
 

Θετικά τα Αποτελέσματα για τα Δημόσια Οικονομικά 

Θετικά ήσαν τα αποτελέσματα για τα δημόσια οικονομικά της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

2013. Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2013, σε 67,98 τρις 

Ρούβλια, καταγράφοντας αύξηση 1,3% αλλά πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος (3,4%). Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού οικονομικών κ. Anton 

Siluanov το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα 

ύψους 0,5% επί του ΑΕΠ, επίδοση που είναι καλύτερη από τις προβλέψεις που έκανε το 

υπουργείο στην αρχή του έτους (0,8%). Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν σε 13,019 τρις Ρούβλια, οι 

δε δαπάνες σε 13,330 τρις Ρούβλια και το έλλειμμα σε 311 δις Ρούβλια (8,0 δις Ευρώ 

περίπου). Σημειώνεται ότι κατά το 2012 το δημοσιονομικό ισοζύγιο είχε παρουσιάσει 

πλεόνασμα ύψους 49,78 δις Ρουβλίων (0,1% του ΑΕΠ).  Ωστόσο, ο κ. Siluanov επέστησε την 

προσοχή των περιφερειών για περισσότερο νοικοκύρεμα στους προϋπολογισμούς τους, 

δεδομένου ότι κατά το 2013 το συνολικό έλλειμμα των περιφερειακών προϋπολογισμών 

υπερδιπλασιάσθηκε και ανήλθε στα 700 δις Ρούβλια. Το έλλειμμα αυτό καλύφθηκε από 

αποθέματα προγενεστέρων ετών, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί το «μαξιλάρι» ασφαλείας. 

Η Κεντρική Τράπεζα σταματά τις παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας περιορίζει σημαντικά τις στοχευμένες παρεμβάσεις της στην 

αγορά συναλλάγματος, στο πλαίσιο πολιτικής που υλοποιεί τα 3 τελευταία χρόνια με στόχο 

την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς έως το 2015. Ειδικοί εκτιμούν ότι η αλλαγή αυτή θα 

αυξήσει την αστάθεια του εγχώριου νομίσματος. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο το 

ρούβλι έχει διολισθήσει κατά περίπου 17,5% έναντι του ευρώ και σήμερα η ισοτιμία ανέρχεται 

σε 47 ρούβλια/ευρώ, επίπεδο που συνιστά ρεκόρ 4ετίας. 

Μέτρα για την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα στην Ρωσία 

Η κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για την εξυγίανση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, προχώρησε σε ανάκληση των αδειών λειτουργίας 

σε τρεις ακόμα τράπεζες Reliability Bank, με έδρα το Kurgan, The National Payment 

Company, με έδρα τη Μόσχα και την Imbank με έδρα την πόλη Makhachkala στο 

Νταγκεστάν, λόγω παραβιάσεων του τραπεζικού δικαίου. 

Αποθεματικό Ταμείο και Ταμείο Εθνικού Πλούτου 

Η Ρωσία διαθέτει δυο ειδικά Ταμεία τα έσοδα των οποίων χρησιμοποιούνται σε περίπτωση 

ανάγκης. Το Αποθεματικό Ταμείο (Reserve Fund) και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου (National 

Wealth Fund). Και τα δύο ταμεία περιλαμβάνουν χρήματα που προέρχονται από φόρους στην 

παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και σε εξαγωγικούς δασμούς στα ίδια 

προϊόντα. Τα χρήματα από το πρώτο επενδύονται σε χαμηλής απόδοσης χρεόγραφα, τα οποία 

όταν παραστεί ανάγκη συμπληρώνουν τα έσοδα του προϋπολογισμού από το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο. Τα χρήματα του Ταμείου Εθνικού Πλούτου επενδύονται σε χρεόγραφα 
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υψηλότερου κινδύνου και απόδοσης είτε χρησιμοποιούνται σε δαπάνες του προϋπολογισμού, 

οι οποίες στοχεύουν στην συμπλήρωση των εθελοντικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων των 

πολιτών και στην εν γένει διατήρηση της ισορροπίας του Ταμείου Συντάξεων.  

Το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους το Αποθεματικό Ταμείο μειώθηκε κατά 25,57 δις 

Ρούβλια. Συνολικά, την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 το συνολικό ποσό του Αποθεματικού Ταμείου 

ανήλθε στα 2,85 τρις Ρούβλια (87,38 δις $Η.Π.Α.) και κατανέμεται σε 38,08 $Η.Π.Α., 29,40 

δις Ευρώ και 5,40 δις αγγλικές Λίρες. Τα ετήσια έσοδα της Κεντρικής Τράπεζας από την 

τοποθέτηση των χρημάτων αυτών σε ξένο συνάλλαγμα υπολογίζονται στα 0,12 δις $Η.Π.Α. 

(3,85 δις ρούβλια). 

Όσον αφορά στο Ταμείο Εθνικού Πλούτου και αυτό το Δεκέμβριο σημείωσε μείωση κατά 

22,15 δις Ρούβλια. Συνολικά το 2013 ανήλθε στα 2,9 τρις ρούβλια (88,63 δις $Η.Π.Α), το 

οποίο κατανεμήθηκε σε 24,53 δις $Η.Π.Α., 24,09 δις ευρώ, 4,38 δις αγγλικές Λίρες και το 

υπόλοιπο σε δάνεια και ξένα κρατικά ομόλογα.  

Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής στο τομέα των ακινήτων 

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης απειλεί με κατάσχεση ακινήτων, εφόσον οι 

ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο έως το Μάρτιο του 2018. Με τη κίνηση 

αυτή το Υπουργείο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή που προκύπτει από το γεγονός 

ότι το 39% της ακίνητης περιουσίας της χώρας είναι αγνώστου ιδιοκτησίας. Παρεμπιπτόντως, 

αναφέρεται ότι στις αρχές του προηγούμενου έτους, το Ρωσικό Επιμελητήριο Ορκωτών 

Λογιστών ανακάλυψε παραβιάσεις στη χρήση πλέον των 21 δις Ρουβλίων (650 εκατομ. 

$Η.Π.Α.) για την ψηφιοποίηση του εθνικού κτηματολογίου. Το εν λόγω έργο τελεί ακόμα υπό 

υλοποίηση. 

Ο πραγματικός φόρος επί των επιχειρήσεων στην Ρωσία 

Σε σχετική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων Price 

Waterhouse Coopers αναφέρεται ότι στην Ρωσία ο συνολικός πραγματικός φόρος για μία 

συνηθισμένη Ε.Π.Ε. ανήλθε το 2012 σε 50,7%. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ρωσία στην 

56
η
 θέση παγκοσμίως. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53 θέση με συνολικό πραγματικό φόρο 44% 

(πρβλ http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf)  

Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής στο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Σε μία προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος της αποφυγής καταβολής των δασμών 

κατά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου προϊόντων αγορασμένων μέσω διαδικτυακών 

καταστημάτων από το εξωτερικό, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τελωνείων αποφάσισε όπως 

καταστήσει αυστηρότερες τις προϋποθέσεις εκτελωνισμού τέτοιων δεμάτων (αρχομένης από 

4
ης

 Ιανουαρίου τ.ε.). Αντιδρώντας πολλές εταιρείες ταχυμεταφορών στην Ρωσία όπως οι DHL, 

DPD, Pony Express, TNT, FedEx ανακοίνωσαν την απόφασή τους να σταματήσουν άμεσα την 

παράδοση δεμάτων από το εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα. Μετά από διαπραγματεύσεις η 

Υπηρεσία Τελωνείων υπαναχώρησε δεχόμενη τη συνέχιση εφαρμογής του προηγούμενου 

καθεστώτος. Γενικά ισχύει ότι δέματα αξίας έως 1000 ευρώ το μήνα ή/και 31 κιλά δύναται να 

εισαχθούν χωρίς δασμούς. Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω ορίων επιβάλλεται δασμός 

επί του ποσού της υπέρβασης 30% και όχι λιγότερο από 4 ευρώ/χλγ καθώς και τέλος 250 

ρουβλίων για κάθε δέμα. 

Στις παρούσες συνθήκες τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκουν διαφόρους 

τρόπους να υπερβούν τα όρια αυτά διαφοροποιώντας τους αποδέκτες. Σύμφωνα με την Ένωση 

Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (http://arecomm.ru), στην Ρωσία σήμερα λειτουργούν 

20-30 χιλιάδες καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Περί το 10% αυτών λειτουργεί 

«γκρίζα». 

Για το 2014 τα Ρωσικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων μελετούν 

διάφορα ενδεχόμενα, πχ την επιβολή δασμού 10% σε κάθε αποστολή που τελείται μέσω 

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf
http://arecomm.ru/


καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, την μείωση των ορίων για την αδασμολόγητη 

εισαγωγή στα 150 ευρώ ή και 10 χλγ, ενώ επιδιώκεται η εισαγωγή νέου πληροφοριακού 

συστήματος για την παρακολούθηση των αποστολών δεμάτων προς φυσικά πρόσωπα. 

Μέτρα για την πάταξη της παράνομης εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

Ρωσία και Λευκορωσία μελετούν την εφαρμογή περιορισμών στην εισαγωγή αυτοκινήτων από 

φυσικά πρόσωπα στην επικράτεια της Τελωνειακής Ένωσης. Ενδεχόμενα μέτρα αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση του ήδη ιδιαίτερα διαδεδομένου στις δύο χώρες φαινομένου της 

προσωρινής εισαγωγής αυτοκινήτων από εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα (και ιδιοκτήτες 

αυτών), χωρίς πληρωμή δασμών και φόρων, με στόχο την μετέπειτα αποσυναρμολόγησή τους 

και την πώλησή του ως ανταλλακτικά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας 

Τελωνείων κ. A. Belianov, θα πρέπει να απαγορευθεί η εισαγωγή από φυσικό πρόσωπο πλέον 

του ενός αυτοκινήτου στην επικράτεια της Τελωνειακής Ένωσης. 

«Μαύρη εργασία» στην Ρωσία 

Σύμφωνα με δηλώσεις της αντιπροέδρου της κυβέρνησης κας Olga Golodetz, στην Ρωσία 

εργάζονται παράνομα περί τα 20 εκ. άτομα. Την ίδια στιγμή από το σύνολο των 86 εκ. πολιτών 

που είναι ικανοί για εργασία μόλις 48 εκ. δουλεύουν νόμιμα. Στον αριθμό δεν υπολογίζονται 

μη καταγραφόμενες μορφές εργασίας (στρατιωτικοί) ή απουσίας από αυτή για συγκεκριμένους 

λόγους (κύηση κλπ). Ο Υπουργός Οικονομικών A. Siluanov, εκτιμά πως το μερίδιο της 

«μαύρης εργασίας» ανέρχεται σε 15%-20% του ρωσικού Α.Ε.Π., ήτοι 9 τρις Ρούβλια. Η 

απώλεια φορολογικών εσόδων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ισοδυναμεί με 3 τρις 

Ρούβλια ενώ άλλα 2 τρις χάνονται από τα ταμεία των τοπικών διοικήσεων. 

Εκτιμήσεις για την αγορά ακινήτων στην Ρωσία 

Η εταιρεία συμβούλων Jones Land LaSalle εκτιμά ότι παρά τις προβλέψεις για πτώση της 

οικονομικής ανάπτυξης, η ρωσική αγορά ακινήτων θα παραμείνει ελκυστική για ξένους και 

εγχώριους παίκτες ανερχόμενη στα 7 δις $Η.Π.Α. το 2014. Η μείωση, εκ πρώτης όψεως, της 

αγοράς σε σχέση με το 2012 (8,8 δις $Η.Π.Α.) και 2013 (8,1 $Η.Π.Α.) δεν συνεπάγεται 

μείωση της δραστηριότητας κατά τους ειδικούς. Κατά το προηγούμενο έτος έλαβαν χώρα 

μεγάλες συμφωνίες, εκ των οποίων πλέον αξιοσημείωτη είναι η αγορά από τη Morgan Stanley 

του εμπορικού κέντρου Metropolis έναντι 1,2 δις $Η.Π.Α. Τέτοιες συναλλαγές δεν 

αναμένονται το τρέχον έτος, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική αξία κατά πάσα πιθανότητα 

θα μειωθεί αν και ο συνολικό αριθμός των συναλλαγών θα αυξηθεί. Παρά την αύξηση της 

ζήτησης για κατοικία, ο τομέας των επαγγελματικών ακινήτων πχ γραφεία και ιδίως 

καταστήματα - λόγω της κατά γενική ομολογία ανισορροπίας μεταξύ μεγάλης καταναλωτικής 

ζήτησης και χαμηλής προσφοράς καταστημάτων λιανικής – θα συνεχίσει να καταλαμβάνει το 

σημαντικότερο μερίδιο της αγοράς ακινήτων. Ο τομέας των αποθηκών εκτιμάται ότι θα 

καταλάβει το 10% της συνολικής αγοράς ακινήτων, χάριν συμφωνιών που βρίσκονται υπό 

διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις logistics Logopark 

(http://logopark.ru). Κατά το προηγούμενο έτος έλαβαν χώρα σημαντικές συμφωνίες στο 

τομέα αυτό όπως η πώληση από τη Renova του 100% των μετοχών της στην LLC 

Multinational Logistics Partnership για 900 εκ. $Η.Π.Α., την αγορά του εμπορικού κέντρου 

Aura στο Νοβοσιμπίρσκ από την RosEvroDevelopment (http://www.red-realty.ru) κ.ά.  

Δασμοί εξαγωγής επί των ενεργειακών προϊοντων 

Σύμφωνα με κείμενο του Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, ο δασμός εξαγωγής 

επί του αργού πετρελαίου θα μειωθεί από 1
ης

 Φεβρουαρίου 2014 κατά 14,7 $Η.Π.Α./τόνο στα 

386,3 $Η.Π.Α./τόνο. Ο ίδιος δασμός στη βενζίνη θα φτάσει στα 347,6 $Η.Π.Α./τόνο (360,9 

$Η.Π.Α./τόνο το προηγούμενο μήνα), στο ντίζελ τα 251 $Η.Π.Α./τόνο και στα λοιπά προϊόντα 

τα 254,9 $Η.Π.Α./τόνο. Ο δασμός στο φυσικό αέριο θα είναι 202,4 $Η.Π.Α./τόνο (196,5 

$Η.Π.Α./τόνο τον Ιανουάριο). Το ύψος των συντελεστών υπολογισμού του εν λόγω δασμού 

εξαγωγής επί του αργού μειώθηκε από 0,60 στο 0,59. 

http://logopark.ru/
http://www.red-realty.ru/


Μείωση της «Κρατικής Επιχειρηματικότητας» 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Igor Shuvalov, 

απευθυνόμενος προς τους συνέδρους του Οικονομικού Φόρουμ Gaidar δήλωσε ότι μετά την 

ολοκλήρωση του τρέχοντος πολιτικού κύκλου (2018), θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ούτως 

ώστε το μερίδιο του δημόσιου τομέα στην οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας να μειωθεί 

στο 25%. Σήμερα υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για το μερίδιο του δημόσιου τομέα στη 

ρωσική οικονομία, αλλά οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό ανέρχεται στο 50% του 

ΑΕΠ περίπου. Αυτό σημαίνει ότι πλήθος δημοσίων επιχειρήσεων θα ιδιωτικοποιηθεί, χωρίς 

ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, δηλαδή αν θα γίνει ολική 

ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων ή μέρους αυτών, όπως επίσης και ποίους τομείς της οικονομίας 

θα αφορούν οι ιδιωτικοποιήσεις.  

Ρωσο-Ευρωπαϊκός Διάλογος για την ασφάλεια προϊόντων κρέατος  

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων “GREEN WEEK” που έλαβε χώρα 

στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 16-25.1.2014, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα την 

ασφάλεια των προϊόντων κρέατος, στην οποία συμμετείχαν οι επικεφαλείς των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών και Συναφών Συνδέσμων Παραγωγών από τις χώρες  Ρωσία, Ολλανδία, 

Λιθουανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Rosselkhoznadzor) κ. Sergey Dankvert, σημείωσε ότι κοινός στόχος όσων 

συμμετείχαν στην ημερίδα είναι η ανάπτυξη και διατήρηση του διεθνούς εμπορίου. Ο Ρώσος 

εκπρόσωπος τόνισε την σημασία που έχει η εθελοντική επιτήρηση της παραγωγής από τις 

ξένες εταιρείες που εξάγουν τα προϊόντα τους στην Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Ομοσπονδία, 

Λευκορωσία, Καζακστάν), ούτως ώστε να προβαίνουν από μόνες τους στη λύση των 

προβλημάτων που προκύπτουν.  

Επίσης, ο κ Danvert, δήλωσε ότι η προσχώρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΠΟΕ είχε ως 

αποτέλεσμα τον εξαπλασιασμό του κονδυλίου της Υπηρεσίας του για την πραγματοποίηση 

ελέγχων στην εγχώρια αγορά και παρατήρησε ότι έχουν διαπιστωθεί σοβαρά ελαττώματα στην 

τοπική παραγωγή γάλακτος, μελιού και ψαριών, ενώ έχει αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό η 

χρήση αντιβιοτικών. Ανάλογοι έλεγχοι σε εισαγόμενα προϊόντα είχαν ως αποτέλεσμα την 

επιβολή περιορισμών στις εισαγωγές σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις. Τέλος ο κ. 

Dankvert τόνισε ότι κύριος στόχος της Υπηρεσίας του είναι να φέρει την ποιότητα και την 

ασφάλεια των προϊόντων στα επίπεδα που υπήρχαν πριν 20-30 χρόνια, όταν η χρήση των 

ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών δεν υιοθετηθεί ευρέως. 

Οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των χωρών της Ε.Ε. τόνισαν, ότι οι Υπηρεσίες 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια συμμόρφωσης των εξαγομένων προϊόντων σύμφωνα με 

όσα απαιτούνται από την νομοθεσία της Τελωνειακής Ένωσης και εξέφρασαν την 

εμπιστοσύνη τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας, που θα βασίζεται 

στις αρχές της αμοιβαιότητας. 

Παύση Συνεργασίας του οίκου Fitch με VTB GROUP και AvtoVΑΖ 

Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός VTB Group στον οποίο, μεταξύ άλλων, ανήκει και η 

δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, VTB BANK, ανακοίνωσε τον 

τερματισμό της συνεργασίας του με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings. Σύμφωνα με 

την ανακοίνωση, ο τερματισμός της συνεργασίας οφείλεται «στις αντιεπαγγελματικές πράξεις 

του οίκου αξιολόγησης». Η VTB GROUP θεωρεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης που 

εφαρμόζει ο αμερικανικός οίκος δεν είναι αποτελεσματική σε σύγκριση με αυτή που 

εφαρμόζουν άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και κατηγόρησε την Fitch για χρήση 

υποθετικών και όχι πραγματικών στοιχείων για την αξιολόγηση του Ομίλου και των 

θυγατρικών του, με αποτέλεσμα να υποβαθμίσει έξι εξ αυτών.  



Ανάλογη εξέλιξη είχε και η υποβάθμιση, από τον ίδιο οίκο, της μεγαλύτερης 

αυτοκινητοβιομηχανίας της Ρωσίας AvtoVAZ. 

Οικονομική συνεργασία Ρωσίας - Ιράν 

Σε εξέλιξη φέρεται να βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν και ευρείας 

κλίμακας οικονομική συνεργασία που περιλαμβάνει την απορρόφηση από την πρώτη έως και 

500 χιλιάδες βαρελιών ιρανικού πετρελαίου την ημέρα σε αντάλλαγμα για την αγορά ρωσικών 

προϊόντων. Ενδεχόμενη συμφωνία θα αποφέρει στο Ιράν περί τα 1,5 δις $Η.Π.Α. το μήνα 

καθιστώντας την Ρωσία τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου από το Ιράν. Η κίνηση αυτή 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση από πλευράς Η.Π.Α., οι οποίες θεωρούν ότι υποσκάπτει τη 

Συμφωνία της 24
ης

 Νοεμβρίου 2013 στη Γενεύη μεταξύ του Ιράν και των 6 χωρών (Η.Π.Α., 

Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ρωσία, Γαλλία, Κίνα). 

 

Διεθνείς Εκθέσεις – Μάρτιος 2014 

 

KOSMETIK EXPO / NAILEXPO 

(καλλυντικά) 

27.2 – 1.3.2014 

Moscow Crocus Expo 3 pavilion, hall 13 

PISCINA MOSCOW 2013 (πισίνες) 

IEC «Expocentre», Moscow, Russia Pavilion 

№8 (hall 3)1.03.2013 - 14.03.2013 

http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/piscina 

"Ювелирный Вернисаж" (Κοσμήματα) 

All-Russian Exhibition Centre - ВВЦ 

Pavilion 69 - 20 – 23.3.2014 

http://www.vvcentre.ru/ 

Moscow Boat Show (σκάφη αναψυχής) 

Crocus Expo IEC Pavilion 3, March 11-

16.2014 

http://www.mosboatshow.ru/ 

Меха на ВВЦ (γούνες) 

All-Russian Exhibition Centre - ВВЦ 

Pavilion 57 - 25.02.14 - 01.03.14 

http://www.vvcentre.ru/ 

Toys & Kids Russia 2014 (παιχνίδια) 

Moscow Crocus Expo 12-14, 2014 

http://www.toyrussia.ru/ 

Dairy & Meat 2014 - «Молочная и 

Мясная индустрия» (γαλακτοκομικά & 

κρέας) 

All-Russian Exhibition Centre - ВВЦ 

Pavilion №75, hall А - 18 – 21.3. 2014  

http://www.md-expo.ru/ 

Build Ural - International Building & 

Interiors Exhibition (δομικά υλικά) 

IEC “Yekaterinburg-Expo”, Yekaterinburg, 

Russia 18 - 21 March 2014 

http://www.build-ural.ru/ 

«Food ingredients, Additives and 

Flavourings» (Διατροφικά πρόσθετα) 

All-Russian Exhibition Centre - ВВЦ 

Pavilion 75, 18—21.3.2014 

http://www.ingred.ru/ 

«ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2014. Весна» 

(υποδήματα) 

IEC «Expocentre», Moscow, Russia / 18 – 

21.3.2014 

http://www.obuv-expo.ru/ 

Индустрия Моды (ενδύματα) 

Saint Petersburg Sports and Concert 

Complex Gagarina pr.,8/ 13-16.3.2014 

http://www.farexpo.ru/ 

MOSSHOES (υποδήματα) 

Crocus Expo, Pavilion №3, halls 17 and 18/ 

24-27.3.2014 

http://www.crocus-expo.ru/ 

IFFF Moscow 2014 (fast food) 

Moscow Crocus Expo pavilion 2/4-6.3 

http://www.fastfoodexpo.ru/ 

MITT (τουρισμός) 

Moscow, Expocentre19–22 MARCH 2014 

http://www.mitt.ru/ 

Techtextil Russia - International Trade 

Fair for Technical textiles, Nonwovens and 

Protective clothing (υφάσματα) 

IEC «Expocentre», Moscow, Russia / 11-

13.3.2014 

http://www.techtextil.messefrankfurt.ru/ 

AQUA SALON: WELLNESS & SPA. 

POOL AND SAUNA (σπα, σάουνα) 

«Crocus Expo» International Exhibition 

Center, Moscow 13–16 March 2014 

http://www.aquasalon-expo.ru/ 

Interlakokraska (χρώματα) HouseHold Expo (είδη σπιτιού) 

http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/piscina
http://www.mosboatshow.ru/
http://www.toyrussia.ru/
http://www.build-ural.ru/
http://www.obuv-expo.ru/
http://www.fastfoodexpo.ru/
http://www.mitt.ru/
http://www.aquasalon-expo.ru/en/a2014/
http://www.aquasalon-expo.ru/en/a2014/
http://www.aquasalon-expo.ru/


IEC «Expocentre», Moscow, Russia / 11-

13.3.2014 

http://www.interlak-expo.ru/ 

Crocus Expo 18-21.3.2014 

http://hhexpo.ru/ 

Cabex 2014 - 13th International 

Exhibition for Cables, Wires, Fastening 

Hardware and Installation Technologies 

(καλώδια) 

Russia, Moscow, ECC Sokolniki, pavilions 

4, 4.1/11 – 14.3.2014 

http://www.cabex.ru/ 

 

 

http://www.interlak-expo.ru/
http://www.cabex.ru/

