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παρουσιάζουν σημαντική μείωση 60%, και οι
τηλεφωνικές συσκευές με μερίδιο 4,9%.

Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές
εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά το 2015, αν
και παρουσίασε σημάδια επιβράδυνσης,
συνεχίστηκε και κατά το α΄ εξάμηνο του 2016.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που έχουν
αντληθεί από τη Eurostat, ο όγκος εμπορίου
μειώθηκε κατά 27% και ανήλθε σε 1,3 δισ.
ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να
διαμορφώνονται σε 84 εκ. ευρώ, μειωμένες
κατά 15%, και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε
1,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά
σχεδόν 28%. Το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη
βελτίωσή του, παρέμεινε έντονα ελλειμματικό
για τη χώρα μας.

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη
Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά (64,5%), και ακολουθούν το φυσικό
αέριο (13%), και το αργίλιο, όχι σε κράμα, σε
ακατέργαστη μορφή (11,5%).

Σύνολο εμπορίου Ελλάδας – Ρωσίας
α΄ εξαμήνου 2016
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Μεταβολή
2016/2015
-15,0%
-27,6%
-26,9%

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών
εξαγωγών προς τη Ρωσία, την πρώτη θέση,
με μερίδιο 8,4%, κατέλαβαν τα ακατέργαστα
καπνά, με συνολική αξία 7 εκ. ευρώ και
έχοντας σημειώσει θεαματική αύξηση της
τάξης του 70,5%. Ακολουθούν τα λάδια
πετρελαίου με μερίδιο 8,1%, τα επιβατικά
πλοία με 7,5%, τα ενδύματα από γούνα με
μερίδιο 7,4%, τα οποία συνεχίζουν να

Αναλυτικά την εικόνα του διμερούς εμπορίου
κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 μπορείτε να
δείτε εδώ.
Αύξηση αφίξεων ξένων τουριστών στη
Ρωσία λόγω αποδυνάμωσης του ρουβλίου
Σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια του
Συνδέσμου Tour Operators της Ρωσίας
(ATOR) κα Maya Lomidze, το ενδιαφέρον των
ξένων τουριστών για τη Ρωσία βαίνει συνεχώς
αυξανόμενο. Με τις τιμές των πακέτων
διακοπών να μειώνονται συνεχώς από το
2014, λόγω της συνεχούς υποτίμησης του
ρωσικού νομίσματος, οι διακοπές εντός της
χώρας είναι κατά πολύ φθηνότερες από ό, τι
στο εξωτερικό.

Επιπλέον,
ορισμένες
τελευταία 2
τουριστών

σύμφωνα με την κα Lomidze,
κινήσεις που είχαν γίνει τα
χρόνια για την προσέλκυση ξένων
στη Ρωσία, όπως η λειτουργία

αντιπροσωπειών του οργανισμού VisitRussia
στο εξωτερικό για να προωθήσει τον ρωσικό
τουρισμό στις ξένες αγορές, φαίνεται να
αποδίδουν, καθώς ακόμη και κατά το 2015,
παρά τις κυρώσεις, οι επίσημες στατιστικές
δείχνουν μια αρκετά μεγάλη αύξηση, για
παράδειγμα, από την Ισπανία, ενώ η ζήτηση
παρέμεινε αμείωτη από τη Μεγάλη Βρετανία
και τη Γαλλία.
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στη Ρωσία είναι
η Αγία Πετρούπολη, η Μόσχα, οι πόλεις του
Golden Ring (μια σειρά από τις παλαιότερες
πόλεις της Ρωσίας), καθώς και η πρωτεύουσα
του Ταταρστάν, το Καζάν. Ακολουθούν το
Σότσι, και λίγο πιο πίσω έρχονται η
Καμτσάτκα, η Βαϊκάλη, η περιοχή Αλτάι και το
Σαχαλίν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου,
ολοένα αυξανόμενη είναι η ζήτηση για τους
ρωσικούς προορισμούς και από τις αγορές
της Ασίας, με τον μεγαλύτερο αριθμό
τουριστών να προέρχεται από την Κίνα και το
Ιράν, ενώ και οι λοιπές ασιατικές αγορές
παρουσιάζουν επίσης αυξητική τάση.
Την ίδια στιγμή, ο εξερχόμενος τουρισμός από
τη Ρωσία κατά τη θερινή περίοδο μειώθηκε
κατά 25-30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου
ATOR. Η πτώση συνεχίζεται για τρίτη σεζόν
στη σειρά από το 2014, όταν λόγω της
υποτίμησης του ρουβλίου και των μαζικών
πτωχεύσεων
ρωσικών
ταξιδιωτικών
πρακτορείων οι πωλήσεις ταξιδιωτικών
πακέτων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 30%.
Η πτώση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό
στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και
τα αεροπορικά δυστυχήματα, ενώ σημαντική
επίπτωση είχαν επίσης οι περιορισμοί στη
διεξαγωγή πτήσεων προς την Αίγυπτο και την
Τουρκία.

Ταυτόχρονα όμως, η ζήτηση για ταξίδια στο
εξωτερικό
επηρεάζεται
και
από
τη
συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του ρουβλίου, η
οποία έχει ως συνέπεια τη συρρίκνωση των
πραγματικών εισοδημάτων των Ρώσων.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική
Υπηρεσία Rosstat, κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα
συνέχισε την πτωτική του πορεία και μειώθηκε
κατά 5%.
Τέλος, σημαντικός παράγοντας πίσω από την
πτώση αυτή είναι και η επέκταση της
απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, πέρα
από τους αξιωματούχους που σχετίζονται με
την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου, σε
όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι
ανέκαθεν αγόραζαν ακριβά ταξίδια στο
εξωτερικό.
Πάνω από 7.500 τόνοι απαγορευμένων
τροφίμων καταστράφηκαν στη Ρωσία
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας
Κτηνιατρικής
και
Φυτοϋγειονομικής
Επίβλεψης
Rosselkhoznadzor, πάνω από 7.500 τόνοι
τροφίμων που εμπίπτουν στη ρωσική
απαγόρευση εισαγωγών καταστράφηκαν στη
Ρωσία κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
σχετικού μέτρου (06.08.2015 – 06.08.2016).

Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων
αφορά σε φρούτα και λαχανικά (7.282 τόνοι),
με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να έχει
καταστραφεί στις Περιφέρειες του Μπριάνσκ
και του Σμολένσκ (πάνω από 2.700 τόνοι),
του Τβερ και του Πσκώφ (σχεδόν 1.900
τόνοι), του Ροστόφ, του Βόλγκοκραντ και τη
Δημοκρατία της Καλμίκια (πάνω από 600
τόνους).
Τα προϊόντα που καταστράφηκαν ήταν
κυρίως μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, ντομάτες,

πιπεριές, μελιτζάνες, φράουλες, πορτοκάλια,
νεκταρίνια και σταφύλια.
Επιπλέον,
κατά
το
ίδιο
διάστημα
καταστράφηκαν 228,6 τόνοι τροφίμων ζωικής
προέλευσης, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών
να έχει καταστραφεί στο Αλτάι, στην
Επικράτεια Αλτάι και στην Περιφέρεια
Μπέλγκοροντ.
Αυξημένο ενδιαφέρον για την κατασκευή
θερμοκηπίων
για
την
παραγωγή
λαχανικών
Η περιφερειακή κυβέρνηση της περιφέρειας
Μπέλγκοροντ ενέκρινε την περασμένη
εβδομάδα σχέδιο για την κατασκευή
συγκροτήματος θερμοκηπίων στην περιοχή.
Σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων, το
σύνολο των μετοχών της υπό σύσταση
εταιρείας
"Greenhouse"
ανήκει
στον
μεγαλύτερο γιο του δισεκατομμυριούχου
Roman Abramovich, τον Arkady Abramovich,
με το 99,99% να το κατέχει μέσω της εταιρείας
"Sigma Capital" και το υπόλοιπο 0,01% να
του ανήκει απευθείας.

Στο πρώτο στάδιο, η εταιρεία "Greenhouse"
θα κατασκευάσει 24 εκτάρια θερμοκηπίων
μέχρι το τέλος του 2017, με το ύψος της
επένδυσης να φθάνει τα 5,93 δισ. ρούβλια και
την ετήσια παραγωγική ικανότητα της
εταιρείας να φθάνει τους 19.300 τόνους
λαχανικών. Μέχρι το 2020, η έκταση των
θερμοκηπίων θα αυξηθεί σε 108 εκτάρια και η
παραγωγή λαχανικών θα φθάσει τους 95.000
τόνους. Το συνολικό κόστος του έργου
εκτιμάται σε 20-25 δισ. ρούβλια. Σύμφωνα με
τους ειδικούς, το κόστος παραγωγής
λαχανικών στην περιοχή Μπέλγκοροντ θα
είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που θα
συνεπαγόταν η υλοποίηση ενός παρόμοιου
έργου στο νότο της χώρας, λόγω του υψηλού
κόστους θέρμανσης και φωτισμού που

απαιτείται. Ως αποτέλεσμα, η περίοδος
αποπληρωμής του έργου μπορεί να υπερβεί
τα 7-8 έτη.
Η κυβέρνηση έχει ήδη εκμισθώσει στην
εταιρεία "Greenhouse" 191 εκτάρια στον
αγροτικό οικισμό Kotovsky Oskol Urban
District για μία περίοδο 49 ετών, με τις
προπαρασκευαστικές εργασίες να έχουν ήδη
ξεκινήσει.
Αυτό είναι το πρώτο έργο του υιού
Abramovich στον αγροτικό τομέα. Μέσω του
Ταμείου Ara Capital, ο Arkady Abramovich
κατέχει ήδη το 39,62% των μετοχών της
Zoltav Resources, η οποία ειδικεύεται στην
εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί επενδυτές από
άλλους κλάδους έχουν στραφεί στην
παραγωγή λαχανικών. Για παράδειγμα, το
2014
ένας
από
τους
ιδρυτές
του
τηλεπικοινωνιακού παρόχου "Skartel" (ο
Sergey Adoniev) απέκτησε το 80% των
μετοχών
της
αγροτικής
επιχείρησης
“Τεχνολογίες
Ανάπτυξης
Θερμοκηπίων”
(TTP). Η εταιρεία TTP λειτουργεί ήδη δύο
συγκροτήματα θερμοκηπίων στις περιοχές της
Τιουμέν
και
της
Μόσχας,
ετήσιας
παραγωγικής δυνατότητας περίπου 19.000
τόνων λαχανικών. Μέχρι το 2020, η TTP
σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή σε 90.000
τόνους ετησίως.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της AFK "Sistema"
Vladimir Yevtushenko, στα τέλη του 2015
απέκτησε
το
μεγαλύτερο
συγκρότημα
θερμοκηπίων στη Ρωσία, επ’ ονόματι "Νότος",
έκτασης 140 εκταρίων, στην περιοχή της
Δημοκρατίας των Καρατσάι - Τσερκεσίων.

Τέλος, πριν από το τέλος του 2016 πρόκειται
να ολοκληρωθεί η κατασκευή και να αρχίσει η
λειτουργία θερμοκηπίων εκτάσεως 100
εκταρίων από την εταιρεία "Rusagro" του
επιχειρηματία Vadim Moshkovich.
Σημειώνεται ότι εν μέσω των ρωσικών
αντιμέτρων που απαγόρευσαν τις εισαγωγές
αγροτικών
προϊόντων
ευρωπαϊκής
προέλευσης στη Ρωσία, καθώς και των
οικονομικών κυρώσεων που επέβαλε η Ρωσία
έναντι των τουρκικών αγροτικών προϊόντων,
οι καταναλωτές στράφηκαν προς τα εγχώρια
λαχανικά θερμοκηπίου, η ζήτηση για τα οποία
βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Επιπλέον, η
στήριξη που παρέχει το κράτος σε επενδύσεις
στον τομέα αυτό, η οποία μπορεί να ανέλθει
έως και στο 20% του κόστους του έργου, έχει
εντατικοποιήσει
το
ενδιαφέρον
των
παραγωγών.
Σύμφωνα με τη ρωσική Ένωση Φρούτων και
Λαχανικών, το 2015, η έκταση των
θερμοκηπίων στη χώρα αυξήθηκε κατά
περίπου 10% και ανήλθε σε 2.200 εκτάρια.
Εάν η κρατική υποστήριξη συνεχιστεί, η
Ρωσία θα είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως
τις ανάγκες της σε λαχανικά θερμοκηπίου έως
το 2020, οπότε υπολογίζεται ότι η έκταση των
θερμοκηπίων θα έχει αυξηθεί κατά επιπλέον
1.300 εκτάρια, σε 3.500 εκτάρια.
Αναβολή
Bashneft

της

ιδιωτικοποίησης

της

Την αναβολή της ιδιωτικοποίησης του
ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Bashneft
επιβεβαίωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός
Ντμίτρι Μεντβέντεφ στις 16 Αυγούστου τρεχ.
έτους, με τις περισσότερες πιθανότητες να
τοποθετούν την ολοκλήρωση της συμφωνίας
μετά το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον ρωσικό τύπο, το Κρεμλίνο
φέρεται να καθυστερεί τη συμφωνία λόγω της
αυξανόμενης έντασης στους κυβερνητικούς
κύκλους που συνδέεται με την αντιπαλότητα
μεταξύ των δύο μεγάλων διαγωνιζομένων, την
Lukoil και τη Rosneft. Το πρόβλημα που έχει
ανακύψει σχετίζεται με το αν η Rosneft
δικαιούται
να
λάβει
μέρος
στην
ιδιωτικοποίηση. Αν και η Rosneft είναι μια
ιδιωτική εταιρεία και μπορεί νόμιμα να λάβει
μέρος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, η
ρωσική κυβέρνηση κατέχει το 69,5% των
μετοχών της επιχείρησης, μέσω της μητρικής
της εταιρείας, Rosneftegaz.

Ωστόσο, άλλες πηγές αναφέρουν ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε αίτημα του
Προέδρου της Ρωσικής Δημοκρατίας του
Μπασκορτοστάν, Rustem Khamitov, να
καθυστερήσει η συμφωνία, προκειμένου οι
όροι της συμφωνίας ιδιωτικοποίησης να
διατηρούν τις φορολογικές και μη φορολογικές
εισφορές, τα μερίσματα και τα λοιπά έσοδα
στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας του
Μπασκορτοστάν στο ίδιο επίπεδο με το 2015.
Η
είδηση
της
καθυστέρησης
της
ιδιωτικοποίησης προκάλεσε την απότομη
πτώση των μετοχών της εταιρείας στο
Χρηματιστήριο της Μόσχας κατά 9,5%. Οι
προνομιακές μετοχές υποχώρησαν επίσης
κατά 6%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας
μειώθηκε κατά 7,5% σε 482,4 δισ. ρούβλια ($
7,6 δισ.).
Το κράτος είχε προγραμματίσει να πουλήσει
το 50,08% των μετοχών της Bashneft, το
οποίο
είχε
αποτιμηθεί
στα
306
δισεκατομμύρια ρούβλια ($ 4,8 δις) από την
Ernst & Young.
Η καθυστέρηση της ιδιωτικοποίησης της
Bashneft θα μπορούσε να έχει σημαντικές
επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της

Ρωσίας. Η πώληση της Bashneft αναμενόταν
να αποφέρει μέχρι και 315 δισ. ρούβλια ($ 4,9
δισ.) στα κυβερνητικά ταμεία, αποτελώντας
μια σημαντικότατη πηγή εσόδων για τον
προϋπολογισμό της Ρωσίας το 2016. Αντ'
αυτού, η αναβολή της ιδιωτικοποίησης θα
επιταχύνει την εξάντληση των αποθεματικών
της Ρωσίας, τα οποία θα μπορούσαν να
εξαντληθούν πριν από το τέλος του έτους.
Αύξηση κατά 31% της συγκομιδής σιτηρών
στη Ρωσία
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στις 23
Αυγούστου τ.έ., στο σύνολο της χώρας, η
συγκομιδή σιτηρών άγγιξε τους 82.300.000
τόνους, ήτοι 31% περισσότερο από ό, τι την
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (το
2015 η συγκομιδή ανήλθε σε 62.700.000
τόνους).

Το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής
προήλθε από το Νότιο Ομοσπονδιακό
Διαμέρισμα, όπου συλλέχτηκαν 27,2 εκ. τόνοι
σιτηρών, και ακολουθούν το Ομοσπονδιακό
Διαμέρισμα του Βόλγα με 20,8 εκ. τόνους, το
Κεντρικό Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα με 18,7
εκ. τόνους και το Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα
του Βορείου Καυκάσου με 10,2 εκ. τόνους
σιτηρών.
Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα, η παραγωγή
πατάτας αυξήθηκε κατά 89%, φθάνοντας το 1
εκ. τόνους και η παραγωγή λαχανικών άγγιξε
τους 938.600 τόνους, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 22%.
Στο 3,3% του ΑΕΠ το έλλειμμα του
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τους
πρώτους 7 μήνες του 2016
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 το
έλλειμμα
του
ομοσπονδιακού

προϋπολογισμού ανήλθε στο 3,3% του ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι, κατά τους πρώτους τέσσερις
μήνες του έτους, το έλλειμμα του
προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,7% του ΑΕΠ,
τους πρώτους πέντε μήνες σε 4,6% και στο
εξάμηνο σε 3,7% του ΑΕΠ.
Η συνεχώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου
από τις αρχές του έτους έχει συμβάλλει
σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ
εσόδων
και
δαπανών
του
προϋπολογισμού, βοηθώντας την Κυβέρνηση
να διατηρήσει το έλλειμμα εντός των
προβλεπόμενων πλαισίων. Σύμφωνα με το
εγκεκριμένο σχέδιο του προϋπολογισμού, το
έλλειμμα στο τέλος του έτους δεν θα πρέπει
να ξεπεράσει το 3,3% του ΑΕΠ, για μία μέση
τιμή πετρελαίου 40 $/βαρέλι.
Έτσι, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου
2016, τα έσοδα του προϋπολογισμού
διαμορφώθηκαν σε 6.967 τρισ. ρούβλια, ήτοι
στο 51% του σχεδίου του προϋπολογισμού,
ενώ οι δαπάνες ανήλθαν σε 8.488 τρισ.
ρούβλια, που αντιστοιχεί στο 53% του σχεδίου
του προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το βασικό
σενάριο των προβλέψεων της Κεντρικής
Τράπεζας της χώρας, το έλλειμμα του
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα ανέλθει
στο 3,5% του ΑΕΠ το 2016, ενώ για την
κάλυψή του πρόκειται να δαπανηθούν
περίπου 2,4 τρισ. ρούβλια από το
αποθεματικό ταμείο.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιονομική
πρόβλεψη για τα επόμενα τρία χρόνια που
προετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών, κατά
τα έτη 2017-2019 το Υπουργείο Οικονομικών
σχεδιάζει να αντλήσει επιπλέον έσοδα 2,5
τρισ. ρουβλίων. Τα πρόσθετα έσοδα του
προϋπολογισμού αναμένεται να προέλθουν
από τις εταιρείες πετρελαίου, την Gazprom,

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ποτά που
περιέχουν ζάχαρη, από τον ΦΠΑ επί του
ηλεκτρονικού εμπορίου και από τα υψηλότερα
μερίσματα που καταβάλλονται από κρατικές
εταιρείες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει χρήματα από το Εθνικό
Ταμείο
Πλούτου
το
επόμενο
έτος,
προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα
του προϋπολογισμού, ενώ σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών το
αποθεματικό ταμείο θα εξαντληθεί πλήρως το
2018.
Άρση
απαγόρευσης
ναυλωμένων
πτήσεων μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας
Με Διάταγμα του Ρώσου Πρωθυπουργού
Ντμίτρι Μεντβέντεφ από 28 Αυγούστου 2016
ήρθη η απαγόρευση που είχε επιβληθεί στις
ναυλωμένες πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και
Τουρκίας τον Νοέμβριο του 2015, σε
απάντηση της κατάρριψης από την Τουρκία
του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου
SU-24. Σύμφωνα με το Διάταγμα, οι
αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν
ναυλωμένες πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών
θα πρέπει να παρέχουν πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω Διατάγματος, οι
ρωσικές αεροπορικές αρχές έσπευσαν να
δηλώσουν την ετοιμότητά τους να παρέχουν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
εξυπηρέτηση των ναυλωμένων πτήσεων
προς την Τουρκία. Η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας της Ρωσίας Rosaviatsiya έστειλε
ειδοποιήσεις στις ρωσικές αεροπορικές
εταιρείες, ενημερώνοντάς τις για την άρση της
απαγόρευσης.
Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο
Rossiya 1, ο Ρώσος Υπουργός Μεταφορών
Maxim Sokolov ανέφερε ότι από το 2017
αναμένεται ότι η τουριστική ροή προς την
Τουρκία θα αποκατασταθεί στα προηγούμενα

επίπεδα, της τάξης των 5-5,5 εκ. τουριστών
ετησίως. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό, η
Ρωσία έχει λάβει εγγυήσεις για τη λήψη
αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας στους
αερολιμένες της Τουρκίας. Μεταξύ των
μέτρων αυτών αναφέρονται οι ενισχυμένοι
έλεγχοι έως και του 20% των επιβατών
απευθείας στην πύλη επιβίβασης, στενή
παρακολούθηση όλων των κινήσεων στους
διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης,
στους
διαδρόμους
των
ρωσικών
αεροσκαφών, έλεγχοι κατά την φόρτωση των
αποσκευών, κατά τον ανεφοδιασμό με
καύσιμα, και ειδικός έλεγχος αποσκευών,
ταχυδρομείου,
λοιπών
φορτίων
και
αναλώσιμων
τροφοδοσίας
που
θα
παραδίδονται σε ρωσικά αεροσκάφη.
Δικαίωση ΕΕ στην προσφυγή της κατά της
ρωσικής
απαγόρευσης
εισαγωγής
χοιρινού κρέατος στον ΠΟΕ – Σκέψεις για
άσκηση έφεσης από Ρωσία
Στις 19 Αυγούστου 2016, ειδική ομάδα του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
κήρυξε παράνομη τη ρωσική απαγόρευση
εισαγωγών ζώντων χοίρων, νωπού χοιρινού
κρέατος και άλλων προϊόντων χοίρων από
την ΕΕ υπό το πρίσμα των κανόνων του
διεθνούς εμπορίου.

Η απόφαση αφορά σε απαγόρευση που
επέβαλε η Ρωσία στις αρχές του 2014 λόγω
εντοπισμού
κρουσμάτων
αφρικανικής
πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε περιοχές της
ΕΕ κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.
Η ειδική ομάδα διαιτητών του ΠΟΕ
αναγνώρισε ότι η άρνηση της Ρωσίας να
δεχθεί εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της
ΕΕ και να προσαρμόσει τα πιστοποιητικά
εισαγωγής
ΕΕ-Ρωσίας
αντιστοίχως
ισοδυναμεί με απαγόρευση των εισαγωγών
από ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, η ειδική

ομάδα υποστήριξε ότι το εν λόγω μέτρο δεν
βασίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα του
Διεθνή Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων
(ΟΙΕ) και παραβιάζει τους κανόνες της
συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή
μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής
προστασίας (συμφωνία ΥΦΠ).

Η απόφαση υπενθυμίζει στα μέλη του ΠΟΕ
την υποχρέωσή τους να σέβονται τα διεθνή
πρότυπα, ειδικότερα, εν προκειμένω, την
αρχή της περιφερειοποίησης (βάσει της
οποίας επιτρέπεται το εμπόριο από επιμέρους
περιοχές μιας χώρας που αναγνωρίζεται ως
απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους, ακόμη
και αν η υγειονομική κατάσταση στην
υπόλοιπη χώρα δεν είναι ευνοϊκή) και την
απαίτηση να διενεργείται αξιολόγηση των
κινδύνων βάσει επιστημονικών στοιχείων. Η
ειδική ομάδα του ΠΟΕ υπογράμμισε ότι τα
μέλη του ΠΟΕ μπορούν να ασκούν το
δικαίωμά τους να καθορίζουν τα κατάλληλα
επίπεδα υγειονομικής προστασίας και να
περιορίζουν τις εισαγωγές αντιστοίχως για
υγειονομικούς λόγους μόνον όταν αυτό γίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.
Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, ο μόνιμος
αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΠΟΕ
Gennady Ovechko δήλωσε ότι οι Ρώσοι
εμπειρογνώμονες θα αναλύσουν προσεκτικά
την απόφαση της επιτροπής και το
αποτέλεσμα της επίλυσης της διαφοράς.
Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου
Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης Aleksey
Ulyukayev, η Ρωσία θα αποφασίσει σχετικά
με την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης
του ΠΟΕ σχετικά με τις ευρωπαϊκές
προμήθειες χοιρινού στη χώρα κατά το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου,
αφού πρώτα διερευνήσει την κατάσταση σε
βάθος
σε
συνεργασία
με
τους
εμπειρογνώμονες.

Τέλος, ο Επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας
Κτηνιατρικής
και
Φυτοϋγειονομικής
Επίβλεψης
(Rosselkhoznadzor)
Σεργκέι
Ντάνκβερτ, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία
του προς την απόφαση της ειδικής ομάδας
του ΠΟΕ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του
εφοδιασμού χοιρινού κρέατος στη Ρωσία και
θα πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Σύμφωνα
με τον κ. Ντάνκβερτ, η απόφαση του ΠΟΕ δεν
σημαίνει ότι τα σύνορα θα ανοίξουν άμεσα.
Διάφορα διαδικαστικά θέματα καθώς και οι
προσφυγές που θα ακολουθήσουν κατά της
απόφασης θα μπορούσαν να τραβήξουν την
υπόθεση ακόμη και για δύο χρόνια.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
MOSCOW BOAT SHOW
08.03.2017–12.03.2017
Exhibition of boats and yachts
MIPS / Securika 2017
13.03.2017–16.03.2017
23rd International exhibition of security and fire
protection equipment and products

INTOURMARKET-2017
11.03.2017–13.03.2017
12th International Travel Fair
MODERN BAKERY MOSCOW
2017
13.03.2017–16.03.2017
23rd International Trade Fair for Bakery &
Confectionery

OBUV. MIR KOZHI 2017. SPRING
MITT 2017
21.03.2017–24.03.2017
22.03.2017–25.03.2017
48th International Exhibition for
24th
Moscow
International
Shoes and Leather Products
Travel and Tourism Exhibition
AQUA SALON
23.03.2017–26.03.2017
11th International exhibition for
Wellness & SPA, swimming pools and saunas

FIREPLACES SALON 2017
23.03.2017–26.03.2017
13th International exhibition of
fireplaces, stoves and heating equipment

COUNTRY LIVING 2017
24.03.2017–26.03.2017
International exhibition for country
housing construction
BATIMAT RUSSIA
2017

MPIRES 2017. SPRING
24.03.2017–25.03.2017
Moscow’s Premier International
Real Estate Show
MIFS 2016

28.03.2017–31.03.2017
International Construction and Interior
Exhibition, building and finishing materials
REAL ESTATE FAIR. 2017
31.03.2019-02.04.2017
Property exhibition

28.03.2017–31.03.2017
Moscow International Furniture Show

LEISURE WITHOUT BORDERS.
31.03.2019-02.04.2017
Summer Travel Exhibition 2017

