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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 90,15 Ρούβλια (30.04.2021) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.04.2021 – 30.04.2021: 

 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/  

 
 
Επιδημιολογική κατάσταση ( COVID-19)  Ρωσίας 
 

Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή 30 Απριλίου, 8.731 νέα κρούσματα, 

αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 4.805.288  και 397 θανάτους, αυξάνοντας τον συνολικό 

αριθμό σε 110.128. Στη Μόσχα, καταγράφηκαν 2.662 κρούσματα COVID-19 (57 άτομα έχουν 

πεθάνει). 

Όσον αφορά στον αριθμό θανάτων, σύμφωνα με την Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat) από 

την αρχή της επιδημίας σχεδόν 250.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από το COVID-19. Αυτός ο 

αριθμός είναι κατά 140.000 μεγαλύτερος από τον αριθμό των θανάτων που αναφέρει το 

Επιχειρησιακό Επιτελείο Αντιμετώπισης Κορωνοϊού. Η διαφορά εξηγείται από τις διαφορές στη 

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Επίβλεψης και Προστασίας δικαιωμάτων καταναλωτών 

(Rospotrebnadzor) η κατάσταση με το κορωνοϊό στη Μόσχα χαρακτηρίζεται ως «τεταμένη», 

λόγω του σημαντικού αριθμού κρουσμάτων.  

Η επικεφαλής της εν λόγω Υπηρεσίας Anna Popova δεν απέκλεισε την αύξηση των ιογενών 

λοιμώξεων του αναπνευστικού στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου και του κορωνοϊού μέχρι το 

φθινόπωρο. Η Ρωσία έχει ήδη ζητήσει να της παρασχεθεί δείγμα του «ινδικού» στελέχους 

κορωνοϊό για ανάλυση. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/society/01/05/2021/608c64499a7947f3fe7ced4a, 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/04/29/n_15921788.shtml  

https://www.rbc.ru/society/29/04/2021/608abfab9a794766e94627f2 
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Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση 

 

-Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) η ανάπτυξη 

της ρωσικής οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί στο 3,8% το 2022, μετά τη μείωσή της κατά 

3,1% που παρουσίασε το 2020. Ο πληθωρισμός σύμφωνα με τις προβλέψεις θα παραμείνει στο 

4,5% το 2021, η δε ανεργία εκτιμάται στο 5,4% το 2021 έως το 2022. 

Ωστόσο, τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα παρουσιάζουν πτωτική πορεία μετά το 2013. Το 

2020, το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 10% σε ρούβλια και κατά 60,5% σε $ ΗΠΑ. Το 

2020, 13,5% του ρωσικού πληθυσμού (περί τα 20 εκατ.) έχει εισόδημα κάτω από το επίπεδο 

διαβίωσης. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι το 2030 το μερίδιο των 

Ρώσων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας θα πρέπει να μειωθεί κατά 50% από 13,5% σε 

6,5%. 

-Ο πληθωρισμός έχει επιταχυνθεί απότομα από τις αρχές του 2021, φτάνοντας στο 5,8% σε 

ετήσια βάση τον Μάρτιο. Οι τιμές για τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 7,6%. Τα μη διατροφικά 

προϊόντα αυξήθηκαν κατά 5,9%, ενώ το κόστος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,9%. Οι 

αναλυτές προβλέπουν ότι το ποσοστό πληθωρισμού πιθανότατα θα αρχίσει να μειώνεται τους 

επόμενους μήνες. Η πρόσφατη υποτίμηση του Ρουβλίου και η αύξηση των δαπανών λόγω των 

βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου, θα μπορούσαν να επιτείνουν τις  πληθωριστικές πιέσεις  

πάνω από τον κεντρικό στόχο της τράπεζας για 4% έως τουλάχιστον το 2022. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/april-21-2021/article/latest-

market-insight_17/?bulk_email_rid=507&bpmtrackid=11&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-

9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=99519c79-943d-4197-95e6-97f33e3adab9  
 

-Κατά 24% μειώθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλιού έναντι του ευρώ από τον 

Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2020.  

 

-Κατά 2,7% προβλέπεται ο ρυθμός ανάπτυξης στη Ρωσία το 2021, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Ο 

παγκόσμιος μέσος ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 5,6%. Το ρωσικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% 

το 2020, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος μείωσης ήταν μείον 3,4%. 

 

 -Οι Ρώσοι καταναλωτές προσαρμόζονται στην υποτίμηση του ρουβλιού μειώνοντας τις δαπάνες 

τους. Σχεδόν το 53% των Ρώσων δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν την αρνητική επίδραση της κρίσης 

στα οικονομικά τους τον Ιανουάριο του 2021, ενώ ο αριθμός των καταναλωτών που 

επηρεάστηκαν από την κρίση έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Συνολικά, σχεδόν το 69% των Ρώσων θεωρούν ότι πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες τους. 

 

-Άνοδος των τιμών αναμένεται στα είδη ένδυσης από 20% έως και 30% λόγω αύξησης των 

τιμών των πρώτων υλών, ιδίως του βαμβακιού.  

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης: οι εξαγωγές αποτελούν την κύρια αιτία πληθωρισμού 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης και 

Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. M. Reshetnikov οι εξαγωγές είναι η κύρια αιτία του 

http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/april-21-2021/article/latest-market-insight_17/?bulk_email_rid=507&bpmtrackid=11&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=99519c79-943d-4197-95e6-97f33e3adab9
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/april-21-2021/article/latest-market-insight_17/?bulk_email_rid=507&bpmtrackid=11&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=99519c79-943d-4197-95e6-97f33e3adab9
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/april-21-2021/article/latest-market-insight_17/?bulk_email_rid=507&bpmtrackid=11&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=99519c79-943d-4197-95e6-97f33e3adab9
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πληθωρισμού στη Ρωσία, λόγω της αύξησης των τιμών στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό 

αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Η Ρωσία είναι μεγάλος εξαγωγέας, αγροτικών πρώτων υλών: σιτάρι, ηλιέλαιο, ηλιόσποροι κλπ, 

η δε αύξηση των παγκόσμιων τιμών τα τέλη του 2020, οδήγησε στην επιδίωξη αναζήτησης 

ξένων  πελατών. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ρως. Υπ. Οικ. Ανάπτυξης θα πρέπει να καταγραφεί επιβράδυνση 

του ετήσιου πληθωρισμού στη Ρωσία τον Απρίλιο σε 5,5-5,6% μετά από την αύξηση τον 

Μάρτιο κατά  5,8%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 0,5-0,6%. 

Η  Κεντρική Τράπεζα είχε επίσης  εκτιμήσει ότι,  η υψηλότερη τιμή του πληθωρισμού στη 

Ρωσία θα καταγράφεται τον Φεβρουάριο – Μάρτιο,  σε περίπου 5,5%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/07/0008  
 

 Η σήμανση προϊόντων αρωματοποιίας και φωτογραφικών μηχανών θα ξεκινήσει την 1
η
 

Σεπτεμβρίου 2021 

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναβάλλεται η έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής 

σήμανσης προϊόντων αρωματοποιίας, φωτογραφικών μηχανών, φακών για την 1.9.2021 αντί της 

1.4. 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://tass.ru/ekonomika/11054495  
 

 Έως το 2022 η υποβολή δικαιολογητικών για το σύστημα σήμανσης θα γίνεται 

ηλεκτρονικά 

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2464 διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι 

επιχειρηματίες που ασχολούνται με υποδήματα, προϊόντα ελαφριάς βιομηχανίας, ελαστικά, 

προϊόντα αρωματοποιίας και φωτογραφικό εξοπλισμό, θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 1
η
 Ιανουαρίου 2022.  

Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/01/0009  
 

 Πρόγραμμα  ανακαινίσεων του Δήμου Μόσχας 

Το πρόγραμμα  ανακαινίσεων του Δήμου Μόσχας έχει ξεκινήσει από το 2017 με ορίζοντα το 

2042 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της αστικής κατοικίας (https://fr.mos.ru/o-programme-

renovatsii) και την βελτίωση της ζωής των δημοτών. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η κατεδάφιση των ακατάλληλων κτηρίων, ειδικά των 

κατοικιών της περιόδου 1957-1968 και η αντικατάστασή τους με σύγχρονα κτίρια .   

Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του 2021 η αρμόδια Αρχή (Moscow Renovation Fund)  έχει 

εξαγγείλει σειρά διαγωνισμών για την ανάληψη έργων σε 52  τοποθεσίες με δαπάνη που 

υπερβαίνει τα 3,2 τρις ρούβλια.  

Για δε την περίοδο Νοεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021, ο Δήμος φέρεται να έχει συνάψει 

σχετικές συμβάσεις ύψους 154 δις ρουβλίων για την κατασκευή 1,9 εκ. τ.μ. 

 Όπως έχει γίνει γνωστό, τα περισσότερα έργα έχουν αναληφθεί από τις εταιρείες FSK 

(https://fsk.ru), MIC (https://www.gk-mic.ru), PIK (https://pik-group.com), Krost 

(https://www.krost.ru). 

 

Μεταξύ των αναδόχων αναφέρεται και η εταιρεία Monotek Stroy (https://monotekstroy.ru, 

τουρκικών συμφερόντων κατά το ήμισυ και ιδιοκτησίας κατά 50% της εξωχώριας κυπριακής 

εταιρείας Baldivio). 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/07/0008
https://tass.ru/ekonomika/11054495
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/01/0009
https://fr.mos.ru/o-programme-renovatsii/
https://fr.mos.ru/o-programme-renovatsii/
https://fsk.ru/
https://www.gk-mic.ru/
https://pik-group.com/
https://www.krost.ru/
https://monotekstroy.ru/


 
4 

 

 Οι ρωσικές τράπεζες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους αύξησαν τα κέρδη τους κατά 9% 
 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα οι ρωσικές τράπεζες το α΄ τρίμηνο του 2021 κατέγραψαν 

κέρδη ύψους 578 δις ρούβλια, το οποίο είναι κατά 9% υψηλότερο από τα αποτελέσματα της 

αντίστοιχης περιόδου του 2020. 

Το οικονομικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση των καθαρών 

εσόδων από τόκους (+70 δις ρούβλια ήτοι + 8%) και τα έσοδα από προμήθειες (+36 δις ρούβλια 

ήτοι + 12%), λόγω της ανάκαμψης της καταναλωτικής δραστηριότητας, της αύξησης του 

δανεισμού και της μείωση των εξόδων στα αποθεματικά από 277 δις ρούβλια σε 115 δις 

ρούβλια.  

Το καθαρό κέρδος του τραπεζικού τομέα τον Μάρτιο του 2021 ανήλθε σε 205 δις ρούβλια, το 

οποίο είναι 8% υψηλότερο από το Μάρτιο του 2020 (190 δις ρούβλια) και 22% υψηλότερα από 

το Φεβρουάριο του 2021 (168 δις ρούβλια), σύμφωνα με την επισκόπηση της Κεντρικής 

Τράπεζας. Δεν υπήρξε απότομη πτώση στα κέρδη λόγω της κατάργησης των επιδομάτων στη 

δημιουργία αποθεματικών για μεγάλα εταιρικά δάνεια, καθώς οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει 

αποθεματικά εκ των προτέρων στο ποσό που απαιτείται αυτή τη στιγμή. 

Ο αριθμός των κερδοφόρων τραπεζών τον Μάρτιο αυξήθηκε σημαντικά (από 233 σε 248), 

σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα, το μερίδιο των κερδοφόρων τραπεζών στο τέλος 

του Α΄ τριμήνου του 2021 ανήλθε στο 98% των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. 

Το κεφάλαιο του ισολογισμού του τραπεζικού τομέα τον Μάρτιο του 2021 αυξήθηκε κατά 160 

δις ρούβλια σε 10,9 τρις ρούβλια, το οποίο είναι χαμηλότερο από το κέρδος λόγω της αρνητικής 

επανεκτίμησης των αξιών που αποτιμώνται μέσω άλλων συνολικών εσόδων (-41 δις ρούβλια). Ο 

συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Н1,0) το Μάρτιο αυξήθηκε κατά 0,1 εκατοστιαίες 

μονάδες (σελ.) - έως 12,6%, κυρίως λόγω του κέρδους των τραπεζών και της προσέλκυσης 

δανείων μειωμένης εξασφάλισης. 

Το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών αυξήθηκε σε 6 τρις ρούβλια κατά τη διάρκεια του μήνα, 

που είναι περίπου το 10% του χαρτοφυλακίου δανείων. Η Κεντρική Τράπεζα τονίζει ότι αυτό το 

απόθεμα κατανέμεται άνισα μεταξύ των τραπεζών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/763282  

 

 Το Discounter "Svetofor" κατέχει την πρώτη θέση στην ετήσια αύξηση των εσόδων 

 

Μέχρι το τέλος του 2020, οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής συγκέντρωσαν το 37,4% της 

ρωσικής λιανικής αγοράς τροφίμων, σύμφωνα με στοιχεία της αναλυτικής εταιρείας InfoLine. 

Το 2019, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσώπευαν το 33,3% της αγοράς. 

Η εκπτωτική αλυσίδα " Svetofor" κατέλαβε την πρώτη θέση στην αύξηση των πωλήσεων: τα 

έσοδά της το 2020 αυξήθηκαν κατά 39%, σε 188,7 δις ρούβλια. 

Ο όμιλος X5 Retail Group με μερίδιο αγοράς 12,8% το 2020 αύξησε τα έσοδά του κατά 14%, 

ακολουθεί η Magnit (μερίδιο αγοράς 8,8%) με αύξηση κατά 13%. Η εταιρεία DKBR (Dixy, 

Bristol, Krasnoe & Beloe), πρώτες  με μερίδιο αγοράς 6,6%, αυξήθηκε ταχύτερα από τους 

ανταγωνιστές τις κατά 18%, αλλά τα έσοδά της δεν έφτασαν το 1 τρις ρούβλια. 

Ακολουθούν οι Lenta, Auchan, Metro, Svetofor, OK, Monetka και Vkusville. 

Η αλυσίδα Auchan είναι η μόνη από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης που 

παρουσίασαν μείωση εσόδων το 2020 της τάξεως 11%. Πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης 

https://www.interfax.ru/business/763282
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παρουσίασαν οι O'Key και Lenta - 6% και 7%, αντίστοιχα. Τα έσοδα της αλυσίδας Metro το 

2020 αυξήθηκαν κατά 8%. 

Οι πωλήσεις της "Monetka" αυξήθηκαν κατά 11% και του "Vkusvilla" κατά 38%. 

Το 2020, οι μεγάλες αλυσίδες μπόρεσαν να προσφέρουν πιο ελκυστικές τιμές για τους 

αγοραστές και να εξασφαλίσουν αδιάλειπτη προμήθεια τροφίμων δήλωσε ο Ivan Fedyakov, 

Διευθύνων Σύμβουλος της InfoLine στην έκθεση Prodexpo. 

Σύμφωνα με την InfoLine, οι 100 μεγαλύτερες αλυσίδες αντιπροσώπευαν το 50% της αγοράς 

στο τέλος του έτους έναντι 43% το 2019. 

Για πρώτη φορά στη ρωσική αγορά λιανικής πώλησης, οι 100 κορυφαίες αλυσίδες FMCG έχουν 

κατ 'αρχήν ενοποιήσει το ήμισυ του κύκλου εργασιών της αγοράς τροφίμων. Ταυτόχρονα, το 

ήμισυ αυτής της αύξησης, αντιπροσωπεύεται από τους δέκα κορυφαίους ηγέτες. Σήμερα είναι 

περισσότερο από το 37% του κύκλου εργασιών της αγοράς τροφίμων στη Ρωσία. 

Η ενοποίηση της αγοράς πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, και λόγω της απόσυρσης ορισμένων 

μεγάλων παικτών. Για παράδειγμα, το 2020, οι εταιρείες Optoclub Ryady (τέσσερα 

καταστήματα, έσοδα 6,6 δις ρούβλια), Evroros (περιοχή Μούρμανσκ, περίπου 100 

καταστήματα, 13 δις ρούβλια), Five to Five (Voronezh, 55 καταστήματα, 5,5 δις ρούβλια), "Red 

Sails" (17 καταστήματα, 3,1 δις ρούβλια). 

Υποψήφιοι για την πρώτη δεκάδα είναι τα δίκτυα: Globus (το 2020 αύξησε τα έσοδα κατά 12%, 

σε 108 δις ρούβλια), Maria-Ra (αύξηση 9%, σε 106 δις ρούβλια) και Verny (αύξηση  29%, 77 

δις ρούβλια). 

Ο κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου στη Ρωσία το 2020, σύμφωνα με τη Rosstat, μειώθηκε 

κατά 4,1% (σε 33,56 τρις ρούβλια), συμπεριλαμβανομένου του τομέα των προϊόντων διατροφής 

κατά 2,6% (σε 16,40 τρις ρούβλια). 

Η δυναμική της αγοράς αποδείχθηκε πολύ καλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες, αλλά δεν 

χρειάζεται ακόμη βελτίωση μετά την άρση των περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία 

COVID-19.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/761018  
 

 Οι ξένοι επενδυτές θα λαμβάνουν άδεια διαμονής με απλοποιημένο τρόπο 

 

Στις 12 Απριλίου, η κυβερνητική επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε το σχέδιο νόμου 

του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης με τις τροποποιήσεις του ομοσπονδιακού νόμου "Περί 

νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία" όσον αφορά στη 

θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας για έκδοση αδειών διαμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία (ΡΟ) 

σε ξένους επενδυτές. Εάν ο νόμος εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Κρατική 

Δούμα, τότε οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής στη Ρωσία, 

παρακάμπτοντας το στάδιο της προσωρινής άδειας διαμονής.  

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους επενδυτές και θα 

συμβάλει στη δημιουργία ελκυστικών προϋποθέσεων παραμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία για 

ξένους επενδυτές. Τα οικονομικά κριτήρια για την απόκτηση άδειας διαμονής από αλλοδαπούς 

πολίτες στη Ρωσική Ομοσπονδία θα καθοριστούν από τη ρωσική κυβέρνηση μετά την έγκριση 

του νομοσχεδίου. Η τρέχουσα μορφή του εγγράφου αναφέρει ότι "τα μέλη της οικογένειας του 

αιτούντος θα έχουν τα ίδια δικαιώματα σε σχέση με τη λήψη άδειας διαμονής." 

Η Κάτω Βουλή είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πρωτοβουλία «χρυσών» διαβατηρίων, αλλά 

προτείνει παράλληλα να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός για τον έλεγχο των αλλοδαπών που 

επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Ρωσία κυρίως για απουσία σχέσεων με εγκληματίες. Δεν 

https://www.interfax.ru/russia/761018
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υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία στο σχέδιο νόμου, αλλά αναμένεται ότι για να λάβει 

κανείς την άδεια παραμονής, θα ήταν απαραίτητο να επενδύσει τουλάχιστον 10 εκατ. ρούβλια 

σε ρωσικές επιχειρήσεις ή  τουλάχιστον 30 εκατ. Ρούβλια σε κρατικά ομόλογα ή ακίνητα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.finmarket.ru/main/article/5449350  

 

 Αύξηση βασικού επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 

Στις 23.4.2021 η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε την αύξηση του βασικού επιτοκίου 

κατά μισή μονάδα, σε 5% ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί αύξηση κατά 0,25 σε 4,5% 

στις 19.3.2021. 

Η αύξηση αυτή μαζί με την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων από την αρχή του 

έτους θα καθορίσουν τον δανεισμό και τα επιτόκια καταθέσεων στο μέλλον. Συγκεκριμένα,  

επιδιώκεται η αποταμίευση να καταστεί ελκυστικότερη για τους καταναλωτές και να επιτευχθεί 

ισορροπημένη αύξηση του δανεισμού. 

Η αύξηση αυτή δείχνει να σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου περικοπών, η οποία είχε ξεκινήσει 

το καλοκαίρι 2019, και αναμένεται  ότι τα δάνεια (στεγαστικά και καταναλωτικά) θα γίνουν 

ακριβότερα. Επισημαίνεται βέβαια ότι με την γενικευμένη αύξηση του πληθωρισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο λόγω πανδημίας, η  συνήθης αντίδραση των Κεντρικών Τραπεζών είναι η 

αύξηση του βασικού επιτοκίου και όταν επέλθει εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης στην 

αγορά θα ακολουθήσει και  πτώση των επιτοκίων. ΄Βεβαίως, το πραγματικό επιτόκιο παραμένει 

αρνητικό αφού ο πληθωρισμός βάση ανήλθε  5,5% τον Απρίλιο 

Με την αύξηση του κόστους του χρήματος και την μείωση των επενδύσεων αναμένεται 

παράλληλα αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για οικονομική ανάπτυξη από 3,8% σε 

3,5%. 

Όσον αφορά δε σε τυχόν επίπτωση στην ισοτιμία του ρουβλίου, εκτιμάται ότι το ρωσικό 

νόμισμα επηρεάζεται περισσότερο από την πολιτική συγκυρία, τις κυρώσεις και όπως, τα 

περισσότερα νομίσματα παγκοσμίως, από την εξέλιξη της πανδημίας. 

Ειδικοί επίσης εκτιμούν ότι η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας θα προκαλέσει 

αύξηση της ζήτησης τουλάχιστον όσο τα δάνεια έχουν ακόμη προσιτά, χαμηλά επιτόκια.  Όμως, 

οι καταναλωτές που θα σπεύσουν προς άμεση εύρεση δανείου με χαμηλό επιτόκιο, θα πρέπει να 

έχουν συνεκτιμήσει την δυσκολία μελλοντικής αποπληρωμής του δεδομένης της μικρής 

αύξησης των εισοδημάτων και της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού.  

Η απόφαση για αύξηση του βασικού επιτοκίου αντανακλά εν τέλει και  την ανησυχία της 

Τράπεζας για την εκροή κεφαλαίων λόγω χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων και πληθωρισμού. Η 

επόμενη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξέταση του ύψους του βασικού 

επιτοκίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11.6.2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rea.ru/en/Pages/default.aspx, https://ces.hse.ru/en/ 

 

 

Εξωτερικός Τομέας 

 

 Εξαγωγές σιτηρών από τη Ρωσική Ομοσπονδία το Α΄ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 23,4% 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS), την περίοδο 1 

Ιουλίου 2020 - 30 Ιουνίου 2021 η Ρωσία εξήγαγε 42,2 εκατ. τόνους σιτηρών, που είναι 23,4% 

υψηλότερο από ό, τι την προηγουμένη αντίστοιχη περίοδο (34,2 εκατ. τόνους). 

http://www.finmarket.ru/main/article/5449350
https://www.rea.ru/en/Pages/default.aspx
https://ces.hse.ru/en/
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Επίσης ο όγκος των εξαγωγών σίτου αυξήθηκε κατά 20,8% και ανήλθε σε 33,9 εκατ. τόνους, 

κριθαριού κατά 58,3%, σε 5 εκατ. τόνους και καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 8%, σε 2,9 εκατ. 

τόνους 

Όπως αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο Γεωργίας με αναφορά στο Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών, 

την 1η Απριλίου 2021, οι τιμές FOB Novorossiysk για το ρωσικό σιτάρι κατηγορίας IV με 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 12,5% ήταν - 248 $ ΗΠΑ ανά τόνο (μείωση κατά 10 $ την 

εβδομάδα), για το κριθάρι 230 $ ΗΠΑ ανά τόνο (μείωση κατά 8 $ την εβδομάδα) και για το 

καλαμπόκι 257 $ ΗΠΑ ανά τόνο (μείωση κατά 7 $ την εβδομάδα).  

Σύμφωνα με τους περιφερειακούς διοικητικούς φορείς του αγροβιομηχανικού τομέα, στις 31 

Μαρτίου 2021, η μέση ρωσική τιμή για το σιτάρι της κατηγορίας III ανήλθε σε 13.694 ρούβλια. 

ανά τόνο (μείωση κατά 1% την εβδομάδα), για το σιτάρι της κατηγορίας IV - 13.028 ρούβλια. 

ανά τόνο (μείωση 0,6% την εβδομάδα), για το σιτάρι της κατηγορίας V – 12.507 ρούβλια. ανά 

τόνο (μείωση κατά 0,8% την εβδομάδα), για κριθάρι ζωοτροφών – 11.898 ρούβλια. ανά τόνο 

(μείωση κατά 0,3% την εβδομάδα), για σίκαλη – 9.926 ρούβλια. ανά τόνο (μείωση 0,6% την 

εβδομάδα). 

Το κόστος του καλαμποκιού παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο - 13.526 ρούβλια. ανά τόνο. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας, οι εξαγωγές σιτηρών κατά τη γεωργική 

περίοδο 2019-2020 ανήλθαν σε 41,7 εκατομμύρια τόνους, συμπεριλαμβανομένου του σίτου - 

33,2 εκατομμύρια τόνους. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Αντιπροέδρου της Ρωσίας Victoria 

Abramchenko, οι εξαγωγές σιτηρών το γεωργικό έτος θα μπορούσε να ανέλθουν σε περίπου 50 

εκατομμύρια τόνους. 

Το Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά τις εξαγωγές σιτηρών κατά την τρέχουσα γεωργική χρονιά σε 45 

εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων 35 εκατομμύρια τόνοι θα είναι σιτάρι. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/15/0011  

 

 Ρωσικές εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΚΑΚ τον Μάρτιο του 2021 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2021, οι 

εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός ΚΑΚ σε αξία ανήλθαν σε 21.863 εκ. $ ΗΠΑ και αυξήθηκαν 

κατά 24,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020. 

Στη συνολική αξία των εισαγωγών από χώρες εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο του μηχανολογικού 

εξοπλισμού τον Μάρτιο του 2021 ανήλθε σε 53,5% (αυξήθηκαν κατά 33,2%), χημικών 

προϊόντων σε 19,2% (αύξηση 28,2%), προϊόντων διατροφής και πρώτων υλών για την 

παραγωγή τους  σε 10,2% (μείωση κατά 2,0%), υφασμάτων και υποδημάτων σε 5, 6 % (αύξηση 

23,5%). 

Στα χημικά προϊόντα, η εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 83,6%, των 

πολυμερών και καουτσούκ κατά 25,4%, αρωμάτων και καλλυντικών κατά 17,5%, των 

προϊόντων οργανικής και ανόργανης χημείας κατά 10,4%, και των σαπουνιών και συνθετικών 

απορρυπαντικών κατά 5,1 %. 

Στην ένδυση και υπόδηση, οι εισαγωγές πλεκτών υφασμάτων αυξήθηκαν κατά 64,6%, 

υποδημάτων κατά 37,0%, υφαντικών υλών κατά 34,9%, βαμβακιού κατά 34,5%, πλεκτών 

ρούχων κατά 24,9%.  

Στην ομάδα των προϊόντων διατροφής και των πρώτων υλών για την παραγωγή τους, οι 

εισαγωγές κρέατος και υποπροϊόντων μειώθηκαν κατά 46,1%, λαχανικών κατά 23,5%, φρούτων 

και ξηρών καρπών κατά 14,6%, γαλακτοκομικών προϊόντων κατά 13,4%. Ταυτόχρονα, η 

εισαγωγή ψαριών αυξήθηκε κατά 30,8%, αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/15/0011
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19,4%, φυτικού ελαίου κατά 12,9%, σιτηρών κατά 8,9%, καπνού κατά 5,2%, ζάχαρης - κατά 

3,8%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/06/0013  

 

 Η Συνθήκη περί εμπορικών σημάτων ΕΟΕ τέθηκε σε ισχύ 

Στις 26 Απριλίου, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και 

τις ονομασίες προέλευσης των αγαθών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ). 

Η συμφωνία προβλέπει: 

- την εισαγωγή των εννοιών "εμπορικό σήμα ΕΟΕ" και "ονομασία προέλευσης αγαθών της 

ΕΟΕ”, 

- τη δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης για εμπορικό σήμα ΕΟΕ ή μιας αίτησης για ονομασία 

προέλευσης αγαθών της ΕΟΕ σε οποιοδήποτε από τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των 

κρατών της Ένωσης με χορήγηση νομικής προστασίας ταυτόχρονα στο έδαφος όλων των χωρών 

ΕΟΕ, 

-  την ενασχόληση του αιτούντος με μόνο μία Υπηρεσία - η αρχή του "ενός παραθύρου", 

- τη διατήρηση του Ενοποιημένου Μητρώου Εμπορικών Σημάτων ΕΟΕ και του Ενοποιημένου 

Μητρώου Ονομασιών Προέλευσης Προϊόντων του ΕΟΕ, που δημοσιεύεται στον επίσημο 

ιστότοπο του ΕΟΕ. 

Στο εγγύς μέλλον, αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου με τους διαδικαστικούς κανόνες για την 

εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας. 

Η έναρξη ενός τέτοιου συστήματος για την καταχώριση αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας 

στην ΕΟΕ θα ενισχύσει την συνοχή της Ένωσης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών των χωρών της 

Ένωσης και θα προσφέρει επίσης πρόσθετα στοιχεία προσέλκυσης του ενδιαφέροντος  στην 

αγορά ΕΟΕ. Η εφαρμογή της συμφωνίας θα οδηγήσει σε μείωση του χρόνου και των δαπανών 

για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας και θα διευκολύνει την κυκλοφορία αγαθών με 

ευρασιατικές μάρκες στην αγορά της Ένωσης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/27/0010  

 

 Ο αριθμός των συναλλαγών σε ξένα ακίνητα μειώθηκε κατά το ένα τρίτο 

 

Η πανδημία άλλαξε σημαντικά το ενδιαφέρον των Ρώσων πολιτών για αγορά ακινήτων στο 

εξωτερικό. Άλλωστε, η μετάβαση από τη Ρωσία στο εξωτερικό σε περιόδους κρίσης είναι 

μερικές φορές απλώς αδύνατη. Τα κλειστά σύνορα οδήγησαν στην μείωση των συναλλαγών για 

αγορά ακινήτου στο εξωτερικό κατά περίπου 30%. Υπάρχει επίσης μια γενικότερη μείωση του 

ενδιαφέροντος για ξένα ακίνητα και η όποια ζήτηση παραμένει στις χώρες που εκδίδουν άδεια 

διαμονής μετά την αγορά κατοικίας. 

Οι εξαιρέσεις καραντίνας σε ορισμένες χώρες διευκολύνουν ως έναν βαθμό την πρόσβαση των 

Ρώσων στις ιδιοκτησίες τους στο εξωτερικό. Αλλά η πανδημία και οι σχετικοί περιορισμοί δεν 

είναι το μόνο πρόβλημα για όσους έχουν αγοράσει ακίνητα στο εξωτερικό. 

Η Ρωσία ενισχύει συστηματικά τη νομοθεσία της σχετικά με το δικαίωμα των δημοσίων 

υπαλλήλων να έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια ή άδεια παραμονής στο εξωτερικό. Έτσι, την 

περασμένη εβδομάδα, η Κρατική Δούμα ενέκρινε στην τρίτη ανάγνωση ένα πακέτο μέτρων 

σχετικά με την εισαγωγή απαγόρευσης για κρατικούς και δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και 

για τους στρατιωτικούς και κάποιες άλλες κατηγορίες πολιτών για κατοχή αλλοδαπής 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/06/0013
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/27/0010
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υπηκοότητας ή άδειας διαμονής στο εξωτερικό. Ο αντίστοιχος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1
η
 

Ιουλίου 2021. 

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει σε υπαλλήλους, βουλευτές και αξιωματούχους ασφαλείας να 

έχουν ακίνητα στο εξωτερικό εφόσον δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση. Και οι 

Ρώσοι αξιωματούχοι είναι συχνά αυτοί που κατέχουν ακίνητα στο εξωτερικό. 

Κάθε αγορά ακινήτων στο εξωτερικό είναι εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Γι 

αυτό, έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ειδικός κατάλογος της Ομοσπονδιακής Φορολογικής 

Υπηρεσίας, όπου παρακολουθούνται οι πράξεις για την αγορά ακινήτων στο εξωτερικό και εάν 

αποκρύπτονται πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, 

επιβάλλεται πρόστιμο από 75 έως 100% του ποσού για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο από τους 

ρωσικούς νόμους, αλλά και από τους νόμους των χωρών όπου βρίσκεται αυτή η ιδιοκτησία. Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, από τον Φεβρουάριο του 2018, έχει τεθεί σε ισχύ το λεγόμενο "Order for 

Wealth of Unidentified Origin", σύμφωνα με το οποίο οι Αρχές μπορούν να απαιτήσουν δήλωση 

πόθεν έσχες των αλλοδαπών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, λίγες μόνο υποθέσεις 

έχουν κατατεθεί από την έναρξη ισχύος αθτής της ρύθμισης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 

περισσότερα από 500 ακίνητα αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να έχουν αποκτηθεί παράνομα. 

Η κατάσταση είναι παρόμοια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την 

αγορά ακινήτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων «χρυσής θεώρησης εισόδου» ως τον κύριο 

τρόπο πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όταν σε αντάλλαγμα για 

την αγορά σπιτιού, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια παραμονής. 

Σύμφωνα με μια έρευνα της διεθνούς εταιρείας Tranio, κάθε τέταρτος Ρώσος πολίτης κατά τη 

διάρκεια της επιδημίας ενδιαφέρθηκε να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή άδεια διαμονής, η οποία 

μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς. 

Οι πιο δημοφιλείς χώρες είναι εκείνες όπου η συμφωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως και η ίδια η αγορά κατοικιών γίνεται ένα είδος «εισιτηρίου στο εξωτερικό». Ως 

προς αυτό, οι πιο περιζήτητες χώρες είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κύπρος και οι 

πελάτες αγοράζουν ακίνητα όχι μόνο στην τιμή του ελάχιστου ορίου εισόδου (από 250.000 

Ευρώ για την Ελλάδα και την Κύπρο), αλλά και πιο ακριβά ακίνητα. 

Στην περιοχή Αλικάντε (Ισπανία, η πιο δημοφιλής περιοχή στους Ρώσους), αγοράστηκαν 41% 

λιγότερα ακίνητα το 2020 από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. Από το 2012 έως το 2014, οι Ρώσοι 

ήταν στους τρεις πιο δραστήριους αγοραστές ακινήτων στην Ισπανία, μετά τους Βρετανούς και 

τους Γάλλους. Στα επόμενα χρόνια, λόγω της υποτίμησης του ρουβλιού, το ενδιαφέρον 

μειώθηκε και μέχρι το τέλος του 2020, οι Ρώσοι ήταν στην 11
η
 θέση. 

Ενώ το ενδιαφέρον των Ρώσων για την Ισπανία έχει μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της 

κρίσης του κορωνοϊού, το ενδιαφέρον τους για την Τουρκία έχει αυξηθεί, όπου το 2020 

σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της Τουρκίας, σημειώθηκε ένας αριθμός ρεκόρ στις 

πωλήσεις ακινήτων (σχεδόν 1,5 εκ.). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του περασμένου έτους, οι 

Ρώσοι κατέλαβαν την τρίτη θέση μεταξύ όλων των αλλοδαπών όσον αφορά τον αριθμό των 

αγορών κατοικιών στην Τουρκία. Ο αριθμός των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι Ρώσοι 

πολίτες στην τουρκική αγορά ακινήτων αυξήθηκε κατά 6%. 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.ng.ru/economics/2021-04-26/4_8138_economics1.html  

 

https://www.ng.ru/economics/2021-04-26/4_8138_economics1.html
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 Εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021 (σύμφωνα με Ρωσική 

Στατ. Υπηρεσία) 

 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Κίνας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 1% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και ανήλθε σε 17,37 δις $ ΗΠΑ. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 8,3 δις $ ΗΠΑ, 

οι εισαγωγές στη Ρωσία από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 11,8%, σε 9,08 δις $ ΗΠΑ. 

Το μερίδιο της Κίνας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την 

περίοδο αναφοράς μειώθηκε σε 18,5% από 18,7% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-ΗΠΑ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 2,8% σε 

ετήσια βάση και ανήλθε σε 3,959 δις $ ΗΠΑ. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε 1,81 δις $ ΗΠΑ (πτώση 

13,6%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες - 2,16 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 22,3%). 

Το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά την περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 4,2% από 4,1%. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΕ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-ΕΕ μειώθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 

33,50 δις $ ΗΠΑ. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 10,5%, και ανέρχονται 

σε 21,89 δις $ ΗΠΑ, οι εισαγωγές στη Ρωσία από την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5% - σε 11,62 δις $ 

ΗΠΑ. 

Το μερίδιο της ΕΕ στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε στο 

35,7% από 37,7% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Ουκρανίας ανήλθαν σε 1,44δις $ ΗΠΑ, μειωμένο κατά 10,3% 

σε ετήσια βάση. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Ουκρανία ανήλθαν σε 945,4 εκατ. $ ΗΠΑ (μείωση 6,8%), 

οι εισαγωγές στη Ρωσία από την Ουκρανία - 485,3 εκατ. $ ΗΠΑ (μείωση 16,4%). 

Το μερίδιο της Ουκρανίας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την 

περίοδο αναφοράς μειώθηκε σε 1,5% από 1,7% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Λευκορωσίας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 

18,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε σε 4,98 δις $ ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές από τη Ρωσία στη Λευκορωσία ανήλθαν σε 2,96 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 

30,3%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από τη Λευκορωσία - 2,03 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 4,5%). 

Το μερίδιο της Λευκορωσίας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά 

την περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 5,3% από 4,5% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Τουρκίας ανήλθαν σε 4,16 δις $ ΗΠΑ, αύξηση 6,1% σε 

ετήσια βάση. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Τουρκία ανήλθαν σε 3,31 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 5,8%), οι 

εισαγωγές στη Ρωσία από την Τουρκία - 847,6 εκατ. $ ΗΠΑ (αύξηση 7,3%). 

Το μερίδιο της Τουρκίας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την 

περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 4,4% από 4,2% ένα χρόνο νωρίτερα. 
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ΡΩΣΙΑ  ΚΑΙ  ΙΡΑΝ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Ιράν ανήλθαν σε 626,1 εκατ. $ ΗΠΑ, αύξηση 50,8% σε 

ετήσια βάση. 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς το Ιράν ανήλθαν σε 443,5 εκατ. $ ΗΠΑ (αύξηση 82,1%), οι 

εισαγωγές στη Ρωσία από το Ιράν - 182,6 εκατ. $ ΗΠΑ (αύξηση 6,4%). 

Το μερίδιο του Ιράν στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ετήσια βάση 

για την περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 0,7% από 0,4% ένα χρόνο νωρίτερα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/21/0012  
 

 Η Τουρκία υπογράφει συμβόλαιο για την αγορά 50 εκατ. δόσεων εμβολίου Sputnik V 

 

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για την προμήθεια 50 εκατ. δόσεων του εμβολίου Sputnik V. 

εντός 6 μηνών. Η πρώτη αποστολή θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αποτελεσματικότητά του ρωσικού εμβολίου “Sputnik V" είναι 

97,6% και για εθελοντές άνω των 65 ετών - 91,8%. Ταυτόχρονα, το φάρμακο προστατεύει 100% 

από τη σοβαρή πορεία της νόσου. Το εμβόλιο έχει ήδη καταχωριστεί σε περισσότερες από 60 

χώρες του κόσμου με πληθυσμό άνω των 3 δις ανθρώπων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/04/28/868087-turtsiya-podpisala-

kontrakt-na-postavku-50-mln-doz-vaktsini-sputnik  

 

 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο θα μειωθεί κατά 2,7 $ ΗΠΑ από την 1
η
 Μαΐου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ο εξαγωγικός δασμός για το πετρέλαιο 

στη Ρωσία από την 1η Μαΐου 2021 θα μειωθεί κατά 2,7 $ ΗΠΑ σε 54,9 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η μέση τιμή του πετρελαίου Ουραλίων για την περίοδο 

παρακολούθησης από τις 15 Μαρτίου 2021 έως τις 14 Απριλίου 2021 ήταν 61.896 $ ΗΠΑ ανά 

βαρέλι. 

Σημειώνεται ότι ο δασμός στα ελαφρά προϊόντα και τα λιπαντικά θα μειωθεί στα 16,4 $ ΗΠΑ 

από 17,2 $ ανά τόνο, στο σκούρο στα 54,9 $ ΗΠΑ από 57,6 $ ΗΠΑ. Ο δασμός για την εξαγωγή 

βενζίνης θα μειωθεί στα 16,4 $ ΗΠΑ,  της νάφθα σε 30,1 $ ΗΠΑ από 31,6 $ ΗΠΑ ανά τόνο. Ο 

δασμός για το υγροποιημένο αέριο (LPG), καθώς και για τα καθαρά κλάσματα LPG, θα είναι 0 $ 

ΗΠΑ. Ο δασμός για το οπτάνθρακα θα είναι 3,5 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/11155749  
 

 Κάλυψη ικανότητας μεταφοράς Turkish Stream το 2020 κατά 43%, και του  Blue Stream 

κατά 55% 

Όπως προκύπτει από την αναφορά της Gazprom, ο αγωγός φυσικού αερίου Turkish Stream το 

2020, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, λειτούργησε περίπου στο 43% της χωρητικότητας 

σχεδιασμού του. Σύμφωνα με την αναφορά, 13,51 δις κυβ. μ. φυσικού αερίου μεταφέρθηκαν 

μέσω του αγωγού αυτού. Εκτός από τους Τούρκους καταναλωτές που λαμβάνουν αέριο μέσω 

της μιας γραμμής, οι καταναλωτές στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και τη 

Ρουμανία άρχισαν επίσης να λαμβάνουν ρωσικό αέριο μέσω της δεύτερης γραμμής του το 2020.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/04/21/0012
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/04/28/868087-turtsiya-podpisala-kontrakt-na-postavku-50-mln-doz-vaktsini-sputnik
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/04/28/868087-turtsiya-podpisala-kontrakt-na-postavku-50-mln-doz-vaktsini-sputnik
https://tass.ru/ekonomika/11155749


 
12 

 

Η προμήθεια φυσικού αερίου στην Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream το 2020 μειώθηκε σε 

8,76 δις κυβ.μ. από 11,1 δις κυβ. μ το 2019. 

Ο αγωγός αερίου Turkish Stream, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αέριο κατά μήκος της Μαύρης 

Θάλασσας στην Τουρκία και περαιτέρω στη νότια Ευρώπη, τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 

του 2020. Αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές με συνολική απόδοση 31,5 δις κυβ. μ. 

Ο αγωγός αερίου Blue Stream τέθηκε σε λειτουργία το 2003. Η ικανότητα μεταφοράς του 

αγωγού κατά το σχεδιασμό είναι 16 δις κυβ. μ. φυσικού αερίου ετησίως. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/763881  
 

 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο 

 

MosBuild – (30/03-02/04) – 26
η
 Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών (www.mosbuild.com/Home),  

Το MosBuild είναι η πρώτη έκθεση δομικών υλικών που πραγματοποιήθηκε στον ευρασιατικό 

χώρο στη μετα-covid εποχή. Το 2021, συμμετείχαν πάνω από 120 νέες εταιρείες, πάνω από 150 

προμηθευτές δομικών υλικών, προσόψεων, παραθύρων, στεγών και εργαλείων, περισσότεροι 

από 80 προμηθευτές υδραυλικών, εξοπλισμού ύδρευσης και περισσότεροι από 200 προμηθευτές 

ταπετσαριών, κεραμικών πλακιδίων, χρωμάτων και δαπέδων. Συμμετείχαν 110 ξένες εταιρείες 

από 22 χώρες. 

 

PRODEXPO – 12-16 Απριλίου, 28
η
 Διεθνές Έκθεση για Τρόφιμα, Ποτά και Πρώτες Ύλες. 

Συμμετείχαν 1.554  εταιρείες, από αυτές 1.304 ρωσικές και 250 ξένες εταιρείες (2 εταιρείες από 

την Ελλάδα). Την έκθεση επισκέφτηκαν 50.280 επισκέπτες από 95 χώρες.  (www.prod-expo.ru). 

 

InterCHARM – 22-24 Απριλίου, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη Έκθεση στη Ρωσία και την ΚΑΚ 

για επαγγελματίες στη βιομηχανία ομορφιάς (www.intercharm.ru) 

Συμμετείχαν 186 εταιρείες. Την έκθεση επισκέφθηκαν 15.000 ειδικοί του κλάδου. Η επόμενη 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί 21 με 23 Απριλίου 2022. 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ 

 

Υπεύθυνος έκδοσης:   Χρήστος Φαρμάκης – Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ 

Συντάκτης: Natalia  Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, παρακαλείστε όπως 

αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα 

αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο 

σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει 

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική 

Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε 

έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ – Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

 

https://www.interfax.ru/business/763881
http://www.mosbuild.com/Home
http://www.prod-expo.ru/
http://www.intercharm.ru/
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

