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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 88,88 Ρούβλια (31.03.2021) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.03.2021 – 31.03.2021: 

 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://mainfin.ru/currency/cb-rf/eur/date/2021-03  

 
Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση 

 

Η καθυστέρηση της διεθνούς ανάκαμψης θα συγκρατήσει τον ετήσιος ρυθμό ανάπτυξης της 

Ρωσίας κάτω από το 3% το 2021-2023.  

Το υψηλό ποσοστό πληθωρισμού συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές των τροφίμων που έχουν 

αυξηθεί κατά σχεδόν 8%, το υψηλότερο ποσοστό για τελευταία 5 χρόνια. Εκτός από τα τρόφιμα, 

σε πολλά άλλα βασικά προϊόντα επίσης έχουν αυξηθεί οι τιμές, και αυτό είναι πάντα ένα 

εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στη Ρωσία. Ο υψηλός πληθωρισμός προκαλείται από την αύξηση 

των παγκόσμιων τιμών, το αδύναμο ρούβλι και άλλους πιο μακροχρόνιους παράγοντες, όπως η 

πτώση του βιοτικού επιπέδου το οποίο έχει επιδεινωθεί και λόγω κορονωϊού. 

Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα του Κέντρου Levada, 58% των Ρώσων ερωτηθέντων για τα 

κύρια προβλήματα της χώρας ανέδειξαν την αύξηση των τιμών. 40% απάντησε ότι ένα από τα 

κύρια προβλήματα της χώρας είναι η φτώχεια, ενώ 39% πιστεύει ότι το κύριο πρόβλημα είναι η 

διαφθορά. 36% των ερωτηθέντων ανησυχεί για την ανεργία και 26% για τις κοινωνικές 

διακρίσεις.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/march-24-2021/article/latest-

market-insight_16/  

 
Τραπεζικός τομέας 
 

 Η Τράπεζα της Ρωσίας αύξησε το επιτόκιο για πρώτη φορά από το 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ρωσίας για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 

2018, αποφάσισε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 εκατοστιαίες μονάδες, στο 4,5%.  
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Η ρυθμιστική Αρχή αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός «ξεπερνά τις προβλέψεις» (από τις 15 

Μαρτίου, η αύξηση των τιμών ήταν 5,8%). Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης 

είναι σταθερότερη και ταχύτερη από ό, τι αναμενόταν και οι προσδοκίες για εξωτερική ζήτηση 

βελτιώνονται επίσης. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι «η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί 

προς υπέρ-πληθωριστικούς». 

Η Κεντρική Τράπεζα εξηγεί την επιτάχυνση του πληθωρισμού από τη διαρκή φύση της 

ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης: «Η επίδρασή της στον ρυθμό αύξησης των τιμών 

επιδεινώνεται από περιορισμούς στα ταξίδια στο εξωτερικό. Τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια των 

νοικοκυριών για τους σκοπούς αυτούς κατανέμονται εν μέρει στην κατανάλωση αγαθών και 

υπηρεσιών εντός της χώρας». Ωστόσο, η Τράπεζα της Ρωσίας αναμένει ότι «ο ετήσιος 

πληθωρισμός θα φτάσει στο μέγιστο του Μαρτίου και θα συνεχίσει μειούμενος». 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/finances/19/03/2021/6054719a9a7947d79f06abe1?from=column_4  

 

 Τραπεζικοί πόροι το 2020 

Οι πόροι των πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθούν να σχηματίζονται κυρίως από τα κεφαλαία 

των πελατών τους (ιδιώτες και νομικά πρόσωπα), των οποίων το μερίδιο από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2021 ανήλθε στο 71,2% των συνολικών υποχρεώσεων του τραπεζικού συστήματος (πριν από 

ένα χρόνο ήταν 71,4% ). Οι σημαντικότερες πηγές πόρων για τις τράπεζες παραμένουν τα 

ατομικά κεφάλαια που αποτελούν το 32,7% του όγκου των τραπεζικών υποχρεώσεων, οι 

καταθέσεις νομικών προσώπων 23,5%, κεφάλαια οργανισμών - 14,9%, δάνεια από τράπεζες, 

συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας - 12,0%. Το μερίδιο των ιδίων 

κεφαλαίων ήταν 10,3%. 

Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε τη ρευστότητα του τραπεζικού τομέα με αντίκτυπο στη 

συνέχεια στη δυναμική της χρηματοδότησης στη διατραπεζική αγορά. Κατά τη διάρκεια του 

έτους, ο όγκος των δανείων και των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα της Τράπεζας της 

Ρωσίας αυξήθηκε κατά 17,4% (το 2019 - μείωση κατά 76,0%). Η αύξηση των δανείων από την 

Τράπεζα της Ρωσίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή της τάξεως 46,8% (το 2019 - μείωση κατά 6%), 

γεγονός που υποδηλώνει επιδείνωση της τραπεζικής ρευστότητας και αυξημένη εξάρτηση από 

τα δάνεια της Κεντρικής Τράπεζας. 

Το επίπεδο συγκέντρωσης τραπεζικών πόρων παραμένει πολύ υψηλό. Τα 5 μεγαλύτερα 

πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνν το 67,7% των ατομικών 

καταθέσεων (το 2019, αυτός ο δείκτης ήταν στο επίπεδο του 65,5%) και το 58,3% των 

καταθέσεων νομικών προσώπων (στο τέλος του 2019 - 59,2%).  

Το 2021, η κατάσταση στην αγορά τραπεζικών καταθέσεων θα καθοριστεί από διάφορους 

οικονομικούς, κοινωνικοπολιτικούς και άλλους (συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολογικών) 

παράγοντες. Η ενίσχυση των πληθωριστικών τάσεων στις αρχές του 2021, κατά πάσα 

πιθανότητα, δεν συνεπάγεται περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου, επομένως, η ανάπτυξη 

της αγοράς τραπεζικών καταθέσεων θα σταθεροποιηθεί και θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από 

το επίπεδο εισοδήματος των πολιτών. Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αύξησης της 

ζήτησης για εναλλακτικά εργαλεία και εμφάνιση νέων υβριδικών καταθέσεων με στοιχεία 

επενδυτικού προϊόντος. 
Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.iep.ru/en/publications/publication/monitoring-of-russia-s-economic-outlook-no-4-

127-mach-2021.html  
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Τρέχουσα κατάσταση με το COVID-19 στη Ρωσία 

 

Στην χώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 8 εκατομμύρια εμβολιασμοί. 

Στις 31 Μαρτίου εντοπίστηκαν 8.275 νέα κρούσματα στη Ρωσία, ο χαμηλότερος αριθμός από 

τον Σεπτέμβριο 2020.  Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας 

ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια άτομα. 

Όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κα Τατιάνα Γκολίκοβα, η Ρωσία μειώνει τον 

αριθμό κλινών και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. 

Τον χειμώνα ο αριθμός κλινών ήταν 279 χιλιάδες, ενώ τώρα έχει μειωθεί σε 119 χιλιάδες. 

Η Επικεφαλής της αρμόδιας ρωσικής Αρχής Rosprotrebnadzor, Αρχίατρος κα. Άννα Ποπόβα 

σημείωσε ότι στην Ρωσία υπάρχουν μεταλλάξεις κορονωϊού, διαφορετικές από αυτές που είναι 

γνωστές σε άλλες χώρες, αλλά δεν πρέπει να τις ονομάζουμε Ρωσικές. «Δεν βλέπω νόημα να 

δίνω σε κάθε μετάλλαξη το δικό της όνομα», δήλωσε. Σύμφωνα με την Ποπόβα, η βρετανική 

μετάλλαξη κορονωϊού περιγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και έλαβε το όνομα μόνο τον 

Δεκέμβριο. «Και περισσότερο για πολιτικούς παρά ιατρικούς λόγους», εξήγησε η ίδια. 

Ο αριθμός των ατόμων που επιθυμούν να εμβολιαστούν από το κορωνοϊό αυξάνεται. Η 

ενημερωτική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης έχει γίνει πιο έντονη, επιπλέον, ενώ πολύ θετική 

επίδραση έχουν τα προσωπικά παραδείγματα μεταξύ των πολιτών. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/606465509a7947029641955c, 

https://www.rbc.ru/society/07/04/2021/5e2fe9459a79479d102bada6  

  

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Κατάσταση στην αγορά ελαιολάδου 

Σύμφωνα με τον ρωσικό τύπο, είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν οι τιμές ελαιολάδου στη Ρωσία. Η 

Ισπανία είχε μια δύσκολη περσινή χρονιά με ξηρό καλοκαίρι και ασυνήθιστα παγωμένο χειμώνα 

με αντίκτυπο στη συγκομιδή ελιάς. Το Υπουργείο Γεωργίας της Ανδαλουσίας εκφράζει 

ανησυχίες ότι η φετινή παραγωγή ελιάς είναι η χειρότερη των τελευταίων 25 χρονών. Ακόμη πιο 

δύσκολη κατάσταση επικρατεί στην κεντρική περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα, όπου σχεδόν 

οι μισές ελιές καταστράφηκαν από τον πάγο λόγω μη φυσιολογικών χιονοπτώσεων τον 

περασμένο χειμώνα.  

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε συγκομιδή  χαμηλότερη 

από πέρυσι κατά 20-30% και οι παραγωγοί ελαιολάδου θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές για να 

αντισταθμίσουν τις απώλειες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και αύξηση της λιανικής τιμής. 

Σημειωτέον ότι περί το μισό ελαιόλαδο που διατίθεται στη ρωσική αγορά είναι ισπανικής 

προέλευσης.  

Προβλήματα δεν παρατηρούνται μόνο στην Ισπανία, καθώς, σύμφωνα με το πορτογαλικό 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, η φετινή συγκομιδή ελιάς θα είναι περίπου 25% χαμηλότερη 

από πέρυσι. Παρόμοιες είναι οι προβλέψεις και για την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλες χώρες του 

Νότου. Συνεπώς, οι Ρώσοι πρέπει να περιμένουν την αύξηση των τιμών και να υποκαταστήσουν 

το ελαιόλαδο με το πιο φθηνό ηλιέλαιο.  

Σύμφωνα με κ Alexey Plugov, Γενικό Διευθυντή του Ειδικού Αναλυτικού Κέντρου Αγροτικών 

Επιχειρήσεων "AB-Center", μετά την υποτίμηση του ρουβλιού το 2014, αυξήθηκε η τιμή του 

ελαιολάδου στη Ρωσία ενώ το 2015 η κατανάλωση μειώθηκε κατά το ήμισυ - από 31 σε 15 

χιλιάδες τόνους ετησίως. Στη συνέχεια, η κατανάλωση αυξανόταν και πάλι σταδιακά κάθε χρόνο 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/606465509a7947029641955c
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και πέρυσι έφτασε τους 28 χιλιάδες τόνους. Αλλά αν η τιμή του ελαιολάδου αυξηθεί, η 

κατανάλωση μπορεί να μειωθεί ξανά. Αν η τιμή αυξηθεί κατά 20%, τότε η κατανάλωση μπορεί 

να μειωθεί κατά περίπου το ένα τρίτο. Οι πωλήσεις της κατηγορίας premium πολύ πιθανό να 

μην αλλάξουν αλλά η ζήτηση για φθηνές μάρκες (mass market) ελαιολάδου αναμένεται να  

μειωθεί σημαντικά με την αύξηση της τιμής. Η αξιοπιστία της μάρκας παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αγορά ελαιολάδου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί που έχουν 

εγκατασταθεί στην ρωσική αγορά δεν θα έχουν ανταγωνιστές, ειδικά εάν οι τελευταίοι 

προσφέρουν καλλίτερες τιμές. 

Τώρα σχεδόν όλο το ελαιόλαδο έρχεται στη Ρωσία από την Ευρώπη. Αν αυξηθεί η τιμή του 

ευρωπαϊκού ελαιολάδου, οι παραγωγοί από άλλες ηπείρους, για παράδειγμα, από την Αφρική ή 

τη Νότια Αμερική, μπορούν να εισέλθουν στη ρωσική αγορά, αναφέρει ο Alexey Plugov. Για 

παράδειγμα, η Αργεντινή προμηθεύει την Ισπανία με ενάμισι έως δύο χιλιάδες τόνους 

ελαιολάδου ετησίως. Και αν το αργεντινό ελαιόλαδο πωλείται και είναι σε ζήτηση στην Ισπανία, 

είναι ο καλλίτερος δείκτης της ποιότητάς του.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kp.ru/daily/27245/4374834/  
 

 Η EΟE ενοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα των φαρμάκων από την 1
η
 Μαρτίου 

Από την 1
η
 Μαρτίου στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ) ενοποιούνται οι διατάξεις και 

απαιτήσεις που καθορίζουν το επιτρεπόμενο επίπεδο ποιότητας των φαρμάκων (φαρμακοποιία). 

Η Φαρμακοποιία θα επιτρέψει στους παραγωγούς φαρμακευτικών προϊόντων και στις 

ρυθμιστικές Αρχές των κρατών EΟΕ να εφαρμόσουν ομοιόμορφες προσεγγίσεις για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των φαρμάκων. 

Η εισαγωγή τέτοιων απαιτήσεων για φάρμακα θα συμβάλει στη δημιουργία ομοιόμορφων 

ποιοτικών προτύπων για τα φάρμακα για την πρόσβασή τους στη φαρμακευτική αγορά. 

Διασφαλίζεται επίσης και η εναρμόνιση των προτύπων των κρατών EΟΕ στον τομέα της 

κατάρτισης φαρμακευτικού προσωπικού. Η εναρμόνιση της φαρμακοποιίας EΟΕ είναι 

απαραίτητη για την ενσωμάτωσή της στο παγκόσμιο σύστημα ρύθμισης της κυκλοφορίας των 

φαρμάκων. 

Οι παραγωγοί φαρμάκων που είχαν προηγουμένως καταχωριστεί στην κοινή αγορά του EΟΕ 

πρέπει, εντός πενταετούς περιόδου - έως την 1η Ιανουαρίου 2026 - να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα προβλεπόμενα πιστοποιητικά σχετικά με την ποιότητα των φαρμάκων σύμφωνα με 

την Ένωση Φαρμακοποιίας. 

Οι απαιτήσεις της φαρμακοποιίας EΟΕ ισχύουν για φάρμακα τόσο για ανθρώπινη όσο και για 

κτηνιατρική χρήση. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/10800235  
 

 Επέκταση άδειας εισαγωγής ορού γάλακτος για παιδικές τροφές από τις υπό "κυρώσεις" 

χώρες για το 2021 

Η ρωσική κυβέρνηση επιτρέπει έως το τέλος του 2021 την εισαγωγή ξηρού αφαλατωμένου ορού 

γάλακτος, ο οποίος προορίζεται για την παραγωγή βρεφικών παρασκευασμάτων, από χώρες που 

υπόκεινται στους ρωσικούς περιορισμούς τροφίμων, με εξασφάλιση σχετικής άδειας εισαγωγής. 

Το Υπουργείο Γεωργίας θα εγκρίνει τον επιτρεπόμενο όγκο εισαγωγών τέτοιων προϊόντων. Το 

2020, ο επιτρεπόμενος όγκος εισαγωγής ξηρού ορού γάλακτος για την παραγωγή βρεφικών 

παρασκευασμάτων ήταν 3 χιλιάδες τόνοι. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/03/01/0018  
 

https://www.kp.ru/daily/27245/4374834/
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 Το Υπουργικό Συμβούλιο εξαιρεί τα σαλιγκάρια αναπαραγωγής από το εμπάργκο 

Η κυβέρνηση εξαίρεσε από τον κατάλογο των προϊόντων, η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται 

στη Ρωσία λόγω του εμπάργκο τροφίμων, των σαλιγκαριών αναπαραγωγής. Η απαγόρευση 

εισαγωγής ψαριών και καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων δεν θα ισχύει 

για τα σαλιγκάρια αναπαραγωγής (Helix pomatia και Helix aspersa). Η εισαγωγή τους 

επιτρέπεται με την προσκόμιση σχετικής άδειας που εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Υπουργείο Γεωργίας πρότεινε τα σαλιγκάρια αναπαραγωγής να 

αποκλειστούν από την λίστα εμπάργκο. Σύμφωνα με τους ειδικούς-εκτροφείς σαλιγκαριών, το 

καλύτερο υλικό αναπαραγωγής σαλιγκαριών διατίθεται από την Τσεχία.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.dairynews.ru/news/kabmin-isklyuchil-iz-prodembargo-plemennykh-

ulitok.html  

 

 Η Ρωσία διπλασίασε τα έσοδα από εξαγωγές χρυσού τον Ιανουάριο 2021 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Ρωσία εξήγαγε 

13,73 τόνους ακατέργαστου χρυσού τον Ιανουάριο 2021, δηλαδή 1,5 φορές περισσότερο από 

ό,τι τον Ιανουάριο 2020. Ταυτόχρονα, σε νομισματικούς όρους, οι εξαγωγές σχεδόν 

διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε περίπου 812 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Τον Δεκέμβριο 2020, οι εξαγωγές χρυσού ήταν υψηλότερες σε σχέση με τον Ιανουάριο και 

έφτασαν τους 22 τόνους αξίας 1,3 δις $ ΗΠΑ. 

Τον Ιανουάριο, το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού (12,9 τόνοι) εξήχθη παραδοσιακά στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποτελεί πάνω από το 90% του συνολικού όγκου των εξαγωγών. 

Το Καζακστάν και η Ελβετία προμηθεύονται επίσης ρωσικό χρυσό. 

Το 2020, η Ρωσία εξήγαγε χρυσό αξίας συνολικού ύψους 18,535 δις $ ΗΠΑ, 3,2 φορές 

περισσότερο από το 2019 (320 τόνοι έναντι 123 το 2019). 

Σημειώνεται, ότι τον Απρίλιο 2020, η ρωσική κυβέρνηση επέτρεψε στο Υπουργείο Βιομηχανίας 

και Εμπορίου να εκδώσει γενικές άδειες στους παραγωγούς για την εξαγωγή ραφιναρισμένου 

χρυσού. Νωρίτερα γενικές άδειες εξαγωγής χορηγούνταν από την Κεντρική Τράπεζα μόνο σε 

τράπεζες. Οι εταιρείες και τα διυλιστήρια μπορούσαν να εξάγουν πολύτιμα μέταλλα με βάση 

αδειών μίας χρήσης με συγκεκριμένο ξένο αντισυμβαλλόμενο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-v-yanvare-vdvoe-uvelichila-dokhody-ot-

eksporta-zolota-do-$812-mln-1030203231  

 

Εξωτερικός Τομέας 

 

 Η Ρωσία τους δύο πρώτους μήνες του 2021 εισήγαγε αγαθά αξίας 33 δις $  

Τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021, η Ρωσία εισήγαγε αγαθά αξίας 33 δις $ από χώρες εκτός 

ΚΑΚ. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

το 2020, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10%. Ταυτόχρονα, τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον 

Ιανουάριο, η αύξηση ανήλθε στο 20,4%. 

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές χημικών προϊόντων το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 

αυξήθηκαν κατά 23,4% (σε 3,6 δις $), μηχανήματα κατά 21,4% (σε 9,2 δις $), υφάσματα και 

υποδήματα κατά 16, 4% (έως 1 δις $), προϊόντα διατροφής και πρώτες ύλες για την παραγωγή 

τους κατά 12,5% (έως 1,9 δις $). 

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

περισσότερο τον Φεβρουάριο οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (αύξηση 27,6%), 

https://www.dairynews.ru/news/kabmin-isklyuchil-iz-prodembargo-plemennykh-ulitok.html
https://www.dairynews.ru/news/kabmin-isklyuchil-iz-prodembargo-plemennykh-ulitok.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-v-yanvare-vdvoe-uvelichila-dokhody-ot-eksporta-zolota-do-$812-mln-1030203231
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-v-yanvare-vdvoe-uvelichila-dokhody-ot-eksporta-zolota-do-$812-mln-1030203231
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ζάχαρης (26,3%) και αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (26,1%). Ταυτόχρονα, 

μειώθηκαν οι εισαγωγές λαχανικών (μείον 4,6%), φρούτων και ξηρών καρπών (κατά 2,8%).  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2021/03/05/rossiia-za-dva-mesiaca-importirovala-tovarov-na-33-milliarda-

dollarov.html  

 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Η Gazprom σε 2,5 μήνες αύξησε τις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΚΑΚ κατά 28%  

Από την 1
η
 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2021, η Gazprom αύξησε τις εξαγωγές της σε χώρες 

εκτός ΚΑΚ κατά 28,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020, έως 42,9 δις κυβικά μέτρα. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς τη Γερμανία (κατά 28,7%), την Τουρκία (κατά 

80,5%), τη Φινλανδία (κατά 74,2%), τη Σερβία (κατά 61,5%), τη Ρουμανία (κατά 77,7%)., την 

Βουλγαρία (κατά 52,1%) και την Ελλάδα (κατά 24,5%). 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Τουρκία από την 1
η
 Μαρτίου έως τις 15 Μαρτίου 2021 

αυξήθηκε κατά 11,5 φορές σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου Μαρτίου. 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 

υπερβαίνουν τακτικά τις καθημερινές συμβατικές υποχρεώσεις της Gazprom και ο πραγματικός 

όγκος εξαγωγών από την 1
η
 Μαρτίου έως τις 15 Μαρτίου 2021 είναι 3,2 φορές υψηλότερος σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, από την 1
η
 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2021, η 

παραγωγή φυσικού αερίου ανήλθε σε 112,4 δις κυβικά μέτρα, ήτοι 8,4% (8,7 δις κυβικά μέτρα) 

περισσότερο από ό, τι την ίδια περίοδο το 2020. 

Οι προμήθειες της Gazprom από το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά 

αυξήθηκαν κατά 22% (κατά 15,1 δις κυβικά μέτρα). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/756017 

 

 Από την 1
η
 Απριλίου ο εξαγωγικός δασμός για το πετρέλαιο στη Ρωσία θα αυξηθεί κατά 8 $  

Ο εξαγωγικός δασμός για το πετρέλαιο θα αυξηθεί κατά 8 $ και θα φτάσει 57,6 $ ανά τόνο, 

σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών. Τον Μάρτιο, ο εξαγωγικός δασμός για το 

πετρέλαιο είναι 49,6 $ ανά τόνο. Το μέγεθος του εξαγωγικού δασμού για τον επόμενο μήνα 

καθορίζεται με βάση τη μέση τιμή του πετρελαίου Urals, η οποία από τις 15 Φεβρουαρίου έως 

τις 14 Μαρτίου 2021 ανήλθε σε 64,35 $ ανά βαρέλι ή 469,7 $ ανά τόνο. Ένα μήνα νωρίτερα, η 

μέση τιμή πετρελαίου Urals ήταν 57 $ ανά βαρέλι. Το 2021, στον προϋπολογισμό της Ρωσίας 

μπαίνουν τα κεφάλαια με βάση τιμής Urals 43,3 $ ανά βαρέλι, όλα τα πρόσθετα έσοδα 

αποστέλλονται στο Εθνικό Ταμείο Πλούτου (NWF).  

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι από την 1
η
 Απριλίου 2021, ο δασμός στα 

ελαφρά προϊόντα πετρελαίου και τα λιπαντικά θα αυξηθεί από 14,8 $ σε 17,2 $ ανά τόνο και στο 

αργό πετρέλαιο από 49,6 $ σε 57,6 $ ανά τόνο. Ο δασμός για την εξαγωγή εμπορικής βενζίνης 

θα αυξηθεί από 14,8 $ σε 17,2 $ ανά τόνο, για νάφθα από 27,2 $ σε 31,6 $ ανά τόνο. Ο δασμός 

για οπτάνθρακα αυξάνεται από 3,2 $ σε 3,7 $ ανά τόνο 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/03/15/0011  

 

 

 

https://rg.ru/2021/03/05/rossiia-za-dva-mesiaca-importirovala-tovarov-na-33-milliarda-dollarov.html
https://rg.ru/2021/03/05/rossiia-za-dva-mesiaca-importirovala-tovarov-na-33-milliarda-dollarov.html
https://www.interfax.ru/business/756017
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/03/15/0011
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 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο 

 

ΜΙΙΤ – 27
η
 Διεθνής Έκθεση Τουρισμού (www.mitt.ru). Η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στη 

Ρωσία φέτος παρουσίασε 611 συμμετέχοντες (από αυτούς 7 ελληνικές συμμετοχές) από 28 

χώρες και 52 περιοχές της Ρωσίας. Την έκθεση επισκέφθηκαν 10.446 ειδικοί του κλάδου από 51 

χώρες και 80 περιοχές της Ρωσίας. 

 

Modern Bakery Moscow – Διεθνής Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής (www.modern-

bakery-moscow.ru). Η μόνη έκθεση στη Ρωσία και την ΚΑΚ, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον 

κύκλο παραγωγής και πώλησης προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Συμμετείχαν στην 

έκθεση 233 εταιρείες από 25 χώρες.  

 

MosBuild – 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. 

 

 Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο 

 

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

Αναμένεται η συμμετοχή 2 660 επιχειρήσεων από 73 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) 

 

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. 

 

http://www.mitt.ru/
http://www.modern-bakery-moscow.ru/
http://www.modern-bakery-moscow.ru/
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

