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 Μείωςθ βαςικοφ επιτοκίου από τθν Κεντρικι Σράπεηα 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ μείωςε το βαςικό τθσ επιτόκιο από 5,5% 

αμζςωσ ςε 4,5%. Αυτό είναι το χαμθλότερο κόςτοσ δανειςμοφ ςτθ ρωςικι ιςτορία. Ζνασ από 

τουσ κφριουσ λόγουσ για τθν απόφαςθ ιταν τα περιοριςτικά μζτρα που κεςπίςτθκαν λόγω τθσ 

πανδθμίασ του κορονοϊοφ. το εγγφσ μζλλον, πολλζσ τράπεηεσ ςκοπεφουν να ανακεωριςουν 

τα επιτόκια ςτεγαςτικϊν δανείων και να προςαρμόςουν τουσ όρουσ τόςο των δανείων όςο και 

των κατακζςεων. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/finances/19/06/2020/5eeb7f1d9a79474d1fb95cd2?from=center 

 

 Σο ΔΝΣ προβλζπει μείωςθ του ΑΕΠ τθσ Ρωςίασ κατά 6,6% το 2020 

Σο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο (ΔΝΣ) επιδείνωςε τισ προβλζψεισ του Απριλίου για το ΑΕΠ τθσ 

Ρωςίασ, το οποίο αναμζνεται να μειωκεί κατά 6,6% το 2020, αλλά να αυξθκεί κατά 4,1% το 

2021. Αυτό αναφζρεται ςτο Δελτίο του ΔΝΣ τον Ιοφλιο, «Προοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

παγκόςμιασ οικονομίασ», που δθμοςιεφκθκε τθν Σετάρτθ. 

Σον Απρίλιο, το ΔΝΣ προζβλεψε πτϊςθ του ΑΕΠ τθσ Ρωςίασ κατά 5,5% το 2020 υπό τθν 

επιρεια τθσ εξάπλωςθσ τθσ λοίμωξθσ από κορονοϊό, ενϊ τον Ιανουάριο το ταμείο ανζμενε 

ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ ςτο 1,9%. Σο ταμείο ανζμενε επίςθσ επιτάχυνςθ το 2021 

τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία ςτο 3,5%, αντί για 2% ςτισ προβλζψεισ 

του Ιανουαρίου. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο TASS: https://tass.ru/ekonomika/8807057 

 

 GazpromExport και Mytilineos υπζγραψαν 10ετι ςφμβαςθ για τθν προμικεια ρωςικοφ 

φυςικοφ αερίου που αφορά τθν περίοδο 2020-2030.  

Η ςφμβαςθ, μεταξφ άλλων, προβλζπει τθν προμικεια φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα από το 

2020 ζωσ και το 2030. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ «GazpromExport» και τθσ «Mytilineos» 

ξεκίνθςε το 2017 ςτθ βάςθ βραχυπρόκεςμων ςυμβάςεων και το 2019, ςτθ «Mytilineos» 

παραδόκθκαν 588 εκατομμφρια κ.μ. φ.α. 

 

 Οι χϊρεσ του ΟΠΕΚ+ επεκτείνουν τισ περικοπζσ παραγωγισ πετρελαίου ζωσ τα τζλθ Ιουλίου 

Θα διατθρθκεί θςυνολικι ποςόςτωςθ των 9,7 εκατομμυρίων βαρελιϊν ανά θμζρα  ενϊ 

ηιτθςαν από Νιγθρία και το Ιράκ που δεν είχαν τθριςει τθ ςυμφωνία, να μειϊςουν τθν 

παραγωγι τουσ επιπλζον τον Ιοφλιο –επτζμβριο. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ:  https://www.rbc.ru/business/06/06/2020/5edbce5e9a79473e04ce55fe?from=from_main 

 

 Ρωςικζσ εταιρείεσ είναι ζτοιμεσ να εξάγουν προςτατευτικό εξοπλιςμό από κορονοϊό ςτο 

εξωτερικό. 

Περιςςότεροι από 20 Ρϊςοι καταςκευαςτζσ κζλουν να εξάγουν ιατρικζσ μάςκεσ, οι 

δεδθλωμζνοι όγκοι προςφοράσ είναι περίπου 200 εκατομμφρια τεμάχια το μινα, ανζφερε το 

https://www.rbc.ru/finances/19/06/2020/5eeb7f1d9a79474d1fb95cd2?from=center
https://tass.ru/ekonomika/8807057
https://www.rbc.ru/business/06/06/2020/5edbce5e9a79473e04ce55fe?from=from_main
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Τπουργείο Βιομθχανίασ και Εμπορίου τθσ Ρωςίασ. Σο Τπουργείο ςθμείωςε ότι οι ρωςικζσ 

εταιρείεσ μποροφν επίςθσ να αρχίςουν να εξάγουν αντιςθπτικά και απολυμαντικά ςτισ 

Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, τθν Κίνα, το Ηνωμζνο Βαςίλειο και άλλεσ χϊρεσ.Οι εταιρείεσ είναι 

δυνθτικά ζτοιμεσ για παράδοςθ ςτο εξωτερικό ζωσ 3,5 εκατομμφρια λίτρα αντιςθπτικϊν και 25 

χιλιάδεσ τόνουσ απολυμαντικϊν.Σο Τπουργείο Βιομθχανίασ και Εμπορίου ςθμειϊνει ότι 

ςκοπεφει να βοθκιςει τουσ καταςκευαςτζσ να αποκτιςουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά για 

να ειςζλκουν ςε νζεσ αγορζσ, ενϊ το Τπουργείο και το Ρωςικό Κζντρο Εξαγωγϊν εργάηονται 

επίςθσ για το ηιτθμα τθσ απόκτθςθσ πιςτοποιθτικϊν ελεφκερθσ πϊλθςθσ προϊόντων. 

τισ αρχζσ Ιουνίου, θ Ρωςικι Κυβζρνθςθ επζτρεψε ςτο Τπουργείο Βιομθχανίασ και Εμπορίου 

να λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με τθν εξαγωγι προςωπικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μαςκϊν, κακϊσ και ιατρικϊν ςυςκευϊν, εκτόσ τθσ Ευραςιατικισ 

Οικονομικισ Ζνωςθσ. Η άδειαγια τισ εξαγωγζσ αυτϊν των υλικϊν αρχίηει να ιςχφειαπό τισ 18 

Ιουνίου. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/19/0004 

 

 Η Ρωςία το 2020 ενδζχεται να αυξιςει τισ εξαγωγζσ κρζατοσ προσ τθν Αςία κατά 

περιςςότερο από 50% 

Η παραγωγι χοιρινοφ, βοείου κρζατοσ και εντοςκίων  κα αυξθκεί κατά 60% ενϊ το κρζασ 

πουλερικϊν - κατά 54%. Εκτιμάται ότι οι ρωςικζσ εξαγωγζσ κα αυξθκοφν προσ τισ χϊρεσ τθσ 

Αςίασ, όπωσ Κίνα, Βιετνάμ κλπ επειδι θ εγχϊρια παραγωγι πλιττεται από επιδθμία 

αφρικανικισ πανϊλθσ των χοίρων.Τπενκυμίηεται ότι πζρυςι, για αυτόν τον λόγο, θ Κίνα 

μείωςε τθν παραγωγι χοιρινοφ κρζατοσ κατά περιςςότερο από 21%. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/23/0003 

 

 Σο Ιράν ηθτά τθν άρςθ περιοριςμϊν ςτισ ειςαγωγζσ γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

Σο Ιράν ηθτά τθν άρςθ απαγόρευςθσ ειςαγωγϊν γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτθ Ρωςία, που 

είχε επιβλθκεί τζλθ Φεβρουαρίου ΣΕ., ςτα ςφνορα ςτθν περιοχι Yarag-Kazmalyar, που 

βρίςκεται ςτα ρωςικά ςφνορα ςτο Νταγκεςτάν. Αυτι θ απόφαςθ ελιφκθ μετά από τα 

γεγονότα τθσ ειςαγωγισ ιρανικϊν γαλακτοκομικϊν προϊόντων χωρίσ τθν άδεια τθσ 

Rosselkhoznadzor, τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με το κακεςτϊσ ςωςτισ κερμοκραςίασ μεταφοράσ, 

και από επιχειριςεισ που δεν είναι πιςτοποιθμζνεσ για ειςαγωγι ςτισ χϊρεσ τθσ Ευραςιατικισ 

Οικονομικισ Ζνωςθσ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/23/0002 

 

 Δθλϊςεισ του επικεφαλισ τθσ Gazprom 

Ο επικεφαλισ τθσ Gazprom, Αλεξζι Μίλερ παρουςίαςε ζκκεςθ τθσ Gazprom για το 2019 ςτθν 

οποία αναφζρει ότι, θ εταιρεία προμικευςε περίπου 232 δισ κυβικά μζτρα φυςικοφ αερίου 

ςτθν ΕΕ και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σαυτόχρονα, υπάρχουν ςχζδια για αφξθςθ των 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/19/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/23/0003
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/23/0002
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εξαγωγϊν φυςικοφ αερίου προσ τθν Κίνα, που ξεκίνθςε για πρϊτθ φορά το 2019. Μζςα ςτα 

επόμενα χρόνια θ Gazprom ςχεδιάηει να αυξιςει τισ εξαγωγζσ τθσ ςτθν Κίνα ςε 38 δισ κυβικά 

μζτρα ετθςίωσ και ιδθ διαπραγματεφεται για αφξθςθ των προμθκειϊν ςτα 44 δισ κυβικά 

μζτρα. Ο κ. Μίλερ ζκανε αναφορά και ςτθν ςυνεργαςία Gazprom και του Ομίλου 

Μυτιλθναίου. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/business/26/06/2020/5ef614579a79476c7a31027b 

 
 Από τισ 26 Ιουνίου, τα προϊόντα ςτθν Ευραςιατικι Οικονομικι Ζνωςθ κα φζρουν το ςιμα 

«ΓΣΟ» εάν ςτθν παραγωγι χρθςιμοποιοφνται γενετικά τροποποιθμζνοι οργανιςμοί 

τισ 26 Ιουνίου τ.ε. ςτισ χϊρεσ τθσ Ευραςιατικισ Οικονομικισ Ζνωςθσ, ζλθξε θ μεταβατικι 

περίοδοσ για τθν ζναρξθ ιςχφοσ των τροποποιιςεων του τεχνικοφ κανονιςμοφ τθσ Ζνωςθσ 

«ιμανςθ προϊόντων τροφίμων», που ςχετίηονται με τθν επιςιμανςθ των προϊόντων 

διατροφισ που παράγονταιμετθν χριςθ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν με το ςιμα 

ΓΣΟ. Η επιςιμανςθ αυτι(«ΓΣΟ») πρζπει απαραίτθτα να υπάρχει δίπλα ςτο ςιμα «EAC» (ςιμα 

πιςτοποιθτικοφ τθσ Ευραςιατικισ Οικονομικισ Ζνωςθσ)  με το ίδιο ςχιμα και μζγεκοσ.Οι 

αλλαγζσ εγκρίκθκαν με τθν απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Επιτροπισ με θμερομθνία 20 

Δεκεμβρίου 2017 αρικ. 90 και τζκθκαν ςε ιςχφ ςτισ 26 Δεκεμβρίου 2018. 

Εάν ο καταςκευαςτισ ςτθν παραγωγι προϊόντων διατροφισ δεν χρθςιμοποίθςε γενετικά 

τροποποιθμζνουσ οργανιςμοφσ, τότε το ποςοςτό αυτό, που δεν υπερβαίνει το 0,9%, κεωρείται 

τυχαίο ι τεχνικά μθ ανακτιςιμο. Σζτοια προϊόντα δεν ταξινομοφνται ωσ προϊόντα που 

περιζχουν ΓΣΟ και δεν απαιτείτε θ επιςιμανςθ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/26/0004 

 

 Ο επικεφαλισ τθσ BMW ςτθ Ρωςία ανακοίνωςε τθν ζναρξθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ αγοράσ 

αυτοκινιτων 

φμφωνα με τθν πρόβλεψθ του CEO τθσ BMW ςτθ Ρωςία Stefan Toyhert, οι πωλιςεισ νζων 

αυτοκινιτων τον Ιοφνιο κα μειωκοφν μόνο κατά 20%  ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο του 2019. 

το ςφνολο του ζτουσ αναμζνεται μείωςθ των πωλιςεων κατά 15-30%. ε ςχζςθ με το 2019. 

Σον Απρίλιο του 2020, όταν θ Ρωςία υιοκζτθςε αυςτθρά αυτο-απομόνωςθσ λόγω του Covid 

19,  οι πωλιςεισ νζων αυτοκινιτων μειϊκθκαν κατά 72,4%, (πωλικθκαν 38,9 χιλ. μονάδεσ) 

ςφμφωνα με τθν Ζνωςθ Ευρωπαϊκϊν Επιχειριςεων (AEB),  ενϊ τον Μάιοθ μείωςθ ανιλκε ςτο 

51,3%(πωλικθκαν63 χιλ.  

Η εφαρμογι του πρϊτου πακζτου κρατικϊν μζτρων ςτιριξθσ κα ςυμβάλει ςτθ ςταδιακι 

αποκατάςταςθ τθσ αγοράσ το δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ », διλωςε ο Thomas Stärzel, 

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Καταςκευαςτϊν Αυτοκινιτων AEB. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/business/08/06/2020/5eddfabb9a7947ecdbfcbb04 

 

 

https://www.rbc.ru/business/26/06/2020/5ef614579a79476c7a31027b
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/26/0004
https://www.rbc.ru/business/08/06/2020/5eddfabb9a7947ecdbfcbb04
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 Ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ βαςικϊν αγακϊν για τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 

φμφωνα με τα τελωνειακά ςτατιςτικά ςτοιχεία, τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020, ο κφκλοσ 

εργαςιϊν εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Ρωςίασ ανιλκε ςε 184,9 δισ. δολάρια και μειϊκθκε κατά 

15,0% ςε ςφγκριςθ με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019. 

Σο εμπορικό ιςοηφγιο ιταν κετικό ςτο ποςό των 42,9 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, δθλαδι 23,7 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ λιγότερο από ό, τι τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019. 

Οι εξαγωγζσ τθσ Ρωςίασ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 ανιλκαν ςε 113,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ και 

ςε ςφγκριςθ με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019, μειϊκθκαν κατά 19,8%. Οι ξζνεσ χϊρεσ 

αντιπροςϊπευαν το 88,2%, οι χϊρεσ τθσ ΚΑΚ - 11,8%. 

Οι ειςαγωγζσ τθσ Ρωςίασ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 ανιλκαν ςε 71,0 δισ. δολάρια ΗΠΑ και 

ςε ςφγκριςθ με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019, μειϊκθκαν κατά 5,9%. Οι ξζνεσ χϊρεσ 

αντιπροςϊπευαν το 89,5%, οι χϊρεσ τθσ ΚΑΚ - 10,5%. 

τθ δομι του εξωτερικοφ εμπορίου τθσ Ρωςίασ, θ πρϊτθ κζςθ κατζχει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ωσ 

ο μεγαλφτεροσ οικονομικόσ εταίροσ τθσ χϊρασ. Σον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020, θ Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ αντιπροςϊπευε το 40,3% του ρωςικοφ εμπορίου (τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 - 

43,0%), χϊρεσ ΚΑΚ - 11,3% (11,9%), χϊρεσ του EAEU - 7,9% (8,3%), χϊρεσ APEC - 33,9% (31,3%). 

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι τθσ Ρωςίασ τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2020 μεταξφ χωρϊν 

εκτόσ ΚΑΚ ιταν: θ Κίνα, με τθν οποία το εμπόριο ανιλκε ςε 31,8 δισ. δολάρια (93,3% από τον 

Ιανουάριο-Απρίλιο 2019), Γερμανία - 13,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ (73,0%), Ολλανδία - 10,9 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ (61,6%), ΗΠΑ - 8,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ (105,5%), Σουρκία - 7,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ 

(88,6%), Δθμοκρατία τθσ Κορζασ - 6,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ (79,5%), Ιταλία - 6,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ 

(82,8%), Ηνωμζνο Βαςίλειο - 6, 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ (154,6%), Ιαπωνία - 5,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ 

(83,5%), Πολωνία - 4,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ (87,0%). 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/11/0002 

 

 Ζχει επεκτακεί ο κατάλογοσ προτφπων πόςιμου νεροφ για παιδικζσ τροφζσ  

Με τθν απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Ευραςιατικισ Οικονομικισ Επιτροπισζγιναν αλλαγζσ 

ςτον κατάλογο των προτφπων που περιζχουν τουσ κανόνεσ και τισ μεκόδουσ ζρευνασ και 

μζτρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κανόνων δειγματολθψίασ, που είναι απαραίτθτοι για 

τθν εφαρμογι των απαιτιςεων του τεχνικοφ κανονιςμοφ τθσ Ευραςιατικισ Οικονομικισ 

Ζνωςθσ «Περί τθν αςφάλεια του ςυςκευαςμζνου πόςιμου νεροφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

φυςικοφ μεταλλικοφ νεροφ» και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με το τεχνικό κανονιςμό. 

Ο κατάλογοσ των προτφπων ςυμπλθρϊνεται με ερευνθτικζσ μεκόδουσ μεμονωμζνων δεικτϊν 

αςφάλειασ πόςιμου νεροφ για παιδικζσ τροφζσ, οι οποίεσ πλθροφν τισ απαιτιςεισ του τεχνικοφ 

κανονιςμοφ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/16/0005 

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/11/0002
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/06/16/0005
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 Η Dior και άλλεσ μάρκεσ πολυτελείασ ςθμείωςαν ρεκόρ πωλιςεων ςτθ Ρωςία 

Η αφξθςθ των εςόδων του οίκου Christian Dior ςτθ Ρωςία για το 2019 ξεπζραςε το 1 δισ. 

ροφβλια και ςθμείωςε ρεκόρ. Η μικρότερθ επιβράδυνςθ τθσ αφξθςθσ των εςόδων το 2019 

είχαν οι μάρκεσ Fendi (31,9 ζναντι 32% ζνα χρόνο νωρίτερα) και Bvlgari (27 ζναντι 40,6% ζνα 

χρόνο νωρίτερα). 

Πζρυςι, θ ρωςικι αγορά προϊόντων πολυτελείασ παρουςίαςε ανάπτυξθ, αλλά πιο με 

χαμθλότερουσ ρυκμοφσ ςε ςχζςθ με το 2018. Η επιβράδυνςθ τθσ αφξθςθσ των πωλιςεων 

οφείλεται επίςθσ ςτθ μείωςθ τθσ τουριςτικισ ροισ, θ οποία ιταν πολφ υψθλι το 2018 λόγω 

του Παγκόςμιου Κυπζλλου, που πραγματοποιικθκε ςτθ Ρωςία αλλά και λόγω τθσ μείωςθσ τθσ 

αγοραςτικισ δφναμθσ των νοικοκυριϊν.Μεγαλφτερθ αναμζνετε θ πτϊςθ για το 2020. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/business/10/06/2020/5edf90249a79472341ec6dd5 

 

 Οι μεταφορικζσ εταιρείεσ ενδζχεται να είναι υπεφκυνεσ για τθν ειςαγωγι προϊόντων που 

υπόκεινται ςε κυρϊςεισ. 

Η κυβζρνθςθ ςυνεχίηει να αναηθτά τρόπουσ για να αποκλείςει τθν ειςαγωγι προϊόντων που 

υπόκεινται ςε κυρϊςεισ ςτθ Ρωςία. Η ευκφνθ μπορεί να πζςειςε μεταφορικζσ εταιρείεσ που 

φζρνουν τα προϊόντα κυρίωσ από τθ Λευκορωςία. 

υηθτικθκε ςε ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε με τθν αναπλθρωτι πρωκυπουργό 

Βικτϊρια Αμπράμενκο θ πικανότθτα  κακιζρωςθσ ευκφνθσ ςτισ μεταφορικζσ εταιρείεσ ςε 

περίπτωςθ εντοπιςμοφ μεταφοράσ προϊόντων των οποίων θ ειςαγωγι τουσ απαγορεφεται ςτθ 

Ρωςία. Σο κζμα είναι υπό μελζτθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ όπωσ το Τπουργείο Γεωργίασ, 

θΤπθρεςία Φυτουγειονομικισ και Κτθνιατρικισ Επίβλεψθσ (Rosselkhoznadzor), το Τπουργείο 

Μεταφορϊν και θ Ομοςπονδιακι Σελωνειακι Τπθρεςία (FΣS). 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ:  https://www.rbc.ru/business/26/06/2020/5ef47c519a7947b17fed7c00?from=center 

 

 Οι ΗΠΑ ενιςχφουν τουσ εξαγωγικοφσ περιοριςμοφσ για τθ Ρωςία 

Οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ ζχουν ενιςχφςει αυςτθρότερουσ τουσ κανόνεσ ελζγχου των εξαγωγϊν 

για τθν προμικεια αγακϊν ςτθ Ρωςία. τισ 29 Ιουνίου, τζκθκαν ςε ιςχφ δφο νζοι κανόνεσ από 

το Γραφείο Βιομθχανίασ και Αςφάλειασ (BIS) του Τπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ που 

περιορίηουν περαιτζρω τθν πικανι εξαγωγι ευαίςκθτων τεχνολογιϊν ςτθ Ρωςία. Εκτόσ από 

τθ Ρωςία, τθν Κίνα και τθ Βενεηουζλα, θ αλλαγι κα επθρεάςει επίςθσ τθν Αρμενία, το 

Αηερμπαϊτηάν, τθν Ουκρανία, τθ Λευκορωςία, το Καηακςτάν και Ιράκ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://www.rbc.ru/economics/30/06/2020/5ef9e4789a79472691e6a56b?from=center 

 Η Ρωςικι Gazprom κα επιςτρζψει τθν Πολωνία 1,5 δισ. δολάρια 

Μετά τθν απόφαςθ τθσ διαιτθςίασ τθσ τοκχόλμθσ θ Gazprom μζχρι τθν 1θ Ιουλίου κα 

πλθρϊςει τθν πολωνικι εταιρεία PGNiG υπερκαταβολι φψουσ 1,5 δισ. για το φυςικό αζριο. Η 

PGNiG ανακοίνωςε ότι υπζγραψε με τθν Gazprom Export μια προςκικθ ςτθ ςυμφωνία 

προμικειασ φυςικοφ αερίου του 1996 για τον αγωγό φυςικοφ αερίου Yamal-Europe. Η PGNiG 

https://www.rbc.ru/business/10/06/2020/5edf90249a79472341ec6dd5
https://www.rbc.ru/business/26/06/2020/5ef47c519a7947b17fed7c00?from=center
https://www.rbc.ru/economics/30/06/2020/5ef9e4789a79472691e6a56b?from=center
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ςθμειϊνει ότι θ Gazprom ςυμφϊνθςε ςε προκεςμία πλθρωμισ τθν 1θ Ιουλίου 2020. το 

μζλλον, θ τιμι τθσ ςφμβαςθσ μπορεί επίςθσ να ανακεωρθκεί - βάςει αιτιματοσ του αγοραςτι, 

ςθμειϊνει θ PGNiG. Η PGNiG κίνθςε διαδικαςία διαιτθςίασ κατά τθσ Gazprom και τθσ Gazprom 

Export το 2015 ηθτϊντασ επανεξζταςθ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου που παραδόκθκε ςτθν 

Πολωνία βάςει τθσ ςφμβαςθσ από τισ 25 επτεμβρίου 1996. Προβλζπει τθν προμικεια 

περίπου 10 δισ. κυβικϊν μζτρων αερίου ετθςίωσ, το ελάχιςτο ετιςιο ποςό τθσ ςφμβαςθσ είναι 

8,7 δισ. κυβικά μζτρα ετθςίωσ. Η ςφμβαςθ ιςχφει ζωσ το 2022. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://www.interfax.ru/business/713183 

 

 Νζοι κανόνεσ διαμετακόμιςθσ οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν (τράνηιτ)  μζςω τθσ 

επικράτειασ τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ, για  εμπορεφματα που βρίςκονται υπό το κακεςτϊσ 

των ρωςικϊν αντίμετρων και προζρχονται από τισ χϊρεσ οι οποίεσ ζχουν επιβάλει κυρϊςεισ 

προσ νομικά ι φυςικά πρόςωπα τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ. Ο οριςμόσ των ςθμείων διζλευςθσ 

φορτίων τράνηιτ μζςω τθσ ρωςικισ επικράτειασ προσ τρίτεσ χϊρεσ είναι πλζον ενιαίοσ και εν 

μζρει απλοποιείται.  τα οριηόμενα ςθμεία ειςόδου τοποκετείται θ Ηλεκτρονικι φραγίδα που 

είναι τμιμα του ςυςτιματοσ GLONASSGPS και αφαιρείται κατά τθν ζξοδο του φορτίου από τθ 

Ρωςικι Επικράτεια. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70881 

 Αναςτζλλεται θ ειςαγωγι καυςίμων ςτθ Ρωςικι Ομοςπονδία, καταρχιν μζχρι τθν 1θ 

Οκτωβρίου 2020, με ανεπίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι. το παράρτθμα του εν λόγω 

διατάγματοσ αναφζρονται τα προϊόντα και οι αντιςτοιχοφςεσ ςε αυτά δαςμολογικζσ κλάςεισ. 

 

 Οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ςυμφωνοφν να παρατείνουν τισ κυρϊςεισ κατά τθσ Ρωςίασ για ζξι μινεσ 

Οι θγζτεσ τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ ενθμζρωςαν τουσ υπόλοιπουσ θγζτεσ τθσ ΕΕ ότι δεν 

ζχει ςθμειωκεί αρκετι πρόοδοσ όςον αφορά τισ ςυμφωνίεσ του Μινςκ. Οι κυρϊςεισ κα 

ιςχφουν μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου 2021. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/politics/19/06/2020/5eecbf999a7947d80e7282ab 

 

 Σο Τπουργείο Οικονομικισ Ανάπτυξθσ χαλάρωςε τισ προβλζψεισ για τθν πτϊςθ τθσ ρωςικισ 

οικονομίασ το 2020. 

 Σο Τπουργείο Οικονομικισ Ανάπτυξθσ άλλαξε τισ προβλζψεισ για οικονομικι ανάπτυξθ: θ 

πτϊςθ του ΑΕΠ το 2020 κα είναι 4,8 αντί για 5% ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ εκτίμθςθ. Η 

ανάλυςθ αυτι λαμβάνει ωσ  μζςθ ετιςια τιμι του πετρελαίου για το 2020 τα 40 $ ανά 

βαρζλι και για το 2021 τα 43,3 $. Εκτιμάται ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΠ το 2021 κα 

ανζλκει ςτο 3,2% αντί του 2,8% ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ εκτίμθςθ. Σο 2022, θ ρωςικι 

οικονομία, ςφμφωνα με μια νζα εκτίμθςθ του Τπουργείου, κα αυξθκεί κατά 2,9%, το 2023 - 

κατά 3,1%. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο RBC: https://www.rbc.ru/economics/17/06/2020/5eea155d9a794729ff3cfed3?from=from_main 

https://www.interfax.ru/business/713183
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70881
https://www.rbc.ru/politics/19/06/2020/5eecbf999a7947d80e7282ab
https://www.rbc.ru/economics/17/06/2020/5eea155d9a794729ff3cfed3?from=from_main
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 Η Ρωςία και θ Κφπροσ άρχιςαν διαπραγματεφςεισ για τισ φορολογικζσ ςυνκικεσ. 

τισ 25 Ιουνίου, θ Ρωςία και θ Κφπροσ άρχιςαν διαπραγματεφςεισ για τροποποιιςεισ τθσ 

ςυμφωνίασ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ. Ο Ρϊςοσ Πρόεδροσ Βλαντιμίρ Ποφτιν ςτα τζλθ 

Μαρτίου πρότεινε να φορολογθκεί το 15% των εςόδων από μερίςματα που μεταφζρκθκαν 

ςε λογαριαςμοφσ ςτο εξωτερικό. Αυτό απαιτεί προςαρμογζσ ςτισ ςυμφωνίεσ με άλλεσ χϊρεσ 

για τθν αποφυγι τθσ διπλισ φορολογίασ. Ο Πρόεδροσ προειδοποίθςε ότι θ Ρωςία κα 

αποςυρκεί μονομερϊσ από τζτοιεσ ςυμφωνίεσ με χϊρεσ που δεν κα αποδεχκοφν τισ 

προτάςεισ τθσ. 

τισ αρχζσ Απριλίου θ Ρωςία απζςτειλε επιςτολι ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν τθσ Κφπρου 

ςχετικά με τθν τροποποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ για τθν αποφυγι τθσ διπλισ φορολογίασ με 

αίτθμα να δϊςει απάντθςθ μζχρι τισ 15 Ιουνίου. Σα μζρθ ςυμφϊνθςαν ςτισ 25 Ιουνίου ςε 

τθλεδιάςκεψθ να ςυηθτιςουν τθν κατάςταςθ. Οι πλευρζσ παρουςίαςαν τισ κζςεισ τουσ. Θα 

πραγματοποιθκεί δεφτεροσ γφροσ διαπραγματεφςεων. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://ria.ru/20200625/1573471918.html 

 
 Οι ΗΠΑ χαλάρωςαν κυρϊςεισ κατά του αγωγοφ Nord Stream-2. 

Μζλθ του Κογκρζςου των ΗΠΑ πρότειναν για εξζταςθ ζνα νομοςχζδιο για τθν χαλάρωςθ 

πρόςκετων κυρϊςεων κατά του αγωγοφ φυςικοφ αερίου Nord Stream-2. Σο κείμενο του 

εγγράφου δθμοςιεφεται ςτον ιςτότοπο του Αμερικανικοφ Κοινοβουλίου.Σο νζο νομοςχζδιο 

ςυνοδεφει το νομοςχζδιο που ετοιμάςτθκε ςτθ Γερουςία ςτισ αρχζσ Ιουνίου και ζχει 

διευκρινιςτικό χαρακτιρα και επίςθσ δεν περιζχει πιο αυςτθροφσ περιοριςμοφσ. Και τα δφο 

υπθρεςίεσ κα πρζπει να ςυμφωνιςουν για μια ςυμβιβαςτικι ζκδοςθ του νόμου, θ οποία 

μπορεί να είναι πιο ιπια από τθν αρχικι ζκδοςθ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ: https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573529603.html 

 

 Η Ουγγαρία αποφάςιςε να ςυνεχίςει τθν καταςκευι του Turkish Stream. 

Η ουγγρικι εταιρεία GTS (FGSZ) αποφάςιςε τθν καταςκευι αγωγοφ φυςικοφ αερίου με τθ 

ερβία, μζςω του οποίου το φυςικό αζριο από το Turkish Stream κα μεταφζρεται ςτθν 

Ουγγαρία. Ο νζοσ αγωγόσ φυςικοφ αερίου ζχει προγραμματιςτεί να τεκεί ςε λειτουργία πριν 

από τθν 1θ Οκτωβρίου 2021. 

Ο Ρϊςοσ Πρζςβθσ ςτθ Βουδαπζςτθ, Βλαντιμίρ εργκζιεβ, διλωςε ςτθ RIA Novosti τον 

Φεβρουάριο ότι οι πρϊτεσ παραδόςεισ φυςικοφ αερίου από το Turkish Stream ςτθν 

Ουγγαρία είχαν προγραμματιςτεί για τα τζλθ του 2021 - αρχζσ του 2022. Όςον αφορά τθ 

ερβία, ο Πρζςβθσ αυτισ τθσ χϊρασ ςτθ Ρωςία Μίροςλαβ Λαηάνςκι διλωςε ςτθ RIA Novosti 

ότι το Βελιγράδι κα μποροφςε να λάβει το πρϊτο αζριο από το Turkish Stream μζχρι το τζλοσ 

του τρζχοντοσ ζτουσ. 
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ:  https://ria.ru/20200626/1573543120.html 

 

https://ria.ru/20200625/1573471918.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573529603.html
https://ria.ru/20200626/1573543120.html
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 Σο Εκνικό Ψθφιακό φςτθμα Παρακολοφκθςθσ και Ανίχνευςθσ Προϊόντων ζχει τεκεί ιδθ 

ςε εφαρμογι,  από 1θ Ιουνίου 2019 για τουσ εξισ κλάδουσ των γουναρικϊν, από 1θ 

Δεκεμβρίου 2019 για τουσ κλάδουσ ελαςτικϊν, ενδυμάτων, φωτογραφικϊν μθχανϊν, 

διαφόρων προϊόντων ελαφράσ βιομθχανίασ και καλλυντικϊν. Από 1θσ Ιουλίου 2020 

επεκτείνεται και ςτουσ κλάδουσ υπόδθςθσ, προϊόντων καπνοφ και φαρμακευτικϊν 

ςκευαςμάτων. Δίδεται παράταςθ ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ ειςαγόμενων προϊόντων: ςτα 

υποδιματα εφόςον ζχουν υπογραφεί ςυμβόλαια ειςαγωγισ μζχρι τισ 30.06.2020, δίδεται 

παράταςθ ενόσ μθνόσ για τθν ειςαγωγι τουσ ενϊ ςτα φάρμακα που ζχουν παραςκευαςτεί 

ςτο εξωτερικό προ τθσ 1θσ Οκτωβρίου τ.ε., υπάρχει θ δυνατότθτα ειςαγωγισ τουσ  άνευ 

ςιμανςθσ, μζχρι και το τζλοσ του ζτουσ.Σα προϊόντα που πρόκειται να ενταχκοφν ςτο 

επόμενο ςτάδιο είναι τα γαλακτοκομικά, το επιτραπζηιο νερό, τα ποδιλατα και τα αναπθρικά 

καροτςάκια και όπωσ προαναφζρκθκε κα εφαρμοςτεί  ςε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, 

μζχρι το 2024. (https://chestnyznak.ru/en/potrebitelyam/#markir) 

https://chestnyznak.ru/en/potrebitelyam/#markir

