη 

από ηελ νκνζπνλδηαθή ππνζηήξημε ζην 

κέιινλ, αιιά παξνηξύλεη ηελ νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε λα ζηεξίμεη ηε δηεύξπλζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θνξνινγηθήο βάζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο ησλ 

θόξσλ ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο. Έλαο ζσζηά 

δνκεκέλνο δεκνζηνλνκηθόο θαλόλαο ζα 

κεηώζεη ηελ επίδξαζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ ζην ξνύβιη θαη ζα είλαη 

επσθειήο γηα ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο κε 

ρακειό θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα. Δπηπιένλ, ε 

κείσζε ησλ θόξσλ επί ηεο εξγαζίαο θαη ε 

αύμεζε ησλ θόξσλ θαηαλάισζεο ζα κεηώζεη 

ην κεξίδην ηεο άηππεο απαζρόιεζεο, πνπ 

θπξηαξρεί ζηηο θησρόηεξεο πεξηθέξεηεο. 

Άλνδνο ηνπ πιεζωξηζκνύ ηνλ Ινύλην  

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Rosstat, ν 

πιεζσξηζκόο επηηαρύλζεθε ηνλ Ινύλην ζε 

0,6%, απμάλνληαο ηνλ εηήζην ξπζκό ζε 4,4% 

από 4,1% ηνλ Μάην ηνπ 2017. Σν μαθληθό 

απηό άικα ηνπ πιεζσξηζκνύ νθείιεηαη ζηελ 

επνρηαθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ θξνύησλ 

θαη ιαραληθώλ θαηά 8,3% ηνλ Ινύλην η.έ., 

απμάλνληαο ηνλ πιεζσξηζκό ησλ ηξνθίκσλ 

ζε εηήζηα βάζε ζε 4,8% από 3,9% ηνλ Μάην.   

Αλ θαη νη επνρηθέο ηηκέο ησλ πξντόλησλ 

απμήζεθαλ ηνλ Ινύλην, ν βαζηθόο 

πιεζσξηζκόο (δελ πεξηιακβάλεη ηελ επνρηθή 

αύμεζε ησλ ηηκώλ) παξέκεηλε θάησ από ην 

ζηόρν ηνπ 4% γηα δεύηεξν ζπλερή κήλα, θαη 

επηβξαδύλζεθε ζην 3,5% από 3,7% ηνλ Μάην. 

Δπηπιένλ, ν πιεζσξηζκόο εθηόο ησλ 

ηξνθίκσλ κεηώζεθε ηνλ Ινύλην ζε 4% από 

4,4% ηνλ Μάην. 

 

Η απόηνκε απηή άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ 

ιαραληθώλ θαη ησλ θξνύησλ αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα λα 

επαλεμεηάζεη ηνπο θηλδύλνπο επηηάρπλζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνύ θαη ελδέρεηαη λα ηελ αλαγθάζεη 

λα δηαθόςεη ηνλ θύθιν δηαδνρηθώλ κεηώζεσλ 

ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ. Η ηειηθή αληίδξαζή ηεο 

ζα εμαξηεζεί θπξίσο από ην βαζκό ζηνλ 

νπνίν ε άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ε 

πξόζθαηε απνδπλάκσζε ηνπ ξνπβιηνύ 

κεηαθξάδεηαη ζε πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο 

ησλ λνηθνθπξηώλ. Ήδε θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ζηηο 28 Ινπιίνπ η.έ. απνθαζίζηεθε ε 

κε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ 

θαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζην 9%.  

Μέγεζνο ηεο ζθηώδνπο νηθνλνκίαο ζηε 

Ρωζία 

ύκθσλα κε κειέηε ηεο Έλσζεο 

Δγθεθξηκέλσλ Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (ACCA), ε 

ζθηώδεο νηθνλνκία ζηε Ρσζία αλακέλεηαη λα 

παξακείλεη ζηα ζεκεξηλά πςειά επίπεδα έσο 

ην 2025. Σν 2016, ην κεξίδην ηνπ αλεπίζεκνπ 

ηνκέα ζηε Ρσζία αλεξρόηαλ ζε 39,07% ηνπ 

ΑΔΠ (ή 33,55 ηξηζ. ξνύβιηα). Σν πνζνζηό 

απηό αλακέλεηαη  λα παξακείλεη ην ίδην έσο ην 

2025, πεξίπνπ ζην 39,3% ηνπ ΑΔΠ. ύκθσλα 

κε ηνπο εξεπλεηέο, ν δείθηεο ηεο ζθηώδνπο 



νηθνλνκίαο ζηε Ρσζία είλαη έλαο από ηνπο 

πςειόηεξνπο ζηνλ θόζκν θαη ζρεδόλ 84% 

πςειόηεξνο από ηνλ κέζν όξν παγθνζκίσο. 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε, σο ζθηώδεο 

νηθνλνκία νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα πνπ ζθόπηκα θξύβεηαη από ηηο 

αξρέο (πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηε 

θνξνδηαθπγή θαη ηελ κε θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, αιιά θαη ηε κε 

ζπκκόξθσζε κε ηα εξγαζηαθά πξόηππα θαη 

ηελ απνθπγή ηεο ππνβνιήο ζηαηηζηηθώλ 

εθζέζεσλ). Σα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε 

δεκνζθόπεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε 

πξνβιέςεηο βάζεη καζεκαηηθήο αλάιπζεο. 

 

Απηό πνπ πξνθύπηεη είλαη όηη, ζε αληίζεζε κε 

ηε Ρσζία, ε παγθόζκηα ηάζε ζα θηλεζεί πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ηεο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ 

ηνπ επίζεκνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ο 

παγθόζκηνο κέζνο όξνο ηεο ζθηώδνπο 

νηθνλνκίαο αλακέλεηαη όηη ζα κεησζεί από 

22,66% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 ζε 21,39% ην 2025.  

πλνιηθά, από ηηο 28 ρώξεο πνπ αμηνιόγεζε ε 

ACCA, κόλν 5 θξάηε θαίλεηαη λα δηαηεξνύλ ή 

λα απμάλνπλ ην κεξίδην ηνπ αλεπίζεκνπ 

ηνκέα. Δθηόο από ηε Ρσζία, νη ρώξεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ην Παθηζηάλ (αύμεζε από 

31,78% ζε 33,89% ηνπ ΑΔΠ), ηελ Ιηαιία (από 

26,32% ζε 26,37%), ηε Νόηηα Αθξηθή (από 

23,29% ζε 24,19%), θαη ηε ηγθαπνύξε (από 

12, 54% ζε 14,06%). 

ύκθσλα κε ηελ Έλσζε, νη ρώξεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ην κηθξόηεξν κεξίδην αλεπίζεκνπ 

ηνκέα βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ 2016 είλαη νη ΗΠΑ 

(7,78% ηνπ ΑΔΠ), ε Ιαπσλία (10,08%) θαη ε 

Κίλα (10,15%). Αληίζεηα, νη ρώξεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ην πςειόηεξν πνζνζηό (κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ πνπ κειεηήζεθαλ) είλαη ην 

Αδεξκπατηδάλ (67,04%), ε Νηγεξία (48,37%) 

θαη ε Οπθξαλία (45,96% ηνπ ΑΔΠ). 

ύκθσλα κε ηηο ξσζηθέο εθηηκήζεηο, ε 

παξανηθνλνκία ζηε Ρσζία θπκαίλεηαη από 

15% έσο 40% ηνπ ΑΔΠ. Ο Τπνπξγόο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Μαμίκ Οξέζθηλ ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα 

"Kommersant" ζπκπεξηέιαβε ηε ζθηώδε 

νηθνλνκία κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ 

πεξηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο αλάπηπμεο. 

Παξνκνίσο, ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Anton 

Siluanov δήισζε όηη ν όγθνο ησλ “καύξσλ” 

κηζζώλ ζηε Ρσζία είλαη πάλσ από 10 ηξηζ. 

ξνύβιηα ηνλ ρξόλν, ελώ ζύκθσλα κε ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο Aleksandr Surinov, ην κεξίδην ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηε Ρσζία αλέξρεηαη ζην 10-

14% ηνπ ΑΔΠ.  

Έθζεζε Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο πνζνζηό ρακειόηεξν ηνπ 6% 

ησλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνύλ 

πξνκήζεηεο ζε αληαγσληζηηθή βάζε θαη 

ηαπηόρξνλα κεηαμύ ησλ πειαηώλ ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα ν όγθνο ησλ αγνξώλ από 

έλαλ κόλν πξνκεζεπηή δείρλεη λα απμάλεηαη.  

Η έθζεζε αλαθέξεη όηη πεξηζζόηεξν από ην 

94% ησλ αγνξώλ ησλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Νόκνπ 223-FZ "Πεξί πξνκήζεηαο αγαζώλ, 

έξγσλ θαη ππεξεζηώλ νξηζκέλσλ κνξθώλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ", δηεμάγεηαη ζε κε 

αληαγσληζηηθή βάζε θαη κόλν ην 5,8% ησλ 

πξνκεζεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δηαγσληζκώλ θαη πιεηζηεξηαζκώλ ζύκθσλα 

κε ην δίθαην. 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Σαπηόρξνλα, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε, ν 

όγθνο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ απμάλεηαη 

κεηαμύ ησλ θπβεξλεηηθώλ πειαηώλ: ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 44-FZ 

"Πεξί πξνκήζεηαο αγαζώλ, έξγσλ θαη 

ππεξεζηώλ γηα ηηο θξαηηθέο θαη δεκνηηθέο 

αλάγθεο" γηα ην πξώην εμάκελν 2017 

θαλεξώλνπλ αύμεζε θαηά 35% ηνπ όγθνπ ησλ 

πξνκεζεηώλ έλαλ κόλν πξνκεζεπηή ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.  

ύκθσλα κε ηε κεληαία αλαθνξά δεδνκέλσλ 

ζην Δληαίν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα, θαηά ην 



πξώην εμάκελν ηνπ 2017 ζπλήθζεζαλ 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Νόκνπ 223-FZ 

ζπλνιηθνύ ύςνπο 9 ηξηζ. ξνπβιίσλ. Σν ύςνο 

ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είρε αλαηεζεί ζε έλαλ 

κόλν πξνκεζεπηή αλεξρόηαλ ζε 3,8 ηξηζ. 

ξνύβιηα ή ζε 42,5% ησλ ζπλνιηθώλ 

ζπκβάζεσλ ζε όξνπο αμίαο. ε ζύγθξηζε κε 

ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2016, ν όγθνο ησλ 

αγνξώλ απηώλ θαίλεηαη λα κεηώζεθε 

ζεκαληηθά (από 6,7 ηξηζ. ξνύβιηα ή ζρεδόλ ην 

60% ηνπ ζπλόινπ), ρσξίο όκσο απηό λα 

ζεκαίλεη όηη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ έρνπλ 

βειηησζεί, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά αληίζεηα 

θαίλεηαη όηη έρνπλ απμεζεί νη αγνξέο "κε άιια 

κέζα", ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζπγθαιπκκέλεο αγνξέο από έλαλ κόλν 

πξνκεζεπηή. 

Καηά ην πξώην εμάκελν 2017, νη αγνξέο από 

έλαλ κόλν πξνκεζεπηή αλέξρνληαλ ζε 31,6%, 

νη αγνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ "άιιεο 

κεζόδνπο" ζε 62,7% ησλ ζπλνιηθώλ 

πξνκεζεηώλ (ζε όξνπο αξηζκνύ ζπκβάζεσλ). 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη, ν όγθνο ησλ 

αγνξώλ από έλαλ κόλν πξνκεζεπηή ππό ηνλ 

Ν. 223-FZ ήηαλ πςειόηεξνο, ζην 48,4%, 

ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε. Η κείσζε απηή 

θέηνο ζπλνδεύεηαη από κηα αλαινγηθή αύμεζε 

θαηά 26,3% ηνπ όγθνπ ησλ πξνκεζεηώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη "κε άιινπο ηξόπνπο". 

Απηή ε ηάζε έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηε 

δηαθάλεηα ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζηελ 

πξνώζεζε ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ κεηαμύ 

ησλ κεξώλ ηεο ζύκβαζεο, ηνλίδεη ε έθζεζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 

Δπηπιένλ, ζε ζύγθξηζε κε ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2016, θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο απμήζεθε ν όγθνο ησλ 

κπζηηθώλ αγνξώλ από 308 δηζ. ξνύβιηα 

πέξπζη ζε 376 δηζ. ξνύβιηα ην 2017, θαη 

ηαπηόρξνλα κεηώζεθε ην ύςνο ησλ 

πξνκεζεηώλ από κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο από 1,1 ηξηζ. ξνύβιηα ζε 0,9 

ηξηζ. ξνύβιηα). ύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ησλ ΜΜΔ κέρξη ην 2030, νη 

θξαηηθέο εηαηξείεο ππνρξενύληαη λα απμήζνπλ 

ζηαδηαθά ηηο πξνκήζεηεο από κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ωζηόζν, νη 

επηρεηξεκαηίεο έρνπλ δηακαξηπξεζεί 

επαλεηιεκκέλα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

αληαγσληζκνύ ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, 

θαζώο νη θξαηηθέο εηαηξείεο ζπλήζσο 

επηβάιινπλ παξάινγεο απαηηήζεηο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθεθαλ ππό ηνλ Ν. 

44-FZ θαηά ην πξώην εμάκελν 2017 αλήιζε 

ζε 2,27 ηξηζ. ξνύβιηα. ύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε, νη θξαηηθέο πξνκήζεηεο ππό ηνλ 44-

FZ είλαη πην αληαγσληζηηθέο: ν πην 

ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ν ειεθηξνληθόο 

πιεηζηεξηαζκόο (55% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ 

ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2017). 

Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ηηο αγνξέο από έλαλ 

κόλν πξνκεζεπηή, ην κεξίδην ηνπο ζε αμία 

έθζαζε ην 31,5% ην πξώην εμάκελν ηνπ 

έηνπο, έρνληαο απμεζεί θαηά 35% ζε ζύγθξηζε 

κε ην 2016, κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκβάζεσλ λα 

έρεη κεησζεί θαηά 2%, ζύκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. 

Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπλήθζεζαλ κε έλαλ κόλν πξνκεζεπηή θαηά 

ην πξώην εμάκελν ηνπ 2017 αλεξρόηαλ ζε 

574 δηζ. ξνύβιηα, όηαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 

2016 ην πνζό απηό ήηαλ 422 δηζ. ξνύβιηα, 

ελώ θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2015 ήηαλ 

603 δηζ. ξνύβιηα. Η αύμεζε ησλ πξνκεζεηώλ 

απηώλ ζπλδέεηαη, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε, κε 

ηελ αύμεζε ησλ πξνκεζεηώλ από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Ρσζίαο (θαηά 56 δηζ. ξνύβιηα.), 

ηελ πξνκήζεηα δεκόζησλ ππεξεζηώλ (θαηά 26 

δηζ. ξνύβιηα), θαη ηεο ελέξγεηαο (33 δηζ. 

ξνύβιηα). 

εκεηώλνπκε όηη ε έθζεζε απηή ζρεηηθά κε ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

δεκνζηεύηεθε γηα πξώηε θνξά, αθόηνπ νη 

αξκνδηόηεηεο ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα απηό 

κεηαβηβάζηεθαλ από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ ηνλ Απξίιην ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. 



Ννκνζρέδην γηα ηε ζήκαλζε ηωλ 

θαξκάθωλ 

ηηο 20 Ινπιίνπ η.έ. ε Ρσζηθή Κπβέξλεζε 

θαηέζεζε ζηελ Κξαηηθή Γνύκα λνκνζρέδην γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ «ρεηηθά κε ηελ 

θπθινθνξία ησλ θαξκάθσλ», ην νπνίν 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελόο 

πιεξνθνξηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

θαξκάθσλ κε ηε ρξήζε ζεκάησλ ειέγρνπ 

(ηαπηνπνίεζεο). Σν έξγν απηό, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ επηά νξγαληζκνί (ε 

Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία σο 

θνξέαο πινπνίεζεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην 

Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ε 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζηνλ 

Σνκέα ηεο Τγείαο Roszdravnadzor, ε 

Οκνζπνλδηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία, ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην Τπνπξγείν 

Δπηθνηλσληώλ), έρεη σο ζηόρν ηε ζήκαλζε 

όισλ ησλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηε 

ξσζηθή αγνξά κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018. 

 

ύκθσλα κε ηνλ αλαπιεξσηή επηθεθαιήο ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Φνξνινγηθήο Τπεξεζίαο 

Andrei Baturkin, ηελ 1ε Ινπλίνπ μεθίλεζε κία 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζήκαλζεο 

θαξκάθσλ ζε εζεινληηθή βάζε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ 16 νξγαληζκνί (θαηαζθεπαζηέο, 

δηαλνκείο, θαξκαθεία, ηαηξηθά ηδξύκαηα) θαη 

12 θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Γηα θάζε 

ζπζθεπαζία, νη θαηαζθεπαζηέο δεκηνύξγεζαλ 

έλα κνλαδηθό θσδηθό πνπ πεξηγξάθεη ην 

όλνκα, ηε δνζνινγία, ην βάξνο, ηνλ όγθν, ην 

εκπνξηθό ζήκα, ηνπο όξνπο θαη ηηο κνξθέο 

άδεηαο, ηελ ηηκή, ηελ ηζρύ ηεο εγγξαθήο θαη 

ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ήδε, πάλσ από 267.000 

παθέηα έρνπλ ιάβεη ηελ εηδηθή απηή ζήκαλζε. 

Σν έξγν ζεσξείηαη αξθεηά πνιύπινθν, θαζώο 

γηα ηελ εγγξαθή ελόο παξαγσγνύ ζα πξέπεη 

λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο από δηαθνξεηηθέο 

εκπιεθόκελεο Τπεξεζίεο, όπσο π.ρ. από ην 

Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ην 

νπνίν εθδίδεη ηελ άδεηα γηα ηηο παξαγσγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ζρεηηθά κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαξκάθνπ, από 

ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία εάλ πξόθεηηαη γηα 

εηζαγσγή θ.ν.θ. 

Η θύξηα θαηλνηνκία ηεο ζήκαλζεο ησλ 

θαξκάθσλ είλαη ε αξρή ηεο δηπιήο εγγξαθήο: 

ζε θάζε ζηάδην ηεο κεηαθνξάο αγαζώλ, όια 

ηα κέξε επηβεβαηώλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηελ 

παξαιαβή ηνπο. Σα θάξκαθα 

παξαθνινπζνύληαη ζην ζηάδην ηεο 

θπθινθνξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκπνξίνπ 

θαη θαηά ηελ απόζπξζή ηνπο - όρη κόλν ζην 

ιηαληθό εκπόξην, αιιά θαη θαηά ηελ επηινγή 

δεηγκάησλ γηα εμέηαζε θαη θαηά ηελ 

θαηαζηξνθή. Η ζήκαλζε κπνξεί λα ιύζεη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο παξάλνκεο εηζαγσγήο, ηεο 

απνκίκεζεο θαη ηεο παξαπνίεζεο. Δπηπιένλ, 

ην θξάηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη 

πην απνηειεζκαηηθά ηηο πξνκήζεηεο θαη λα 

απνζύξεη άκεζα από ηελ αγνξά πξντόληα 

ρακειήο πνηόηεηαο. Σαπηόρξνλα, νη 

θαηαλαισηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επαιεζεύζνπλ κόλνη ηνπο ηε λνκηκόηεηα ηνπ 

θαξκάθνπ, θαζώο ε Οκνζπνλδηαθή 

Φνξνινγηθή Τπεξεζία έρεη αλαπηύμεη ήδε κηα 

εθαξκνγή γηα smartphone πνπ δηαβάδεη ηνλ 

θσδηθό ηεο ζπζθεπαζίαο. 

Από ηελ 1ε επηεκβξίνπ, ε δηππεξεζηαθή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε 

ζήκαλζε ησλ θαξκάθσλ αλακέλεηαη λα 

απηνκαηνπνηεζεί θαη, κέρξη ηελ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ 2018, ε Κπβέξλεζε ζα 

ζπλνςίζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο. Σν επόκελν έηνο ζα 

θαζνξηζηεί ε ζεηξά θαη ε δηαλνκή ηεο 

ζήκαλζεο γηα ην 100% ησλ θαξκάθσλ, ηα 

νπνία, ζύκθσλα κε ηελ Roszdravnadzor, 

αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 7 δηζ. παθέηα αλά 

έηνο. 

 



Σν θόζηνο πνπ ζα επσκηζζνύλ νη παξαγσγνί 

θαξκάθσλ γηα λα πξνζαξκόζνπλ ηηο γξακκέο 

παξαγσγήο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ζήκαλζεο 

ηεο Roszdravnadzor, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο, 

θπκαίλεηαη από 2-2,5 εθ. ξνύβιηα θαη θζάλεη 

έσο 13-14 εθ. ξνύβιηα γηα ηηο γξακκέο πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο. Η Roszdravnadzor 

πξνζθέξεη ηελ επηινγή ζηνπο παξαγσγνύο 

είηε λα ηνπνζεηνύλ ηε ζήκαλζε απεπζείαο 

πάλσ ζηε ζπζθεπαζία είηε λα ρξεζηκνπνηνύλ 

απηνθόιιεηεο εηηθέηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

επαλαθνιιεζνύλ, νη νπνίεο θέξνπλ 

δηζδηάζηαην θσδηθό θαη νη νπνίεο ρξεζηκεύνπλ 

ηαπηόρξνλα σο έιεγρνο γηα ην αλ ε 

ζπζθεπαζία έρεη αλνηρζεί. 

Καηάζηαζε ηεο κεζαίαο εηζνδεκαηηθήο 

ηάμεο ζηε Ρωζία 

Βάζεη πξόζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ηεο 

Αλώηαηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ ηεο Ρσζίαο 

(Higher School of Economics), ην 58% 

πεξίπνπ ησλ Ρώζσλ αλήθνπλ ζηε κεζαία 

ηάμε, ζύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθό νξηζκό ηεο 

(ηα όξηα ηεο κεζαίαο ηάμεο θαζνξίδνληαη βάζεη 

ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο ζηε ρώξα). ην 

ρακειόηεξν ζηξώκα απηήο ηεο νκάδαο, κε 

εηζόδεκα 15.000 ξνύβιηα βξίζθεηαη πεξίπνπ 

ην 35% ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ ζην αλώηεξν 

ηκήκα κε εηζόδεκα 23.000 ξνύβιηα ην 

ππόινηπν 23%.  

 

Ωζηόζν, νύηε ε αλώηεξε νύηε ε θαηώηεξε 

νκάδα κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα λα 

ζεσξεζεί κεζαία ηάμε όπσο ηελ 

θαηαιαβαίλνπκε. Ληγόηεξν από ηνπο κηζνύο 

εθπξνζώπνπο ηεο ηάμεο απηήο δηαζέηνπλ ην 

αλάινγν θνηλσληθό θαη επαγγεικαηηθό θύξνο. 

Έηζη, π.ρ. κόιηο ην έλα ηξίην ηνπ θαηώηεξνπ 

ζηξώκαηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη ην 50% ηεο 

αλώηεξεο νκάδαο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο έρνπλ 

ιάβεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλ ιάβνπκε 

ππόςε κάιηζηα θαη ην θνηλσληθό θύξνο (ην 

νπνίν δηαζέηνπλ γηα παξάδεηγκα, νη 

δηεπζπληέο θαη νη επηρεηξεκαηίεο), ηόηε κόιηο ην 

24% ησλ Ρώζσλ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζεσξεζνύλ όηη αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, νη δείθηεο ηεο ξσζηθήο κεζαίαο 

ηάμεο είλαη επίζεο ρακεινί. Μόιηο ην 26% ησλ 

αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε 

ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ 

σο θαιή, ην 53% ραξαθηεξίδεη ην δηαηξνθηθό 

ηνπ επίπεδν σο θαιό, ην 44% ζεσξεί ηηο 

ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

έλδπζήο ηνπ σο ηθαλνπνηεηηθέο, ελώ ιηγόηεξν 

από ην έλα ηξίην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δαπαλήζεη ρξήκαηα γηα δηαθνπέο.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ 2014-2016, 

ε δνκή ηνπ πιεζπζκνύ από πιεπξάο 

εηζνδήκαηνο δελ άιιαμε ζεκαληηθά θαη νη 

εθπξόζσπνη όισλ ησλ νκάδσλ εηζνδήκαηνο 

αλαγθάζηεθαλ λα θάλνπλ απνηακηεύζεηο ζε 

κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό. ύκθσλα κε 

ηνπο αλαιπηέο ηεο Αλώηαηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθώλ, ζην κέιινλ, κε ηελ έμνδν από 

ηελ θξίζε, νη εθπξόζσπνη ηεο κεζαίαο ηάμεο 

ζα είλαη έηνηκνη λα αθνινπζήζνπλ έλα λέν 

κνληέιν θαηαλάισζεο, κε αύμεζε ησλ 

δαπαλώλ γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο επί 

πιεξσκή. Έηζη, πεξίπνπ ην 40% ηνπ 

ρακειόηεξνπ ζηξώκαηνο θαη ην 50% ηνπ 

αλώηεξνπ ζηξώκαηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηόπνπ 

δηακνλήο ηνπο (πξηλ από ηελ θξίζε, κόλν ην 

20% θαη ην 16% αληίζηνηρα πξνέβεζαλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δαπάλεο), ην 12% ηνπ 

ρακειόηεξνπ ζηξώκαηνο θαη ην 28% ηνπ 

αλώηεξνπ ζηξώκαηνο ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη 

έηνηκν λα επελδύζεη ζηελ αζθάιηζε 

ζπληάμεσλ, θαη ην 15% θαη 31% αληίζηνηρα 

είλαη έηνηκν λα επελδύζεη ζηελ επ’ ακνηβή 

ηαηξηθή θξνληίδα. 

Η θπβέξλεζε, σζηόζν, ηα επόκελα ρξόληα, 

δελ αλακέλεηαη λα ιάβεη ππόςε ηεο απηή ηελ 

ηάζε, ζρεδηάδνληαο λα πξνζθέξεη ζηνπο 

πνιίηεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν επθαηξίεο γηα 

ζπληαμηνδνηηθέο επελδύζεηο. Η ζπδήηεζε γηα 

πξόζζεηεο εζεινληηθέο εηζθνξέο ζην 

ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα ζπλερίδεηαη γηα 

πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν, ελώ νη 



πξνηάζεηο γηα πεξηνξηζκό ηεο θξαηηθήο 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε 

ηεο επίζεκεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο από ηνπο 

πνιίηεο εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ππνζηήξημε. 

Αύμεζε δαλεηνδνηήζεωλ πξνο Μηθξν-

Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο 

ύκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζθόπεζε 

πνπ δεκνζίεπζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Ρσζίαο, ηα επηηόθηα ησλ ηξαπεδηθώλ δαλείσλ 

γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) 

επέζηξεςαλ ζηα πξν θξίζεο επίπεδα ζην 

ηέινο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2017. Η 

Κεληξηθή Σξάπεδα ππνιόγηζε όηη ην επηηόθην 

γηα ηα ελ ιόγσ δάλεηα ηα ηειεπηαία δπόκηζη 

ρξόληα κεηώζεθε θαηά πέληε πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, από 18% εηεζίσο ζηηο αξρέο ηνπ 

2015 ζε πεξίπνπ 13% ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2017. 

 

Σα δάλεηα δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο από έλα 

έηνο είλαη παξαδνζηαθά θζελόηεξα γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Σνλ Μάην ην επηηόθην ησλ 

δαλείσλ απηώλ ήηαλ 12,77% ζε ζύγθξηζε κε 

13,6% γηα ηα δάλεηα έσο έλα έηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ρακειόο πιεζσξηζκόο 

επέηξεςε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαηά ην 

πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο λα κεηώζεη ην 

βαζηθό επηηόθηό ηεο ζε ηξεηο ρσξηζηέο 

ζπλεδξηάζεηο, από 10% ζε 9%. Όκσο, όπσο 

πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ηα επηηόθηα γηα ηηο ΜΜΔ κεηώλνληαη 

πην αξγά από ην βαζηθό επηηόθην ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Σαπηόρξνλα, ε έθζεζε ζεκεηώλεη ηηο ζεηηθέο 

ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ αγνξά ησλ ελ 

ιόγσ δαλείσλ. Από ηα κέζα ηνπ 2016, ε 

πνηόηεηα ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

ΜΜΔ απμάλεηαη ζηαζεξά. Με ηελ αύμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ ηξαπεδώλ ζε απηόλ ηνλ 

ηνκέα, αλαπηύρζεθαλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηα επηηόθηα ησλ δαλείσλ 

κεηώζεθαλ. Μεηά ηελ άκβιπλζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα δαλεηνιήπηεο, πνπ είραλ γίλεη 

ζεκαληηθά απζηεξόηεξεο ην 2015, ν όγθνο 

ησλ δαλείσλ πξνο ηηο ΜΜΔ άξρηζε λα 

απμάλεηαη. Σν ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2017 απμήζεθε ζρεδόλ θαηά 8%, ηε 

ζηηγκή πνπ γηα ηηο κεγάιεο ξσζηθέο εηαηξείεο 

απμήζεθε κόιηο θαηά 1%. 

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ζεκεηώλεη όηη ε αύμεζε 

ηνπ δαλεηζκνύ επεξεάζηεθε από ηα κέηξα 

θξαηηθήο ζηήξημεο, ηδηαίηεξα ην «Πξόγξακκα 

6,5», ην νπνίν πξνέβιεπε επηηόθην 9,6% 

εηεζίσο γηα ηηο κεζαίεο θαη 10,6% εηεζίσο γηα 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε 

ηελ έθζεζε, θαίλεηαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηό ην πξόγξακκα είλαη απηνί πνπ νδήγεζαλ 

ζε αύμεζε ηνπ δαλεηζκνύ πξνο ηηο ΜΜΔ ην 

2017. Μεζνπξόζεζκα, αλακέλεηαη κέηξηα 

επηηάρπλζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δαλεηαθνύ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ΜΜΔ θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηελ 

αηζηνδνμία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαίλεηαη 

λα κνηξάδνληαη θαη νη επηρεηξεκαηίεο, κε ηνλ 

δείθηε επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζύλεο θαηά ην 

δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2017 λα θζάλεη ζην 

πςειόηεξν επίπεδν από ην 2014, ηηο 52,8 

κνλάδεο. 

Μείωζε κεξηδίνπ εμαγωγώλ κε 

ελεξγεηαθώλ πξνϊόληωλ ζε ζύλνιν 

ξωζηθώλ εμαγωγώλ 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ρσζηθνύ Κέληξνπ 

Δμαγσγώλ, νη ξσζηθέο εμαγσγέο κε 

ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ απμήζεθαλ θαηά 

16,1% ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2017 

θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 45,5 δηζ. δνι. ΗΠΑ. Οη 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαηά ην ίδην δηάζηεκα 

απμήζεθαλ θαηά 30,5% θζάλνληαο ζε 137,7 

δηζ. δνι. ΗΠΑ. Οη εμαγσγέο ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ απμήζεθαλ θαηά 47,4% ηνπο πέληε 

πξώηνπο κήλεο ηνπ έηνπο, κε ηα 

πεηξειαηνεηδή λα θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθή 

αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 51,2% θαη ην θπζηθό 

αέξην θαηά 12%. Ωο απνηέιεζκα, ην κεξίδην 

ησλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ 

ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο 

κεηώζεθα θαηά 4,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζην 

33,1%. 



Μεηαμύ ησλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ, ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε 

θαηέγξαςαλ ηα κεηαιινπξγηθά πξντόληα θαηά 

36%, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 30% ησλ 

ξσζηθώλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ ή 10,2% ησλ ζπλνιηθώλ ξσζηθώλ 

εμαγσγώλ θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα. ηε 

δεύηεξε ζέζε βξίζθνληαη ηα πξντόληα 

ηξνθίκσλ, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

απμήζεθαλ θαηά 19,6%, κε κεξίδην 14,6% επί 

ησλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ, 

θαη αθνινπζνύλ ηα ρεκηθά πξντόληα πνπ 

θαηέγξαςαλ αύμεζε 9,8% θαη κεξίδην 20,1% 

επί ησλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ 

θαη ηα πξντόληα μύινπ θαη ράξηνπ, νη 

εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ θαηά 14,5%, 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 8% επί ησλ 

εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ. 

 

Αληίζεηα, νη εμαγσγέο κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ ζπλέρηζαλ ηελ πησηηθή ηνπο 

πνξεία θαηά ηνπο πξώηνπο πέληε κήλεο ηνπ 

έηνπο θαηά 4,7% θαη έθζαζαλ ηα 8,3 δηζ. δνι. 

ΗΠΑ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 18,3% επί 

ησλ εμαγσγώλ κε ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ θαη 

6% επί ησλ ζπλνιηθώλ ξσζηθώλ εμαγσγώλ.  

ύκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Ρσζηθνύ 

Κέληξνπ Δμαγσγώλ θ. Peter Fradkov, ε 

αύμεζε ησλ εμαγσγώλ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη 

ζηελ απμεκέλε θξαηηθή ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη γηα ηα εμαγόκελα βηνκεραληθά 

πξντόληα, κε ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηε 

γεσξγία θαη ηνλ ζηδεξνδξνκηθό εμνπιηζκό λα 

απνηεινύλ ηνκείο πξνηεξαηόηεηαο. Ωζηόζν, 

θαηά ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Μαΐνπ 2017, νη 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο πξντόλησλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (όπσο ηα απηνθίλεηα, ν 

ακπληηθόο θαη αεξνπνξηθόο εμνπιηζκόο) 

απμήζεθαλ κόιηο θαηά 0,6% ζε 14,1 δηζ. δνι. 

ΗΠΑ, θαηαιακβάλνληαο κεξίδην 10,2% επί 

ησλ ζπλνιηθώλ ξσζηθώλ εμαγσγώλ. 



 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

 CLIMATE WORLD 2018 

27.02.2018–02.03.2018 

14th International Specialized 
HVAC Exhibition 

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 

VENDEXPO 2018 

27.02.2018–01.03.2018 

12th International vending 
exhibition Technologies. Equipment. 
Automated services 

NDT territory'2018 

27.02.2018–01.03.2018 

Exhibition and 22nd Russian Scientific and 
Technical Conference 

DAIRY & MEAT INDUSTRY 

27.02.2018–02.03.2018 

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

 INGREDIENTS 

27.02.2018–02.03.2018 

21th International Exhibition of Food 
Ingredients 

 LADYA-2018. The Spring Fantasy 

28.02.2018–04.03.2018 

Exhibition of national crafts of Russia 

AQUA SALON 

01.03.2018–04.03.2018 

12th International exhibition for 
Wellness & SPA, swimming pools and saunas 

 FIREPLACES SALON 2018 

01.03.2018–04.03.2018 

14th International exhibition of 
fireplaces, stoves and heating equipment 

INTOURMARKET-2018 

10.03.2018–12.03.2018 

13th International Travel Fair 

MODERN BAKERY MOSCOW 2018 

12.03.2018–15.03.2018 

24th International Trade Fair for Bakery & 
Confectionery 

MITT 2018 

13.03.2018–15.03.2018 

25th Moscow International Travel 
and Tourism Exhibition 

INLEGMASH 2018 

20.03.2018–23.02.2018 

18th International Exhibition Industry Textile 
Manufacturing and Processing 

MIPS / Securika 2018 

20.03.2018–23.03.2018 

24th International exhibition of security and fire 
protection equipment and products 

OBUV. MIR KOZHI 2018. SPRING 

20.03.2018–23.03.2018 

49th International Exhibition for 
Shoes and Leather Products 

http://www.climatexpo.ru/eng/
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://vendingexpo.ru/eng/
http://expo.ronktd.ru/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://www.nkhp.ru/
http://www.aquasalon-expo.ru/
http://www.salon-kaminov.ru/en/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.modernbakery-moscow.com/english/index.php
http://www.mitt.ru/en/
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://www.securika-moscow.ru/en-GB/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.ingred.ru/en-GB/
http://expo.ronktd.ru/
http://www.interlak-expo.ru/en/
http://www.photonics-expo.ru/en/
http://www.composite-expo.ru/
http://www.polyurethanex.ru/
http://www.modernbakery-moscow.com/english/index.php
http://www.securika-moscow.ru/en-GB/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.salon-kaminov.ru/en/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.mitt.ru/en/
http://www.inlegmash-expo.ru/en/
http://www.climatexpo.ru/eng/
http://vendingexpo.ru/eng/
http://www.md-expo.ru/en-GB/
http://www.nkhp.ru/


INTERFABRIC 2018 

20.03.2018–23.03.2018 

International exhibition of fabrics and textile 
materials 

TECHTEXTIL RUSSIA 2018 

20.03.2018–23.03.2018 
10th International Trade Fair for Technical 
Textiles, Nonwovens & Protective Clothes 

INTERNATIONAL PRIVATE LABEL 
SHOW 

21.03.2018–22.03.2018 

International Private label Exhibition 

MPIRES 2018. SPRING 

23.03.2018–24.03.2018 

Moscow’s Premier International 
Real Estate Show 

COUNTRY LIVING 2018 

23.03.2018–25.03.2018 

International exhibition for country 
housing construction 

 

 

http://intertkan.ru/en/
http://www.techtextil-russia.ru/
http://www.ipls-russia.ru/en/
http://www.ipls-russia.ru/en/
http://www.mpires.ru/en/
http://www.zagorodom-expo.com/?lang=en-GB
http://expoforum-center.ru/en/calendar/zagorodom-2017
http://intertkan.ru/en/
http://www.techtextil-russia.ru/
http://www.mpires.ru/en/

