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Ελλάδας-Ρωσίας

α΄

98%) και των χρωμάτων και βερνικιών
(μερίδιο 2016: 4,6%, μείωση 45%).

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το α΄
τρίμηνο του 2017, οι ελληνικές εξαγωγές προς
τη Ρωσία σημείωσαν σημαντική πτώση της
τάξης του 35% και διαμορφώθηκαν σε 21,8
εκ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισαγωγές από τη
Ρωσία πέρασαν σε θετικό έδαφος, μετά από
τη συνεχή επιβράδυνση που παρουσίαζαν για
σειρά ετών, καταγράφοντας αύξηση κατά
15,6% και φθάνοντας τα 633 εκ. ευρώ. Ο
όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών
αυξήθηκε κατά 12,7% και ανήλθε σε 654,8 εκ.
ευρώ.

Από την πλευρά των εισαγωγών, η αύξηση
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση
των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου (λάδια
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά)
κατά 40%, τα οποία κατά το α΄ τρίμηνο του
2017 αντιστοιχούσαν στο 70% των συνολικών
εισαγωγών από τη Ρωσία.
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Η σημαντική αυτή μείωση των ελληνικών
εξαγωγών
οφείλεται
στη
μείωση
συγκεκριμένων προϊόντων που κατείχαν
σημαντικά μερίδια κατά το α΄ τρίμηνο του
2016, ήτοι των ακατέργαστων καπνών που
αποτελούσαν το 14% επί των συνολικών
ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία το α΄
τρίμηνο 2016 (μείωση 73%), των φύλλων
αλουμινίου (μερίδιο 2016: 6%, μείωση 50%),
των αεραντλιών (μερίδιο 2016: 5%, μείωση

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών
ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο
11,4% επί των συνολικών εξαγωγών,
σημειώνοντας αύξηση 36% σε σχέση με το α΄
τρίμηνο 2016. Ακολουθούν τα ενδύματα και
εξαρτήματα της ένδυσης από γούνα με
μερίδιο 9,5%, οι σωλήνες από χαλκό με
μερίδιο 8,8% και οι οποίοι καταγράφουν
σημαντική αύξηση της τάξης του 78,4%, τα
ακατέργαστα καπνά με μερίδιο 5,9% και
σημαντική πτώση της τάξης του 72,5%, τα
φύλλα και ταινίες από αργίλιο με μερίδιο
4,7%.
Από την πλευρά των εισαγωγών από τη
Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά, με μερίδιο 70,3% επί του συνόλου,
και ακολουθούν το φυσικό αέριο με 13,9%, το
αργίλιο, σε ακατέργαστη μορφή, με μερίδιο
8,5% και ο χαλκός σε ακατέργαστη μορφή με
2,4%.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας, καθώς και
τα πρώτα 15 εξαγόμενα και εισαγόμενα
προϊόντα μπορούν να αντληθούν εδώ.

Εξέλιξη ρωσικού ΑΕΠ κατά το α΄ τρίμηνο
2017 και προβλέψεις για την περαιτέρω
πορεία της ρωσικής οικονομίας
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της
Ομοσπονδιακής
Στατιστικής
Υπηρεσίας
Rosstat, οι οποίες ανακοινώθηκαν στις
17.05.2017,
το
ΑΕΠ
της
Ρωσικής
Ομοσπονδίας κατά το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους αυξήθηκε με ρυθμό 0,5%.
Σημειώνουμε ότι η επίδοση αυτή είναι
βελτιωμένη σε σχέση με την πρόβλεψη της
Κεντρικής Τράπεζας της χώρας που
τοποθετούσε την ανάπτυξη του α΄ τριμήνου
μεταξύ 0,2-0,4%.

2% το 2017), οι οποίες αναμένεται να
τονώσουν τη βιομηχανική παραγωγή. Οι
αναλυτές επίσης συμφωνούν ότι η πορεία των
ανωτέρω δεικτών πρόκειται να παραμείνει σε
αυτά τα επίπεδα κατά τα επόμενα πέντε
χρόνια και προσθέτουν ότι κατά την περίοδο
αυτή η ρωσική οικονομία δεν θα καταφέρει να
φθάσει
τον
παγκόσμιο
μέσο
ρυθμό
ανάπτυξης.
Οι βασικοί κίνδυνοι που απειλούν την
ανάπτυξη
της
ρωσικής
οικονομίας
περιλαμβάνουν την τιμή του πετρελαίου, την
έλλειψη μεταρρυθμίσεων που δύνανται να
επηρεάσουν το επιχειρηματικό κλίμα, τις
γεωπολιτικές εντάσεις και την ενδεχόμενη
παράταση των κυρώσεων.
Άρση
ενδεχομένου
αναστολής
ναυλωμένων πτήσεων από Ρωσία προς
Τουρκία

Όσον αφορά την περαιτέρω πορεία της
ρωσικής οικονομίας, σύμφωνα με τα
συμπεράσματα των οικονομολόγων της
FocusEconomics, τα οποία βασίζονται στις
εκτιμήσεις
των
38
μεγαλύτερων
χρηματοπιστωτικών
και
ερευνητικών
ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων ο ρωσικός
οίκος αξιολόγησης ACRA, το Ινστιτούτο
Οικονομικής Πολιτικής Gaidar, η Oxford
Economics, η Capital Economics, η Sberbank
και η VTB Capital, οι προγνώσεις δεν έχουν
αλλάξει και τοποθετούνται τους τελευταίους
έξι μήνες σταθερά στο 1,3% για το 2017 και
1,7% για το 2018. Παρόμοια είναι και η
επικαιροποιημένη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την
Ανάπτυξη (EBRD), η οποία τοποθετεί τον
ρυθμό ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας στο
1,2% για το 2017 και στο 1,4% για το 2018.
Η μόνη παράμετρος που έχει μεταβληθεί
αφορά την μέγιστη τιμή της πρόγνωσης για
την ανάπτυξη, η οποία οι ειδικοί θεωρούν ότι
θα φθάσει το 2% αντί για 2,5% όπου την
τοποθετούσαν προηγούμενες εκτιμήσεις.
Ως πηγές της ανάπτυξης αναφέρονται η
ανάκαμψη της καταναλωτικής ζήτησης (που
προβλέπεται στο 1,7% για το 2017) αλλά και
των επενδύσεων (με προβλεπόμενη αύξηση

Σε συνέχεια της συνάντησης των ηγετών της
Ρωσίας και Τουρκίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Σότσι στα τέλη
Απριλίου, η οποία κατέληξε στην εύρεση
κοινού τόπου σε πολλά θέματα μεταξύ των
δύο χωρών, εστάλη νέο τηλεγράφημα στις
ρωσικές
αεροπορικές
εταιρείες
που
ενημέρωνε ότι το ενδεχόμενο απαγόρευσης
ναυλωμένων πτήσεων (charter) προς την
Τουρκία (το οποίο είχε τεθεί από την
Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία
Πολιτικής
Αεροπορίας Rosaviatsia στις 11 Απρίλιου
2017) συνεχίζει να υφίσταται πλέον μόνο για
το αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Αυτή η κίνηση περιορίζει μεν το εύρος μιας
ενδεχόμενης απαγόρευσης, τηρώντας την
υπόσχεση των ρωσικών αρχών, στην πράξη
όμως δεν διαφέρει και πολύ από την πλήρη
γεωγραφική
απαγόρευση
εφόσον
το
αεροδρόμιο της Αττάλειας δέχεται έως και το
80% των Ρώσων ταξιδιωτών που έχουν
αγοράσει οργανωμένα πακέτα διακοπών.

Η Τουρκία αποτελεί την πρώτη τουριστική
επιλογή των Ρώσων που ταξιδεύουν
οργανωμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων της
Ρωσίας ΑΤΟR, η Τουρκία συγκεντρώνει το
30-50% της ζήτησης ως προορισμός
καλοκαιρινών διακοπών. Υπολογίζεται ότι για
την φετινή καλοκαιρινή περίοδο έχουν ήδη
πωληθεί 1 εκ. οργανωμένα ταξίδια προς την
Τουρκία. Η νέα ανακοίνωση, ωστόσο, δεν
φάνηκε να προβληματίζει ιδιαίτερα τις
αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είχαν ήδη
από τον Απρίλιο, υποβάλει αιτήσεις για τη
διενέργεια τακτικών πτήσεων προς την
Τουρκία.
Σύμφωνα
με
τα
λεγόμενα
τουριστικών πρακτόρων, η ανακοίνωση του
Απριλίου οδήγησε σε σημαντική πτώση της
ζήτησης για τουρκικούς προορισμούς για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο, μετά την
πάροδο δύο περίπου εβδομάδων, τα επίπεδα
της ζήτησης επανήλθαν στα αρχικά δεδομένα.
Κατάργηση έκπτωσης επί Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης σε εισαγόμενους οίνους
ΠΟΠ και ΠΓΕ
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας
ενέκρινε στις 5 Μαΐου 2017 Διάταγμα, το
οποίο καταργεί, αποκλειστικώς για τους
οίνους αλλοδαπής προέλευσης, την έκπτωση
που είχε εφαρμοστεί από 01.01.2016 επί του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους οίνους
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ). Η έκπτωση θα συνεχίσει να
ισχύει μόνο για τους προστατευόμενους
οίνους ρωσικής παραγωγής.

Έτσι, οι εισαγωγείς οίνου ΠΟΠ και ΠΓΕ
οφείλουν στο εξής να καταβάλλουν το πλήρες
ποσό του ΕΦΚ, το οποίο για το 2017
ανέρχεται σε 18 ρούβλια ανά λίτρο για τους μη
αφρώδεις οίνους και σε 36 ρούβλια ανά λίτρο

για τους αφρώδεις. Αντίθετα, η μειωμένη τιμή
ΕΦΚ για τους προστατευόμενους οίνους
ανέρχεται κατά το τρέχον έτος σε 5 και 14
ρούβλια ανά λίτρο για τους μη αφρώδεις και
αφρώδεις οίνους αντίστοιχα.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία μεταξύ των
εισαγωγέων προκαλεί το γεγονός ότι
ενδέχεται η απόφαση αυτή να έχει
αναδρομική ισχύ που θα καλύπτει το χρονικό
διάστημα
από
1
Ιανουαρίου
2016.
Σημειώνεται ότι η μειωμένη τιμή του φόρου
για τους προστατευόμενους οίνους πέρυσι
ανερχόταν σε 5 ρούβλια ανά λίτρο για τους μη
αφρώδεις και στα 13 ρούβλια ανά λίτρο για
τους αφρώδεις. Οι μη προστατευόμενες
ετικέτες φορολογούνταν στην τιμή των 9 και
26 ρουβλιών ανά λίτρο για τον μη-αφρώδη και
αφρώδη οίνο αντίστοιχα.
Σύμφωνα
με
το
ρωσικό
Υπουργείο
Οικονομικών, το Διάταγμα αυτό ήταν
απαραίτητο προκειμένου να ερμηνευθεί ορθά
η ρωσική νομοθεσία, η οποία ορίζει ρητά ότι
οι
οίνοι
προστατευόμενης
ονομασίας
προέλευσης
και
προστατευόμενης
γεωγραφικής ένδειξης αφορούν αποκλειστικά
τους εγχώρια παραγόμενους οίνους.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάργηση της
έκπτωσης
επί
του
ειδικού
φόρου
κατανάλωσης πρόκειται να προκαλέσει
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τιμή πώλησης
των σχετικά οικονομικών κρασιών, με κόστος
έως 500 ρούβλια ανά φιάλη, οι τιμές των
οποίων αναμένεται να αυξηθούν κατά 5-10%.
Ωστόσο, έντονοι φόβοι εκφράζονται για τη
βιωσιμότητα
ορισμένων
εισαγωγικών
εταιρειών στην περίπτωση που κληθούν να
καταβάλουν αναδρομικά τους φόρους και για
το 2016. Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικοί του
κλάδου εκτιμούν ότι πολλές επιχειρήσεις
μπορεί να καταλήξουν ακόμα και σε

πτώχευση,
οδηγώντας
συγκέντρωση της αγοράς.

σε

περαιτέρω

Αύξηση του αριθμού πτωχεύσεων
επιχειρήσεων στη Ρωσία
Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου για την
Μακροοικονομική
Ανάλυση
και
τις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις της Ρωσίας, ο
αριθμός των πτωχεύσεων ρωσικών εταιρειών
αυξήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017
κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο και κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 να
καταγράφονται στις περιφέρειες του Tambov,
του Volgograd και του Vologda.
Παρά τα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης
που εμφανίστηκαν στα τέλη του 2016 - αρχές
του 2017, οι κύριοι λόγοι πίσω από την
αύξηση αυτή των πτωχεύσεων των ρωσικών
εταιρειών παραμένουν οι αρκετά αυστηρές
πιστωτικές συνθήκες, η σχετικά χαμηλή
κερδοφορία, η συνεχιζόμενη πτώση των
πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών
και η αργή ανάκαμψη της ζήτησης για
επενδυτικά αγαθά.
Αποτελέσματα
ετήσιας
έρευνας
Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων
"Στρατηγικές και Προοπτικές για τις
Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις στη Ρωσία"

Ο αριθμός των πτωχεύσεων κατά το πρώτο
τρίμηνο κινήθηκε μεταξύ των 1.000-1.500
επιχειρήσεων ανά μήνα. Ο ρυθμός αυτός είναι
παρόμοιος με το μέσο επίπεδο των
τελευταίων δύο ετών, αλλά είναι κατά 15%
υψηλότερος από το επίπεδο πριν την έναρξη
της κρίσης το 2013 και κατά 8% υψηλότερο
από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, οπότε η
κρίση είχε ήδη ξεκινήσει.
Σύμφωνα με τη μελέτη, υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση στον αριθμό των πτωχεύσεων
μεταξύ των κλάδων της οικονομίας. Οι
περισσότερες πτωχεύσεις εταιρειών, σε
απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκαν στον κλάδο
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των
κατασκευών και της παροχής εμπορικών
υπηρεσιών. Ταχύτερα σε σχέση με το
περασμένο έτος αυξήθηκε ο αριθμός των
πτωχεύσεων
εταιρειών
στον
χρηματοοικονομικό τομέα (16,4%), στις
κατασκευές (12,4%), στο εμπόριο (10,4%).
Αντίθετα, την μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό
των πτωχεύσεων σε σχέση με το πρώτο
τρίμηνο του 2016 εμφάνισε ο κλάδος της
παραγωγής τροφίμων (κατά 40,4%), της
γεωργίας και δασοκομίας (κατά 28,8%), της
παραγωγής
μεταλλουργικών
προϊόντων
(18,4%) και της ενέργειας (κατά 14,4%).
Διαφοροποιήσεις υφίστανται και μεταξύ των
περιφερειών, με τις περισσότερες πτωχεύσεις

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων
(Association of European Businesses – AEB)
της Ρωσίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
ετήσιας έρευνας που διεξάγει σχετικά με τις
στρατηγικές
και
προοπτικές
για
τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Ρωσία, υπό τη
μορφή ερωτηματολογίων που αποστέλλονται
στις
εδώ
εγκατεστημένες
ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.

Η έρευνα, που διεξήχθη για δέκατη φορά, σε
συνεργασία και με το Διεθνές Ινστιτούτο
Μάρκετινγκ και Κοινωνικών Ερευνών της
Ρωσίας GfK Rus, αποτελεί μια πολύτιμη πηγή
πληροφοριών που παρέχει μία γενική εικόνα
της ελκυστικότητας του ρωσικού επενδυτικού
περιβάλλοντος και υπογραμμίζει τις βασικές
προκλήσεις
που
αντιμετωπίζουν
οι
ευρωπαϊκές
εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και τις
στρατηγικές που αυτές υιοθετούν. Επιπλέον,
η ομοιομορφία της έρευνας επιτρέπει την
ανάλυση και σύγκριση των στοιχείων σε
ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι
κυριότεροι λόγοι για την είσοδο στη ρωσική
αγορά εξακολουθούν να είναι οι σημαντικές
δυνατότητες και το μεγάλο μέγεθος της
αγοράς, καθώς και η θετική δυναμική της
αγοράς (100%, 99% και 94% αντίστοιχα).
Επιπλέον,
η
έρευνα
έδειξε
ότι
οι
μακροοικονομικές προβλέψεις για τη Ρωσία
είναι θετικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σχέση
με πέρυσι, το ποσοστό των εταιρειών που
δήλωσαν ότι η συνολική κατάσταση της
οικονομίας έχει βελτιωθεί, σε σχέση με τις
προσδοκίες, έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2017
σημειώθηκε σημαντική αύξηση (42%) στον
αριθμό των επιχειρήσεων που αναμένουν
αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με πέρυσι
(23% το 2016). Όσον αφορά τα επόμενα 2
έως 3 χρόνια, το 43% των ερωτηθέντων
αναμένει αύξηση των επενδύσεων στον τομέα
που τον αφορά (43%) και στη Ρωσία
γενικότερα (51%), που είναι σημαντικά
υψηλότερο από πέρυσι (19% και 35%
αντίστοιχα). Ο αριθμός των εταιρειών που
αναμένουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους
και αύξηση του κέρδους τους παρέμεινε στο
ίδιο επίπεδο, ήτοι στο 75% και 53%
αντίστοιχα.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες αναμένουν ότι η
ρωσική
οικονομία
θα
αναπτυχθεί
βραχυπρόθεσμα (57%) και μεσοπρόθεσμα
(75%). Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά
υψηλότερα από πέρυσι (8% και 53%
αντίστοιχα). Ταυτόχρονα, οι μακροπρόθεσμες
οικονομικές προοπτικές παραμένουν επίσης
σε υψηλό επίπεδο με το 82% των εταιρειών
να εμφανίζεται πεπεισμένο ότι η ρωσική
οικονομία θα αναπτυχθεί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι
κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν
δυσμενώς τη ρωσική οικονομία είναι οι
κυρώσεις κατά της Ρωσίας (77%), τα ρωσικά
αντίμετρα έναντι της ΕΕ και των ΗΠΑ (60%),
καθώς και η τιμή του πετρελαίου (54%).

Όσον αφορά στους παράγοντες που οι
επιχειρήσεις θεωρούν ότι επηρεάζουν τις
επιδόσεις τους και αποτελούν πρόκληση γι
αυτές:
 Το 66% των εταιρειών δήλωσε ότι οι
κυρώσεις κατά της Ρωσίας είχαν
αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις
τους στη Ρωσία.
 Το 39% δήλωσε ότι η τιμή του
πετρελαίου επηρεάζει δυσμενώς τις
επιδόσεις των επιχειρήσεων στη
Ρωσία (σε σύγκριση με το 63% το
2016).
 Το 39% δήλωσε ότι τα ρωσικά
αντίμετρα κατά της ΕΕ και των ΗΠΑ
επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις
τους.
 Το 37% δήλωσε ότι η οικονομική
πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας
επηρεάζει δυσμενώς τις επιδόσεις
τους στη Ρωσία (σε σύγκριση με το
49% το 2016).
Από την άλλη πλευρά, η έρευνα έδειξε ότι τα
αποτελέσματα του δημοψηφίσματος σχετικά
με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την ΕΕ και η εκλογή του Donald Trump
ως Προέδρου των ΗΠΑ είχαν ελάχιστο
αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιχειρήσεων
στη Ρωσία (85% και 81% των εταιρειών
δήλωσαν ότι αυτά τα γεγονότα δεν
επηρεάζουν την απόδοσή τους).
Επίσης, αναφορικά με τα κύρια προβλήματα
που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση οι
επιχειρήσεις υπέδειξαν τα υψηλά επιτόκια
(47%) και την περιορισμένη πρόσβαση σε
τραπεζικό δανεισμό (32%).
Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αυτή κινείται
σε μάλλον χαμηλό επίπεδο. Η συνεργασία με
τις νομοθετικές, τελωνειακές και φορολογικές
αρχές βαθμολογείται μάλλον αρνητικά, ενώ οι
κανονιστικοί
περιορισμοί
αποτελούν
σημαντικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις με το
60% των εταιρειών να τους θεωρούν ως το
κύριο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις. Ακολουθεί
η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, που
συγκεντρώνει το 25% των ερωτηθεισών
εταιρειών, ενώ το 24% των επιχειρήσεων
χαρακτήρισε την ανεπαρκή αξιοπιστία της
αλυσίδας εφοδιασμού ως το κύριο εμπόδιο
για τις επιχειρήσεις. Τα περισσότερα μέλη του

AEB δεν αναμένουν βελτίωση της κατάστασης
όσον αφορά τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία
και τους φόρους/τέλη στα επόμενα δύο χρόνια
(62%, 58% και 52% αντίστοιχα).
Σημειώνουμε ότι η παρούσα έρευνα διεξήχθη
τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2017 και σε αυτήν
έλαβαν μέρος 79 εταιρείες-μέλη του AEB. Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων προέρχεται
από εταιρείες που είναι καταχωρημένες ως
γερμανικές εταιρείες (19%), ενώ υψηλό
ποσοστό ερωτηθέντων προέρχεται από τη
Ρωσία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία (16%,
8% και 8% αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι
πολλές ρωσικές εταιρείες μέλη του AEB
διαθέτουν σημαντικό μερίδιο ευρωπαϊκών
κεφαλαίων ή/και έχουν συσταθεί από πολίτες
ευρωπαϊκών χωρών.
Όσον αφορά την κατανομή των επιχειρήσεων
ανά βιομηχανία, οι υπηρεσίες (23%), οι
κατασκευές
(9%)
και
η
χημική
βιομηχανία/φαρμακευτικά προϊόντα (9%) ήταν
οι πιο αντιπροσωπευτικές. Το 67% των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής
υπηρεσιών και δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις
παραγωγής στη Ρωσία.
Σχεδόν οι μισές εταιρείες (51%) απασχολούν
λιγότερους από 100 εργαζόμενους στη
Ρωσία. Το 3% των ερωτηθέντων προέρχεται
από εταιρείες που απασχολούν πάνω από
5.000 άτομα. Ο κύκλος εργασιών του 68%
των εταιρειών το 2016 ανήλθε σε 100 εκατ.
Ευρώ, ενώ το 54% των εταιρειών δήλωσε ότι
ο κύκλος εργασιών του το 2016 αυξήθηκε σε
σχέση με το 2015, ποσοστό σημαντικά
βελτιωμένο σε σχέση με αυτό της περσινής
έρευνας (43%). Αντίθετα, το 30% των
εταιρειών
ανέφερε
χαμηλότερο
κύκλο
εργασιών από ό, τι το 2015 (το 2015, το
ποσοστό αυτό ήταν 36%).
Νέα Στρατηγική Οικονομικής Ασφάλειας
Ρωσικής Ομοσπονδίας
Ο Ρώσος Πρόεδρος, κ. Β. Πούτιν, εξέδωσε,
στις
13.05.2017,
Διάταγμα
για
τον
επανασχεδιασμό της στρατηγικής οικονομικής
ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 208 εκθέτει τις
βασικές οικονομικές προκλήσεις και απειλές
που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς και τις

κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα
πρέπει να κινηθεί η Ρωσική Κυβέρνηση για
την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η νέα
στρατηγική οικονομικής ασφάλειας καλύπτει
τη χρονική περίοδο έως το 2030 και
αποσκοπεί στη διατήρηση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και στην αποτροπή
μελλοντικών κρίσεων σε όλους τους τομείς
της οικονομίας.

Ως κύριες προκλήσεις και απειλές για την
οικονομική ασφάλεια της Ρωσίας ορίζονται:
(α) η προσπάθεια των αναπτυγμένων
χωρών
να
χρησιμοποιήσουν
την
οικονομική τους υπεροχή και την υψηλή
τεχνολογία ως εργαλείο κατίσχυσης στον
διεθνή ανταγωνισμό,
(β) τα διεθνή μέτρα ενάντια σε κομβικούς
τομείς της ρωσικής οικονομίας και η
περιορισμένη πρόσβαση της ρωσικής
οικονομίας
σε
πηγές
διεθνούς
χρηματοδότησης και σε τεχνολογίες
αιχμής,
(γ)
οι
αδυναμίες
του
ρωσικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος,
(δ) η πτώση της ζήτησης για ενεργειακά
προϊόντα διεθνώς,
(ε) οι καθυστερήσεις της ρωσικής
οικονομίας στον τεχνολογικό τομέα,
(στ) τα ελλείμματα στον ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό,
(ζ) η ανεπαρκής ροή επενδύσεων στην
πραγματική οικονομία, που οφείλεται στο
δυσμενές επενδυτικό κλίμα, τα υψηλά
κόστη, τα διοικητικά εμπόδια και την
ανεπαρκή προστασία της ιδιοκτησίας,
(η) η απουσία ρωσικών επιχειρήσεων
μεταξύ των κορυφαίων της παγκόσμιας
οικονομίας, με την εξαίρεση επιχειρήσεων
του τομέα της εξόρυξης,
(θ) η απουσία επενδυτικής δέσμευσης
από πλευράς των Ρώσων επιχειρηματιών

και η περιορισμένη παρουσία καινοτόμας
δραστηριότητας στη ρωσική οικονομία,
(ι) η μείωση της παραγωγικής ικανότητας
των ρωσικών ενεργειακών επιχειρήσεων
καθώς τα υπάρχοντα αποθέματα των
αξιοποιούμενων
πεδίων
σταδιακώς
εξαντλούνται και
(ια) η περιορισμένη ανάπτυξη των
εξαγωγών
σε
τομείς
εκτός
τους
εξορυκτικού,
λόγω
χαμηλής
ανταγωνιστικότητας,
ανεπαρκούς
ανάπτυξης της ρωσικής εμπορικής
υποδομής και περιορισμένης συμμετοχής
της Ρωσίας στις παγκόσμια εμπορικά
δίκτυα.
Τα μέτρα μέσω των οποίων θα εφαρμοστεί η
νέα στρατηγική οικονομικής ασφάλειας για την
αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων,
ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα ως
εξής:
(α) ανάπτυξη ενός κρατικού συστήματος
διοίκησης, οικονομικών προβλέψεων και
στρατηγικού σχεδιασμού,
(β) δημιουργία ενός εθνικού συστήματος
διαχείρισης κινδύνων με αντικείμενο τον
εντοπισμό και την αποτίμηση δυνητικών
προκλήσεων και απειλών,
(γ) εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για
την ανάπτυξη και πρακτική αξιοποίηση
των καινοτόμων τεχνολογιών,
(δ) βελτίωση του επενδυτικού κλίματος,
(ε) απεξάρτηση της οικονομίας από τη
δράση των υπεράκτιων επιχειρήσεων,
(στ) ανάπτυξη μέτρων αντιποίνων για την
αντιμετώπιση των κυρώσεων και
(ζ) εξορθολογισμός των δαπανών του
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, η
Ρωσική Κυβέρνηση θα πρέπει να αναπτύξει
τη απαραίτητη θεσμική και διοικητική
υποδομή, που θα απαιτηθεί για την εφαρμογή
της στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας, εντός
των προσεχών τριών μηνών. Επιπλέον, θα
πρέπει να προετοιμάσει τους μηχανισμούς
αποτίμησης του επιπέδου οικονομικής
ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς
και τους μηχανισμούς εφαρμογής των μέτρων
ισχυροποίησής της και να υποβάλει στον
Ρώσο Πρόεδρο ετήσια έκθεση του επιπέδου
οικονομικής ασφάλειας με εισηγήσεις σχετικά
με περαιτέρω μέτρα.

Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για πορεία
ρωσικής οικονομίας
Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε η
επικαιροποιημένη έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας για τη ρωσική οικονομία με τίτλο
“Russia Economic Report #37: From
Recession to Recovery”.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ρωσική οικονομία
παρουσιάζει
ενθαρρυντικά
σημάδια
υπέρβασης της ύφεσης στην οποία εισήλθε το
2014 και αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό
1,3% το 2017 και στη συνέχεια με ρυθμό 1,4%
τόσο το 2018 όσο και το 2019. Βασικοί
παράγοντες πίσω από την αναμενόμενη
ανάκαμψη
είναι
η
αυξανόμενη
μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία έχει
επιτευχθεί χάρη στην υιοθέτηση μέτρων από
την Κυβέρνηση για ευέλικτη συναλλαγματική
ισοτιμία, για περικοπές των δαπανών και για
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς
και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι βασικοί
δείκτες της οικονομίας εμφάνισαν θετική
δυναμική, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,5%,
τον αγροτικό τομέα να αυξάνεται κατά 0,7%
και τη βιομηχανική παραγωγή να αυξάνεται
επίσης κατά 0,7% κατά τους πρώτους
τέσσερις μήνες του 2017. Θεαματική βελτίωση
εμφάνισε ο πληθωρισμός της χώρας, ο
οποίος από 15,6% το 2015 μειώθηκε σε 7,1%
το 2016 ενώ ήδη τον Απρίλιο τ.έ. ο
πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,1%,
φθάνοντας σχεδόν στον στόχο του 4%, ο
οποίος είχε τεθεί για το τέλος του έτους. Τα
ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση
βρίσκονται κοντά στα μέγιστα ιστορικά
επίπεδα, ενώ η ανεργία πλησιάζει στο
ελάχιστο. Ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει
επίσης σημάδια αυξημένης σταθερότητας και
επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα
κερδοφορίας. Οι βασικοί δείκτες πιστωτικού
κινδύνου και επιδόσεων παρέμειναν σε

μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι, υποδεικνύοντας
ότι η τάση επιδείνωσης έχει τελειώσει. Η
κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σταθερή
γύρω στο 13%.
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας
Τράπεζας, κατά το διάστημα 2017-2019, η
κατανάλωση
αναμένεται
να
συμβάλει
σημαντικά στην ανάπτυξη, με τις επενδύσεις
να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο. Ο
πληθωρισμός αναμένεται ότι θα συνεχίσει να
μετριάζεται, πέφτοντας ελαφρώς κάτω από το
4% στα τέλη του 2017, πριν σταθεροποιηθεί
στο 4% το 2018-2019. Ο χαμηλότερος
πληθωρισμός θα στηρίξει τους πραγματικούς
μισθούς που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή
αύξησης του πραγματικού εισοδήματος. Ως
αποτέλεσμα,
η
ιδιωτική
κατανάλωση
αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,8% το 2017
και 2,5% το 2018 και το 2019.
Ταυτόχρονα, η επενδυτική ζήτηση αναμένεται
επίσης να αυξηθεί κατά την υπό εξέταση
περίοδο, καθώς οι επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου
αυξάνονται
λόγω
της
μακροοικονομικής σταθερότητας και της
βελτίωσης του αισθήματος των επενδυτών.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του
2018 θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω τις
δημόσιες επενδύσεις.
Επιπλέον, το ποσοστό φτώχειας αναμένεται
να μειωθεί λόγω του επιβραδυνόμενου
πληθωρισμού και της ανάκαμψης των
εισοδημάτων και της κατανάλωσης. Έτσι,
κατά το 2017 ο αριθμός των ατόμων που
βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας
προβλέπεται να μειωθεί σε 13% από 13,5%
το 2016 και να συνεχίσει να μειώνεται σε
12,3% και 11,6% το 2018 και το 2019
αντίστοιχα.
Ωστόσο, οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας
Τράπεζας επισημαίνουν ότι οι προβλέψεις για
την ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας
επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις
διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Μια
προσομοίωση μείωσης κατά 15% στις τιμές
του πετρελαίου θα οδηγούσε σε μείωση της
ανάπτυξης στο 1% για το 2017 και στο 1,2%
για το 2018 και το 2019. Αντίθετα, μια
προσομοίωση αύξησης κατά 15% στις τιμές
του πετρελαίου θα μπορούσε να αυξήσει την

ανάπτυξη σε 1,6% για το 2017 και σε 1,8%
για το 2018 και το 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μεσοπρόθεσμη
πρόγνωση για τη ρωσική οικονομία είναι
ευνοϊκή. Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης
της τάξης του 1,3-1,4% κατά την περίοδο
πρόβλεψης του 2017-2019, θα είναι
αποτέλεσμα κυρίως της διατήρησης της
μακροοικονομικής σταθερότητας και των
υψηλών τιμών του πετρελαίου, αλλά και της
επιστροφής
στο
μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο αναμένεται
να βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική
προβλεψιμότητα.
Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές
ανάπτυξης
της
ρωσικής
οικονομίας
παραμένουν περιορισμένες λόγω της ήδη
χαμηλής αλλά και συνεχώς μειούμενης
παραγωγικότητάς της. Ως παράδειγμα, η
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας επισημαίνει
ότι ακόμη και σε έναν τομέα με σχετικά
ικανοποιητικές επιδόσεις όπως η γεωργία,
παρά το γεγονός ότι στους υπο-τομείς της
παραγωγής χοιρινού κρέατος και της
γαλακτοπαραγωγής
τα
έσοδα
και
η
κερδοφορία έχουν αυξηθεί, εξακολουθούν να
υπάρχουν αναξιοποίητες ευκαιρίες για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας της γης και
της κεφαλαιακής επάρκειας. Ταυτόχρονα, η
αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος που σημειώνεται τα τελευταία
εννέα χρόνια στη Ρωσία, επηρεάζει δυσμενώς
την
ανταγωνιστικότητα
της
ρωσικής
οικονομίας έναντι άλλων χωρών. Η έκθεση
καταλήγει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας
παραμένει καθοριστική για την επίτευξη
βιώσιμης και ταχείας ανάπτυξης στη Ρωσία.
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