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Η Μόσχα ελπίζει να προσελκύσει 20 εκ.
τουρίστες το 2018
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του
Τμήματος για την Εθνική Πολιτική και τις
Διαπεριφερειακές Σχέσεις της Πόλης της
Μόσχας, κ. Konstantin Goryainov, η Μόσχα
αναμένεται ότι θα παραμείνει ένας δημοφιλής
τουριστικός προορισμός και το 2018 οι
τουριστικές ροές θα φθάσουν τα 20 εκ.
ανθρώπους.

Οι επιδόσεις αυτές εάν επιτευχθούν θα
αποτελούν μία κατά 20% αύξηση των αφίξεων
σε σχέση με το 2013, όταν την πόλη είχαν
επισκεφθεί 16,5 εκ. τουρίστες. Το 2015, η
Μόσχα υποδέχθηκε σχεδόν 17 εκ. τουρίστες,
εκ των οποίων περίπου 4 εκ. προέρχονταν
από χώρες του εξωτερικού, ενώ για το 2016
αναμένεται ότι ο αριθμός των αφίξεων θα
φθάσει τα 17,5 εκ. τουρίστες.
Συνολικά,
σύμφωνα
με
την
Ρωσική
Ομοσπονδιακή
Υπηρεσίας
Τουρισμού
(Rostourism), 27 εκ. ξένοι τουρίστες
επισκέφθηκαν τη Ρωσία το 2015. Οι
περισσότεροι
από
τους
ταξιδιώτες
προέρχονταν από την Πολωνία, τη Φινλανδία,
τα κράτη της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων

Κρατών (ΚΑΚ) και της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για
τους ξένους είναι η Μόσχα, η Αγία
Πετρούπολη, το Σότσι, το Καζάν, το
Νοβοσιμπίρσκ, το Ουλιάνοφσκ, η βόρεια
περιοχή της Vologda, η λίμνη Βαϊκάλη και οι
παλαιές πόλεις του “Χρυσού Δακτυλιδιού”
(Golden Ring).
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Rostourism,
κ. Oleg Safonov, το μεγαλύτερο μέρος των
ξένων τουριστών επισκέπτονται τη Ρωσία
μέσω οργανωμένων ταξιδιών που παρέχουν
μεγάλα διεθνή ταξιδιωτικά πρακτορεία κυρίως
από την Κίνα, τις ευρωπαϊκές χώρες και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία είναι πολύ
φθηνότερα από τις μεμονωμένες εκδρομές.
Αντίθετα, οι πολίτες της Λευκορωσίας και των
χωρών της ΚΑΚ επισκέπτονται τη Ρωσία κατά
κύριο λόγο ως μεμονωμένοι τουρίστες.
Σύμφωνα με τον κ. Safonov, ο αριθμός των
Κινέζων τουριστών που ταξιδεύουν χωρίς βίζα
στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 40% τους πρώτους
9 μήνες του 2016. Το 2015, ο αριθμός των
Κινέζων τουριστών στη Ρωσία ανήλθε σε 1,12
εκ., αποτελώντας σημαντικό μέρος των
συνολικών εισερχόμενων ροών τουρισμού
στη χώρα.
Η Ισπανία αναδεικνύεται στον πιο
δημοφιλή ξένο προορισμό για τους
Ρώσους τουρίστες
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου
Tour Operators της Ρωσίας (ATOR), το
ρωσικό ενδιαφέρον για τα δημοφιλή ξένα
θέρετρα έχει εμφανίσει σημάδια ραγδαίας
ανάκαμψης τους τελευταίους μήνες, βάσει
στοιχείων ξένων στατιστικών υπηρεσιών.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2016, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση
μεταξύ των πλέον δημοφιλών προορισμών
για τους Ρώσους ταξιδιώτες, με τον αριθμό
των Ρώσων τουριστών που επισκέφθηκαν την
Ισπανία να καταγράφει αύξηση σχεδόν κατά
3,3% σε σχέση με το 2015. Ωστόσο, η αύξηση
αυτή εξακολουθεί να είναι σημαντικά
χαμηλότερη από την αύξηση κατά 34% που
καταγράφηκε το 2014, τελευταία χρονιά πριν
η ρωσική οικονομία εισέλθει σε ύφεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ATOR, αρκετοί
δημοφιλείς προορισμοί του εξωτερικού
γνωρίζουν επίσης αύξηση του αριθμού των
Ρώσων τουριστών φέτος. Τη δεύτερη θέση
στην κατάταξη μετά την Ισπανία καταλαμβάνει
η Ταϊλάνδη με 704.700 Ρώσους να
επισκέπτονται την Νοτιοανατολική ασιατική
χώρα το 2016 (αύξηση 2,6% σε σχέση με
πέρυσι). Η Κύπρος έρχεται στην τρίτη θέση,
με 670.300 Ρώσους επισκέπτες (αύξηση
44,5% σε σχέση με το 2015). Όπως σημειώνει
η ανακοίνωση, ενώ η Ταϊλάνδη εξακολουθεί
να υστερεί έναντι των επιπέδων του 2014, η
Κύπρος σημειώνει αύξηση κατά 16,8% σε
σχέση με το 2014.
Η Τουρκία βρίσκεται στην τέταρτη θέση της
κατάταξης το 2016, με τον αριθμό των Ρώσων
ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν τη χώρα να
καταγράφει μείωση κατά 83,5% από το 2015
και 86,7% σε σύγκριση με τους πρώτους
εννέα μήνες του 2014. Συνολικά, 545.000
Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία
τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2016.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ATOR, η πρώτη
δεκάδα συμπληρώνεται από τη Βουλγαρία
(539.400 τουρίστες, αύξηση 33,6% σε σχέση
με το 2015), το Μαυροβούνιο (307.700
τουρίστες, αύξηση 6,4%), το Βιετνάμ (299.000
τουρίστες, αύξηση 26,5%), την Κροατία
(102.300 τουρίστες, αύξηση 5,4%), τη

Δομινικανή Δημοκρατία (74.200 τουρίστες,
αύξηση 64%) και την Ινδονησία (53.800
τουρίστες, αύξηση 16,2%). Από αυτές τις
χώρες μόνο το Βιετνάμ βελτίωσε τις επιδόσεις
του σε σύγκριση με το 2014 (κατά 13%), ενώ
για όλες τις υπόλοιπες χώρες ο αριθμός των
Ρώσων τουριστών έχει σημειώσει πτώση σε
σχέση με εκείνη τη χρονιά.
Η μεγαλύτερη μείωση στις αφίξεις Ρώσων
τουριστών καταγράφεται στην Τουρκία
(-83,5%) και την Αίγυπτο (-98,5%). Η
τουριστική αγορά της Τουρκίας άνοιξε ξανά
για τους Ρώσους τουρίστες στο τέλος της
καλοκαιρινής σεζόν, μετά την εξομάλυνση των
σχέσεων των δύο χωρών, ενώ το θέμα της
ασφάλειας των πτήσεων με την Αίγυπτο
βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες των δύο χωρών.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του 2016, 524.600 Ρώσοι
τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα, αριθμός
που συνιστά αύξηση 19% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Κατάσταση ρωσικού τραπεζικού τομέα
Σύμφωνα με τη Διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας της Ρωσίας κα Elvira Nabiullina,
κατά τη διάρκεια ομιλίας της ενώπιον της
ολομέλειας της Κρατικής Δούμας, το ρωσικό
τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, τα κέρδη των τραπεζών
το τρέχον έτος αναμένεται να φθάσουν τα 800
με 900 δισ. ρούβλια, γεγονός που αποτελεί
μία τετραπλάσια αύξηση σε σχέση με το
περασμένο έτος, όταν το κέρδος των
τραπεζών ανήλθε σε 200 δισ. ρούβλια.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή,
τα κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν κατά

1% τους 10 μήνες του 2016 και ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 12,7%,
σημαντικά υψηλότερος από το ελάχιστο όριο
του 8%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες
διαθέτουν επαρκή αποθέματα κεφαλαίου για
να αυξήσουν τα δάνεια που χορηγούν, τα
οποία σύμφωνα με την κα Nabiullina
εκτιμώνται σε περίπου 2,3 τρισ. ρούβλια.
Ωστόσο, κατά τους 10 μήνες του τρέχοντος
έτους, ο ρυθμός χορήγησης πιστώσεων προς
την οικονομία μειώθηκε κατά 1,5%, παρά την
αύξηση των τραπεζικών κεφαλαίων. Με άλλα
λόγια, ενώ οι τράπεζες διαθέτουν κατ’ αρχήν
τα κεφάλαια για να δανείσουν, προτιμούν να
τα διατηρούν ως απόθεμα.

Στο πρόβλημα του ισχνού δανεισμού
αναφέρθηκε και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ
Πούτιν στην ομιλία του ενώπιον της
Ομοσπονδιακής
Συνέλευσης
την
1η
Δεκεμβρίου τ.έ. Σύμφωνα με τον Ρώσο
Πρόεδρο,
η
ανάγκη
τόνωσης
της
χρηματοδότησης του πραγματικού τομέα της
οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο, η
ανάπτυξη του δανεισμού μπορεί να γίνει μόνο
από υγιείς τράπεζες που διαθέτουν στέρεα
αποθέματα κεφαλαίου. Ωστόσο, παρά την
αναπλήρωση των κεφαλαίων των τραπεζών
με 827 δισ. ρούβλια κατά το διάστημα 20152016 στο πλαίσιο της στήριξης που παρείχε
το κράτος κατά της κρίσης, οι πιστώσεις προς
την οικονομία επιδεικνύουν ασταθή δυναμική.
Σημειώνουμε ότι το Δεκέμβριο του 2014 το
Υπουργείο
Οικονομικών
παρείχε
ομοσπονδιακά ομολογιακά δάνεια αξίας 1
τρισ. ρουβλίων για την ανακεφαλαιοποίηση
των ρωσικών τραπεζών. Στη συνέχεια
αποφασίστηκε το κεφάλαιο αυτό να μειωθεί
κατά 162 δισ. ρούβλια., τα οποία
προορίζονταν για να υποστηρίξουν τις
επιχειρήσεις σε άλλες βιομηχανίες. Έτσι, έως
την 1η Οκτωβρίου 2016, οι τράπεζες έλαβαν

ομοσπονδιακά ομολογιακά
σχεδόν 827 δισ. ρουβλίων.

δάνεια

ύψους

Το ανωτέρω ποσό δεν είναι το μόνο που το
κράτος έχει δαπανήσει για να στηρίξει τον
τομέα. Σύμφωνα με αναλυτές του διεθνή οίκου
αξιολόγησης Fitch Ratings, η ρωσική
κυβέρνηση κατά το διάστημα 2013-2015
δαπάνησε περίπου 3,3 τρισ. ρούβλια για τη
στήριξη και εξυγίανση του τραπεζικού τομέα,
χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά η στήριξη
της ρευστότητας. Εκτός από τα 827 δισ.
ρούβλια
που
διατέθηκαν
μέσω
των
ομοσπονδιακών
ομολογιακών
δανείων,
επιπλέον κεφάλαια ύψους 880 δισ. ρουβλίων
χορηγήθηκαν από άλλες κυβερνητικές δομές,
κυρίως από το Εθνικό Ταμείο Πρόνοιας
(National Welfare Fund), κεφάλαια ύψους 900
δισ. ρουβλίων χορηγήθηκαν με τη μορφή
δανείων από τον Οργανισμό Ασφάλισης
Καταθέσεων
για
την
εξυγίανση
προβληματικών τραπεζών, και άλλα 750 δισ.
ρούβλια καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό
Ασφάλισης Καταθέσεων στους καταθέτες
τραπεζών,
των
οποίων
οι
άδειες
ανακλήθηκαν.
Η στήριξη αυτή του τραπεζικού τομέα υπήρξε
πολύ σημαντική για τη σταθερότητα του
τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με την
επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας κα Golikova. Ωστόσο,
η αύξηση των κεφαλαίων δεν έχει καταφέρει
να αντιστρέψει την αρνητική τάση στην
ανάπτυξη των τραπεζών που έχουν λάβει
στήριξη. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, από
τις
32
τράπεζες
που
έχουν
ανακεφαλαιοποιηθεί, ο αριθμός αυτών που
κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των ιδίων
κεφαλαίων τους μειώθηκε από 23 σε 17.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι όλες οι
τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί
πληρούν τους κανόνες σχετικά με το επίπεδο
κεφαλαιακής επάρκειας, σχεδόν το 40%
αυτών εμφανίζουν μία τάση μείωσης του
καθορισμένου επιπέδου. Σύμφωνα με την κα
Golikova, κατά τους πρώτους 9 μήνες του
2016, 12 ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες
καταγράφουν συνολικές απώλειες ύψους
σχεδόν
70
δισ.
ρουβλίων,
ενώ
8
ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες εμφανίζουν
σταθερά
ζημιογόνο
δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα, οι έλεγχοι που διενεργούνται

από το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνουν ότι η
χρήση των κεφαλαίων από τις τράπεζες δεν
γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις που έχουν οριστεί για την
ενίσχυση
συγκεκριμένων
τομέων
προτεραιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των
κεφαλαίων που διατίθενται εξακολουθεί να
κατευθύνεται προς τη χρηματοδότηση του
κεφαλαίου κίνησης (84,2%), ενώ το ποσοστό
του δανεισμού που κατευθύνεται για τη
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων είναι
μόλις 4,3%.
Σε γενικές γραμμές, τα προβλήματα του
ρωσικού τραπεζικού τομέα εκτιμάται ότι είναι
ακόμα μεγαλύτερα. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς
του
Κέντρου
Μακροοικονομικής
Ανάλυσης
και
Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων (CMASF), το
ήμισυ των πιστωτικών ιδρυμάτων που
δραστηριοποιούνται σήμερα στη Ρωσία
εμφανίζουν σημάδια αρνητικού ενεργητικού,
με το μέγεθος της “τρύπας” να εκτιμάται ότι
μπορεί να φτάσει τα 5 τρισ. ρούβλια ή 7% του
ΑΕΠ.
Με τη σειρά τους, οι αναλυτές της Moody’s
πιστεύουν ότι η ποιότητα του ενεργητικού των
τραπεζών στη Ρωσία είναι πιθανό να
συνεχίσει να επιδεινώνεται, αν και με
βραδύτερο ρυθμό. Η αύξηση του μεριδίου των
προβληματικών δανείων στα πιστωτικά
ιδρύματα αναμένεται να ανέλθει στο 14-15%
των συνολικών δανείων κατά τους επόμενους
12-18 μήνες, όταν το ποσοστό αυτό
ανερχόταν σε 12% στο τέλος του 2015.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη Moody’s, η συνολική
κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Ρωσίας
θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τη
σταθεροποιητική επίδραση των μεγαλύτερων
συστημικών τραπεζών της χώρας.
Αντίστοιχα, οι ειδικοί του κλάδου θεωρούν ότι
μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια θα
συνεχιστεί η τάση κυριάρχησης των κρατικών
τραπεζών, εκτιμώντας ότι το ποσοστό του
τραπεζικού τομέα που κατέχουν οι κρατικές
τράπεζες από την άποψη των στοιχείων του
ενεργητικού θα μπορούσε να αυξηθεί από το
60% που ισχύει σήμερα στο 70-75% σε τρία
χρόνια,
οδηγώντας
σε
περαιτέρω
συγκέντρωση
και
μονοπώληση
του
τραπεζικού τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή
συμβάλλει επίσης και η προσπάθεια

εκκαθάρισης του τραπεζικού τοπίου που
επιχειρεί η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, η
οποία κατά τα τελευταία τρία έτη έχει προβεί
στην ανάκληση των αδειών περίπου 300
τραπεζών.
Συνάντηση του Συμβουλίου για την
Στρατηγική Ανάπτυξη και τα Έργα
Προτεραιότητας
Την
Παρασκευή
25
Νοεμβρίου
τ.έ.
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση
του
Συμβουλίου για την Στρατηγική Ανάπτυξη και
τα Έργα Προτεραιότητας υπό τον Ρώσο
Πρόεδρο Vladimir Putin. Στη συνάντηση
συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός
κ. Arkady Dvorkovich, ο Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικής
Ανάπτυξης
κ.
Yevgeny Yelin, ο Υπουργός Βιομηχανίας και
Εμπορίου κ. Denis Manturov, ο Υπουργός
Γεωργίας κ. Alexander Tkachev, ο Υπουργός
Οικονομικών κ. Anton Siluanov, ο Πρόεδρος
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ.
Sergei Katyrin, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ρωσικού Κέντρου Εξαγωγών κ. Petr Fradkov,
ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου
Delovaya Rossiya κ. Alexei Repik, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων και
Επιχειρηματιών κ. Alexander Shokhin, ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων OPORA κ. Alexander Kalinin, ο
Αναπληρωτής Επικεφαλής του Προεδρικού
Οικονομικού Συμβουλίου κ. Alexei Kudrin και
άλλοι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και
επιχειρηματικών φορέων.

Βασικά θέματα της συνάντησης ήταν η
ενίσχυση των εξαγωγών ρωσικών προϊόντων
εκτός καυσίμων, καθώς και η αναθεώρηση
του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων για
την
αντιμετώπιση
των
έντονων

περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν
αρχίσει να συσσωρεύονται.
Ως προς το πρώτο θέμα, ο Ρώσος Πρόεδρος
κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του τόνισε
ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
κάποιες ρωσικές βιομηχανίες επιδεικνύουν
σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες, οι οποίες
όμως παραμένουν αναξιοποίητες μέχρι
στιγμής.
Αυτές
περιλαμβάνουν
την
αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευή
αεροσκαφών, τη γεωργία και τις βιομηχανίες
σιδηροδρομικού εξοπλισμού. Η ανάπτυξη των
εξαγωγών αυτών μπορεί να δώσει ώθηση σε
πολλές συνδεδεμένες εταιρείες παραγωγής
στους τομείς της ελαφριάς και της βαριάς
βιομηχανίας και των μεταφορών. Γι αυτό το
σκοπό,
απαιτείται
η
ανάπτυξη
ενός
ενοποιημένου συστήματος υποστήριξης των
εξαγωγέων βιομηχανικών προϊόντων, το
οποίο θα είναι ευέλικτο και ικανό να
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς
και θα οδηγήσει στην απλούστευση του
εξαγωγικού έργου των ρωσικών εταιρειών
στις αγορές του εξωτερικού.
Ειδική μνεία έκανε ο Πρόεδρος Putin στον
αγροτικό τομέα δίνοντας εύσημα στις
επιτυχημένες προσπάθειες της κυβέρνησης
σε αυτόν τον τομέα. Τονίζοντας ότι οι ρωσικές
εξαγωγές τροφίμων ανήλθαν το περασμένο
έτος σε πάνω από 16,2 δισ. $ και ότι κατά το
τρέχον έτος αναμένεται να φθάσουν σε
περίπου 17 δισ. $, ο Ρώσος Πρόεδρος
ανέφερε για λόγους σύγκρισης ότι οι
στρατιωτικές εξαγωγές, οι οποίες παραμένουν
αμείωτες, εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 14,5 δισ. $.

Τέλος, ο Πρόεδρος Putin αναφέρθηκε στην
ανάγκη στήριξης των ρωσικών μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν
πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού. Οι
ΜΜΕ στη Ρωσία, ο αριθμός των οποίων
ανέρχεται σε περίπου 5,8 εκ., συνεισφέρουν

περίπου το 21% της οικονομίας, τη στιγμή
που η συνεισφορά τους σε άλλες χώρες
εκτιμάται σε 85% ή ακόμη και 90%. Το
γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στη Ρωσία
υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για
βελτίωση της κατάστασης, καθώς η
δραστηριότητα των ρωσικών μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων συνήθως περιορίζεται σε
τοπικές ή περιφερειακές αγορές, με τις
εξαγωγικές ευκαιρίες γι αυτές, ακόμη και όταν
παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα ποιότητας,
να είναι πολύ περιορισμένες.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο
Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικής
Ανάπτυξης κ. Yevgeny Yelin παρουσίασε στο
Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις έργων,
οι οποίες συνετάχθησαν από το Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, το
Υπουργείο Γεωργίας και το Ρωσικό Κέντρο
Εξαγωγών. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν
στην αύξηση των εξαγωγών προϊόντων εκτός
καυσίμων τουλάχιστον κατά 7% ετησίως. Αυτό
σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη του 2018
αναμένεται ότι η αύξηση θα ανέλθει σε 15%
σε σχέση με σήμερα, ενώ μετά το δεύτερο
στάδιο (το 2025) οι εξαγωγές των προϊόντων
εκτός καυσίμων σχεδόν θα διπλασιαστούν.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Yelin αναφέρθηκε στους
τέσσερις τομείς προτεραιότητας που έχουν
ήδη καθοριστεί: η αυτοκινητοβιομηχανία, η
κατασκευή αεροσκαφών, η παραγωγή
σιδηροδρομικού εξοπλισμού και η κατασκευή
γεωργικών μηχανημάτων. Η εφαρμογή του
προγράμματος θα επιτρέψει τον διπλασιασμό
των
εξαγωγών
των
βιομηχανιών
προτεραιότητας ως προς την αξία μέχρι το
τέλος του 2018, ενώ μέχρι το τέλος του 2025,
αναμένεται ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν πέντε
φορές. Σύμφωνα με τον κ. Yelin, η κυβέρνηση
πρόκειται να διαθέσει 16,5 δισ. ρούβλια το
2017 για όλο το φάσμα των κινήτρων που θα
παρασχεθούν για την ενίσχυση των
εξαγωγών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος Υπουργός
υπογράμμισε τη σημασία της σύναψης
προτιμησιακών
και
μη
προτιμησιακών
συμφωνιών που θα εξισορροπήσουν τα
συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά,
αναφέροντας την ήδη συναφθείσα Συμφωνία

Ελεύθερων
Συναλλαγών
μεταξύ
της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και του
Βιετνάμ, την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία
μεταξύ της ΕΟΕ με την Κίνα, καθώς και τις εν
εξελίξει προετοιμασίες για την έναρξη
συνομιλιών με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την
Ινδία και το Ιράν.
Επιπλέον, ο κ. Yelin αναφέρθηκε στην ανάγκη
αξιοποίησης του εξαγωγικού δυναμικού του
αγροτοβιομηχανικού τομέα. Η Κυβέρνηση έχει
θέσει ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών
κατά τουλάχιστον 6,5%, σε όρους αξίας, σε
ετήσια βάση. Οι κατηγορίες προϊόντων που
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες
εξαγωγών είναι το κρέας και τα παραπροϊόντα
κρέατος, τα λίπη και λάδια, τα σιτηρά και τα
μεταποιημένα τρόφιμα.
Σύμφωνα
με
τον
Ρώσο
Υπουργό,
προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι,
απαιτείται η ανάπτυξη θεσμών στήριξης των
εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ρωσικό
Κέντρο Εξαγωγών πρόκειται να αναδειχθεί σε
βασικό φορέα συντονισμού και υποστήριξης
των εξαγωγών, με ανάπτυξη των υποδομών
του τόσο σε περιφερειακό επίπεδο εντός της
ρωσικής επικράτειας όσο και στις χώρες
προτεραιότητας.

Συνολικά, για το πρόγραμμα αυτό πρόκειται
να διατεθούν 16,5 δισ. ρούβλια. Στόχος της
Κυβέρνησης είναι, μέχρι το τέλος του 2018, η
αξία των ρωσικών εξαγωγών να διαμορφωθεί
σε 30 δισ. δολ. ΗΠΑ και σε τουλάχιστον 40
δισ. δολ. ΗΠΑ έως το τέλος του 2025. Αυτό
σημαίνει, ότι το κράτος θα παρέχει στήριξη σε
περίπου 7.500 εξαγωγείς μέχρι τα τέλη του
2018 και τουλάχιστον 12.000 εξαγωγείς μέχρι
τα τέλη του 2025.
Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης
αποβλήτων, ο Ρώσος Πρόεδρος, τονίζοντας
ότι το 2017 έχει ανακηρυχθεί σε Έτος
Περιβάλλοντος στη Ρωσία, υπογράμμισε την
ανάγκη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού
για την αντιμετώπιση των πιεστικών πλέον
προβλημάτων που σχετίζονται με τη

συσσώρευση περίπου 100 δισ. τόνων
οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων. Στο
πλαίσιο αυτό, έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες
για την κατάρτιση χάρτη των χώρων
υγειονομικής ταφής στη χώρα, προκειμένου
να εντοπισθούν όσοι λειτουργούν παράνομα.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα δημιουργήσει
οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση των
αποβλήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η
επεξεργασία των αποβλήτων είναι πιο
επικερδής από την καύση ή την ταφή.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος κ. Sergei Donskoy, o
Ομοσπονδιακός
Νόμος
458/29.12.2014
εισήγαγε ένα νέο σύστημα ρύθμισης της
επεξεργασίας
των
αποβλήτων,
και
συγκεκριμένα, δημιούργησε έναν διαφανή
μηχανισμό συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης
των αστικών στερεών αποβλήτων σε κάθε
περιφέρεια. Η Κυβέρνηση μέσω ενός
περιβαλλοντικού τέλους που έχει επιβάλει
αναμένει ότι θα συγκεντρώσει σημαντικά
κεφάλαια, τα οποία θα διατεθούν για την
επιδότηση
των
περιφερειακών
προγραμμάτων
επεξεργασίας
αστικών
στερεών αποβλήτων για τις περιφέρειες που
εφαρμόζουν το νέο σύστημα. Κατά το
διάστημα 2017-2019, η Κυβέρνηση σχεδιάζει
να
εξαλείψει
περισσότερες
από
20
εγκαταστάσεις
συσσωρευμένης
περιβαλλοντικής μόλυνσης σε 20 πιλοτικές
περιφέρειες. Επίσης, κατά τη διάρκεια του
2017 θα πραγματοποιηθεί απογραφή και θα
καταρτισθεί
μητρώο
των
εν
λόγω
εγκαταστάσεων, προκειμένου να δοθεί
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των πλέον
επικίνδυνων από αυτές.

Τέλος, επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο
Ειδικός Εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου
για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την
Οικολογία και τις Μεταφορές κ. Sergei Ivanov,

ο οποίος τόνισε την επιτακτικότητα της
κατασκευής νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων
ανακύκλωσης αποβλήτων, οι οποίες θα
χρησιμοποιούν
τις
πλέον
σύγχρονες
τεχνολογίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η
κυβέρνηση πρόσφατα εξέδωσε απόφαση για
να ξεκινήσει η κατασκευή πέντε τέτοιων
εγκαταστάσεων το 2017, το Έτος του
Περιβάλλοντος. Το έργο θα υλοποιηθεί από
την εταιρεία Rostec. Οι τέσσερις μονάδες
πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή
της Μόσχας, όπου η κατάσταση είναι η πλέον
πιεστική στη Ρωσία, με τη Μόσχα να
δημιουργεί μόνη της 20 εκατομμύρια τόνους
στερεών οικιακών απορριμμάτων ετησίως, και
το πέμπτο εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στο
Ταταρστάν.
Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο για την
Στρατηγική
Ανάπτυξη
και
τα
Έργα
Προτεραιότητας
αποτελεί
συμβουλευτικό
όργανο υπό τον Ρώσο Πρόεδρο και
δημιουργήθηκε στις 30 Ιουνίου τ.έ., με σκοπό
την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των
ομοσπονδιακών αρχών, των αρχών των
ρωσικών περιφερειών και των φορέων της
τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων
οργανισμών, των επιστημονικών και άλλων
οργανώσεων για την αντιμετώπιση των
θεμάτων που σχετίζονται με την στρατηγική
ανάπτυξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την
υλοποίηση των έργων προτεραιότητας.
Συνέδριο για τον Διεθνή Εμπορικό
Διάδρομο
Βορρά-Νότου
(International
North-South Trade Corridor - INSTC)
Την
Τετάρτη
7
Δεκεμβρίου
τ.έ.
πραγματοποιήθηκε Συνέδριο σχετικά με τον
Διεθνή Εμπορικό Διάδρομο Βορρά-Νότου
(International North-South Trade Corridor INSTC), το οποίο διοργάνωσε η εδώ
Πρεσβεία της Ινδίας.
Ο INSTC αποτελεί μία πρωτοβουλία της
Ρωσίας, του Ιράν και της Ινδίας και η
Συμφωνία ίδρυσής του υπεγράφη από τα τρία
μέρη στις 12 Σεπτεμβρίου 2000 στην Αγία
Πετρούπολη. Στόχος του διαδρόμου είναι η
προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των
συνδυασμένων και πολυτροπικών μεταφορών
μεταξύ των μελών του. Ο διάδρομος συνδέει
τον Ινδικό Ωκεανό και τον Περσικό Κόλπο με
την Κασπία Θάλασσα μέσω του Ιράν και στη

συνέχεια συνδέεται με την Αγία Πετρούπολη
και τη Β. Ευρώπη μέσω της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.

Από την ημερομηνία της ίδρυσής του, ο
INSTC έχει διευρυνθεί με την προσχώρηση σε
αυτόν 10 επιπλέον μελών, ήτοι του
Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, του Καζακστάν,
της Κιργιζίας, της Λευκορωσίας, του Ομάν,
της Ουκρανίας, της Συρίας, του Τατζικιστάν,
της Τουρκίας, ενώ η Βουλγαρία συμμετέχει
από το 2006 υπό το καθεστώς του
παρατηρητή.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση
όλων των εμπλεκομένων στο μεταφορικό
έργο παραγόντων σχετικά με τον εν λόγω
διάδρομο, την πρόοδο που έχει σημειωθεί
στις διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων
χωρών
και
τις
προοπτικές
έναρξης
λειτουργίας του διαδρόμου. Από ρωσικής
πλευράς
συμμετείχε
ο
Αναπληρωτής
Υπουργός Μεταφορών κ. Alexei Tsydenov, οι
λοιπές ιδρυτικές χώρες εκπροσωπήθηκαν
από τους εδώ διαπιστευμένους Πρέσβεις
τους, όπως επίσης και το Αζερμπαϊτζάν, το
οποίο κατείχε σημαντική θέση μεταξύ των
ομιλητών, ενώ ευρεία ήταν η συμμετοχή
επιχειρήσεων από όλες τις εμπλεκόμενες
χώρες και ιδίως από την Ινδία που
αποτελούσε τον διοργανωτή του συνεδρίου.
Κατά το συνέδριο κατέστη σαφής η πολιτική
βούληση των μερών για άμεση διευθέτηση
όλων των εκκρεμοτήτων, προκειμένου να
καταστεί ο διάδρομος πλήρως λειτουργικός.
Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, το
συγκριτικό πλεονέκτημα του εν λόγω
διαδρόμου είναι σημαντικότατο σε σχέση με
τις εναλλακτικές οδούς διέλευσης των
εμπορευμάτων, καθώς μειώνει τον χρόνο
παράδοσης των προϊόντων από την Ινδία στη
Ρωσία από 40-60 ημέρες που είναι σήμερα σε

20-30. Συγκρίνοντας τη διαδρομή με αυτήν
μέσω Τουρκμενιστάν και Καζακστάν, η
μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του INSTC
υπολογίζεται ότι είναι κατά 20% φθηνότερη,
ενώ σε σχέση με την διαδρομή μέσω της
Διώρυγας του Σουέζ, ο INSTC αποδεικνύεται
κατά 2 φορές συντομότερος. Βασικός
παράγοντας που θα διευκολύνει ακόμα
περισσότερο
τις
μεταφορές
είναι
η
εξασφάλιση ότι όλες οι χώρες που διατρέχει ο
διάδρομος εφαρμόζουν τη σύμβαση περί της
διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων TIR και
τη Σύμβαση
σχετικά με τις διεθνείς
σιδηροδρομικές μεταφορές COTIF.
Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία
δοκιμαστική μεταφορά (test-run), η οποία
διεξήχθη χωρίς προβλήματα και απέδειξε
πανηγυρικά την τεράστια σημασία του
διαδρόμου για την εξοικονόμηση κόστους και
χρόνου.
Συγκεκριμένα,
η
δοκιμαστική
μεταφορά
αφορούσε
τη
μεταφορά
θερμαντήρων
πετρελαίου
από
την
Μπανγκαλόρ της Ινδίας στη Μόσχα της
Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Το
φορτίο
αναχώρησε από την Μπανγκαλόρ στις
21.09.2016 και έφθασε στη Μόσχα στις
12.10.2016, έχοντας διανύσει συνολικά 7.600
χλμ. σε διάστημα 22 ημερών. Ένα σημαντικό
θέμα που παραμένει ακόμα προς επίλυση
είναι ο αριθμός των εγγράφων (διασαφήσεων)
που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη
μεταφορά, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 5,
όσα και τα διαφορετικά μεταφορικά μέσα που
χρησιμοποιούνται, ενώ στόχος είναι να
απαιτείται μόνο ένα ενιαίο έντυπο.
Συγκρατούμε ότι οι αρμόδιοι δεν κατάφεραν
να
απαντήσουν στα
ερωτήματα
της
επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τον
χρόνο πλήρους λειτουργίας του διαδρόμου,
καθώς εκκρεμούν ακόμη η επίλυση διαφόρων
θεμάτων για την εναρμόνιση των τελωνειακών
διαδικασιών των εμπλεκομένων χωρών,
καθώς και η ανάπτυξη απαραίτητων
υποδομών, τόσο μεταφορικών (επέκταση
σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου) όσο και
λοιπών (τελωνειακών υποδομών, υποδομών
διαμονής
και
σταθμών
εξυπηρέτησης
αυτοκινητιστών).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
IMDS-2017
28.06.2017–02.07.2017
8th International Maritime
Defense Show
MIMS Automechanika Moscow
2017
21.08.2017–24.08.2017
21st international exhibition of
automotive parts, components, car
maintenance equipment and products
MOSCOW OFF-ROAD
SHOW 2017
23.08.2017–27.08.2017

INNOPROM
10.07.2017–13.07.2017
8th International Industrial
Exhibition
INTERAUTO
23.08.2017–26.08.2017
The 13th International exhibition of
automotive industry

Leather - Footwear - Fur Technology
29.08.2017–02.09.2017

International exhibition of crossovers, off- International wholesale fair "Leather road and all-terrain vehicles
Footwear - Fur - Technology" represents the
entire range of products of leather and
footwear industry
CPM. COLLECTION
PREMIERE MOSCOW 2017.
AUTUMN
30.08.2017–02.09.2017
29th International Fashion Exhibition for Men,
Women, Kids + Accessories

