ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑΣ

Ενημερωτικό Δελτίο
Μαρτίου 2022
Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας *

Embassy of the Hellenic Republic / Economic & Commercial Office:
Leontievsky per. 4 – 123009 Moscow
Tel.: + 7 495 539 29 70Fax: + 7 495 539 29 74
Ε-mail: ecocom-moscow@mfa.gr Website: agora.mfa.gr

* Η πληροφόρηση του Δελτίου προέρχεται από δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου

0

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 93,696 ρούβλια (31.03.2022)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.03.2022 – 31.03.2022:
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Τράπεζα της Ρωσίας
•
Η Τράπεζα της Ρωσίας σχεδίασε προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης για την
παροχή προνομιακών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και
επενδυτικά. Τα προγράμματα θα διαρκέσουν έως τις 30.12.2022 και θα διατεθεί ποσό ύψους 500
δις ρούβλια.
•
Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι από τις 09.03.2022 έως 09.09.2022 από
λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα είναι δυνατή η ανάληψη μετρητών έως 10.000 $ ΗΠΑ και πέρα
αυτών σε ρούβλια. Στην ανακοίνωση της Τράπεζας σημειώνεται ότι στις ρωσικές τράπεζες περί
το 90% των λογαριασμών σε συνάλλαγμα δεν ξεπερνούν το προαναφερόμενο ποσό. Η ανάληψη
εκτελείται μόνο σε $ ΗΠΑ ανεξαρτήτως του νομίσματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, και
διενεργείται στο ταμείο της τράπεζας.
•
Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε τη μείωση των διεθνών αποθεμάτων της Ρωσίας
κατά σχεδόν 40 δις $ ΗΠΑ, από τα 643 δις $ ΗΠΑ στις 18 Φεβρουαρίου (τοποθετημένα σε
περιουσιακά στοιχεία, διάφορα νομίσματα, καθώς και σε χρυσό), στα 604 δις $ ΗΠΑ στις 25
Μαρτίου. Η μείωσή τους επηρεάστηκε από συναλλαγματικές παρεμβάσεις, αναχρηματοδότηση
σε ξένο νόμισμα και εκ νέου αποτίμηση αποθεματικών, επισημαίνει η Τράπεζα της Ρωσίας.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, μέσα σε δύο ημέρες, έως ότου η Δύση ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των
ρωσικών αποθεμάτων, η Κεντρική Τράπεζα πούλησε ξένο νόμισμα από τα αποθέματά της στην
εγχώρια αγορά σε ισοδύναμο 103,6 δις ρούβλια για να στηρίξει το ρούβλι. Η τιμή του χρυσού
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στη διεθνή αγορά spot για την περίοδο από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 25 Μαρτίου αυξήθηκε
κατά 3,2% (την 1η Φεβρουαρίου, η Κεντρική Τράπεζα είχε αποθεματικό 73,9 εκατ. oz t χρυσού
με αγοραία αξία 132 δις $ ΗΠΑ). Στις 25 Μαρτίου, η Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι δεν
πούλησε χρυσό από τα αποθέματά της, όλο το χρυσό βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια της
Κεντρικής Τράπεζας στη Ρωσία.
Η Ρωσία, λόγω των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων, δεν έχει πρόσβαση σχεδόν στο
μισό από τα αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα, δηλαδή περίπου σε 300 δις $ ΗΠΑ.
https://www.rbc.ru/economics/31/03/2022/6245a9c49a7947e12861b989

•
Η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε στις 24.03.2022 την παρακάτω ανακοίνωση:
«Προκειμένου να εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση στην εγχώρια αγορά πολύτιμων
μετάλλων, η Τράπεζα της Ρωσίας θα αγοράζει χρυσό από πιστωτικά ιδρύματα σε σταθερή τιμή
από τις 28 Μαρτίου 2022. Η τιμή από τις 28 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2022 θα είναι 5.000
ρούβλια ανά γραμμάριο. Το καθορισμένο επίπεδο τιμών καθιστά δυνατή τη διασφάλιση
σταθερής προσφοράς χρυσού και την ομαλή λειτουργία της βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού κατά
το τρέχον έτος. Μετά την καθορισμένη περίοδο, η τιμή αγοράς του χρυσού μπορεί να
προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη το αναδυόμενο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην
εγχώρια αγορά».
http://cbr.ru/press/pr/?file=25032022_192430DKP25032022_182539.htm

Προεδρικά και Κυβερνητικά Διατάγματα
Με το Κυβερνητικό Διάταγμα 302/06.03.2022 απαγορεύεται η εξαγωγή από την Ρωσία
ιατρικών συσκευών, οι οποίες εισήχθησαν από χώρες που επέβαλαν κυρώσεις και οι οποίες
βρίσκονται στις αποθήκες των εισαγωγέων ή σε στάδιο εκτελωνισμού. Το διάταγμα αποσκοπεί
στην αποφυγή ελλείψεων στην αγορά. Παράλληλα, με το υπ΄αριθμ. 297/06.03.2022 διάταγμα
απλοποιείται η διαδικασία δημόσιας προμήθειας ιατρικών συσκευών με το ίδιο σκεπτικό.
•

•
Με το Κυβερνητικό Διάταγμα 296/06.03.2022 καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στο
πρόγραμμα στήριξης σημαντικών για την χώρα εταιρειών. Ουσιαστικά επαναλαμβάνεται το
πρόγραμμα στήριξης του 2020 με μέτρα για την αντιμετώπιση των κυρώσεων (κρατικές
εγγυήσεις για δάνεια, επιδοτήσεις κ.α.)
•
Με το υπ΄αριθμ. 430/05.03.2022 Διάταγμα περί καθορισμού του καταλόγου μη φιλικών
χωρών προς την Ρωσία (ΗΠΑ, ΕΕ, ΗΒ και όσα κράτη έχουν συνταχθεί με τις πρόσφατες
κυρώσεις) συμπληρώνεται το τελευταίο Προεδρικό Διάταγμα (από 5.3.2022) περί προσωρινής
διαδικασίας για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων πληρωμών σε ξένους πιστωτές. Παράλληλα, με
την υπ΄αριθμ. 295/6.3.2022 Κυβερνητική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης από την
Επιτροπή ελέγχου επενδύσεων, όλων των συναλλαγών των ρωσικών επιχειρήσεων με φυσικά
και νομικά πρόσωπα από τις μη φιλικές χώρες.
•
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο Πούτιν το υπ΄αριθμ. 79/28.02.2022 Διάταγμα περί
εφαρμογής ειδικών οικονομικών μέτρων έναντι των μη φιλικών δράσεων των ΗΠΑ και
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ομονοούντων ξένων κρατών και Οργανισμών, με σκοπό τον περιορισμό της δυνατότητας
μεταφοράς κεφαλαίου σε ξένο νόμισμα εκτός Ρωσίας. Σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, οι
εξαγωγείς οφείλουν να μετατρέπουν 80% των εισπράξεών τους εντός τριών ημερών από την
απόκτησή του στο εθνικό νόμισμα βάσει διαδικασίας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα
της Ρωσίας. Επίσης απαγορεύεται στους κατοίκους Ρωσίας η πίστωση λογαριασμών τους σε
ξένο νόμισμα εκτός Ρωσίας και η σύναψη δανείων σε ξένο νόμισμα.
•
Το υπ΄αριθμ. 100/08.03.2022 Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή ειδικών
οικονομικών μέτρων στην ξένη οικονομική δραστηριότητα για την ασφάλεια της Ρωσικής
Ομοσπονδίας προβλέπει απαγόρευση και περιορισμό εξαγωγής από την Ρωσία ή/και εισαγωγής
στην Ρωσία προϊόντων ή/και πρώτων υλών έως 31.12.2022. Τα εν λόγω προϊόντα/πρώτες ύλες
θα καθορισθούν με κυβερνητική απόφαση, ομοίως και οι χώρες, στις συναλλαγές με τις οποίες
θα ισχύουν τα προβλεπόμενα.
•
Συμπληρωματικά του υπ΄αριθμ. 100 από 8.3.2022 Προεδρικού Διατάγματος για την
εφαρμογή ειδικών οικονομικών μέτρων στην ξένη οικονομική δραστηριότητα για την ασφάλεια
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκδόθηκαν Κυβερνητικές Αποφάσεις, στις οποίες καθορίζεται
κατάλογος των αγαθών και του εξοπλισμού που είχαν εισαχθεί στην Ρωσία και δεν μπορούν
προσωρινά (έως τις 31.12.2022) να εξαχθούν από την χώρα. Στον κατάλογο αυτόν
περιλαμβάνεται τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ιατρικός εξοπλισμός, οχήματα, αγροτικά
μηχανήματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (ΚΥ αρ. 311). Η απαγόρευση εξαγωγής ερμηνεύεται
ως προσπάθεια αποθάρρυνσης των ξένων επενδυτών να αποχωρήσουν από την ρ/αγορά.
•
Απαγορεύεται επίσης προσωρινά η εξαγωγή ορισμένων τύπων ξυλείας (ΚΥ αρ. 313),
ήτοι καυσόξυλα κωνοφόρων και άλλων (ΔΚ 440121, 440122), ακατέργαστη ξυλεία (4403) και
σε φύλλα για επικάλυψη (4408).
•
Υπεγράφη από τον Πρόεδρο Πούτιν το υπ΄αριθμ. 126/18.03.2022 Διάταγμα,
συμπληρωματικό των προηγουμένων 71, 89, και 95 με περαιτέρω προσωρινά μέτρα για την
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα και προβλέπεται, μεταξύ άλλων,
ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας θα καθορίζει το όριο αγοράς συναλλάγματος από μη
κατοίκους στην ρωσική αγορά, καθώς και το ποσό προκειμένου για συναλλαγές (προκαταβολές
από κατοίκους προς μη κατοίκους στο πλαίσιο συμβάσεων, εμβάσματα από λογαριασμούς που
διατηρούνται σε ρ/τράπεζες από εταιρείες μη φιλικών κρατών που δεν έχουν την έδρα τους
στην Ρωσία προς άλλες ξένες εταιρείες, ή από λογαριασμούς των τελευταίων προς
λογαριασμούς που διατηρούνται σε μη φιλικά κράτη, μεταφορά κεφαλαίων χωρίς την
μεσολάβηση τραπεζικού λογαριασμού από εταιρείες μη φιλικών κρατών που δεν έχουν την
έδρα τους στην Ρωσία προς άλλες ξένες εταιρείες που δεν έχουν την έδρα τους στην Ρωσία σε
τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε μη φιλικά κράτη,
Επίσης, απαγορεύονται χωρίς πρότερη άδεια της Τράπεζα της Ρωσίας (CRB) έως το τέλος το
2022 οι κατωτέρω συναλλαγές:
- πληρωμές από κάτοικο Ρωσίας (μερίδιο, τόκος) σε νομικό πρόσωπο που δεν έχει την έδρα του
στη Ρωσία,
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- μεταβιβάσεις από κάτοικο προς μη κάτοικο βάσει σύμβασης συνεργασίας με την μορφή
κεφαλαιουχικής επένδυσης.
Έως την 01.09.2022 οι υποχρεώσεις των τραπεζών που εμπίπτουν σε καθεστώς κυρώσεων, προς
καταθέτες σε ξένο συνάλλαγμα, εξυπηρετούνται σε ρούβλια στην τρέχουσα συναλλαγματική
ισοτιμία.
•
Με τις υπ΄αριθμ. 361 και 362 Κυβερνητικές Αποφάσεις εισάγεται προσωρινή
απαγόρευση εξαγωγών σιτηρών (στάρι, σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, αραβόσιτος έως 30.06.2022)
προς την Ευρασιατική Ένωση και ζάχαρης (έως 31.08.2022) προς τρίτες χώρες, προκειμένου
για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.
Επισημαίνεται ότι οι ρ/εξαγωγές σιτηρών εκτός Ευρασιατικής Ένωσης έχουν ήδη περιοριστεί σε
ποσόστωση 11 εκ. τον. για την περίοδο 15.02.2022 έως τις 30.06.2022, οπότε η εν λόγω νέα
απαγόρευση αφορά σε αυτές προς την Ευρασιατική Ένωση εξαιρουμένων των αυτόνομων
Donetsk και Lugansk. Όσον αφορά στην ζάχαρη, η σχετική Απόφαση αφορά στις τρίτες χώρες,
οι δε εξαγωγές προς την Ευρασιατική Ένωση επιτρέπονται βάσει αδειών του ρ/Υπουργείου
Γεωργίας.
•
Ο Ρώσος Πρόεδρος υπέγραψε στις 31.03.2022 το Διάταγμα 172 στο οποίο προβλέπεται η
πληρωμή σε ρούβλια του παρεχόμενου σε αγοραστές από τις μη φιλικές χώρες φυσικού αερίου
από την Gazprom από 01.04.2022. Η παροχή φυσικού αερίου θα παύσει εάν οι ξένοι αγοραστές
δεν καταβάλλουν την πληρωμή σε ρούβλια ή δεν την καταβάλλουν πλήρως στην
εξουσιοδοτημένη τράπεζα.
Χρηματιστήριο Μόσχας
•
Στις 24 Μαρτίου, μετά από μακρά παύση (από τις 28 Φεβρουαρίου), ξεκίνησε εκ νέου η
διαπραγμάτευση μετοχών στο χρηματιστήριο Μόσχας. 33 μετοχές του δείκτη αναφοράς
Moscow Exchange Index έγιναν δεκτές προς διαπραγμάτευση, μεταξύ αυτών των Gazprom,
Sberbank, Severstal, Aeroflot, LUKOIL, Rosneft κ.α. με απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων
(short selling) επ΄αυτών. Οι ενεργειακές και μεταλλευτικές μετοχές κατέγραψαν την ισχυρότερη
άνοδο. Οι μετοχές της Rosneft, της Lukoil και την Gazprom κατέγραψαν κέρδη από 12% έως
18,5%. Η διακύμανση των τιμών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το Χρηματιστήριο αναγκάστηκε να
ξεκινήσει ξεχωριστή διαπραγμάτευση ορισμένων μετοχών (ειδικότερη διαδικασία προκειμένου
να αποφύγει την παύση της διαπραγμάτευσής τους).
Σύμφωνα με ειδικούς του χώρου, πιθανές αιτίες της εκτίναξης των τιμών μπορεί να οφείλεται:
- στο γεγονός ότι οι μη κάτοικοι Ρωσίας που είναι αυτή την στιγμή οι κύριοι πιθανοί πωλητές,
δεν συμμετείχαν στην δημοπρασία λόγω σχετικής απαγόρευσης της Τράπεζας της Ρωσίας,
- στην απαγόρευση του short selling
- στην έλλειψη πρόθεσης ξεπουλήματος από τους ιδιοκτήτες τίτλων,
- στο γεγονός ότι σε συνθήκες αδυναμίας ανάληψης κεφαλαίου, το χρηματιστήριο αποκτά
επενδυτικό ρόλο,
- στην πιθανότητα εξαγοράς ιδίων μετοχών από ορισμένες εταιρείες (αν και μάλλον τέτοια
διαδικασία είναι τώρα στο στάδιο της προετοιμασίας).
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Κατά άλλους, τις τελευταίες μέρες της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου τον Φεβρουάριο, οι
traders πωλούσαν μετοχές σε ξένους πελάτες προσδοκώντας ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός
δύο εργασίμων ημερών, το οποίο δεν κατέστη δυνατό στην συνέχεια. Αποτέλεσμα αυτού στο
άνοιγμα του Χρηματιστηρίου ήταν η εξαγορά ιδίων μετοχών από ρ/εταιρειες που υπήρξαν
αντικείμενο short selling πριν. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, θα
επέλθει σχετική ισορροπία.
Συγκρατείται και η ανακοίνωση του ρ/Υπουργείου Οικονομικών ότι εντός του 2022 θα
διατεθούν έως 1 τρις ρούβλια από το Εθνικό Ταμείο Ευημερίας για την αγορά μετοχών
ρ/εκδοτών μέσω της κρατικής αναπτυξιακής εταιρείας VEB.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/03/24/914953-moskovskaya-birzha-vozobnovila-torgi

•
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Μόσχας για τον μέσο ημερήσιο όγκο
συναλλαγών των νομισμάτων: ο δείκτης συναλλαγών για το δολάριο μειώθηκε τον Μάρτιο
κατά 2,5 φορές, για το ευρώ λίγο περισσότερο από 2 φορές (η μείωση της ζήτησης μπορεί εν
μέρει να εξηγηθεί από την καθιέρωση αυτόν τον μήνα προμήθειας 12% για την αγορά αυτών
των νομισμάτων από «φυσικά πρόσωπα» μέσω μεσιτών αλλά και λόγω της σημαντικής ανόδου
της ισοτιμία τους). Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών σε κινεζικό γουάν αυξήθηκε κατά 38 φορές
και σε τουρκικές λίρες κατά 10 φορές.
Αεροπορικές συνδέσεις Ρωσίας με άλλες χώρες
•
Σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ρωσικού Υπουργείου
Μεταφορών, έξι εγχώριοι και 29 ξένοι αερομεταφορείς συνεχίζουν επί του παρόντος να
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις από/προς Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Λευκορωσία, Κιργιστάν,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τατζικιστάν, Τουρκία και Ουζμπεκιστάν με συχνότητα περίπου
250 πτήσεων την εβδομάδα. Σημειώνεται επίσης ότι αεροπορικές εταιρείες από Κατάρ,
Κιργιστάν, Μαρόκο, Μογγολία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σερβία, Συρία, Τατζικιστάν,
Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα, Ισραήλ, Ινδία, Ιράκ, Αλγερία, Αρμενία, Μπαχρέιν, Λευκορωσία,
Καζακστάν, Τουρκία και Ουζμπεκιστάν δεν διέκοψαν τις πτήσεις προς τη Ρωσία.
•
Επεκτείνεται έως τις 7 Απριλίου 2022 ο προσωρινός περιορισμός πτήσεων προς
αεροδρόμια Νότιας και Κεντρικής Ρωσίας (αεροδρόμια Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh,
Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol και Elista). Σημειώνεται ότι
ο περιορισμός των πτήσεων ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου τ.ε. σε 11 ρωσικά αεροδρόμια.
Τα υπόλοιπα ρωσικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών, λειτουργούν κανονικά.
Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης
•
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service απέσυρε τις αξιολογήσεις όλων
των ρωσικών εταιρειών μετά την απόσυρση των κρατικών αξιολογήσεων της Ρωσίας. Ο λόγος
της απόσυρσης αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρακτορείου ως «ίδιοι επιχειρηματικοί λόγοι».
Πριν από αυτό, ο Moody's απέσυρε τις αξιολογήσεις των ρωσικών Περιφερειών.
Στις αρχές Μαρτίου, η Moody's ανακοίνωσε την αναστολή των εμπορικών δραστηριοτήτων της
στη Ρωσία. Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση εκχώρησης αξιολογήσεων
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από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ σε Ρωσία και ρωσικές
εταιρείες, καθώς και απαγόρευση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης σε Ρώσους πελάτες.
http://www.finmarket.ru/currency/news/5689456

•
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch απέσυρε τις αξιολογήσεις 27 ρωσικών τραπεζών, των
συνδεδεμένων εταιρειών τους, καθώς και των αντίστοιχων εταιρειών SPV.
Ο Fitch ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου ότι σκοπεύει να αποσύρει τις αξιολογήσεις όλων των
ρωσικών οργανισμών και των θυγατρικών τους έως τις 15 Απριλίου.
http://www.finmarket.ru/news/5687157

•
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης S&P θα αποσύρει τις αξιολογήσεις όλων των ρωσικών
εταιρειών έως τις 15 Απριλίου.
https://www.forbes.ru/biznes/459821-s-and-p-otzovet-rejtingi-vseh-rossijskih-kompanij

•
Ο οίκος αξιολόγησης PwC στη Ρωσία, σύμφωνα με την ανακοίνωση στην επίσημη
ιστοσελίδα της εταιρείας, αποχωρεί από το διεθνές δίκτυο εταιρειών και θα συνεχίσει να
εργάζεται, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς μαζί τους. Στην PwC στη Ρωσία
εργάζονται 3.700 υπάλληλοι, στα γραφεία σε 11 πόλεις. Η εταιρεία ξεκίνησε να εργάζεται στη
Ρωσία πριν πάνω από 30 χρόνια. Το Παγκόσμιο Δίκτυο της PwC τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τους Ρώσους συναδέλφους.
https://www.pwc.ru/ru
Εσωτερική αγορά
 Ποσόστωση στην εξαγωγή ηλιέλαιου από τις 15 Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου
Από τις 15 Απριλίου, η Ρωσία θα εισαγάγει ποσόστωση για την εξαγωγή ηλιέλαιου ύψους 1,5
εκατ. τόνων, από την 1η Απριλίου θα επιβληθεί απαγόρευση της προμήθειας ηλίανθου και
ελαιοκράμβης στο εξωτερικό. Προτάθηκε επίσης η εισαγωγή ποσοστώσεων για την εξαγωγή
πίτας/υπολειμμάτων από την εξαγωγή φυτικών λιπών και ελαίων ύψους 700 χιλ. τόνων.
Οι ποσοστώσεις για λάδι και πίτα/υπολείμματα από την εξαγωγή φυτικών λιπών και ελαίων θα
ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022. Η κατανομή τους μεταξύ των παραγωγών θα καθορίζεται
βάσει ιστορικών δικαιωμάτων. Η απαγόρευση εξαγωγής ηλίανθου και ελαιοκράμβης θα ισχύει
επίσης έως τις 31 Αυγούστου.
Επιπλέον, προτάθηκε να περιοριστεί ο αριθμός των σημείων ελέγχου μέσω των οποίων είναι
δυνατή η εξαγωγή προϊόντων ελαίου. Για πίτα/υπολείμματα σόγιας από την εξαγωγή φυτικών
λιπών και ελαίων, προτείνεται να διατηρηθεί μόνο το θαλάσσιο σημείο ελέγχου στην περιοχή
του Καλίνινγκραντ, για την σόγια τα σημεία ελέγχου στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Άπω
Ανατολής.
Το Υπουργείο Γεωργίας αιτιολόγησε αυτή την απόφαση στη βάση της τρέχουσας απότομης
αύξησης των παγκόσμιων τιμών για το ηλιέλαιο και τους ελαιούχους σπόρους και της
αυξημένης ζήτησης για ρωσικά προϊόντα». Οι προτεινόμενες λύσεις στοχεύουν στην προστασία
της εγχώριας αγοράς και στην κάλυψη των αναγκών των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
διευκρινίζει το πρακτορείο.
https://www.interfax.ru/russia/832375
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 Η Κίνα ανακοίνωσε τη συνέχιση της εμπορικής συνεργασίας με τη Ρωσία
Η Κίνα σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα του εμπορίου και δεν
υποστηρίζει «οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις», δήλωσε το ΥΠΕΞ της χώρας.
Μια μέρα νωρίτερα, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την έναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξέφρασε την ελπίδα
ότι τα μέρη θα συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης γύρω
από την Ουκρανία.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interfax.ru/world/825711

 Οι ξένες ναυτιλιακές εταιρείες αρνούνται τις παραδόσεις στη Ρωσία
Οι παγκόσμιοι μεταφορείς εμπορευμάτων που παραδίδουν εμπορεύματα δια θαλάσσης έχουν
αρχίσει να αρνούνται τις παραδόσεις στη Ρωσία. Οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν
ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την παραγωγή οχημάτων. Αρκετές εταιρείες έχουν ήδη αρνηθεί να
δεχθούν κρατήσεις για παραδόσεις στη Ρωσία, ενώ άλλες έχουν αναστείλει τις κρατήσεις μόνο
για την Ουκρανία. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Κοινή Στρατιωτική Επιτροπή των Lloyds (JWC)
αποκάλεσε τα ρωσικά και ουκρανικά ύδατα της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας ζώνη
υψηλού στρατιωτικού κινδύνου, και αυτό αντικατοπτρίστηκε στο κόστος της ασφάλισης πλοίων.
Η μεταφορική εταιρεία Shipco ανέστειλε τις κρατήσεις προς τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την
Ουκρανία, η Hapag-Lloyd προς τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η Maersk σταμάτησε να δέχεται
παραγγελίες για παράδοση στην Ουκρανία και απαγόρευσε στα πλοία να εισέλθουν στα
ουκρανικά λιμάνια ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου.
Στη Ρωσία, οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, αλλά η Maersk, μαζί με τη Mediterranean
Shipping Company (MSC), προειδοποίησε τους πελάτες της ότι οι συνθήκες ενδέχεται να
αλλάξουν στο εγγύς μέλλον. Ο μεταφορέας Yang Ming ανακοίνωσε ότι από τις 25 Φεβρουαρίου
θα εξυπηρετεί την Αγία Πετρούπολη μόνο με πλήρη προπληρωμή του ναύλου.
Επιπλέον, ορισμένα πλοία σταμάτησαν να καταπλέουν στα ρωσικά λιμάνια με απόφαση των
κυβερνητών, που τα θεωρούν επικίνδυνη ζώνη.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/logistics/2022/03/01/0003

 Ηλεκτρονικό εμπόριο
Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσίας ενημερώνει για προσωρινή αύξηση του
ορίου για αδασμολόγητη εισαγωγή στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση αγαθών από ξένα
ηλεκτρονικά καταστήματα για ιδιώτες. Από τις 31 Μαρτίου 2022, τα εμπορεύματα που
αγοράζονται για ποσά έως 1.000 ευρώ δεν θα υπόκεινται σε δασμούς. Οι απαιτήσεις για το
βάρος του δέματος θα παραμείνουν ίδιες - όχι περισσότερο από 31 κιλά.
 Embraer σταμάτησε να προμηθεύει ανταλλακτικά στη Ρωσία
Η βραζιλιάνικη εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Embraer σταμάτησε να πουλά ανταλλακτικά
σε Ρώσους πελάτες και να συντηρεί αεροσκάφη που είχαν πωληθεί στο παρελθόν λόγω της
στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.
Η προμήθεια ανταλλακτικών, η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη για πελάτες υπό κυρώσεις
θα ανασταλεί. Τα αεροσκάφη Embraer 170 χρησιμοποιούνται από τη ρωσική αεροπορική
εταιρεία S7.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/business/03/03/2022/622042229a79474846c8abb7?from=newsfeed
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 Η Moody's υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ρωσίας κατά έξι βαθμίδες
Ο Moody's υποβάθμισε την αξιολόγηση της Ρωσίας από Baa3 σε B3 και δεν αποκλείει
περαιτέρω υποβάθμιση, Fitch - από BBB σε B. Και οι δύο δείκτες είναι κάτω από την
επενδυτική βαθμίδα.
Το πρακτορείο εξηγεί ότι η αξιολόγηση έχει αναθεωρηθεί λόγω των κυρώσεων που
επιβλήθηκαν από δυτικές χώρες στη Ρωσία μετά την έναρξη της επιχείρησης στην Ουκρανία και
των αντίποινων που έλαβε η Μόσχα.
«Σοβαρές ανησυχίες για την ικανότητα της Ρωσίας να εξυπηρετήσει το χρέος της
αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η θεσμική ισχύς της Ρωσίας έχει διαβρωθεί σημαντικά καθώς
υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η εκτελεστική εξουσία αντιμετωπίζει έλλειψη ελέγχων και
ισορροπιών. Αυτό, σε συνδυασμό με τις επιπλοκές και τους τεχνικούς περιορισμούς που
αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ρωσία κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών πληρωμών
ως αποτέλεσμα των κυρώσεων, πληροί τις προϋποθέσεις για κρατική αξιολόγηση όχι υψηλότερη
από B3».
Ταυτόχρονα, ο οργανισμός υποβάθμισε την αξιολόγηση των χαμηλότερων ορίων της Ρωσίας σε
εθνικό και ξένο νόμισμα σε Β2 και Β3 από Baa1 και Baa2, αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/economics/03/03/2022/622049da9a794763f2f5ef0b?from=newsfeed

 Η Ρωσία επέτρεψε την εξαγωγή σιτηρών και σπόρων καλαμποκιού στις χώρες της ΕΟΕ
Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο οι σπόροι
του σιταριού και μελισίνας, της σίκαλης, του κριθαριού και του κοινού καλαμποκιού
αφαιρούνται από την απαγόρευση των εξαγωγών. Η εξαγωγή τους επιτρέπεται στις χώρες της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ) με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.
Επιπλέον, επιτρέπεται η εξαγωγή κόκκων καλαμποκιού από τη Ρωσία (για την παρασκευή pop
corn).
Η απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών στις χώρες της ΕΟΕ θεσπίστηκε στις 15 Μαρτίου και διαρκεί
έως τις 30 Ιουνίου 2022. Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της εγχώριας αγοράς τροφίμων.
Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς σιτηρών, 2-3 εκατ. τόνοι σιτηρών εξάγονται στις χώρες της
ΕΟΕ ετησίως.
https://www.interfax.ru/business/832485
 Η Roscosmos ανακοίνωσε τερματισμό προμήθειας ρωσικών πυραυλοκινητήρων στις ΗΠΑ
Η Ρωσία σταματά τις παραδόσεις πυραυλοκινητήρων στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της
Roscosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν στο τηλεοπτικό κανάλι Russia 24.
«Σήμερα αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις παραδόσεις πυραυλικών κινητήρων που
κατασκευάζει η NPO Energomash στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Rogozin. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η προμήθεια κινητήρων «είναι αρκετά ενεργή» από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Η
Ρωσία προμήθευσε την Ουάσιγκτον με κινητήρες RD-180 και RD-181.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/politics/03/03/2022/622094689a79478a4af0d40f?from=newsfeed

 Πόσα κερδίζουν οι ξένες εταιρείες στη Ρωσία
Μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, πολλοί ξένοι επενδυτές
ανακοίνωσαν είτε την αναστολή των έργων στη Ρωσία είτε την πώληση των περιουσιακών τους
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στοιχείων. Από τις 2 Μαρτίου, σε αυτούς περιλαμβάνονται η BP, το κρατικό επενδυτικό ταμείο
της Νορβηγίας, η ExxonMobil και άλλες. Σε απάντηση, οι ρωσικές αρχές θα επιβάλουν
προσωρινούς περιορισμούς στην απόσυρση ξένων επενδυτών από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία,
και αναμένουν ότι όσοι έχουν επενδύσει στη Ρωσία θα μπορούν να εργαστούν περαιτέρω,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν την Τρίτη 1 Μαρτίου και εξέφρασε τη βεβαιότητα
ότι «η πίεση των κυρώσεων θα υποχωρήσει τελικά και θα κερδίσουν όσοι δεν θα περιορίσουν τα
έργα τους στη Ρωσία, υποκύπτοντας στα συνθήματα ξένων πολιτικών. «Όπως δείχνει η
πρακτική, η έξοδος από την αγορά είναι εύκολη, αλλά η επιστροφή σε μια θέση που είναι ήδη
κατειλημμένη από τους ανταγωνιστές, είναι πολύ πιο δύσκολη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Πόσα κερδίζουν οι ξένες επιχειρήσεις από τη ρωσική αγορά.

Στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα έσοδα των εταιρειών σε δις $ ΗΠΑ το 2020, και στη δεύτερη
το ποσοστό των εσόδων στη Ρωσία στα συνολικά έσοδα της εταιρείας (σύμφωνα με την Forbes)
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/business/02/03/2022/621f29029a7947618191f706?from=column_25

9

 Η ΙΚΕΑ θα κλείσει όλα τα καταστήματα στη Ρωσία από τις 4 Μαρτίου
Η ΙΚΕΑ θα κλείσει όλα τα καταστήματα στη Ρωσία στις 4 Μαρτίου, ανακοίνωσε η υπηρεσία
Τύπου της εταιρείας. «Στην τρέχουσα κατάσταση, η IKEA αναγκάζεται να αναστείλει τις
πωλήσεις σε καταστήματα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στα IKEA Studios στη Ρωσία από
τις 4 Μαρτίου 2022», αναφέρει το μήνυμα.
Η ΙΚΕΑ πρόσθεσε ότι πληροφορίες σχετικά με τις ήδη πραγματοποιημένες παραγγελίες θα
εμφανιστούν σύντομα στον ιστότοπο της εταιρείας.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/business/03/03/2022/6220bde29a7947a5c36d072b?from=newsfeed

 Η Lego ανέστειλε την προμήθεια παιχνιδιών στη Ρωσία
Η δανική εταιρεία Lego ανέστειλε την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία, ανέφερε η Finans.
«Έχουμε αναστείλει όλες τις αποστολές προϊόντων στη Ρωσία λόγω των κυρώσεων και των
απρόβλεπτων συνθηκών στις οποίες πρέπει να λειτουργούμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Lego
στο δημοσίευμα.
Την 1η Μαρτίου, η εταιρεία στον ιστότοπό της δήλωσε θα κάνει δωρεά 110 εκατομμυρίων
κορωνών Δανίας στην Ουκρανία (περίπου 1,7 δις ρούβλια) «για να στηρίξει τον λαό της
Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των οικογενειών."
Λόγω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, οι ξένες εταιρείες άρχισαν να
επανεξετάζουν ή να αναστέλλουν τις εργασίες τους στη Ρωσία ( H&M Group, Asos, Nike,
Canon, Siemens, Nokia, Apple, Mercedes, Ford, Volvo, General Motors, Volkswagen, Audi,
Jaguar, Land Rover, Daimler Truck και Scania). Οι εταιρείες σημείωσαν ότι πήραν την απόφαση
όχι μόνο λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης, αλλά και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη
Ρωσία μετά από αυτήν.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rbc.ru/business/03/03/2022/622091a09a79478816e4868e?from=newsfeed

 Γαλλική επιχειρηματική παρουσία στην Ρωσία
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Renault ανακοίνωσε την αναστολή των βιομηχανικών
δραστηριοτήτων της στη Ρωσία και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο που διαθέτει στη Μόσχα. Ο
γαλλικός όμιλος (του οποίου μέτοχος με 15% είναι το γαλλικό κράτος) προσέθεσε ότι αξιολογεί
πιθανές εναλλακτικές που σχετίζονται με τη συμμετοχή του κατά 69%, στο ρ/κατασκευαστή
αυτοκινήτων AvtoVAZ (Lada) και σε σχέση με την ευθύνη που έχει έναντι των 45.000
υπαλλήλων του. Πρόκειται για μια επένδυση άνω των 2 δις Ευρώ και με κύκλο εργασιών το
2021 2,8 δις Ευρώ. Η παρουσία στη ρωσική αγορά αποτελεί το 18% των συνολικών πωλήσεων.
Όσον αφορά στη γ/επιχειρηματική παρουσία πριν την επιβολή κυρώσεων, λειτουργούσαν
περισσότερες από 500 γαλλικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων 35 ομίλων εισηγμένων στον
δείκτη CAC 40). Η Γαλλία είναι ο κορυφαίος ξένος εργοδότης στη Ρωσία, με περίπου 160.000
εργαζομένους.
Σημαντική είναι και η παρουσία της TotalEnergies (παράγει το 16,6% των υδρογονανθράκων
της στη Ρωσία, και το 30% του φ.α.) κατέχει μερίδιο 20% στο Yamal LNG, ένα έργο
υγροποιημένου φυσικού αερίου που ξεκίνησε την παραγωγή το 2020 και 10% στο Artic LNG 2,
το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τις παραδόσεις το 2023. Ο όμιλος κατέχει επίσης το 19,4%
από τον ρωσικό κολοσσό φυσικού αερίου Novatek.
Η Société Générale είναι πλειοψηφικός μέτοχος της Rosbank (12.000 εργαζόμενοι), ενώ στις
υπηρεσίες, πολλά brands που ανήκουν στην οικογένεια Mulliez, όπως η Leroy Merlin –η Ρωσία
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά τη Γαλλία), η Auchan, της οποίας πάνω από το 10%
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των πωλήσεών είναι στη Ρωσία, και η Decathlon. Η Adeo, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του
Leroy Merlin δήλωσε στις 23.3, ότι διατηρεί τη δραστηριότητά της στη Ρωσία, αλλά επρόκειτο
να «αναστείλει» τις νέες επενδύσεις της. Το κλείσιμο των καταστημάτων της θα θεωρούνταν
«προμελετημένη πτώχευση», «άνοιγμα του δρόμου σε μια απαλλοτρίωση που θα ενίσχυε τα
οικονομικά μέσα της Ρωσίας», υπερασπίστηκε ο όμιλος σε δήλωσή του στο Γαλλικό
Πρακτορείο.
Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi ανακοίνωσε στις 23.03.2022 ότι «θα σταματήσει κάθε
νέα δαπάνη που δεν θα συνδέεται άμεσα» με την προμήθεια των «απαραίτητων φαρμάκων και
εμβολίων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία» και ότι σταματά όλες τις νέες μη βασικές δαπάνες στη
Ρωσία αφορούν σε «διαφημιστικές και προωθητικές δραστηριότητες και παύση της
στρατολόγησης ασθενών για συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές, ενώ συνεχίζεται η θεραπεία όσων
έχουν ήδη ενσωματωθεί στα προγράμματά μας». Επίσης ανακοίνωσε ότι θα «επιταχύνει τις
δωρεές βασικών φαρμάκων και εμβολίων για ασθενείς στην Ουκρανία.
 Οι έμποροι λιανικής αναζητούν βιαστικά εναλλακτικές λύσεις για τα ξένα προϊόντα
Οι αλυσίδες λιανικής προσπαθούν να αντικαταστήσουν το μερίδιο ξένων προμηθευτών σε
ορισμένες κατηγορίες αυξάνοντας τις αγορές από Ρώσους κατασκευαστές.
Με τις όλο και πιο εμφανείς διακοπές στην προμήθεια εισαγόμενων προϊόντων, οι αλυσίδες
λιανικής προσπαθούν να βρουν αντικαταστάτη τους μεταξύ των τοπικών brands. Η εισροή
παραγγελιών σημειώνεται, ιδίως, από προμηθευτές προϊόντων αρτοποιίας χωρίς γλουτένη και
εναλλακτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης έναντι του κρέατος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι θα είναι δύσκολο να αντισταθμιστούν οι μειωμένοι
όγκοι, ειδικά στο πλαίσιο της εξάρτησης από εισαγόμενα συστατικά.
Ο όγκος της ρωσικής αγοράς προϊόντων χωρίς γλουτένη εκτιμάται σε 20 χιλ. τόνους ετησίως, εκ
των οποίων περισσότερο από το 60% εισάγεται από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία.
Η δομή της αγοράς χωρίς γλουτένη, στην οποία οι ευρωπαίοι προμηθευτές διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο, ενδέχεται να αλλάξει, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο μιας πιθανής απόσυρσης
ξένων εταιρειών από τη Ρωσία. Η φινλανδική εταιρεία Fazer Group, ένας από τους
μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα των «υγιεινών» προϊόντων αρτοποιίας, έχει ήδη ανακοινώσει
την πρόθεσή της να σταματήσει τις εργασίες της στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5250507?from=glavnoe_2

 Οι αλυσίδες καταστημάτων ακυρώνουν τα πρόστιμα
Ο Όμιλος X5 (μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία λιανικής πώλησης: Pyaterochka, Perekrestok,
Karusel) ενημέρωσε τους προμηθευτές του για την κατάργηση των προστίμων για μειωμένες
παραδόσεις, έως το τέλος Μαρτίου, καθώς και τη μείωση της περιόδου αναθεώρησης των τιμών
σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Λήφθηκαν μέτρα λόγω της αυξημένης ζήτησης και των ασταθών
αλυσίδων εφοδιασμού.
Νωρίτερα, η Rusprodsoyuz (η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 400 προμηθευτές
τροφίμων) έστειλε στις αλυσίδες λιανικής κατάλογο μέτρων για τη διατήρηση της αδιάλειπτης
προμήθειας τροφίμων. Μεταξύ των προτάσεων είναι ένα μορατόριουμ στα πρόστιμα, μείωση
της περιόδου συμφωνίας για νέες τιμές, αύξηση του χρόνου αποδοχής παραγγελίας, μείωση της
καθυστέρησης στις πληρωμές από αλυσίδες, μείωση της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής μετά την
παράδοση αγαθών, μείωση περιθωρίων κέρδους κ.λπ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5250255?from=doc_vrez
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 Ρωσικό εξωτερικό εμπόριο έτους 2021
Το 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Τελωνειακής
Υπηρεσίας, ο όγκος του ρωσικού εξωτερικού εμπορίου προϊόντων ανήλθε σε $785,0 δις,
καταγράφοντας αύξηση 38,0% έναντι του 2020.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των ρωσικών εξαγωγών (+45,8%) η οποία
ήταν σχεδόν διπλάσια της αύξησης των ρωσικών εισαγωγών (+26,6%). Οι ρωσικές εξαγωγές
ανήλθαν σε $491,58 δις (η αξία προσέγγισε το μεγαλύτερο επίπεδο από το 2014 των $497,8 δις)
έναντι $337,10 δις το 2020, ενώ οι ρωσικές εισαγωγές ανήλθαν σε $293,42 δις έναντι $231,69
δις το 2020.
Τα ανωτέρω μεγέθη είχαν ως συνέπεια το ρωσικό εμπορικό ισοζύγιο να διαμορφωθεί, για το
2021, στα $198,16 δις, καταγράφοντας αύξηση 88,0% έναντι του 2020.
Ενέργεια-Περιβάλλον
 Αποπληρωμή των ρ/εξαγωγών φυσικού αερίου προς «μη φιλικές» χώρες σε ρούβλια
Σημαντική ενίσχυση της συναλλαγματικής του ισοτιμίας κατέγραψε το ρωσικό νόμισμα μετά
την απόφαση (από 23 τρέχοντος) του Ρώσου Προέδρου περί αποπληρωμής των ρωσικών
εξαγωγών φυσικού αερίου (μέσω αγωγών) προς «μη φιλικές χώρες» σε ρούβλια.
Ο Ρ/Πρόεδρος έδωσε προθεσμία μιας εβδομάδας προς την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για
την ενεργοποίηση του μηχανισμού αποπληρωμών φυσικού αερίου σε εγχώριο νόμισμα,
ζητώντας παράλληλα από την Ρωσική Κυβέρνηση να δώσει εντολή στην Gazprom να
τροποποιήσει αναλόγως τις υπάρχουσες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, ο κ. Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η
Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο σύμφωνα με τους όγκους των ήδη
συναφθέντων συμβολαίων. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας
αντιπροσωπεύουν το 10%-15% των ρωσικών εξαγωγών υδρογονανθράκων. Το ζήτημα της
αποπληρωμής εξαγωγών ενεργειακών πόρων, προς το παρόν, δεν άπτεται άλλων μορφών
υδρογονανθράκων (ούτε και του LNG).
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας, το 2021, η Gazprom πούλησε φυσικό αέριο μέσω αγωγών
στο εξωτερικό για $54,2 δις. Από αυτό το ποσό, οι χώρες που δεν αναγνωρίζονται ως «μη
φιλικές» (κυρίως Τουρκία, Λευκορωσία, Κίνα) αγόρασαν περίπου $11 δις. Οι «μη φιλικές»
χώρες προμηθεύτηκαν το υπόλοιπο (περίπου 80%).
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγόρασε 155 δις
κ.μ. ρωσικού φυσικού αερίου, που αποτελεί το 45% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού
αερίου και περίπου το 40% της κατανάλωσής του. Για το 2022, με βάση το τρέχον επίπεδο των
τιμών, το κόστος των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ από τη Ρωσία κυμαίνεται μεταξύ €200
εκ. έως €800 εκ. ανά ημέρα (εκτιμήσεις Reuters).
 Η Ρωσία αυξάνει τους δασμούς στις εξαγωγές πετρελαίου
Από την 1η Μαρτίου 2022 ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά
10,6 $ και ανήλθε σε 58,3 $ ανά τόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Η μέση τιμή του πετρελαίου Urals για την περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου
ήταν 91,7 $ ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20%. Ένα μήνα νωρίτερα, ήταν 77,16
δολάρια το βαρέλι.
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Ο δασμός στα ελαφρά προϊόντα πετρελαίου και τα λάδια αυξάνεται στα 17,4 $ από 14,3 $ ανά
τόνο και στα σκούρα (dark) σε 58,3 $ από 47,7 $. Ο δασμός για την εξαγωγή εμπορικής βενζίνης
αυξάνεται στα 17,4 $ ανά τόνο από 14,3 $ και στην νάφθα στα 32 $ ανά τόνο από 26,2 $ ανά
τόνο. Ο δασμός στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LPG) από την 1η Μαρτίου αυξάνεται σε 50,8 $
από 35,9 $ έναν μήνα νωρίτερα, στα κλάσματα καθαρού υγραερίου στα $ 45,7 από $ 32,3, στο
οπτάνθρακα στα 3,7 $ από 3,1 $ ανά τόνο.
Περισσότερες πληροφορίες: https://1prime.ru/energy/20220301/836211693.html

Εκδόσεις Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας
Εξωτερικό εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας έτους 2021 –
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%A4_%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%C
E%A1%CE%99%CE%9F_%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3_2021%20ru.pdf

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσικής Ομοσπονδίας –
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE
%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F_%CE%95%CE%9B%CE%9B_%CE%A1%CE%A9%CE%A3_2
021%20ru.pdf

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.
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