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Αισιοδοξία των ξένων επιχειρήσεων για το
επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρωσία
Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη «Αξιολόγηση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη
Ρωσία από τις ξένες επιχειρήσεις» της
Ρωσικής
Ένωσης
Βιομηχάνων
και
Επιχειρηματιών (RSPP) και του της εταιρείας
δημοσίων
σχέσεων
FleishmanHillard
Vanguard (που πραγματοποιείται από το
2011), σημαντική είναι η αύξηση του
ποσοστού των ξένων επιχειρήσεων που
παρατηρούν βελτίωση του επιχειρηματικού
κλίματος στη Ρωσία, από 6% το 2015 σε 23%
το 2016.

Τα πιο σοβαρά προβλήματα που αναφέρουν
οι ξένες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού (47% το 2016, 49%
το 2015 και 27% το 2014), τα υψηλά
διοικητικά εμπόδια (47%, 41% και 27%
αντίστοιχα) και αύξηση των τιμών (45%, 55%,
55%). Σημαντικό, αλλά σχετικά μικρότερο
ρόλο διαδραματίζει η διαφθορά στην
κυβέρνηση (35%, 34% και 18%), αν και η
δυναμική
της
εμφανίζεται
μάλλον
ανησυχητική, καθώς και η ανεπαρκής
προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
των συμβατικών δικαιωμάτων (29%, 29%,
36%). Αισθητά χειρότερη είναι η αξιολόγηση

των ξένων επιχειρήσεων ως προς το επίπεδο
του αθέμιτου ανταγωνισμού ως εμπόδιο για
τις επιχειρήσεις: το 2016 ο παράγοντας αυτός
απασχολούσε το 29% των ερωτηθέντων,
έναντι 5% το 2015 και 9% το 2014.
Συνολικά, η μελέτη σημειώνει τη σημαντική
μείωση του ποσοστού των απαισιόδοξων
εκτιμήσεων των ξένων επιχειρήσεων (στο
53% το 2016, σε σύγκριση με 77% το 2015
και 82% το 2014). Σύμφωνα με τη
Διευθύνουσα Σύμβουλο της FleishmanHillard
Vanguard, κα Elena Fadeeva, το 2014, ο
αρνητικός αντίκτυπος της πολιτικής αστάθειας
εκτόξευσε τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το
επιχειρηματικό
κλίμα
στο
82%
των
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η βελτίωση της
αξιολόγησης
του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος που παρατηρείται το 2016
μπορεί
να
αποτελέσει
σημαντική
παρακαταθήκη για το 2017 και το 2018,
εφόσον η κυβέρνηση μπορέσει να αξιοποιήσει
αυτό το εκ των προτέρων θετικό κλίμα,
επιδεικνύοντας ευελιξία προσαρμογής στην
οικονομική κατάσταση και τις παγκόσμιες
προκλήσεις.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ρωσικής
Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, κ.
Alexander Shokhin, η μελέτη δείχνει ότι παρά
τις προσωρινές δυσκολίες και τα εμπόδια που
ανέκυψαν εξαιτίας οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών παραγόντων, οι ξένες επιχειρήσεις
παρέμειναν αισιόδοξες για τη ρωσική αγορά
και είναι πρόθυμες να επενδύσουν και να
συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτήν,
υπό την προϋπόθεση ότι θα επικρατήσουν
συνθήκες
σταθερότητας
και
προβλεψιμότητας.

Συμφωνία για επένδυση 100 εκ. δολ. ΗΠΑ
στη
γαλακτοκομική
βιομηχανία
της
Ρωσίας από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων
Επενδύσεων και την ισραηλινή εταιρεία
LR Group
Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων
(RDIF) και η ισραηλινή εταιρεία επενδύσεων
LR Group συμφώνησαν να προχωρήσουν
στην επένδυση 100 εκ. δολαρίων ΗΠΑ για τη
δημιουργία
γαλακτοπαραγωγών
εκμεταλλεύσεων και μονάδων επεξεργασίας
γάλακτος στη Ρωσία. Πρόκειται για την
κατασκευή
κάθετα
ολοκληρωμένων
γαλακτοκομικών
clusters,
δυναμικότητας
5.000-10.000 κεφαλιών γαλακτοπαραγωγών
ζώων, μαζί με εγκαταστάσεις σίτισης των
ζώων και μονάδων μεταποίησης.

γαλακτοκομικών προϊόντων. Το 2016, το
κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας μαζί με
τον ταϊλανδέζικο όμιλο CP Group και την
κινεζική Banner Dairy ανακοίνωσαν την
επένδυση ύψους 1 δισ. δολ. ΗΠΑ για την
κατασκευή
μίας
μονάδας
παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή
Ryazan, παραγωγικής ικανότητας 400.000
τόνων τελικών προϊόντων ετησίως. Ο
ισραηλινός όμιλος, επιπλέον, εμπλέκεται στην
κατασκευή
ενός
γαλακτοκομικού
συγκροτήματος για 2.400 κεφάλια στην
Τσετσενία μαζί με την εταιρεία "Leader-R".
Σημειώνουμε ότι κατά την επίσκεψη του
Ισραηλινού
Πρωθυπουργού
Βενιαμίν
Νετανιάχου στη Μόσχα στις 9 Μαρτίου τ.έ., η
συνεργασία των δύο χωρών στον αγροτικό
τομέα τέθηκε ως προτεραιότητα.
Προσπάθεια
μείωσης
των
τιμών
προμηθευτών από μεγάλες αλυσίδες
λιανικού εμπορίου

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας LR Group, κ. Ami Lustig, η
ισραηλινή εταιρεία, εκτός από την παροχή
κεφαλαίων, θα παρέχει και τεχνολογία
παραγωγής, ενώ θα συμμετέχει και στη
διοίκηση των νέων μονάδων. Από την πλευρά
του, το RDIF ανέφερε ότι το ποσό αυτό
αντιστοιχεί στην πρώτη φάση των κοινών
επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν, στο
πλαίσιο των οποίων τα πρώτα περιφερειακά
έργα έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζονται.
Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της
Εθνικής Ένωσης Παραγωγών Γάλακτος
(Soyuzmoloko), κ. Artem Belov, εκτιμάται ότι
ένα συγκρότημα 5.000 - 10.000 κεφαλιών
μπορεί να παράγει περίπου 50-90 χιλιάδες
τόνους νωπού γάλακτος ετησίως. Η
επεξεργασία ενός τέτοιου όγκου πρώτων
υλών, είναι δυνατόν να παράγει περίπου
35.000-70.000 τόνους πλήρους γάλακτος ή
5.000-10.000 τόνους ημίσκληρα τυριά.
Ο όμιλος LR Group δεν είναι ο πρώτος
επενδυτής
στη
ρωσική
βιομηχανία

Η
ενδυνάμωση
του
ρουβλίου
που
καταγράφεται το τελευταίο διάστημα έχει
οδηγήσει τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού
εμπορίου της χώρας να στραφούν προς τους
προμηθευτές τους ζητώντας τους τη μείωση
των τιμών που προσφέρουν.
Πρώτος ο όμιλος εταιρειών X5 Retail Group,
που κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά
λιανικού εμπορίου της Ρωσίας και στον οποίο
ανήκουν
τα
δίκτυα
καταστημάτων
“Pyaterochka”, “Perekrestok” και “Carousel”,
με επιστολή του προς τους προμηθευτές του
στις αρχές του μήνα, ζήτησε τη μείωση των
τιμών τους κατά 10%, λόγω της πρόσφατης
ενίσχυσης του ρουβλίου κατά περίπου 10%
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και κατά 12% έναντι
του ευρώ. Μάλιστα, ο όμιλος θέτει προθεσμία
στους προμηθευτές του να προβούν στις
σχετικές μειώσεις έως τις 15 Μαρτίου τ.έ., ενώ
για όσους δεν ανταποκριθούν σε αυτό το
αίτημα,
ο
όμιλος
επιφυλάσσεται
να
αναθεωρήσει τους όρους της συνεργασίας.

Το παράδειγμα του X5 Retail Group
ακολούθησαν και άλλες αλυσίδες λιανικού
εμπορίου της χώρας. Οι αλυσίδες “Lenta” και
“Verny” απέστειλαν και αυτές επιστολές προς
τους προμηθευτές τους την περασμένη
εβδομάδα, ζητώντας τους να προβούν σε
μείωση των τιμών τους.
Στην επιστολή της η αλυσίδα “Verny”
υπενθύμιζε στους προμηθευτές της τη
σημαντική ανατίμηση του ρουβλίου και
δήλωνε ότι αναμένει από αυτούς να προβούν
σε ανάλογη μείωση των τιμών τους (5-10%)
μέχρι τις 15 Μαρτίου τ.έ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της
αλυσίδας, κ. Oleg Vysotsky, όταν το ρούβλι
είχε χάσει την αξία του και είχε φθάσει ένα
δολάριο να αντιστοιχεί σε 70-80 ρούβλια, η
εταιρεία είχε γίνει αποδέκτης πολλών
αιτημάτων από τους προμηθευτές της για την
αύξηση των τιμών που αγόραζε τα προϊόντα
από αυτούς. Ως εκ τούτου, τώρα που το
ρούβλι ανέκτησε μεγάλο μέρος των απωλειών
του, είναι λογικό να επανέλθουν οι τιμές στα
προηγούμενα επίπεδα.
Από την πλευρά της, η αλυσίδα λιανικού
εμπορίου “Lenta” στην επιστολή της τόνιζε ότι
η μείωση των τιμών των προμηθευτών θα
οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές πώλησης των
προϊόντων, στη διατήρηση της πελατειακής
βάσης και στην προσέλκυση νέων πελατών.
Δεδομένης της σημαντικής μείωσης της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, οι
εταιρείες καλούνται να λάβουν δύσκολες
αποφάσεις, εξηγούσε η εταιρεία στην
επιστολή της.

Η μείωση των τιμών αναμένεται να είναι
μεγαλύτερη για εκείνες τις κατηγορίες
προϊόντων, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από την πορεία του νομίσματος.
Ωστόσο, ορισμένοι προμηθευτές σημειώνουν
ότι παρά την ανατίμηση του ρουβλίου, οι τιμές
στις οποίες προμηθεύονται οι ίδιοι πρώτες
ύλες για την παραγωγή τους δεν έχουν
προσαρμοστεί ανάλογα, ακόμα και αν
πρόκειται για εισαγόμενες πρώτες ύλες.
Ταυτόχρονα, το μεταφορικό κόστος και το
κόστος
των
logistics
έχει
αυξηθεί,
περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητά τους
να μειώσουν τις τιμές τους.
Ωστόσο, δεν εφαρμόζουν όλες οι αλυσίδες
λιανικού εμπορίου αυτή την πρακτική
επαναδιαπραγμάτευσης των τιμών των
προμηθευτών. Εταιρείες όπως οι “Dixie”,
“Metro Cash & Carry” και “Azbuka Vkusa”
δηλώνουν
ότι
προτιμούν
να
διαπραγματεύονται χωριστά τους όρους
συνεργασίας
με
καθέναν
από
τους
προμηθευτές τους. Εξάλλου, η υιοθέτηση
κοινής πρακτικής από όλες τις αλυσίδες
λιανικού εμπορίου για άσκηση πίεσης προς
τους προμηθευτές, θα μπορούσε να
προκαλέσει
την
αντίδραση
της
Ομοσπονδιακής
Αντιμονοπωλιακής
Υπηρεσίας.
Σημαντική αύξηση των προκρατήσεων
τουριστικών πακέτων στο εξωτερικό
Η πώληση τουριστικών πακέτων προς
καλοκαιρινούς προορισμούς παρουσίασε
αξιοσημείωτη άνοδο σύμφωνα με τις ενδείξεις
του πρώτου διμήνου του 2017. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών
Πρακτορείων, αύξηση των κρατήσεων έχει
σημειωθεί προς προορισμούς όπως η
Τουρκία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ελλάδα
και η Ισπανία από 1,5 έως και 4 φορές σε
σύγκριση με τα δεδομένα του 2016.

Πιο έντονη αύξηση παρατηρείται στα
τουριστικά πακέτα προς την Τουρκία, ο
αριθμός πωλήσεων των οποίων είναι
εφάμιλλος του έτους 2014, έχουν δηλαδή
προσεγγίσει τα επίπεδα που ίσχυαν πριν την
διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Η
Τουρκία δε ως προορισμός φαίνεται να
συγκεντρώνει το 50% των οργανωμένων
τουριστικών ταξιδιών και σύμφωνα με την
πρόγνωση του Σεργκέι Τόπλιν, Διευθυντή
Πωλήσεων του πρακτορείου “Intourist”, ο
αριθμός των Ρώσων τουριστών που θα
επισκεφτούν την Τουρκία στα πλαίσια
οργανωμένου ταξιδιού αναμένεται να ανέλθει
στα 2,5-3 εκατομμύρια.
Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του
Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, κα
Μάγια Λομίτζε, εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η τάση
που ήδη σημειώθηκε στη ζήτηση κρατήσεων,
οι πωλήσεις πρόκειται να επιστρέψουν στα
επίπεδα
του
2014
για
όλες
τις
προαναφερθείσες χώρες. Ο αντιπρόσωπος
της ταξιδιωτικής εταιρείας “OnlineTours”,
Ίγκορ Μπλινόβ, ανέφερε άνοδο στις πωλήσεις
πακέτων προς Ελλάδα και Κύπρο κατά 2,5
φορές.
Το ενθουσιώδες κύμα κρατήσεων που
καταγράφεται αποδίδεται στην σημαντική
άνοδο της ισοτιμίας του ρωσικού νομίσματος,
σύμφωνα με την άποψη του επικεφαλής
αναλυτή της Promsvyazbank, κ. Ίγκορ
Νουζντιν. Επίσης, η έναρξη των πωλήσεων
της περιόδου «έγκαιρης κράτησης» (early
booking) σημειώθηκε πιο νωρίς από
συνήθως. Ο κος Νουζντίν προειδοποιεί ότι τα
πρόσφατα
στοιχεία
οφείλουν
να
αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη λόγω του ότι
φέρουν την ένδειξη αισιόδοξου ενθουσιασμού
που προκάλεσε η συνεχόμενη άνοδος του
ρουβλίου κατά τους δύο πρώτους μήνες του
2017. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τελικός
απολογισμός πρόκειται να σημειώσει μια
άνοδο που δεν θα ξεπερνά το 20-30% σε
σύγκριση με το 2016.
Επιβράδυνση του ρυθμού πτώχευσης των
ρωσικών εταιρειών
Σύμφωνα
με
μελέτη
του
Κέντρου
Μακροοικονομικής
Ανάλυσης
και
Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων, στο τέλος
του 2016, ο αριθμός πτωχεύσεων ρωσικών

νομικών προσώπων μειώθηκε σχεδόν κατά
3%, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά
υψηλότερος από τα προ κρίσης επίπεδα του
2013 κατά 15%.

Παρά τη συνολική μείωση του αριθμού των
πτωχεύσεων, η συχνότητά τους κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκε κατά 1%
σε ετήσια βάση και κατά 15% σε σχέση με το
τέταρτο τρίμηνο του 2013. Έτσι, τον Ιανουάριο
του 2017, για 20ο συνεχή μήνα, περίπου
1.000-1.050 επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση.
Σύμφωνα με τους αναλυτές του Κέντρου
Μακροοικονομικής
Ανάλυσης
και
Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων, ως κύριοι
λόγοι για την αύξηση των πτωχεύσεων κατά
το τέλος του 2016 αναφέρονται η παύση της
μείωσης των επιτοκίων, η αύξηση των
καθυστερούμενων δανείων, η στασιμότητα
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και η
παρατεταμένη
περίοδος
πτώσης
του
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του
πληθυσμού, που ήδη μετρά το ένατο
συνεχόμενο τρίμηνο.
Όσον αφορά στους τομείς που παρατηρείται η
μεγαλύτερη επιδείνωση των πτωχεύσεων, οι
κλάδοι των κατασκευών, των εμπορικών
υπηρεσιών, της μηχανολογίας και της
μεταλλουργίας εμφανίζονται να έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση. Αντίθετα, η πιο
αξιοσημείωτη πτώση του αριθμού των
πτωχεύσεων μέχρι το τέλος του 2016
σημειώθηκε στον κλάδο της ηλεκτρικής
ενέργειας (μείωση κατά 21%), στον τομέα της
γεωργίας και της δασοκομίας (πτώση 17,5%)
και στην παραγωγή τροφίμων (πτώση κατά
8,3%). Λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα,
τον Ιανουάριο του 2017, η κατάσταση στον
τομέα της ενέργειας είχε επανέλθει στο προ
κρίσης επίπεδο, ενώ στη γεωργία και την
παραγωγή τροφίμων ο αριθμός των
πτωχεύσεων κατέγραψε νέο χαμηλό ρεκόρ

από το 2013, 52 και
πτωχεύσεων αντίστοιχα.
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Σημάδια επιβράδυνσης της ύφεσης του
κατασκευαστικού τομέα στη Ρωσία
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017
σημειώθηκαν θετικές τάσεις μεταξύ των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με τον
αριθμό αυτών που καταγράφουν αύξηση του
όγκου των εργασιών και βελτίωση των
οικονομικών συνθηκών τους να αυξάνεται. Η
βελτιωμένη αυτή εικόνα, ωστόσο, δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως
ανάκαμψη της ανάπτυξης του κλάδου, αλλά
μάλλον ως επιβράδυνση της ύφεσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Κέντρου για
την έρευνα της αγοράς, Ινστιτούτο Στατιστικής
Μελετών και Οικονομίας της Γνώσης της
Ανώτατης Σχολής Οικονομικών (Higher
School of Economics), οι οποίοι ανέλυσαν τα
αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε
η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία
Rosstat, η κατασκευαστική βιομηχανία
παραμένει σε υποτονική κατάσταση χωρίς
εμφανή σημάδια εξόδου από την ύφεση στο
εγγύς μέλλον.
Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στον
κατασκευαστικό τομέα
εξακολουθεί να
εμφανίζει αρνητική τιμή στο επίπεδο του 16%
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ωστόσο, οι
βασικοί δείκτες απόδοσης ήδη εμφανίζονται
ελαφρώς βελτιωμένοι σε σχέση με το τέταρτο
τρίμηνο του 2016.
Μεταξύ των θετικών τάσεων σημειώνεται η
αύξηση των παραγγελιών που δέχονται οι
κατασκευαστικές εταιρείες. Επιπλέον, κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2017, το 21% των
επιχειρήσεων ανέφεραν αύξηση του όγκου
των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης

σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016, το
29% κατέγραψε μείωση και περίπου το 50%
των επιχειρήσεων ανέφερε ότι ο όγκο
εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 73% των
επιχειρήσεων του κλάδου αναφέρει ότι το
κόστος των οικοδομικών υλικών συνεχίζει να
αυξάνεται, αν και ο ρυθμός της αύξηση
επιβραδύνθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το
τέταρτο τρίμηνο του 2016. Ωστόσο, για πρώτη
φορά μετά από πολύ καιρό, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που ανέφεραν μείωση των
κερδών (24%) υπερέβη το ποσοστό εκείνων
που καταγράφουν αύξηση (20%).
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου,
Georgi Ostapkovich, αυτή τη στιγμή το 1012% των κατασκευαστικών εταιρειών που
υπάρχουν στην κατασκευαστική αγορά και οι
οποίες κατέγραψαν τριμηνιαία αύξηση του
όγκου εργασιών τους και ανάπτυξη των ίδιων
οικονομικών πόρων, κατά κανόνα, δεν
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση
νέων παραγγελιών σε ομοσπονδιακό ή
περιφερειακό επίπεδο. Αντίθετα, περίπου το
18-20% των κατασκευαστικών εταιρειών
καταγράφουν
συνεχή
επιδείνωση
της
οικονομικής τους κατάστασης και μείωση του
όγκου εργασιών τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι
εταιρείες αυτές δεν αφήνουν τον κλάδο να
εξέλθει της ύφεσης και να επανέλθει σε
αναπτυξιακή τροχιά.
Η Τράπεζα της Ρωσίας ανοίγει το πρώτο
Γραφείο Αντιπροσωπείας στο εξωτερικό
Στην
ίδρυση
του
πρώτου
Γραφείου
Αντιπροσωπείας
στο
εξωτερικό
και
συγκεκριμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας, προέβη η Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας, τα εγκαίνια του οποίου έλαβαν χώρα
στο Πεκίνο στις 16 Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της
Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, οι ρωσοκινεζικές σχέσεις έχουν φθάσει σε επίπεδο
στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Το 2016
αποτέλεσε μία κρίσιμη χρονιά για τις σχέσεις
μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών
αρχών των δύο χωρών, καθώς υπεγράφησαν
μνημόνια κατανόησης σχετικά με την
καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
καθώς και για τη δημιουργία ενός κέντρου στη
Ρωσία για τους διακανονισμούς σε γουάν. Το
κέντρο άρχισε να λειτουργεί στη Μόσχα στις
22 Μαρτίου τ.έ.. Ένα άλλο μνημόνιο
συνεργασίας υπεγράφη από την Τράπεζα της
Ρωσίας και τη Ρυθμιστική Επιτροπή
Securities της Κίνας. Επιπλέον , σε εξέλιξη
βρίσκονται οι εργασίες για την εφαρμογή του
ασφαλιστικού προγράμματος συνεργασίας για
τα έτη 2016-2018.
Το Γραφείο Αντιπροσωπείας θα αποτελέσει το
front office για την αλληλεπίδραση μεταξύ των
δύο
ρυθμιστών,
θα
διευκολύνει
την
αποτελεσματικότερη ενίσχυση της εταιρικής
σχέσης, θα προωθήσει την υλοποίηση κοινών
σχεδίων, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη
συνεργασία,
και
θα
βοηθήσει
να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν.
Επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας
τέθηκε ο οικονομολόγος Vladimir Danilov.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
ADVANCED AUTOMATION
INTEGRATED SYSTEMS 2017
TECHNOLOGIES. PTA 2017
31.10.2017–02.11.2017
31.10.2017–02.10.2017
№1 show in Russia and CIS
17th Specialized Exhibition for Equipment and countries for professional AV and electronic
Technologies for Process Automation and systems integration
Embedded Control Systems
HI-TECH BUILDING 2017
CRYOGEN-EXPO 2017
31.10.2017–02.11.2017
31.10.2017–02.11.2017
16th
International
Specialized
16th International Exhibition & Forum
Exhibition
ChipEXPO 2017
AUTOCOMPLEX 2017
01.11.2017–03.11.2017
31.10.2017–02.11.2017
24th International Trade Fair for
Exhibition for Electronic Components
Filling
Stations
and Equipment, Car Equipment
and Modules
and Maintenance, Garage and Parking
INTERLIGHT MOSCOW POWERED
MITEX 2017
BY LIGHT+BUILDING-2017
07.11.2017–10.11.2017
07.11.2017–10.11.2017
Moscow International Trade Fair of Tools,
International Trade Fair for Decorative and
Equipment and Technology
Technical Lighting, Electrical Engineering, Home
and Building Automation
CLEANEXPO MOSCOW
WOODEX MOSCOW
13.11.2017–15.11.2017
14.11.2017–17.11.2017
19th
International
exhibition
of 15th International exhibition of logging
equipment and materials for professional machines, equipment and technologies for
cleaning, sanitary, hygiene, dry-cleaning and production of woodworking and furniture
laundry
PETERFOOD 2017
METAL-EXPO 2017
15.11.2017–17.11.2017
14.11.2017–17.11.2017
th
26
International
Food
Exhibition
23th International Industrial Exhibition
MEBEL 2017
CONSUMEXPO 2017
20.11.2017–24.11.2017
20.11.2017–24.11.2017
29th International Exhibition for
33rd International Exhibition for
Furniture, Fittings and Upholstery
Consumer Goods
PHARMTECH & INGREDIENTS
SmartFarm 2017
21.11.2017–24.11.2017
29.11.2017–30.11.2017
19th International exhibition of 2nd Exhibition of equipment, feed and veterinary
equipment, raw materials and ingredients for products for animal and poultry farming
pharmaceutical production
INNOSKLAD 2017
CEMENT. CONCRETE. DRY
MIXTURES 2017
29.11.2017–01.12.2017
29.11.2017–01.12.2017
4th International Exhibition for
intralogistics
Professional Construction Exhibition
TRANSBALTIC 2017
29.11.2017–01.12.2017
3rd International exhibition of transport, logistics and customs services, technical
equipment and warehouse technologies

