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ΡΩΗΘΖ ΟΚΟΠΟΛΓΗΑ 

1. πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία  

1 Δπξψ = 79,67 Ρνχβιηα (31.08.2018) 

 

 
πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Ρνχβιη / Δπξψ απφ 01.01.2018. Πεγή ΘΣΡ 

 

2. ΑΔΠ 

 

χκθσλα κε ηε ξσζηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ην 
ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο θαηά ην πξψην εμάκελν 2018 
απμήζεθε θαηά 1,6% έλαληη εμακήλνπ 2017 κε 
βαζηθνχο κνρινχο ηηο εμαγσγέο θαη ηελ αχμεζε ηεο 
εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο θπξίσο εμαηηίαο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Πνδνζθαηξηθνχ Θππέινπ. 

 

3. Βηνκεραληθή παξαγσγή  

 

Σν επηάκελν 2018 ε ξσζηθή βηνκεραληθή 
παξαγσγή απμήζεθε θαηά 3,1% έλαληη επηακήλνπ 
2017. εκεηψλνπκε φηη ε ξσζηθή ζηαηηζηηθή 
ππεξεζία ζηηο αξρέο ηνπ 2018 αλαζεψξεζε ην 
πνζνζηφ αχμεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 
ηνπ 2017 απφ 1% ζε 2,1%. 

Ο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζε 
ζπλέληεπμή ηνπ ππννζηήξημε φηη παξά ην 
εκπάξγθν νη εμαγσγέο αιιά θαη νη πσιήζεηο ζην 
εζσηεξηθφ απμάλνπλ (αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηηο 
εμαγσγέο νρεκάησλ θαη γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ 
πξνο Δπξψπε). 

 

4. Παξαγσγηθόηεηα εξγαζίαο  

Σν ξσζηθφ Τπ. Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πξνβιέπεη 
κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ηελ 
πεξίνδν 2018 – 2019 θαη αχμεζή ηεο απφ ην 2020. 
Δθηηκάηαη φηη γηα ην 2018 ην ελ ιφγσ κέγεζνο ζα 
δηακνξθσζεί ζε 1,5%, ην 2019 ζε 1,2% θαη ην 2023 
ζε 3,1%. Βαζηθφο ιφγνο ηεο πξνβιεπφκελεο 
κείσζεο είλαη ε ππνηνληθή αχμεζε ησλ 
επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ. 

 

5. Δμσηεξηθό εκπόξην  

Σν εμάκελν 2018 ν φγθνο εκπνξίνπ κεηαμχ Ρσζίαο 
– ΔΔ απμήζεθε θαηά 21,5% έλαληη εμακήλνπ 2017 
θαη δηακνξθψζεθε ζε 143,96 δηο δνι. ζχκθσλα κε 
ηε ζηαηηζηηθή ηεισλεηαθή ππεξεζία.  Σν 43,8% ηνπ 
ζπλνιηθνχ ξσζηθνχ εκπνξηθνχ φγθνπ 
αληηζηνηρνχζε ζηελ ΔΔ έλαληη 3,6% κε ηηο ΖΠΑ 
(απφ 3,9% ην πξνεγνχκελν εμάκελν).  

 

6. Πεηξειατθά έζνδα  

 

Σν εμάκελν 2018 ηα έζνδα ηεο Ρσζίαο απφ ηηο 
εμαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ απμήζεθαλ θαηά 
31,4% έλαληη εμακήλνπ 2017 θαη αλήιζαλ ζε 60,4 
δηο δνι. Οη εμαγσγέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ 
απμήζεθαλ επίζεο θαηά 24,2% θαη 
δηακνξθψζεθαλ ζε 38,25 δηο δνι.  

 

7. Tξαπεδηθόο ηνκέαο 

 

Οη 5 κεγαιχηεξεο δεκφζηεο ξσζηθέο ηξάπεδεο 
(Sberbank, VTB, Gazprombank, Rosselkhozbank 
θαη National clearing Center) θαηέρνπλ άλσ ηνπ 
60% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (έλαληη 43% ζηηο ΖΠΑ θαη 32% ζηελ ΔΔ) 
θαη ην 64,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηηθψλ 
θαηαζέζεσλ. 

 

8. Αλεξγία 

 

χκθσλα κε ηε ξσζηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία νη 
επηζήκσο θαηαγεγξακκέλνη άλεξγνη έρνπλ αλέιζεη 
ζε 684.000 άηνκα, ην νπνίν απνηειεί ην 
ρακειφηεξν ηζηνξηθά λνχκεξν πνπ έρεη 
θαηαγξαθεί. χκθσλα κε ην Τπ. Δξγαζίαο ην 
λνχκεξν δείρλεη έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
Δκπεηξνγλψκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ελ ιφγσ 
ρακειφ κέγεζνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο βαζηθφ 
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επηρείξεκα γηα ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ 
ειηθηαθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ νξίνπ ζηε Ρσζία.  

 

 

 

9.  Ηζηόηνπνο αλαδήηεζεο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

Ζ ξσζηθή ηξάπεδα Sberbank, κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηε Ρσζία αιιά θαη ζηηο ρψξεο 

ΘΑΔ θαη ΘΑΘ, έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ ηζηφηνπν 

www.bankofpartners.com, κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη δσξεάλ 

θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο απιή. ηνλ ηζηφηνπν νη 

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ αγνξαζηέο ή πξνκεζεπηέο γηα ηα 

πξντφληα ηνπο απφ φινλ ηνλ θφζκν. Κέρξη ζηηγκήο 

ν ηζηφηνπνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεξίπνπ 12.500 

ρξήζηεο απφ 112 ρψξεο κε ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ 

λα πξνέξρνληαη απφ ηε Ρσζία, ηελ Θίλα θ.α. 

Πέξαλ ηεο αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ν ηζηφηνπνο πξνζθέξεη θαη άιιεο 

δπλαηφηεηεο φπσο ε ρξήζε application γηα θηλεηφ, 

ππεξεζίεο κεηάθξαζεο (ξσζηθή, αγγιηθή, 

θηλεδηθή), παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ, online chat θιπ. 

 

10.    Γηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθήο 
απνζηνιήο από Ρσζία πξνο 
Διιάδα. 

 

Πξνγξακκαηίδεηαη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηεο 
Ρσζηθήο Έλσζεο Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ 
(RSPP) ζηελ Διιάδα, ζηηο 30 θαη 31 Οθησβξίνπ 
2018. 
 
Πξφθεηηαη γηα δξάζε πνπ εληάζζεηαη ζηε 
ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΒ κε ην RSPP, πνπ 
ππνγξάθηεθε ζηε Κφζρα ηνλ πεξαζκέλν 
Λνέκβξην θαη πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε 
Διιελνξσζηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ. 
 
ηε ζρεδηαδφκελε απνζηνιή ηνπ RSPP ζα 
ζπκκεηάζρνπλ νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαη 
νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
βηνκεραληθνχο νκίινπο ηεο Ρσζίαο, κε ζθνπφ λα 
δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο 
επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

 

11.    Αγνξά θαξκαθεπηηθώλ 
πξντόλησλ 

 

Σν ξσζηθφ Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ 
επεμεξγάδεηαη ζρέδην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 
θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Κεξηθέο απφ ηηο 
πξνηάζεηο πνπ είδαλ ην θσο ην δεκνζηφηεηαο 
αθνξνχλ ζε κέηξα ππνζηήξημεο ηεο εγρψξηαο 
βηνκεραληθήο παξαγσγήο, δεκηνπξγία clusters, 
θνξνινγηθά θίλεηξα πξνο ηε βηνκεραλία, 
θαηάξγεζε ηνπ κεδεληθνχ ΦΠΑ γηα εηζαγσγείο 
ηαηξηθψλ πξντφλησλ θαη δηαηήξεζε ηνπ γηα ηελ 
εγρψξηα παξαγσγή ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ 
ζπλαξκνινγνχληαη εγρσξίσο.  χκθσλα κε ην 
Τπνπξγείν ε εγρψξηα παξαγσγή ηαηξηθψλ 
πξντφλησλ αληηζηνηρεί ζην 21% ηεο ζπλνιηθήο 
ξσζηθήο αγνξάο θαη ν ζηφρνο είλαη λα θηάζεη ζην 
40% ηα επφκελα ρξφληα.  

 

12.    Ακεξηθαληθέο θπξώζεηο   

ηηο 21.08.2018, ην ακεξηθαληθφ Γξαθείν Διέγρνπ 
Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Αιινδαπψλ (ΟFAC) 
αλαθνίλσζε λέα δέζκε θπξψζεσλ ελαληίνλ Ρψζσλ 
πνιηηψλ, εηαηξεηψλ θαη πινίσλ κε ξσζηθή ζεκαία, 
επί ηε βάζεη ησλ λνκνζεηεκάησλ CAATSA θαη 
εθηειεζηηθνχ δηαηάγκαηνο 13694  (θπζηθά θαη 
λνκηθά πξφζσπα) θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ 
δηαηάγκαηνο 13810 (πινία) βι. 
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/OFAC-
Enforcement/Pages/20180821.aspx  

 

13.    Θπξώζεηο ΔΔ ζε βάξνο ξσζηθώλ 
επηρεηξήζεσλ 

 

ηηο 31/7 ε ΔΔ επέβαιε θπξψζεηο ζε βάξνο έμη 
ξσζηθψλ εηαηξεηψλ πνπ είραλ ζπκκεηνρή ζηελ 
θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ηνπ πνξζκνχ Θεξηο, πνπ 
ζπλδέεη ηελ επεηξσηηθή Ρσζία (Υεξζφλεζνο 
Σακάλ) κε ηε ρεξζφλεζν ηεο Θξηκαίαο, ε 
πξνζάξηεζε ηεο νπνίαο ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 
δελ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο. Θπξψζεηο 
επεβιήζεζαλ ζε βάξνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
PJSC Mostotrest, CJSC VAD, SGM θαη 
Stroygazmontazh Most, ηεο ζρεδηαζηηθήο GPSM 
θαη ησλ λαππεγείσλ Zaliv (βι. https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1072
&rid=1).  

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

 

Ζ Αγία Πεηξνχπνιε ζα θηινμελήζεη ην World 
Energy Congress ηνπ 2022. Ζ ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε έγηλε ζηηο 31/7. Σν World Energy 
Congress ιακβάλεη ρψξα θάζε ηξία έηε 
(www.worldenergy.org/events/global-events/the-
world-energy-congress). Σν 2016 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη 
ην 2019 ζα δηνξγαλσζεί ζην Άκπνπ Ληάκπη.  

 

 

15.    Ρσζηθέο ππεξάθηηεο δώλεο  

 

ηηο 28/7 εγθξίζεθε δέζκε επηά λνκνζρεδίσλ πνπ 
αθνξνχλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία «Δηδηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ» Special Administrative 
Regions: SAR) ζηε λεζίδα Oktyabrsky ηεο 
νκνζπνλδηαθήο Πεξηθέξεηαο Θαιίληλγθξαλη θαη 
ζηε λήζν Russky, ζην Βιαδηβνζηφθ ηεο  
νκνζπνλδηαθήο Πεξηθέξεηαο Πξηκφξζθη ηεο 
ξσζηθήο Άπσ Αλαηνιήο. Απνκέλεη ε δεκνζίεπζε 
ησλ λφκσλ απφ ηνλ Πξφεδξν Πνχηηλ. 

Κε ηε λέα λνκνζεζία  ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε 
ππεξάθηηεο (offshore) εηαηξείεο ξσζηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ λα κεηαθέξνπλ ηελ 
έδξα ηνπο ζηηο λέεο ξσζηθέο ππεξάθηηεο δψλεο 
(SAR), ζηηο νπνίεο ζα ηζρχεη εηδηθφ θνξνινγηθφ θαη 
δηνηθεηηθφ θαζεζηψο. Υξήζε ησλ δηαηάμεσλ ζα 
κπνξνχλ λα θάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ξσζηθέο 
εηαηξείεο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο ξσζηθψλ 
ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ή θηλδπλεχνπλ 
λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηβνιήο δπηηθψλ 
θπξψζεσλ ζε βάξνο ξσζηθψλ θπζηθψλ θαη 
λνκηθψλ πξνζψπσλ. Κνινλφηη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ 
λνκνζρεδίνπ δελ έρνπλ γίλεη γλσζηέο κέρξη 
ζηηγκήο, δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ αλαθέξνπλ φηη 
ζεσξείηαη κάιινλ απίζαλν ε θνξνινγηθή 
κεηαρείξηζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζα επηιέμνπλ λα 
κεηεγγξαθνχλ λα είλαη δπζκελέζηεξε ζηε λέα 
ξσζηθή ππεξάθηηα έδξα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ 
«θνξνινγηθφ παξάδεηζν» πνπ ηηο θηινμελνχζε 
κέρξη πξφηηλνο. Γηθαίσκα θαηαρψξηζεο ζηηο 
πξνλνκηαθέο δψλεο δελ ζα έρνπλ ηξάπεδεο θαη 
άιινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί. Οη 
εκπλεπζηέο ηνπ ζρεδίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 
Αληηπξφεδξνο ηεο πιεηνςεθνχζεο 
Θνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ θφκκαηνο 
«Δλσκέλε Ρσζία», Viktor Pinsky, εθηηκνχλ φηη ε 
αμία ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα εηζξεχζνπλ ράξηο ζηελ 
πξσηνβνπιία δελ απνθιείεηαη λα μεπεξάζεη ην 1 
δηζ. δνιιάξηα. Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπλ φηη νη δχν 
πεξηνρέο επειέγεζαλ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 
ζέζεο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

«επελδπηηθέο πχιεο», επξηζθφκελεο ζηα δχν άθξα 
ηεο ρψξαο ζε Αλαηνιή θαη Γχζε. Αλ θαη ην χςνο 
ησλ θεθαιαίσλ ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζε offshore εηαηξείεο αλά ηελ 
πθήιην παξακέλεη άγλσζην, ππάξρνπλ εθηηκήζεηο 
(κεηαμχ άιισλ ησλ νηθνλνκνιφγσλ Filip 
Novokmet, Thomas Piketty θαη Gabriel Zucman, 
απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017) πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 
πινχην αλεξρφκελν ζην 75% ηνπ ξσζηθνχ ΑΔΠ 
(δει. πάλσ απφ $ 700 δηζ.), ελψ πην κεηξηνπαζείο 
ππνινγηζκνί θαηαιήγνπλ ζε αμία ηεο ηάμεο ησλ $ 
200 δηζ. 

 

16.    ύζθεςε ζηελ Θξηκαία ππό ηνλ 
Ρώζν Πξσζππνπξγό 

 

ηηο 30 Ηνπιίνπ η.έ., ζηε εβαζηνχπνιε ηεο 
Θξηκαίαο, ε πξνζάξηεζε ηεο νπνίαο ζηε Ρσζηθή 
Οκνζπνλδία δελ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ππφ ηνλ Ρψζν 
Πξσζππνπξγφ D. Medvedev, κε ζέκα ηελ 
«κοινωνική και οικονομική ανάπηςξη ηων 
ομόζπονδων ονηοηήηων ηηρ Κπιμαίαρ και ηηρ 
Σεβαζηούποληρ». Θεληξηθέο ήηαλ νη ηνπνζεηήζεηο 
ηνπ θ. Medvedev θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο, M. Oreshkin. Κεηαμχ άιισλ, 
αλαθέξζεθε φηη: 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νκνζπνλδηαθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ 
Θξηκαία δηνρεηεχεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ 
κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο ζηέγεο θαη 
ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ. Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, πνπ μεθίλεζε ην 2015 θαη 
έρεη πεληαεηή δηάξθεηα, μεπεξλά ηα 800 
δηζ. Ρνχβιηα (€ 11 δηζ.), εθ ησλ νπνίσλ 790 
δηζ. πξνέξρνληαη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Πέξαλ απηψλ, ζηελ 
πεξηνρή επελδχνπλ επηρεηξήζεηο πνπ 
ειέγρνληαη απφ ην ξσζηθφ Γεκφζην. 214 
δξάζεηο ηνπ ζρεδίνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 
θαη 350 βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 
πινπνίεζεο. 

 ην ηειηθφ ζηάδην βξίζθεηαη ε θαηαζθεπή 
λέσλ ζεξκνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ, 
έξγσλ χδξεπζεο ηεο αλαηνιηθήο Θξηκαίαο 
θαη ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ πνπ ζα ζπλδέεη 
ηε πκθεξνχπνιε θαη ηε εβαζηνχπνιε κε 
ην Θεξηο. ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ε 
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
αλακέλεηαη λα επηηξέςεη ηελ αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη 
αεξνπνξηθψο θαηά 1 εθ. εηεζίσο, ηελ 
αχμεζε ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη 
ζηδεξνδξνκηθψο θαηά 4 εθ. εηεζίσο θαη ηε 
ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 
κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ.  
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 Ζ ξσζηθή θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη 
ζηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
νκνζπνλδηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο έσο ην 
2022, κε παξάιιειε αχμεζε ησλ 
δηαηηζέκελσλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα 
θαηαζηεί εθηθηή ε νινθιήξσζε 
ζπλερηδφκελσλ έξγσλ θαη ε πινπνίεζε 
λέσλ, αμίαο 37 δηζ. Ρνπβιίσλ (€ 500 εθ.). 

 

17.    Λέν ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
εκπνξίαο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ 
Δπξώπε από ηελ Gazprom 

 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία ην λέν ζχζηεκα ζα 
βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 
Δπξσπαίνπο πειάηεο ηεο. Σν ζχζηεκα είλαη ήδε 
αλνηθηφ γηα εγγξαθή. Σν 2017 νη πσιήζεηο ηεο 
εηαηξείαο πξνο ηελ Δπξψπε απμήζεθαλ θαη ην 
κεξίδην αγνξάο ηεο αλήιζε ζε 34,7%. Κάιηζηα, ην  
37% ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο ην 2017 πξνήιζε 
απφ ηελ Δπξψπε. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2025 ε 
δήηεζε ζα απμεζεί θαηά 19% έλαληη ηνπ 2017. 

 

 

ΟΤΕΚΠΔΘΗΣΑΛ 

 

18.    Κέηξα βειηίσζεο επελδπηηθνύ 
θιίκαηνο 

 

ηηο 15.08.2018 ππεγξάθε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 
κε ηίηιν «Κέηξα βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ 
θιίκαηνο» κε ην νπνίν ην ειάρηζην πνζνζηφ μέλνπ 
θεθαιαίνπ ζην ηδξπηηθφ θεθάιαην επηρείξεζεο 
μέλεο επέλδπζεο κεηψλεηαη απφ 30% ζε 15%. 
Δπίζεο θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο 
μέλεο λνκηθήο νληφηεηαο ζηελ επηρείξεζε πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ μέλε επέλδπζε. Σν ειάρηζην 
ηδξπηηθφ θεθάιαην επηρείξεζεο μέλεο επέλδπζεο 
κεηψλεηαη απφ 600 εθ. UZS ζε 400 εθ. UZS. 

 

19. Πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κε ηελ 
ΔΒRD 

 

 

Τινπνηείηαη πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο 
Οπδκπεθηζηάλ-EBRD, βάζεη Κλεκνλίνπ 
Θαηαλφεζεο πνπ ππεγξάθε ηνλ Λνέκβξην 2017, 

εμέιημε πνπ νδήγεζε θαη ζε επαλαιεηηνπξγία 
Γξαθείνπ Σξάπεδαο ζε Σαζθέλδε. εκεηψλεηαη 
πσο επί θεθαιήο Γξαθείνπ είλαη Έιιελαο. EBRD 
ζηεξίδεη ηηο  κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο 
ρψξαο, πνπ παξάγνπλ ήδε θαξπνχο σο πξνο 
άλνηγκα νπδκπεθηθήο νηθνλνκίαο. Δπίζεο 
νξηζηηθνπνηήζεθε απφ ηελ EBRD ζηηο αξρέο 
Ηνπιίνπ 2018 κειέηε λέαο δέζκεο ρξεκαηνδνηηθψλ 
γξακκψλ, ζπλνιηθήο αμίαο 190 εθαη. Γνι. ΖΠΑ, 
ησλ νπνίσλ εθθξεκεί έγθξηζε απφ Γ. Βαζηθνί 
ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο EBRD είλαη 
ρξεκαηνπηζησηηθφο (63% φγθνπ δεζκεχζεσλ), 
βηνκεραλία, κεηαπνίεζε θαη αγξνηηθή παξαγσγή.  

 

20. Πηινηηθή πινπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ζηελ Σαζθέλδε  

 

ηηο 15.08.2018 ππεγξάθε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε 
ην νπνίν επηηξέπεηαη λα πινπνηεζεί πηινηηθφ 
ζρέδην ελίζρπζεο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
ζηελ Σαζθέλδε κέρξη 15.08.2019. Bαζηθφ εξγαιείν 
ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή γεο  
γηα κφληκε ή πξνζσξηλή ρξήζε κε απινπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο θαη άκεζεο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 
επελδπηέο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ.   

 

 

21.    ύζηεκα Τγείαο 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ ππέγξαςε 
δηάηαγκα κε ην νπνίν ηδξχεηαη ην Δζληθφ 
Δπηκειεηήξην Θαηλνηνκίαο γηα ηελ Τγεία, ην νπνίν 
ζα επεμεξγαζηεί ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ 
επηηπρεκέλεο παγθφζκηεο πξαθηηθέο, ζχγρξνλα 
θιηληθά πξσηφθνιια θαη  πςειά πνηνηηθά 
standards δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. Δπίζεο ζα 
αζρνιεζεί κε ζέκαηα ςεθηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα 
ηεο πγείαο, ζπιινγήο ησλ ζηαηηζηηθψλ πγείαο θαη 
θαηαγξαθήο ησλ γηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ. 

 

22.     PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIPS 

 

Γεκνζηεχζεθε ζρέδην δηαηάγκαηνο κε ζθνπφ ηελ 
νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο PPP, 
ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε Οξγαληζκνχ γηα 
ηε δηαρείξηζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα 
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πινπνηνχληαη κε ηε κέζνδν PPP θαη κε ρξήζε ελφο 
Single Information Portal. 

23. πλεξγαζία κε Παγθόζκηα 
Σξάπεδα (ΠΣ) 

Ζ ΠΓ εηνηκάδεη νθηψ πξνγξάκκαηα, ζπλνιηθνχ 

χςνπο 1 δηο δνι. γηα ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ πνιηηηθψλ θνξνινγίαο θαη 

εκπνξίνπ, πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, νηθνλνκίαο 

θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 

ΙΔΤΘΟΡΩΗΑ 

 

24.     Αλαζρεκαηηζκόο ιεπθνξσζηθήο 
θπβέξλεζεο. 

 

ηηο 18.08.2018 ν Πξφεδξνο ηεο Ιεπθνξσζίαο 
πξνρψξεζε ζε αλαζρεκαηηζκφ ηεο ιεπθνξσζηθήο 
θπβέξλεζεο, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη 
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
Σα κέιε ηεο λέαο θπβέξλεζεο είλαη λεαξφηεξα κε 
ηερλνθξαηηθφ πξνθίι. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 
βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ιεπθνξσζηθήο 
νηθνλνκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ ζνθ θαη 
ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

25.     Θαηάξγεζε δηνδίσλ 

 

Δρεη πξνηαζεί ζηα πιαίζηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 
θνξνινγηθνχ θψδηθα ε θαηάξγεζε ησλ δηνδίσλ 
πνπ θαηαβάινπλ μέλα νρήκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ 
δεκφζησλ απηνθηλεηνδξφκσλ. Ζ θαηάξγεζε ζα 
εθαξκνζζεί απφ 01.01.2019 

 

ΣΟΤΡΘΚΔΛΗΣΑΛ 

 

26.     πκθσλία γηα ην λνκηθό 
θαζεζηώο ηεο Θαζπίαο 
Θάιαζζαο. 

 

ηηο 12.08.2018 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 5ε πλφδνπ 
Θνξπθήο ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηελ 
Θαζπία Θάιαζζα, ππεγξάθε «πκθσλία γηα ην 
Λνκηθφο Θαζεζηψο ηεο Θαζπίαο» ζην Aktau ηνπ 

Θαδαθζηάλ. πκβαιιφκελα κέξε είλαη ην 
Σνπξθκεληζηάλ, ην Θαδαθζηάλ, Ρσζία, 
Αδεξκπατηδάλ θαη Ηξάλ. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ άιισλ 
ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη έρεη 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην Σνπξθκεληζηάλ ζην 
ζέκα ηνπ αγσγνχ Σrans – Caspian Gas Pipeline, ν 
νπνίνο θηινδνμεί λα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην απφ 
ην Tνπξθκεληζηάλ ζην Aδεξκπατηδάλ θαη απφ εθεί 
ζηε Γ. Δπξψπε. 

 

27.    Πξνηεξαηόηεηεο ηεο 
ηνπξθκεληθήο Γηνίθεζεο 

 

Ο Σνπξθκέλνο Πξφεδξνο έζεζε ζηηο 

03.08.2017 ηηο ζεκαληηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο ηνπξθκεληθήο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηε 

κεηάβαζε ζηε ςεθηαθή νηθνλνκία,  ηελ 

καθξνρξφληα κεηαβίβαζε αγξνηηθήο γεο  γηα 

ρξήζε ζε θεξδνθφξεο αγξνηηθέο κνλάδεο θαη 

ηδηψηεο παξαγσγνχο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 
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ΔΚΠΟΡΗΘΔ ΔΘΘΔΔΗ ΣΖ ΡΩΗΑ 2018-2019 

Έκθεζη Κλάδος Ημ/νιες Ιζηόηοπος 

WORLD FOOD Moscow Σξφθηκα - Πνηά 17-20.09.2018 www.world-food.ru 

International Fair Leather - 
Footwear - Fur - Technology 

Τθάζκαηα, Έλδπζε, 
Τπφδεζε, Γέξκα 

18-21.09.2018 www.expoleather.ru 

PCV EXPO Moscow 
Αληιίεο, ζπκπηεζηέο, 

βαιβίδεο 
23-25.10.2018 www.pcvexpo.ru 

INTERCHARM Professional, 
Moscow 

Θαιιπληηθά 24-27.10.2018 www.intercharm.ru  

MPIRES Αθίλεηα 26-27.10.2018 http://mpires.ru 

ΑΡΣΔΘΑ Moscow Φαξκαθεπηηθά 03-06.12.2018 www.aptekaexpo.ru 

INTERPLASTICA + 

UPAKOVKA 
Πιαζηηθά – πζθεπαζίεο 29.01 - 01.02.2019 www.upakovka-tradefair.com 

JUNWEX ST. PETERSBURG Θφζκεκα Ηαλ. – Φεβ. 2019 www.junwex-spb.ru 

INTERCHARM Professional, St. 
Petersburg 

Θαιιπληηθά 07-09.02.2019 www.intercharmspb.ru 

PROD-EXPO Σξφθηκα - Πνηά 11-15.02.2019 www.prod-expo.ru 

AQUA-THERM MOSCOW Θέξκαλζε - Φχμε 12-15.02.2019 www.aquatherm-moscow.ru 

CPM - COLLECTION PREMIERE 
MOSCOW. SPRING 

Έλδπζε Φεβ. 2019 http://cpm-moscow.com 

INGREDIENTS Σξφθηκα θαη πξψηεο χιεο 19-22.02.2019 www.ingred.ru 

INTOURMARKET Σνπξηζκφο 09-11.03.2019 www.itmexpo.ru 

ΚΗΣΣ Σνπξηζκφο 12-14.03.2019 www.mitt.ru   

MODERN BAKERY MOSCOW Αξηνζθεπάζκαηα 12-15.03.2019 http://modern-bakery.ru 

INTERNATIONAL PRIVATE 
LABEL SHOW – IPLS 

Γηάθνξνη θιάδνη 20-21.03.2019 www.ipls-russia.ru 

MPIRES Αθίλεηα Κάξ. 2019 http://mpires.ru 

MOSCOW INTERNATIONAL 
FURNITURE SHOW - MIFS 

Έπηπια Απξ. 2019 www.mmms-expo.ru 

WORLD BUILD Moscow Θαηαζθεπέο, Γνκηθά πιηθά 02-05.04.2019 www.worldbuild-moscow.ru 

IPhEB & CPhI Russia Φάξκαθα Απξ. 2019 www.ipheb.ru 

INTERFOOD St. Petersburg Σξφθηκα - Πνηά 17-19.04.2019 www.interfood-expo.ru 

InterStroy/WorldBuild St. 
Petersburg 

Θαηαζθεπέο, Γνκηθά πιηθά 18-20.04.2019 www.interstroyexpo.com 

AQUA-THERM St. Petersburg Θέξκαλζε - Φχμε 18-20.04.2019 www.aquatherm-spb.com 

INTERCHARM Professional, 
Moscow 

Θαιιπληηθά Απξ. 2019 www.intercharm.ru  

ENERGETIKA & 
ELEKTROTECHNIKA – RUSSIAN 

INTERNATIONAL ENERGY 
FORUM 

Δλέξγεηα Απξ. 2019 http://en.energetika-restec.ru 
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