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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

1. Συναλλαγματική ισοτιμία  

1  Ευρώ = 7 9,67 Ρούβλια (31.08.2018) 
 

 
Συ ν αλλαγματική ισοτιμία Ρούβλι / Ευ ρώ από 01.01.201 8. Πηγή ΚΤΡ 

 

2. ΑΕΠ 

 
Σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική υπηρεσία το 
ΑΕΠ της Ρωσίας κατά το πρώτο εξάμηνο 2018 
αυξήθηκε κατά 1 ,6% έναντι εξαμήνου 2017  με 
βασικούς μοχλούς τις εξαγωγές και την  αύξηση της 
εσωτερικής κατανάλ ωσης κυρίως εξαιτίας του 
Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Κυπέλ ου. 
 

3. Βιομηχανική παραγωγή  

 
Το επτάμηνο 2018 η ρωσική βιομηχανική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,1% έναντι επταμήνου 
2017 . Σημειώνουμε ότι η ρωσική στατιστική 
υπηρεσία στις αρχές του 2018 αναθεώρησε το 
ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής 
του 2017  από 1% σε 2,1%. 
Ο Υ πουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας σε 
συνέντευξή του υποοστήριξε ότι παρά το 
εμπάργκο οι εξαγωγές αλ λ ά και οι πωλ ήσεις στο 
εσωτερικό αυξάνουν  (αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις 
εξαγωγές οχημάτων και γεωργικού εξοπλ ισμού 
προς Ευρώπη). 
 

4. Παραγωγικότητα εργασίας  

Το ρωσικό Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης προβλ έπει 
μείωση της παραγωγικότητας εργασίας την  
περίοδο 2018 – 2019 και αύξησή της από το 2020. 
Εκτιμάται ότι για το 2018 το εν  λ όγω μέγεθος θα 
διαμορφωθεί σε 1 ,5%, το 2019 σε 1 ,2% και το 2023 
σε 3,1%. Βασικός λ όγος της προβλ επόμενης 
μείωσης είναι η υποτονική αύξηση των 
επενδύσεων παγίου κεφαλ αίου. 
 

5. Εξωτερικό εμπόριο  

Το εξάμηνο 2018 ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ρωσίας 
– ΕΕ αυξήθηκε κατά 21,5% έναντι εξαμήνου 2017  
και διαμορφώθηκε σε 143,96 δις δολ. σύμφωνα με 
τη στατιστική τελωνειακή υπηρεσία.  Το 43,8% του 
συνολ ικού ρωσικού εμπορικού όγκου 
αντιστοιχούσε στην  ΕΕ έναντι 3,6% με τις ΗΠΑ 
(από 3,9% το προηγούμενο εξάμηνο).  
 

6. Πετρελαϊκά έσοδα  

 
Το εξάμηνο 2018 τα έσοδα της Ρωσίας από τις 
εξαγωγές αργού πετρελ αίου αυξήθηκαν κατά 
31,4% έναντι εξαμήνου 2017 και ανήλ θαν σε 60,4  
δις δολ . Οι εξαγωγές πετρελ αϊκών προϊόντων 
αυξήθηκαν επίσης κατά 24,2% και 
διαμορφώθηκαν σε 38,25 δις δολ .  
 

7. Tραπεζικός τομέας 

 
Οι 5 μεγαλ ύτερες δημόσιες ρωσικές τράπεζες 
(Sberbank, VTB, Gazprombank, Rosselkhozbank 
και National clearing Center) κατέχουν  άνω του 
60% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών 
στοιχείων (έναντι 43% στις ΗΠΑ και 32% στην ΕΕ) 
και το 64,5% του συνόλ ου των ιδιωτικών 
καταθέσεων. 
 

8. Ανεργία 

 
Σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική υπηρεσία οι 
επισήμως καταγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ανέλθει 
σε 684.000 άτομα, το οποίο αποτελ εί το 
χαμηλ ότερο ιστορικά νούμερο που έχει 
καταγραφεί. Σύμφωνα με το Υ π. Εργασίας το 
νούμερο δείχνει έλ λ ειψη εργατικού δυναμικού. 
Εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν  ότι το εν  λ όγω 
χαμηλ ό μέγεθος χρησιμοποιείται και ως βασικό 
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επιχείρημα για την  αναμενόμενη αύξηση του 
ηλ ικιακού συνταξιοδοτικού ορίου στη Ρωσία.  
 
 
 

9.  Ιστότοπος αναζήτησης 
επιχειρηματικής συνεργασίας 

Η ρωσική τράπεζα Sberbank, μία από τις 
σημαντικότερες στη Ρωσία αλ λ ά και στις χώρες 
ΚΑΕ και ΚΑΚ, έχει δημιουργήσει τον  ιστότοπο 
www.bankofpartners.com, με σκοπό τη 
διευκόλ υνση αναζήτησης επιχειρηματικής 
συνεργασίας. Η χρήση του ιστότοπου είναι δωρεάν 
και η διαδικασία εγγραφής απλή. Στον ιστότοπο οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να 
αναζητήσουν αγοραστές ή προμηθευτές για τα 
προϊόντα τους από όλον τον κόσμο. Μέχρι στιγμής 
ο ιστότοπος χρησιμοποιείται από περίπου 12.500 
χρήστες από 112 χώρες με την πλειονότητα αυτών 
να προέρχονται από τη Ρωσία, την  Κίνα κ.α. 
Πέραν της αναζήτησης επιχειρηματικής 
συνεργασίας, ο ιστότοπος προσφέρει και άλ λ ες 
δυνατότητες όπως η χρήση application για κινητό, 
υπηρεσίες μετάφρασης (ρωσική, αγγλ ική, 
κινεζική), παροχή συμβουλ ευτικών τραπεζικών 
υπηρεσιών, online chat κλ π. 

 

10.    Διοργάνωση επιχειρηματικής 
αποστολής από Ρωσία προς 
Ελλάδα. 

 

Προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολ ή της 
Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών 
(RSPP) στην  Ελ λ άδα, στις 30 και 31  Οκτωβρίου 
2018. 
 
Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στη 
συμφωνία συνεργασίας του ΣΕΒ με το  RSPP, που 
υπογράφτηκε στη Μόσχα τον  περασμένο 
Νοέμβριο και προβλ έπει τη σύσταση 
Ελ λ ηνορωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλ ίου και 
την  ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο χωρών. 
 
Στη σχεδιαζόμενη αποστολ ή του  RSPP θα 
συμμετάσχουν οι μεγαλ ύτερες τράπεζες και 
ορισμένοι από τους σημαντικότερους 
βιομηχανικούς ομίλ ους της Ρωσίας, με σκοπό να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες πραγματοποίησης 
επενδύσεων στην  Ελ λ άδα. 

 
 

11.    Αγορά φαρμακευτικών 
προϊόντων 

 
Το ρωσικό  Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου 
επεξεργάζεται σχέδιο για την  εν ίσχυση της 
εγχώριας βιομηχανίας φαρμακευτικών προϊόντων  
και ιατρικών μηχανημάτων. Μερικές από τις 
προτάσεις που είδαν  το φως το δημοσιότητας 
αφορούν σε μέτρα υποστήριξης της εγχώριας 
βιομηχανικής παραγωγής, δημιουργία clusters, 
φορολ ογικά κίνητρα προς τη βιομηχανία, 
κατάργηση του μηδενικού ΦΠΑ για εισαγωγείς 
ιατρικών προϊόντων και διατήρηση του για την  
εγχώρια παραγωγή ιατρικών συσκευών που 
συναρμολ ογούνται εγχωρίως.  Σύμφωνα με το 
Υ πουργείο  η εγχώρια παραγωγή ιατρικών 
προϊόντων αντιστοιχεί στο 21% της συνολ ικής 
ρωσικής αγοράς και ο στόχος είναι να φτάσει στο 
40% τα επόμενα χρόνια.  
 

12.    Αμερικανικές κυρώσεις   

Στις 21 .08.2018, το αμερικανικό Γραφείο Ελ έγχου 
Περιουσιακών Στοιχείων Αλ λ οδαπών (ΟFAC) 
ανακοίνωσε νέα δέσμη κυρώσεων εναντίον Ρώσων 
πολ ιτών, εταιρειών και πλ οίων με ρωσική σημαία, 
επί τη βάσει των νομοθετημάτων CAATSA και 
εκτελ εστικού διατάγματος 13694  (φυσικά και 
νομικά πρόσωπα) και του εκτελ εστικού 
διατάγματος 13810 (πλ οία) βλ . 
https://www.treasury .gov/resource-
center/sanctions/OFAC-
Enforcement/Pages/20180821.aspx  
 

13.    Κυρώσεις ΕΕ σε βάρος ρωσικών 
επιχειρήσεων 

 
Στις 31/7  η ΕΕ επέβαλ ε κυρώσεις σε βάρος έξι 
ρωσικών εταιρειών που είχαν  συμμετοχή στην  
κατασκευή της γέφυρας του πορθμού Κερτς, που 
συνδέει την  ηπειρωτική Ρωσία (Χερσόνησος  
Ταμάν ) με τη χερσόνησο της Κριμαίας, η 
προσάρτηση της οποίας στη Ρωσική Ομοσπονδία 
δεν  αναγνωρίζεται διεθνώς. Κυρώσεις 
επεβλ ήθησαν σε βάρος των κατασκευαστικών 
PJSC Mostotrest, CJSC VAD, SGM και 
Stroy gazmontazh Most, της σχεδιαστικής GPSM 
και των ναυπηγείων Zaliv  (βλ . https://eur-
lex .europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R107 2
&rid=1).  

http://www.bankofpartners.com/
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14.    World Energy Congress 2022 

 
Η Αγία Πετρούπολ η θα φιλ οξενήσει το World 
Energy Congress του 2022. Η σχετική 
ανακοίνωση έγινε στις 31/7 . Το  World Energy 
Congress λ αμβάνει χώρα κάθε τρία έτη 
(www.worldenergy.org/events/global-events/the-
world-energy -congress). Το 2016 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολ η και 
το 2019 θα διοργανωθεί στο Άμπου Ντάμπι.  
 
 

15.    Ρωσικές υπεράκτιες ζώνες  

 
Στις 28/7  εγκρίθηκε δέσμη επτά νομοσχεδίων που 
αφορούν τη σύσταση και λ ειτουργία «Ειδικών 
Διοικητικών Περιφερειών» Special Administrative 
Regions: SAR) στη νησίδα Okty abrsky  της 
ομοσπονδιακής Περιφέρειας Καλ ίν ινγκραντ και 
στη νήσο Russky , στο Βλ αδιβοστόκ της  
ομοσπονδιακής Περιφέρειας Πριμόρσκι της 
ρωσικής Άπω Ανατολ ής. Απομένει η δημοσίευση 
των νόμων από τον  Πρόεδρο Πούτιν . 
Με τη νέα νομοθεσία  θα δοθεί η δυνατότητα σε 
υπεράκτιες (offshore) εταιρείες ρωσικών 
συμφερόντων του εξωτερικού να μεταφέρουν την  
έδρα τους στις νέες ρωσικές υπεράκτιες ζώνες 
(SAR), στις οποίες θα ισχύει ειδικό φορολογικό και 
διοικητικό καθεστώς. Χρήση των διατάξεων θα 
μπορούν να κάνουν, μεταξύ άλ λ ων, ρωσικές 
εταιρείες και αλ λ οδαπές εταιρείες ρωσικών 
συμφερόντων, οι οποίες υπέστησαν ή κινδυνεύουν  
να υποστούν τις συνέπειες της επιβολ ής δυτικών 
κυρώσεων σε βάρος ρωσικών φυσικών και 
νομικών προσώπων. Μολονότι οι λ επτομέρειες του 
νομοσχεδίου δεν  έχουν  γίνει γνωστές μέχρι 
στιγμής, δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι 
θεωρείται μάλ λ ον  απίθανο η φορολ ογική 
μεταχείριση των εταιρειών που θα επιλ έξουν  να 
μετεγγραφούν να είναι δυσμενέστερη στη νέα 
ρωσική υπεράκτια έδρα τους σε σχέση με τον  
«φορολ ογικό παράδεισο» που τις φιλ οξενούσε 
μέχρι πρότινος. Δικαίωμα καταχώρισης στις 
προνομιακές ζώνες δεν  θα έχουν  τράπεζες και 
άλ λ οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Οι 
εμπνευστές του σχεδίου, μεταξύ των οποίων και ο  
Αντιπρόεδρος της πλ ειοψηφούσης 
Κοινοβουλ ευτικής Ομάδας του κόμματος 
«Ενωμένη Ρωσία», Viktor Pinsky , εκτιμούν  ότι η 
αξία των κεφαλ αίων που θα εισρεύσουν χάρις στην 
πρωτοβουλ ία δεν  αποκλ είεται να ξεπεράσει το 1  
δισ . δολλ άρια. Επιπλ έον, σημειώνουν ότι οι δύο  
περιοχές επελέγησαν λ όγω της γεωγραφικής τους 
θέσης, που τους επιτρέπει να λ ειτουργήσουν ως 

«επενδυτικές πύλες», ευρισκόμενες στα δύο άκρα 
της χώρας σε Ανατολ ή και Δύση. Αν  και το ύψος 
των κεφαλ αίων ρωσικών συμφερόντων που είναι 
τοποθετημένα σε offshore εταιρείες ανά την  
υφήλ ιο παραμένει άγνωστο, υπάρχουν εκτιμήσεις 
(μεταξύ άλ λ ων των οικονομολ όγων Filip 
Novokmet, Thomas Piketty  και Gabriel Zucman, 
από τον  Ιούλ ιο του 2017 ) που κάνουν  λ όγο για 
πλ ούτο ανερχόμενο στο 7 5% του ρωσικού ΑΕΠ 
(δηλ . πάνω από $ 700 δισ.), ενώ πιο μετριοπαθείς 
υπολογισμοί καταλήγουν σε αξία της τάξης των $ 
200 δισ . 
 

16.    Σύσκεψη στην Κριμαία υπό τον 
Ρώσο Πρωθυπουργό 

 
Στις 30 Ιουλ ίου τ.έ., στη Σεβαστούπολ η της 
Κριμαίας, η προσάρτηση της οποίας στη Ρωσική 
Ομοσπονδία δεν  αναγνωρίζεται διεθνώς, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό τον  Ρώσο 
Πρωθυπουργό D. Medvedev , με θέμα την  
«κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 
ομόσπονδων οντοτήτων της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης». Κεντρικές ήταν οι τοποθετήσεις 
του κ. Medvedev  και του Υ πουργού Οικονομικής 
Ανάπτυξης, M. Oreshkin. Μεταξύ άλ λ ων, 
αναφέρθηκε ότι: 

• Το μεγαλ ύτερο μέρος της ομοσπονδιακής 
χρηματοδότησης που διατίθεται στην  
Κριμαία διοχετεύεται στους τομείς των 
μεταφορών, της ενέργειας, της στέγης και 
των τοπικών υποδομών. Ο 
προϋπολ ογισμός του σχετικού  
προγράμματος, που ξεκίνησε το 2015 και 
έχει πενταετή διάρκεια, ξεπερνά τα 800 
δισ . Ρούβλια (€ 11  δισ .), εκ των οποίων 790 
δισ . προέρχονται από τον  ομοσπονδιακό 
προϋπολ ογισμό. Πέραν αυτών, στην  
περιοχή επενδύουν επιχειρήσεις που 
ελ έγχονται από το ρωσικό Δημόσιο. 214 
δράσεις του σχεδίου έχουν  ολ οκλ ηρωθεί 
και 350 βρίσκονται στο στάδιο της 
υλ οποίησης. 

• Στο τελ ικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή 
νέων θερμοηλ εκτρικών εργοστασίων, 
έργων ύδρευσης της ανατολικής Κριμαίας 
και του αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει 
τη Συμφερούπολη και τη Σεβαστούπολη με 
το Κερτς. Στον  τομέα των μεταφορών, η 
ολ οκλ ήρωση του προγράμματος 
αναμένεται να επιτρέψει την  αύξηση του 
αριθμού των επιβατών που μετακινούνται 
αεροπορικώς κατά 1  εκ. ετησίως, την  
αύξηση των επιβατών που μετακινούνται 
σ ιδηροδρομικώς κατά 4 εκ. ετησίως και τη 
σημαντική αύξηση του όγκου των 
μεταφερόμενων φορτίων.  
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• Η ρωσική κυβέρνηση προσανατολ ίζεται 
στην  παράταση του προγράμματος 
ομοσπονδιακής χρηματοδότησης έως το 
2022, με παράλ λ ηλ η αύξηση των 
διατιθέμενων πόρων, έτσι ώστε να 
καταστεί εφικτή η ολ οκλ ήρωση 
συνεχιζόμενων έργων και η υλ οποίηση 
νέων, αξίας 37  δισ. Ρουβλ ίων (€ 500 εκ.). 

 

17.    Νέο ηλεκτρονικό σύστημα 
εμπορίας φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη από την Gazprom 

 
Σύμφωνα με την  εταιρεία το νέο σύστημα θα 
βελ τιώσει τη συνεργασία της  εταιρείας με τους 
Ευρωπαίους πελ άτες της. Το σύστημα είναι ήδη 
ανοικτό για εγγραφή. Το 2017  οι πωλ ήσεις της 
εταιρείας προς την  Ευρώπη αυξήθηκαν και το 
μερίδιο αγοράς της ανήλθε σε 34,7%. Μάλ ιστα, το  
37 % των εσόδων  της εταιρείας το 2017  προήλ θε 
από την  Ευρώπη. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025  η 
ζήτηση θα αυξηθεί κατά 19% έναντι του 2017 . 
 
 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
 

18.    Μέτρα βελτίωσης επενδυτικού 
κλίματος 

 
Στις 15.08.2018 υπεγράφη Προεδρικό Διάταγμα 
με τίτλ ο «Μέτρα βελ τίωσης του επενδυτικού 
κλ ίματος» με το οποίο το ελ άχιστο ποσοστό ξένου 
κεφαλ αίου στο ιδρυτικό κεφάλ αιο επιχείρησης 
ξένης επένδυσης μειώνεται από 30% σε 15%. 
Επίσης καταργείται η υποχρέωση συμμετοχής 
ξένης νομικής οντότητας στην  επιχείρηση που 
δημιουργείται από ξένη επένδυση. Το ελ άχιστο 
ιδρυτικό κεφάλαιο επιχείρησης ξένης επένδυσης 
μειώνεται από 600 εκ. UZS σε 400 εκ. UZS. 
 

19. Πρόγραμμα συνεργασίας με την 
ΕΒRD 

 

 
Υ λ οποιείται πρόγραμμα συνεργασίας 
Ουζμπεκιστάν -EBRD, βάσει Μνημονίου 
Κατανόησης που υπεγράφη τον  Νοέμβριο 2017 , 

εξέλ ιξη που οδήγησε και σε επαναλ ειτουργία 
Γραφείου Τράπεζας σε Τασκένδη. Σημειώνεται 
πως επί κεφαλ ής Γραφείου είναι Έλ λ ηνας. EBRD 
στηρίζει τις  μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 
χώρας, που παράγουν ήδη καρπούς ως προς 
άνοιγμα ουζμπεκικής οικονομίας. Επίσης 
οριστικοποιήθηκε από την  EBRD στις αρχές 
Ιουλίου 2018 μελ έτη νέας δέσμης χρηματοδοτικών 
γραμμών, συνολ ικής αξίας 190 εκατ. Δολ . ΗΠΑ, 
των οποίων εκκρεμεί έγκριση από ΔΣ. Βασικοί 
τομείς δραστηριοποίησης της EBRD είναι 
χρηματοπιστωτικός (63% όγκου δεσμεύσεων), 
βιομηχανία, μεταποίηση και αγροτική παραγωγή.  
 

20. Πιλοτική υλοποίηση 
προγράμματος για την ενίσχυση 
της επενδυτικής δραστηριότητας 
στην Τασκένδη  

 
Στις 15.08.2018 υπεγράφη προεδρικό διάταγμα με 
το οποίο επιτρέπεται να υλ οποιηθεί πιλ οτικό 
σχέδιο εν ίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας 
στην Τασκένδη μέχρι 15.08.2019. Bασικό εργαλείο 
του πιλοτικού προγράμματος είναι η παροχή γης  
για μόνιμη ή προσωρινή χρήση με απλ οποιημένες 
διαδικασίες και άμεσες διαπραγματεύσεις με τους 
επενδυτές για την  υλ οποίηση επενδύσεων.   

 

 

21.    Σύστημα Υγείας 

 

Ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν  υπέγραψε 
διάταγμα με το οποίο ιδρύεται το Εθνικό 
Επιμελ ητήριο Καινοτομίας για την Υγεία, το οποίο 
θα επεξεργαστεί τη στρατηγική ανάπτυξης του 
εθνικού συστήματος υγείας, λ αμβάνοντας υπόψιν  
επιτυχημένες παγκόσμιες πρακτικές, σύγχρονα 
κλ ιν ικά πρωτόκολ λ α και  υψηλ ά ποιοτικά 
standards διάγνωσης και θεραπείας. Επίσης θα 
ασχοληθεί με θέματα ψηφιοποίησης στον  τομέα 
της υγείας, συλλογής των στατιστικών υγείας και 
καταγραφής των γιατρών και φαρμακοποιών. 
 

22.     PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIPS 

 
Δημοσιεύθηκε σχέδιο διατάγματος με σκοπό την  
οργάνωση και συντονισμό του συστήματος PPP, 
στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση Οργανισμού για 
τη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων που θα 
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υλ οποιούνται με τη μέθοδο PPP και με χρήση ενός 
Single Information Portal. 

23. Συνεργασία με Παγκόσμια 
Τράπεζα (ΠΤ) 

Η ΠΓ ετοιμάζει οκτώ προγράμματα, συνολικού 
ύψους 1 δις δολ. για συνεργασία στους τομείς της 
ενέργειας, των πολιτικών φορολογίας και 
εμπορίου, προσχολικής εκπαίδευσης, οικονομίας 
και βελ τίωσης της ποιότητας ζωής στην 
περιφέρεια. 

 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
 

24.    Ανασχηματισμός λευκορωσικής 
κυβέρνησης. 

 
Στις 18.08.2018 ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας 
προχώρησε σε ανασχηματισμό της λ ευκορωσικής 
κυβέρνησης, κυρίως για οικονομικούς λ όγους και 
βελ τίωση της κατάστασης στην  τοπική κοινωνία. 
Τα μέλ η της νέας κυβέρνησης είναι νεαρότερα με 
τεχνοκρατικό προφίλ . Βασικός στόχος είναι η 
βελ τίωση της ικανότητας της λ ευκορωσικής 
οικονομίας στην αντιμετώπιση εξωτερικών σοκ και 
στη βελ τίωση της οικονομικής ανάπτυξης. 
 

25.     Κατάργηση διοδίων 

 
Εχει προταθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του 
φορολ ογικού κώδικα η κατάργηση των διοδίων 
που καταβάλουν ξένα οχήματα για τη χρήση των 
δημόσιων αυτοκινητοδρόμων. Η κατάργηση θα 
εφαρμοσθεί από 01.01.2019 
 

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
 

26.    Συμφωνία για το νομικό 
καθεστώς της Κασπίας 
Θάλασσας. 

 
Στις 12.08.2018 κατά τη διάρκεια της 5η Συνόδου 
Κορυφής των χωρών που συνορεύουν  με την  
Κασπία Θάλ ασσα, υπεγράφη «Συμφωνία για το 
Νομικός Καθεστώς της Κασπίας» στο Aktau του 

Καζακστάν. Συμβαλ λ όμενα μέρη είναι το 
Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν, Ρωσία, 
Αζερμπαϊτζάν και Ιράν. Η συμφωνία μεταξύ άλλων 
σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Τουρκμενιστάν  στο 
θέμα του αγωγού Τrans – Caspian Gas Pipeline, ο 
οποίος φιλοδοξεί να μεταφέρει φυσικό αέριο από 
το Tουρκμενιστάν στο Aζερμπαϊτζάν  και από εκεί 
στη Δ. Ευρώπη. 
 

27.    Προτεραιότητες της 
τουρκμενικής Διοίκησης 

 

Ο Τουρκμένος Πρόεδρος έθεσε στις 
03.08.2017 τις σημαντικές προτεραιότητες 
της τουρκμενικής Διοίκησης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις, τη 
μετάβαση στη ψηφιακή οικονομία,  την 
μακροχρόνια μεταβίβαση αγροτικής γης  για 
χρήση σε κερδοφόρες αγροτικές μονάδες και 
ιδιώτες παραγωγούς και την επιτάχυνση των 
μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Έκθεση Κλάδος Ημ /ν ιες Ιστ ότ οπος 

WORLD FOOD Moscow  Τρόφιμ α - Ποτά 1 7 -2 0.09 .2 01 8  w w w .w or ld-food.r u  

In ter n a t ion a l Fa ir  Lea th er  - 
Footw ea r  - Fu r  - Tech n olog y  

Υφάσμ ατα, Έν δυση, 
Υπ όδηση, Δ έρμ α 

1 8 -2 1 .09 .2 01 8  w w w .ex polea th er .r u  

PCV  EXPO Moscow  Α ν τλ ίες,  συμ π ιεστές,  
βαλ βίδες  2 3 -2 5 .1 0.2 01 8  w w w .pcv ex po.r u  

INTERCHA RM Pr ofession a l,  
Moscow  Καλ λ υν τικά 2 4 -2 7 .1 0.2 01 8  w w w .in ter ch a r m .r u   

MPIRES Α κίν ητα 2 6 -2 7 .1 0.2 01 8  h ttp://m pir es.r u  

Α ΡΤΕΚΑ  Moscow  Φαρμ ακευτικά 03 -06 .1 2 .2 01 8  w w w .a pteka ex po.r u  

INTERPLA STICA  + 
UPA KOV KA  

Πλ αστικά – Συσκευασίες  2 9 .01  - 01 .02 .2 01 9  w ww.upakov ka -tr a defa ir .com  

JUNWEX ST. PETERSBURG Κόσμ ημ α Ιαν .  – Φεβ. 2 01 9  w w w .ju n w ex -spb.r u  

INTERCHARM Profession a l,  St .  
Peter sbu r g  Καλ λ υν τικά 07 -09 .02 .2 01 9  w w w .in ter ch a r m spb.r u  

PROD-EXPO Τρόφιμ α - Ποτά 1 1 -1 5 .02 .2 01 9  w w w .pr od-ex po.r u  

A QUA -THERM MOSCOW Θέρμ αν ση - Ψύξη 1 2 -1 5 .02 .2 01 9  w ww .a qu a th er m -m oscow .r u  

CPM - COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW. SPRING Έν δυση Φεβ. 2 01 9  h t tp://cpm -m oscow .com  

INGREDIENTS Τρόφιμα και πρώτες ύλ ες  1 9 -2 2 .02 .2 01 9  w w w .in g r ed.r u  

INTOURMA RKET Τουρισμ ός  09 -1 1 .03 .2 01 9  w w w .itm ex po.r u  

ΜΙΤΤ  Τουρισμ ός  1 2 -1 4 .03 .2 01 9  w w w .m itt .r u    

MODERN BA KERY MOSCOW Α ρτοσκευάσμ ατα 1 2 -1 5 .03 .2 01 9  h ttp://m oder n -ba ker y .r u  

INTERNA TIONA L PRIV A TE 
LA BEL SHOW – IPLS Δ ιάφοροι κλ άδοι 2 0-2 1 .03 .2 01 9  w w w .ipls-r u ssia .r u  

MPIRES Α κίν ητα Μάρ.  2 01 9  h ttp://m pir es.r u  

MOSCOW INTERNA TIONA L 
FURNITURE SHOW - MIFS Έπ ιπ λ α Α π ρ. 2 01 9  w w w .m m m s-ex po.r u  

WORLD BUILD Moscow  Κατασκευές, Δομικά υλικά 02 -05 .04 .2 01 9  w w w .w or ldbu ild-m oscow .r u  

IPh EB & CPh I Ru ssia  Φάρμ ακα Α π ρ. 2 01 9  w w w .iph eb.r u  

INTERFOOD St .  Peter sbu r g  Τρόφιμ α - Ποτά 1 7 -1 9 .04 .2 01 9  w w w .in ter food-ex po.r u  

In ter Str oy /Wor ldBu ild St .  
Peter sbu r g  Κατασκευές, Δομικά υλικά 1 8 -2 0.04 .2 01 9  w w w .in ter str oy ex po.com  

A QUA-THERM St .  Peter sbu r g  Θέρμ αν ση - Ψύξη 1 8 -2 0.04 .2 01 9  w w w .a qu a th er m -spb.com  

INTERCHA RM Pr ofession a l,  
Moscow  Καλ λ υν τικά Α π ρ.  2 01 9  w w w .in ter ch a r m .r u   

ENERGETIKA  & 
ELEKTROTECHNIKA – RUSSIAN 

INTERNA TIONA L ENERGY 
FORUM 

Εν έργ εια Α π ρ. 2 01 9  h ttp://en.ener g et ika -r estec.r u  

 

 

http://www.world-food.ru/
http://www.expoleather.ru/
http://www.pcvexpo.ru/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://mpires.ru/
http://www.aptekaexpo.ru/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.junwex-spb.ru/
http://www.intercharmspb.ru/
http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://cpm-moscow.com/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.mitt.ru/
http://modern-bakery.ru./
http://www.ipls-russia.ru/
http://mpires.ru/
http://www.mmms-expo.ru/en/
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.ipheb.ru/
http://www.interfood-expo.ru/
http://www.interstroyexpo.com/en-GB/
http://www.aquatherm-spb.com/en/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://en.energetika-restec.ru/
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