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Βασικά οικονομικά μεγέθη

(1,7% και 1,8% αντίστοιχα). Ο πληθωρισμός θα
διαμορφωθεί στο επίπεδο του 4% το 2018-2019
και οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν. Όσον
αφορά τον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, η
Τράπεζα σημειώνει ότι η πρόσφατη διάσωση δύο
μεγάλων τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα δεν
πέρασε απαρατήρητη, αλλά, προς το παρόν, δεν
εκτιμάται ότι υφίσταται συστημικός κίνδυνος.
Τέλος, η Τράπεζα επισημαίνει ότι τα υψηλά
συναλλαγματικά
διαθέσιμα
της
Κεντρικής
Τραπέζης της Ρωσίας ($ 424,8 δισ.) και η ευελιξία
του
συστήματος
προσδιορισμού
της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ρουβλίου θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των εξωγενών σοκ.
[Reuters, TASS]

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 Ευρώ = 69,7 Ρούβλια (02.12.2017)
Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ/Ρουβλίου από τον
Ιανουάριο του 2017 μέχρι σήμερα:

Κρατικός Προϋπολογισμός
Στις 24/11 η ρωσική Κρατική Δούμα ενέκρινε το
σχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού του
2018 και της διετίας 2019-2020. Σύμφωνα με τον
ψηφισθέντα
προϋπολογισμό,
πρόκειται
να
εισπραχθούν δημόσια έσοδα ύψους 15,26 τρισ.
Ρουβλίων (€ 221 δισ.) το 2018, 15,55 τρισ.
Ρουβλίων (€ 225 δισ.) το 2019 και 16,3 τρισ.
Ρουβλίων (€ 236 δισ.) το 2020. Προγραμματίζονται
δημόσιες δαπάνες ύψους 16,53 τρισ. Ρουβλίων (€
239 δισ.) το 2018, 16,4 τρισ. Ρουβλίων (€ 237 δισ.)
το 2019 και 17,15 τρισ. Ρουβλίων (€ 248 δισ.) το
2020. Έτσι, το έλλειμμα θα είναι 1,3 τρισ. Ρούβλια
(€ 18,8 δισ.) το 2018, 819 δισ. Ρούβλια (€ 11,8
δισ.) το 2019 και 870 δισ. Ρούβλια (€ 12,6 δισ.) το
2020. Στο ίδιο ψηφισθέν νομοσχέδιο προβλέπεται
η μετάβαση σε νέο σύστημα διάθεσης πρόσθετων
εσόδων από την πώληση αργού πετρελαίου,
σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα από την πώληση
αργού σε τιμή άνω των $ 40 / βαρέλι σε τιμές 2017
θα κατευθύνονται σε αποθεματικό ταμείο αντί να
διατίθενται για δαπάνες. Το σύστημα του τριετούς
προϋπολογισμού δοκιμάστηκε για πρώτη φορά
στο διάστημα 2008-2010 και διακόπηκε το 2015,
για να τεθεί και πάλι σε ισχύ το 2017. Η διαδικασία
κατάρτισης του σχεδίου του ομοσπονδιακού
προϋπολογισμού ξεκινά δέκα μήνες πριν από την
έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους. Βάση του
αποτελούν οι εξαγγελίες του Προέδρου ενώπιον
της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης και οι προβλέψεις
των συναρμόδιων υπουργείων για την οικονομική

Πληθωρισμός
Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης διατηρεί
αμετάβλητες τις προβλέψεις του για τον μέσο
ετήσιο πληθωρισμό. Ο Υπουργός, Maxim
Oreshkin, δήλωσε (23/11) ότι ο πληθωρισμός του
2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%-2,8%.
[TASS]
Εκτιμήσεις Παγκόσμιας Τράπεζας
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της
Παγκόσμιας Τράπεζας, η ρωσική οικονομία θα
μεγεθυνθεί με ρυθμό ταχύτερο του αρχικώς
αναμενομένου την επόμενη τριετία, λόγω της
τόνωσης της καταναλωτικής ζήτησης και των
εξαγωγών. Θετική επίδραση θα έχει και η
φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου
το 2018. Ωστόσο, η οικονομία δεν αποκλείεται να
επηρεαστεί αρνητικά από παράγοντες όπως η
χαμηλή τιμή του πετρελαίου (πιθανώς $ 56 /
βαρέλι αργού το 2018, έναντι 63$ το 2017) και η
επέκταση των δυτικών κυρώσεων σε βάρος της
χώρας. Το ΑΕΠ αναμένεται να μεγεθυνθεί κατά
1,7% φέτος (αντί 1,3% που προέβλεπε η Τράπεζα
τον Μάιο), μετά από δύο συναπτά έτη ύφεσης. Η
μεγέθυνση θα συνεχιστεί το 2018 και το 2019
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κατάσταση και τις ανάγκες των επόμενων ετών. Το
σχέδιο υποβάλλεται στην Κρατική Δούμα πριν από
η
την 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Μετά από τρεις
αναγνώσεις, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη
Δούμα (Κάτω Βουλή). Ακολουθεί η ψήφιση από το
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) και η
διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή του
νόμου από τον Πρόεδρο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. [TASS, RIA Novosti]

σε πιθανές μελλοντικές χρηματοοικονομικές
κρίσεις. Κατά της υιοθέτησης της συγκεκριμένης
πρότασης τάχθηκαν από την αρχή τόσο το
Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης όσο και η
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.
Ευρασιατική σιδηροδρομική σύνδεση μεγάλης
ταχύτητας
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Vedomosti, οι
Ρωσικοί
Σιδηρόδρομοι
(http://eng.rzd.ru)
πρότειναν στην κοινοπραξία “German Initiative”
στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η
Siemens, η Deutsche Bank και η Deutsche Bahn,
να
λάβει
μέρος
στην
κατασκευή
της
«Ευρασιατικής»
σιδηροδρομικής
σύνδεσης
μεγάλης
ταχύτητας
Μόσχας-Βερολίνου.
Οι
πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία
από τις δύο πλευρές. Η σχεδιαζόμενη γραμμή θα
έχει μήκος 1.852 χλμ. και η επένδυση θα είναι της
τάξης των 2,86 τρισ. Ρουβλίων (€ 41 δισ.). Η ίδια
κοινοπραξία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την
κατασκευή της γραμμής Μόσχα-Καζάν αλλά οι
ρωσικές αρχές αποφάσισαν πρόσφατα να
υλοποιήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο τμηματικά,
λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης (θα χρειάζονταν
1,3 τρισ. για ολόκληρο το έργο). Πρόθεση των
ρωσικών αρχών είναι οι νέες γραμμές να
χρησιμοποιηθούν τόσο για επιβατικές όσο και για
εμπορευματικές μεταφορές, με το σκεπτικό της
ένταξής τους στο ευρύτερο πλαίσιο της σύνδεσης
μεγάλης ταχύτητας Κίνας-Ευρώπης (6.089 χλμ., εκ
των οποίων 2.366 στη Ρωσία).

Εξωτερικός Τομέας
Χρηματοδότηση
έργου
από
τη
Νέα
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (New Development
Bank, NDB) ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη
χρηματοδότηση ενός έργου στη Ρωσία. Το έργο
συνίσταται στην κατασκευή οδικού άξονα που θα
συνδέει την πόλη Ουφά της ΝΔ Ρωσίας (1.460
χλμ. από τη Μόσχα) με τον ομοσπονδιακό
αυτοκινητόδρομο Μ-5. Το μήκος του νέου δρόμου
θα είναι 14 χλμ., στα οποία περιλαμβάνονται μία
σήραγγα μήκους 1,2 χλμ. και μια γέφυρα. Η
χρηματοδότηση από την NDB θα είναι της τάξης
των $ 68,8 εκ.. Το έργο, που θα υλοποιηθεί με τη
μέθοδο ΣΔΙΤ, είναι το τρίτο ρωσικό που
υποστηρίζεται από την Τράπεζα στο διάστημα
2016-2017, κατά το οποίο έχει εγκριθεί η
χρηματοδότηση 13 projects με $ 3,3 δισ.. Η NDB
χρηματοδοτεί έργα υποδομής και βιώσιμης
ανάπτυξης
στις
χώρες
BRICS
και
σε
αναπτυσσόμενες χώρες. Η Τράπεζα, που εδρεύει
στη Σαγκάη και έχει αρχικό κεφάλαιο 100 $ δισ.,
ιδρύθηκε το 2014 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την
Ινδία, την Κίνα και τη Ν. Αφρική. [TASS]

Ουζμπεκιστάν
Δημοσίευμα του Reuters (27/11) αναφέρεται στην
εμφάνιση θετικών ενδείξεων στην αγορά του
Ουζμπεκιστάν, οι οποίες φαίνεται να προκαλούν το
ενδιαφέρων αρκετών ξένων επιχειρήσεων. Κατά το
δημοσίευμα, το τελευταίο διάστημα υλοποιούνται
σημαντικές
μεταρρυθμίσεις
(π.χ.
άρση
κεφαλαιακών ελέγχων, απλοποίηση έναρξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας και χορήγησης
κατασκευαστικών αδειών, βελτίωση προστασίας
μειοψηφούντων επενδυτών) που συμβάλλουν στη
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Αυτό αποτυπώνεται και στις σχετικές αξιολογήσεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας, που χαρακτήρισε
προσφάτως το Ουζμπεκιστάν ως μία από τις 10
οικονομίες με τη μεγαλύτερη βελτίωση του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Η
χώρα
η
καταλαμβάνει την 74 θέση της κατάταξης Doing
Business της Παγκόσμιας Τράπεζας και στοχεύει
στην είσοδο στην πρώτη εικοσάδα μέχρι το 2025,
σύμφωνα με δηλώσεις Ουζμπέκων αξιωματούχων.
Την ίδια στιγμή, πάντως, η χώρα χαρακτηρίζεται
από υψηλό βαθμό διαφθοράς και δεν είναι μέλος
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στον
οποίο
συμμετέχει
ως
παρατηρητής.
Πρωταγωνιστές
στην
ουζμπεκική
αγορά
παραμένουν, με τις επενδύσεις τους, η Ρωσία, η

International Export-Import Club
Το
Ρωσικό
Κέντρο
Εξαγωγών
το
ειδησεογραφικό
(www.exportcenter.ru),
πρακτορείο TASS (http://tass.com) και η
επιχειρηματική
ένωση
Delovaya
Rossiya
υπέγραψαν
μνημόνιο
(https://deloros.ru)
συνεργασίας για τη δημιουργία του International
Export-Import Club στις 21/11. Το International
Export-Import Club θα είναι μια πλατφόρμα που θα
διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εκπροσώπων
ρωσικών και ξένων επιχειρήσεων, εισαγωγικών και
εξαγωγικών οργανισμών, αναπτυξιακών φορέων,
τραπεζών
και
άλλων
οικονομικών
και
επιχειρηματικών παραγόντων. [TASS]
Κεφαλαιακοί περιορισμοί
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters (22/11), ο
Υφυπουργός Οικονομικών, Alexey Moiseev,
δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να
εγκαταλείψει την ιδέα επιβολής κεφαλαιακών
περιορισμών (capital controls), που κατατέθηκε
από το υπουργείο του ως προτεινόμενη αντίδραση
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Κίνα και η Νότια Κορέα, το ενδιαφέρον των οποίων
επικεντρώνεται στους κλάδους πετρελαίου,
φυσικού
αερίου,
χημικών
και
logistics.
https://www.reuters.com/article/us-uzbekistaneconomy/uzbekistan-opens-the-door-a-crackidUSKBN1DR0IV

χρόνια πριν $ 1 εκ. «αγόραζαν» 51 τ.μ., έναντι 81
τ.μ. σήμερα. [Vedomosti, The Moscow Times]
Facebook
Στα τέλη Δεκεμβρίου τ.έ. ή στις αρχές Ιανουαρίου
του 2018 σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί
συνάντηση εκπροσώπων της Facebook με
εκπροσώπους των ρωσικών ρυθμιστικών αρχών,
προκειμένου να συζητηθεί η εκκρεμότητα της
συμμόρφωσης της Facebook με τη ρωσική
νομοθεσία. Η πληροφορία προήλθε από τη
Roskomnadzor (ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία
εποπτείας των κλάδων ΤΠΕ και Μέσων Μαζικής
επικοινωνίας),
που
επιβεβαίωσε
ότι
θα
συζητηθούν τόσο η τοποθεσία των διατηρούμενων
βάσεων δεδομένων όσο και η αφαίρεση
απαγορευμένου περιεχομένου. Στελέχη της ίδιας
αρχής έχουν δηλώσει ότι η πρόσβαση στο
Facebook θα αποκλειστεί το 2018, εάν το εν λόγω
κοινωνικό δίκτυο δε συμμορφωθεί με τις
προβλέψεις της ρωσικής νομοθεσίας περί
υποχρεωτικής
αποθήκευσης
προσωπικών
δεδομένων Ρώσων πολιτών σε ρωσικούς servers.
Η Roskomnadzor έχει ήδη απαγορεύσει την
πρόσβαση στο LinkedIn από τον Νοέμβριο του
2016, λόγω παραβίασης της ίδιας νομοθεσίας,
μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής
απόφασης. [Reuters, TASS]

Ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο
Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ernst & Young, οι
τρεις βασικοί παράγοντες που καθιστούν την
Κύπρο ελκυστική για τις ρωσικές επιχειρήσεις είναι
το φορολογικό καθεστώς, το γεγονός ότι η χώρα
είναι μέλος της ΕΕ και το ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της θετικής
αντιμετώπισης των Ρώσων από τους Κυπρίους.
Στα φορολογικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η
σταθερότητα της νομοθεσίας, η ισχύς πολλών
συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας και η
παροχή επαγγελματικών και νομικών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου. Θετικά αξιολογούνται, επίσης,
οι καλές καιρικές συνθήκες και η δυνατότητα
εύρεσης
(και
ρωσόφωνου)
καταρτισμένου
προσωπικού. Μετά το 2013, στο πλαίσιο του
προγράμματος "citizenship in exchange for
investment" έλαβαν κυπριακό διαβατήριο 3.222
αλλοδαποί, το 34,3% εκ των οποίων είχε ρωσική
ιθαγένεια. Το 2016 υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν
την Κύπρο 780.000 Ρώσοι τουρίστες (+49%),
κυρίως λόγω της απομάκρυνσης πολλών εξ αυτών
από την τουρκική αγορά. Αν και η αύξηση στο α΄
δεκάμηνο του 2017 ήταν λιγότερο εντυπωσιακή
(790.770 αφίξεις), οι Ρώσοι αποτελούν τη δεύτερη
πολυπληθέστερη ομάδα τουριστών μετά από τους
πολίτες του . εντοπίζουν οι ρωσικές επιχειρήσεις
στο
κυπριακό
επιχειρηματικό
περιβάλλον
συγκαταλέγονται η γραφειοκρατία και το τραπεζικό
σύστημα. Το 69% των ρωσικών επιχειρήσεων της
Κύπρου εδρεύει στη Λεμεσό, το 29% στη
Λευκωσία και 1% στη Λάρνακα. Οι περισσότερες
(>60%) ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο νησί
την τελευταία δεκαετία. [Vedomosti]

Σύνδεση Σαχαλίνης με ηπειρωτική Ρωσία
Η ρωσική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων
αποφάσισε τη διάθεση 1 δισ. Ρουβλίων (€ 14,4
εκ.) για την υλοποίηση έργων σύνδεσης της
Σαχαλίνης με την ηπειρωτική Ρωσία. Η
σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Selikhino (ηπειρ.
Ρωσία) και Nysh (χωριό του νησιού) θα έχει μήκος
περίπου
580
χιλιομέτρων.
Στο
έργο
περιλαμβάνεται η πιθανή διάνοιξη σήραγγας (10
χλμ.) στον πορθμό Nevelskoy. Για τον ίδιο πορθμό
έχουν προταθεί κατά καιρούς τόσο η διάνοιξη
σήραγγας όσο και η κατασκευή γέφυρας.
Συζητείται, επίσης, η κατασκευή γέφυρας που θα
συνδέσει τη Σαχαλίνη με την ιαπωνική νήσο
Χοκκάιντο. [The Moscow Times]

Ειδήσεις εσωτερικής αγοράς
Αγορά ακινήτων
Σύμφωνα με σχετική μελέτη της συμβουλευτικής
η
εταιρείας Knight Frank, η Μόσχα είναι η 13
ακριβότερη πόλη στον κόσμο, όσον αφορά τις
τιμές πώλησης πολυτελών ακινήτων. Η Knight
Frank κατατάσσει διάφορες πόλεις του κόσμου
ανάλογα με τα τ.μ. (πολυτελούς ακινήτου) που
μπορεί να αγοράσει κανείς σε αυτές με $ 1 εκ.. Στη
Μόσχα υπολογίζεται ότι με αυτό το ποσό μπορεί
να αποκτήσει κανείς 81 τ.μ., έναντι 84 τ.μ. στο
Βερολίνο και 91 τ.μ. στο Τόκυο. Στις πρώτες
θέσεις της κατάταξης συναντά κανείς το Μονακό
(17 τ.μ.), το Χονγκ Κονγκ (19 τ.μ.) και τη Νέα
Υόρκη (26 τ.μ.). Οι τιμές στη Μόσχα έχουν μειωθεί
σημαντικά την τελευταία δεκαετία, καθώς δέκα

Επιτόκια καταθέσεων
Τα μέσα επιτόκια καταθέσεων των δέκα ρωσικών
τραπεζών στις οποίες κατευθύνεται το μεγαλύτερο
μέρος των καταθέσεων είναι της τάξης του 7,25%
κατ’ έτος. 23 τράπεζες προσφέρουν επιτόκια κατά
2 έως 3,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα του
προαναφερθέντος μέσου όρου, δηλαδή άνω του
9,25%. Η Κεντρική Τράπεζα και οι υπόλοιπες
εποπτικές αρχές παρακολουθούν προσεκτικά
αυτές τις αποκλίσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι
εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα των πιο
«γενναιόδωρων» χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
[Interfax]
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Πωλήσεις απαγορευμένων τυριών
Η αλυσίδα λιανεμπορίου Auchan αρνήθηκε (27/11)
ότι στα ράφια των καταστημάτων της διατίθενται
απαγορευμένα τυριά (δηλ. τυριά των οποίων η
εισαγωγή έχει απαγορευτεί στο πλαίσιο της
επιβολής ρωσικών αντιμέτρων στις δυτικές
κυρώσεις) τα οποία εμφανίζονται ως ρωσικά. Σε
σχετικές δηλώσεις της, η δ/ντρια επικοινωνίας της
επιχείρησης τόνισε ότι η Auchan διαθέτει έγγραφα
που επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα όλων των
προϊόντων της. Των δηλώσεων της Auchan είχε
προηγηθεί
έλεγχος
της
Rosselkhoznadzor
(Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής και
Φυτοϋγειονομικής Εποπτείας), κατά τον οποίο
διαπιστώθηκε η διάθεση προϊόντων της εταιρείας
Allgoy (http://allgoy.ru). Σε επίσης πρόσφατο
έλεγχο στις αποθήκες της Allgoy διαπιστώθηκε ότι
υπήρχαν αρκετά τυριά (π.χ. Gorgonzola, Cheddar,
Dorblu) σε συσκευασίες στις οποίες δεν
αναγράφονταν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με
τον παραγωγό και άλλα στοιχεία. Ορισμένα εξ
αυτών προορίζονταν για την Auchan. Τα εν λόγω
προϊόντα
καταστράφηκαν
με
εντολή
της
Rosselkhoznadzor, που ανακοίνωσε ότι είναι πολύ
πιθανό αυτά τα τυριά να ήταν «απαγορευμένα».
[TASS, Vedomosti]

οινοποιίας» και η παρέμβαση των βουλευτών
στοχεύει στην αντιμετώπιση φαινομένων διάθεσης
κρασιών αμφίβολης ποιότητας στα ράφια των
καταστημάτων.
Στα
προϊόντα
αμφίβολης
ποιότητας συγκαταλέγονται και αρκετά «κρασιά σε
σκόνη», η λιανική τιμή πώλησης των οποίων είναι
της τάξης των 100 Ρουβλίων (λιγότερο από € 1,5),
έναντι 200 Ρουβλίων των φθηνότερων «αληθινών»
κρασιών (€ 2,9). Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά
την πρώτη ανάγνωσή του από τη Δούμα τον
Νοέμβριο τ.έ.. Εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθετική
διαδικασία (έγκριση από το Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας και δημοσίευση του νόμου), θα
χρειαστεί η έκδοση κυβερνητικής απόφασης για
τον καθορισμό της κατώτατης τιμής. Σήμερα,
κατώτατη τιμή πώλησης ισχύει μόνο στην
περίπτωση της βότκας (205 Ρούβλια για μπουκάλι
μισού λίτρου).[Vedomosti]
Ανάκληση αδειών European Standard και
Novopokrovsky
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακάλεσε (4/12)
τις άδειες λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών
European Standard με έδρα τη Μόσχα και
Novopokrovsky με έδρα το Κρασνονταρ.
Αμφότερες συμμετείχαν στο σύστημα εγγύησης
η
καταθέσεων. Η European Standard ήταν την 1
η
Οκτωβρίου η 535 μεγαλύτερη της χώρας και η
η
Novopokrovsky η 206 . [RIA]

Απαγόρευση αγοράς «ξένων» επίπλων στο
πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών
η
Την 1 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση
αγοράς επίπλων που έχουν παραχθεί εκτός
Ρωσίας ή εκτός των κρατών-μελών της
Ευρασιατικής
Οικονομικής
Ένωσης,
όταν
πρόκειται για αγορά στο πλαίσιο δημόσιων
προμηθειών. Σχετικό διάταγμα υπεγράφη από τον
Ρώσο
Πρωθυπουργό, Dmitry Medvedev, με
στόχο «την προστασία της εγχώριας αγοράς, την
ανάπτυξη της οικονομίας και την υποστήριξη των
Ρώσων παραγωγών σε διαγωνισμούς για την
κάλυψη κυβερνητικών και δημοτικών αναγκών».
Στην απαγόρευση εμπίπτουν μεταλλικά και ξύλινα
έπιπλα γραφείου, ξύλινα έπιπλα τραπεζαρίας και
υπνοδωματίου, καναπέδες, καναπέδες που
μετατρέπονται σε κρεβάτια, ξύλινα και μεταλλικά
πλαίσια κρεβατιών και πλαστικά έπιπλα. Για να
μην καλύπτονται από την απαγόρευση, τα αγαθά
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ή
ημικατεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από τη
Ρωσική Ομοσπονδία ή άλλο κράτος-μέλος της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (Αρμενία,
Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζία). Η ρύθμιση θα
η
ισχύσει μέχρι την 1 Δεκεμβρίου του 2019. [RIA]

Ενέργεια-Περιβάλλον
Επενδυτικό πρόγραμμα Gazprom
Μετά από την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών
της, η Gazprom σχεδιάζει για το 2018 την
υλοποίηση ενός εξίσου εντυπωσιακού επενδυτικού
προγράμματος αξίας 1,2 τρισ. Ρουβλίων. Στα
σχέδια της επιχείρησης περιλαμβάνονται η
ανάπτυξη
του
οικοπέδου
/
κοιτάσματος
Chayandinskoye, η κατασκευή του αγωγού Power
of Siberia, η ανάπτυξη δικτύων μεταφοράς αερίου
στη ΒΔ Ρωσία και η κατασκευή του αγωγού
Turkish Stream. Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι η
Gazprom έχει δρομολογήσει την απόκτηση δικής
της τεχνολογίας υγροποίησης αερίου σε μεγάλες
ποσότητες. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία
συνεργασίας
με
την
Cryogenmash
(http://cryogenmash.ru/en), η οποία ανήκει στην
United
Machine-Building
Plants
Holding
(www.omz.ru/en), για την ανάπτυξη τεχνολογίας
παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της
τάξης των 100 τόνων/ώρα, δηλαδή 0,87 εκ. τόνων
κατ’ έτος. Εκτιμάται ότι η πρώτη μονάδα
παραγωγής, που προετοιμάζεται από κοινού από
ειδικούς
των
Cryogenmash,
Giprokislorod
Gazprom
VNIIGaz
(www.giprokislorod.ru),
(http://vniigaz.gazprom.com) και HMS Group
(http://grouphms.com), θα είναι έτοιμη να
λειτουργήσει το 2020. [Vedomosti, Interfax]

Πρόταση
καθορισμού
κατώτατης
τιμής
πώλησης κρασιού
Βουλευτές της ρωσικής Κρατικής Δούμας
προσέθεσαν σε σχετικό νομοσχέδιο διάταξη με την
οποία καθιερώνεται κατώτατη τιμή πώλησης για το
κρασί. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Περί της
ανάπτυξης της αμπελοκαλλιέργειας και της
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Φορολόγηση επιχ/σεων κλάδου πετρελαίου
Η ρωσική Κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι ενέκρινε
νομοσχέδιο για την πρόσθετη φορολόγηση του
εισοδήματος των επιχειρήσεων του κλάδου
πετρελαίου, σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του
Πρωθυπουργού, Dmitry Medvedev. Στόχος της
κυβέρνησης είναι το νομοσχέδιο να συζητηθεί και
να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο εντός του α΄
τριμήνου του 2018, έτσι ώστε ο νέος μηχανισμός
να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2019. Τα
έσοδα από την πρόσθετη φορολογία εισοδήματος
(ΑΙΤ: Additional Income Tax) υποτίθεται ότι θα
αναπληρώσουν το κενό που θα δημιουργηθεί από
τη σχεδιαζόμενη μείωση του συντελεστή ενός
άλλου φόρου, του Φόρου Εξόρυξης (ΜΕΤ: Mineral
Extraction Tax). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο
συντελεστής του ΑΙΤ θα είναι 50% επί των εσόδων
από την πώληση πετρελαίου, αφού θα έχουν
αφαιρεθεί από αυτά ο εξαγωγικός δασμός, ο ΜΕΤ
και τα έξοδα μεταφοράς.
Δηλώσεις Πρωθυπουργού Ρωσίας σχετικά με
νέες κυρώσεις
Στο πλαίσιο συνέντευξής του, που μεταδόθηκε
ζωντανά από αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς
(30/11),
ο
Πρωθυπουργός
της
Ρωσικής
Ομοσπονδίας, Dmitry Medvedev, δήλωσε ότι το
νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της χώρας του
αποσκοπεί στον περιορισμό των ρωσικών
εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο κ.
Medvedev χαρακτήρισε τη θέση της Ουάσιγκτων
«απολύτως κυνική», εξηγώντας ότι συνοψίζεται ως
εξής: «[οι ΗΠΑ] επιθυμούμε να προμηθεύσουμε
την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι
Ρώσοι μας εμποδίζουν με το λεγόμενο αέριο των
αγωγών και για αυτό θέλουμε να τους
εκτοπίσουμε».
Ο
Ρώσος
Πρωθυπουργός
προσέθεσε ότι κυρώσεις σε βάρος της χώρας του
ου
ίσχυαν στο μεγαλύτερο μέρος του 20 αιώνα και
εξέφρασε την ελπίδα ότι στην Ευρώπη θα
επικρατήσει η λογική, έτσι ώστε τα projects του
τομέα φυσικού αερίου να υλοποιηθούν, καθώς
πρόκειται για εγχειρήματα εμπορικού-οικονομικού
χαρακτήρα, αμοιβαία επωφελή για την Ευρώπη
και τη Ρωσία. Για μια ακόμη φορά, ο κ. Medvedev
εξέφρασε τη διαφωνία του με τον σχεδιασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση του
πεδίου εφαρμογής του Τρίτου Ενεργειακού
Πακέτου. Τέλος, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας
παρατήρησε ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου
και οι κυρώσεις αποτελούν την πιο σκληρή και
ασυνήθιστη «διπλή» πρόκληση που καλείται να
διαχειριστεί η κυβέρνησή του.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Μάιος - Ιούνιος 2018
Metalloobrabotka 2018
14.05.2018 - 18.05.2018
Equipment, instruments and
tools for the metalworking
industry
www.metobr-expo.ru

ARCH Moscow
16.05.2018 - 20.05.2018
Construction, Finishing
Materials, and Procurement,
Architecture and design
www.archmoscow.ru
Mir Stekla 2018
28.05.2018 - 31.05.2018
Glass products, manufacturing,
processing and finishing
technology
www.mirstekla-expo.ru

Beer 2018
22.05.2018 - 24.05.2018
www.soud.ru
5pExpo 2018
06.06.2018 - 07.06.2018
Convention and exhibition
industry (Business Services:
Auditing, Consulting, Banking,
Investment, Credit, and Insurance
Services)
www.5p-expo.com
RosUpack
26.06.2018 29.06.2018
Polygraphy,
Packaging, Labels.
International exhibition
for the packaging industry.
www.rosupack.com

Нефть и газ / MIOGE
18.06.2018 - 21.06.2018
International exhibition of
oil & gas equipment and
technologies
www.mioge.ru
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