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Αποτελέσματα 1ου Οικονομικού Forum Ανατολικής Ρωσίας (Eastern Economic 

Forum), Βλαδιβοστόκ, 3-5 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Κατά το διάστημα 3-5 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Βλαδιβοστόκ της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1ο Οικονομικό Forum Ανατολικής Ρωσίας (Eastern Economic 

Forum – EEF).   

Στόχος του Forum ήταν να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της διεθνούς επενδυτικής 

κοινότητας, των Ρώσων επιχειρηματιών και των ομοσπονδιακών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, να παρέχει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση του οικονομικού δυναμικού 

της ρωσικής Άπω Ανατολής, και να παρουσιάσει τις νέες ευκαιρίες και τις νέες συνθήκες 

επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν σχεδιαστεί για την περιοχή.  

Συνολικά, το Forum παρακολούθησαν περίπου 2.500 άτομα, μεταξύ των οποίων 32 

επίσημες ξένες αντιπροσωπείες, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων προέρχονταν από την 

Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Επιπλέον, στο Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Μεγ. Βρετανία, Γερμανία, 

Γαλλία, Ελβετία, Νότια Αφρική, Αργεντινή, Σιγκαπούρη, Ινδία, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ινδονησία, 

Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, Μαλαισία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά. 

Σύμφωνα με τον Απεσταλμένο του Ρώσου Προέδρου για την Περιοχή της Άπω Ανατολής 

κ. Yuri Trutnev, κατά τη διάρκεια του Forum υπεγράφησαν περίπου 80 συμφωνίες, 

συνολικού ύψους 1,3 τρισ. ρουβλίων (περίπου 18,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Μεταξύ αυτών, 

σημειώνουμε συμφωνία της ρωσικής εταιρείας Gazprom με τις BASF, E.ON, Engie, OMV 

και Shell για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream II για την ενίσχυση 

της παροχής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το έργο θα υλοποιηθεί από την 

κοινοπραξία New European Pipeline AG, στην οποία η Gazprom θα κατέχει μερίδιο 51%, 

ενώ οι E.ON, Shell, OMV και BASF/Wintershall θα έχουν από 10% η καθεμία, και η 

ENGIE 9%. Επιπλέον, η Gazprom υπέγραψε συμφωνίες ανταλλαγής περιουσιακών 

στοιχείων (asset swap) με τις OMV και BASF/Wintershall, καθώς επίσης και Συμφωνία 

Πλαίσιο με την εταιρεία ενέργειας της Αργεντινής YPF για τη συνεργασία στην έρευνα και 

παραγωγή υδρογονανθράκων στην Αργεντινή. 

Η επίσημη τελετή έναρξης του EEF πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα του Forum, 

Παρασκευή 04.09.2015. Κεντρικό σημείο της τελετής ήταν η ομιλία του Ρώσου Προέδρου 

Vladimir Putin, η οποία επικεντρώθηκε στη στρατηγική της Ρωσικής Κυβέρνησης για την 

ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσικής Άπω Ανατολής.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις εννέα ειδικές οικονομικές ζώνες 

στην Ανατολική Ρωσία, οι οποίες έχουν ήδη θεσπιστεί, και οι οποίες παρέχουν 

διευκολύνσεις για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων, προτιμησιακό φορολογικό 

καθεστώς, ειδικά μέτρα διοικητικής υποστήριξης και επιδοτήσεις για την ανάπτυξη 

υποδομών. Παραδείγματα τέτοιων κινήτρων αποτελούν οι κρατικές επιδοτήσεις ύψους 

13,8 δισ. ρουβλίων που έχουν ήδη εγκριθεί για την κατασκευή υποδομών για έξι 

επιλεγμένα επενδυτικά έργα, καθώς και η συμμετοχή του Αναπτυξιακού Ταμείου της 



Άπω Ανατολής (Far East Development Fund) και του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων 

Επενδύσεων (Russian Direct Investment Fund) στη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων 

στην Άπω Ανατολή, όπως η κατασκευή της γέφυρας Nizhneleninskoye-Tongjiang που θα 

συνδέει τη Ρωσία με την Κίνα.  

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος Putin στην ανάπτυξη του ελεύθερου 

λιμένα του Βλαδιβοστόκ. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει θεσπιστεί νόμος, ο οποίος 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο τ.έ., για την απλοποίηση των διαδικασιών 

διέλευσης των συνόρων, με τον έλεγχο να διενεργείται από μία μόνο υπηρεσία, την 

χαλάρωση των τελωνειακών κανονισμών, την παροχή φορολογικών απαλλαγών και τη 

διευκόλυνση στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός 

διαμετακομιστικού και τελικά βιομηχανικού κόμβου, ο οποίος θα εξυπηρετεί τη ζήτηση όχι 

μόνο της Άπω Ανατολής, αλλά ολόκληρης της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού. 

Σημαντικές συνιστώσες της στρατηγικής ανάπτυξης της ρωσικής Άπω Ανατολής 

αποτελούν, σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, η δημιουργία πιο ανταγωνιστικών 

συνθηκών στην περιοχή μέσω της μείωσης του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους, 

καθώς και η δημιουργία ευκαιριών για τους πολίτες της περιοχής, ώστε αυτοί να 

ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε στα 

μεγάλα έργα υποδομής που σχεδιάζονται για την επέκταση των υφιστάμενων 

σιδηροδρομικών δικτύων (Trans-Siberian και Baikal-Amur), καθώς και στο σχέδιο της 

Ρωσικής Κυβέρνησης για παροχή δωρεάν γης στους πολίτες της περιοχής, έκτασης έως 

και 1 εκταρίου (10 στρέμματα), προκειμένου να δημιουργηθούν νέες φάρμες, 

παραγωγικές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το μέτρο αυτό αναμένεται να 

αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2016.  

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος Putin τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης της περιοχής της 

ρωσικής Άπω Ανατολής ως μοχλού ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή της Ασίας-

Ειρηνικού, υπογραμμίζοντας ότι οι τεράστιοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας μπορούν να διασφαλίσουν την αυξημένη ανάπτυξη των οικονομιών της 

ευρύτερης περιοχής. Γι αυτό το λόγο, η Ρωσία θα ενισχύσει ενεργά τη συνεργασία με τις 

χώρες Ασίας-Ειρηνικού για τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη του εμπορίου και 

της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα εργαστεί για την εμβάθυνση της 

συνεργασίας και στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης, με στόχο τη δημιουργία 

ερευνητικών και επιστημονικών υποδομών (mega science projects).  

Συνολικά, η διοργάνωση του 1ου Οικονομικού Forum Ανατολικής Ρωσίας έρχεται να 

επιβεβαιώσει την προτεραιότητα που δίνει η Ρωσική Κυβέρνηση στην εμβάθυνση των 

σχέσεών της καταρχήν με την Κίνα και δευτερευόντως με τις χώρες της περιοχής Ασίας-

Ειρηνικού. Η αποφασιστικότητα για την ανάπτυξη της ρωσικής Άπω Ανατολής, την οποία 

επέδειξε ο Ρώσος Πρόεδρος μέσα από την ομιλία του, αποδεικνύει τη δέσμευση της 

χώρας για προώθηση της οικονομικής συνεργασίας με την Κίνα, προκειμένου να μειώσει 

την εξάρτησή της από τη Δύση. Οφείλουμε να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια 

αυτή δεν αναμένεται να οδηγήσει άμεσα σε απτά αποτελέσματα, καθώς ο βαθμός 

απομόνωσης της περιοχής, οικονομικά και γεωγραφικά, είναι αρκετά υψηλός, ενώ 

ταυτόχρονα οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κινεζική οικονομία, προκαλούν 

πρόσθετες προκλήσεις για τα σχέδια της Ρωσικής Κυβέρνησης. 


