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Σξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία € / ₽ 

1 επξψ = 89,67 Ρνχβιηα (31.05.2021) 

Δμέιημε ηεο ηζνηηκίαο επξψ / ξνπβιίνπ ζην δηάζηεκα 01.05.2021 – 31.05.2021: 

 

 

 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.cbr.ru/  

 
 
Σξέρνπζα θαηάζηαζε COVID-19 ζηε Ρωζία 
 

ηηο 28 Μαΐνπ νη ξσζηθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο αλέθεξαλ 9.289 λέα θξνχζκαηα θνξσλντνχ, 

θαηαγξάθνληαο ζπλνιηθά 5.053.748 πεξηζηαηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο. Ο επίζεκνο 

αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ζε εζληθφ επίπεδν αλήιζε ζε 120.807 (+401 ηηο ηειεπηαίεο 24 ψξεο), αιιά 

ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο είλαη πηζαλψο πνιχ πςειφηεξνο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πεξί 

ππεξβνιηθήο ζλεζηκφηεηαο. Δπηπιένλ, πάλσ απφ 550 άηνκα ζηε Ρσζία κε πην κεηαδνηηθφ 

ζηέιερνο ηνπ ηνχ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζίιεηνπ. Δπηβεβαηψζεθε γηα άιινπο 10 αζζελείο φηη είραλ 

ηελ ηλδηθή παξαιιαγή ηνπ ηνχ, ελψ δεθάδεο αζζελείο έρνπλ κνιπλζεί κε ηε λφηην Αθξηθαληθή 

παξαιιαγή (πεγή: ΠΟΤ). 

Η ινβαθία ελέθξηλε ην εκβφιην Sputnik V ηεο Ρσζίαο θαη είλαη πιένλ ην δεχηεξν κέινο ηεο ΔΔ 

πνπ ην ρξεζηκνπνηεί γηα εκβνιηαζκφ κεγάιεο θιίκαθαο κεηά ηελ Οπγγαξία.  
(πεγή: https://www.interfax.ru/world/765639)  

Η Ρσζία έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ηελ πψιεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 205 εθαη. δφζεσλ ηνπ 

εκβνιίνπ Sputnik V ζε 45 ρψξεο. Πάλσ απφ 16,3 εθαη. δφζεηο, ή 8% φισλ ησλ παξαγγειηψλ, 

έρνπλ ήδε παξαδνζεί ζην εμσηεξηθφ. Μέρξη ζηηγκήο ε Αξγεληηλή θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην απηψλ κε 6,5 εθαη. δφζεηο, ή ην 40% φισλ ησλ εμαγσγψλ εκβνιίσλ ηεο Ρσζίαο. (πεγή: 

RDIF) 
Η Ρσζία μεθίλεζε επίζεο ηνλ καδηθφ εκβνιηαζκφ θαηνηθίδησλ δψσλ θαηά ηνπ θνξνλστνχ. Σν 

εκβφιην Cornivac-Cov, ην πξψην εκβφιην θνξσλντνχ ζηνλ θφζκν γηα θαηνηθίδηα, δηαηίζεηαη ζε 
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δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο θηεληαηξηθέο θιηληθέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ρσζίαο. (πεγή: 

https://www.rbc.ru/society/26/05/2021/60ae5b269a7947ee85e16765 ) 

 
 

πλνπηηθή Οηθνλνκηθή ελεκέξωζε 

 

Σν πξψην ηξίκελν 2021 ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα ζρεδφλ φια ηα εκπνξεχκαηα, 

αληαλαθιψληαο ηε ζπλερηδφκελε ηάζε γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ πνπ μεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 2020. 

Οη ηηκέο γηα ελεξγεηαθνχο πφξνπο έρνπλ απμεζεί πεξηζζφηεξν, θάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηηο ξσζηθέο εμαγσγέο θαπζίκσλ θαη ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. 

Οη νηθνλνκίεο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Ρσζίαο - ησλ ρσξψλ ηεο 

επξσδψλεο θαη ηεο Κίλαο - δείρλνπλ ηάζεηο πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ. Η νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ επξσδψλε παξακέλεη επηξξεπήο ζε επαλαιακβαλφκελεο απμήζεηο 

θξνπζκάησλ COVID-19, ελψ ε Κίλα, ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ρσζίαο, 

παξνπζηάδεη θπθιηθή νηθνλνκηθή αλάθακςε. 

Σν ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κεηψζεθε θαηά 3,0% ην 2020. Η δε παγθφζκηα νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε 

θαηά 3,8%, νη νηθνλνκίεο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαηά 5,4% θαη νη νηθνλνκίεο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, νη νπνίεο είλαη εμαγσγείο πξψησλ πιψλ, θαηά 4,8%. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηε Ρσζία λα επηηχρεη ζρεηηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα: ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε Ρσζία έθαλε πνιιή δνπιεηά γηα λα δηαζθαιίζεη ηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ε νπνία νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Η κεγάιεο 

θιίκαθαο εθθαζάξηζε ηξαπεδψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο επνπηείαο ηνπο, νδήγεζε ζε 

αχμεζε ησλ απνζεκάησλ θεθαιαίνπ αζθαιείαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο. 

Σν 2020 ε πνξεία ηνπ ξσζηθνχ πξνυπνινγηζκνχ επηδεηλψζεθε, αιιά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 

ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε. 

Η απαζρφιεζε ζηε Ρσζία εμαθνινπζεί λα θηλείηαη ζε επίπεδν ρακειφηεξν ηεο πξν παλδεκίαο 

επνρήο, αιιά απφ ην ηέινο ηνπ 2020, ε αγνξά εξγαζίαο έρεη αξρίζεη λα δείρλεη ζεκάδηα 

βειηίσζεο. 

Δλψ ε θξίζε ηνπ COVID-19 ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ πεξηθεξεηψλ 

κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αιιά νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ζεκείσζαλ αξλεηηθή αχμεζε ζηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ην ιηαληθφ εκπφξην ην 2020.  

 

Οηθνλνκηθή πξόβιεψε ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο γηα ηε ξωζηθή νηθνλνκία. 

Η παγθφζκηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 4% ην 2021 θαη λα κεησζεί ζην 3,8% 

ην 2022. Ωζηφζν, ε παλδεκία ζπλερίδεη λα θαηαζηέιιεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιν 

ηνλ θφζκν, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ αβεβαηφηεηα ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΑΔΠ. 

χκθσλα κε ην βαζηθφ ζελάξην, ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο ην 2021, ην 2022 θαη ην 2023 

ζα είλαη 3,2%, 3,2% θαη 2,3%, αληίζηνηρα. Σν βαζηθφ ζελάξην πξνυπνζέηεη ζηαδηαθή κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ λέσλ θξνπζκάησλ COVID-19. Η αλάθακςε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί θαη απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάθακςε, ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηηο ήπηεο λνκηζκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ην 

2021. 

Οη καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο Ρσζίαο ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δπλεηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηε δεκηνπξγία ίζσλ 

φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ 

https://www.rbc.ru/society/26/05/2021/60ae5b269a7947ee85e16765


 
3 

 

επηρεηξήζεσλ. Η κεηάβαζε ζηελ «πξάζηλε» νηθνλνκία, πάλησο, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξέο δπζθνιίεο γηα ηε ξσζηθή νηθνλνκία, εάλ ε θπβέξλεζε δελ ιάβεη πξνιεπηηθά κέηξα 

πξνο ηελ απαλζξαθνπνίεζε. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer  

 

Δζωηεξηθή αγνξά 

 

 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηξαπεδηθνύ ηνκέα α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2021  

ηηο αξρέο ηνπ 2021, ζηε Ρσζία ιεηηνπξγνχζαλ 406 πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη κέρξη ηελ 1
ε
  

Απξηιίνπ, ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε ζε 398. Απφ απηέο, 294 ηξάπεδεο ήηαλ θεξδνθφξεο (321 

ζηελ αξρή ηνπ έηνπο), νη κε θεξδνθφξεο ήηαλ 101 (85 ζηελ αξρή ηνπ έηνπο). Σν ζπλνιηθφ 

θέξδνο αλήιζε ζε 577,6 δηο ξνχβιηα, δειαδή  θαηά 5,6% κηθξφηεξν απφ ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2020, 

νπφηε αλήιζε ζε 611,7 δηο ξνχβιηα. 

Γεληθά, ν ξσζηθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πιένλ θεξδνθφξνπο. Η Σξάπεδα 

ηεο Ρσζίαο ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο (NPI) γηα ην α΄ 

ηξίκελν ηνπ 2021, ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο - απφ 851 δηο ξνχβιηα έσο 921 δηο 

ξνχβιηα. 

Παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ, ζεκεηψζεθε κείσζε ηφζν 

ζηα δάλεηα πξνο ηδηψηεο (θαηά 0,7%) φζν θαη ζηα δάλεηα πξνο κε θξαηηθνχο εκπνξηθνχο 

νξγαληζκνχο (θαηά 13,7%). Η θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ ηεο αγνξάο θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ρακειφηνθσλ δαλείσλ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ 

ηξαπεδψλ. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο:  https://www.iep.ru/ru/monitoring/finansovye-rezultaty-bankovskogo-sektora-v-i-

kvartale-tekushchego-goda.html  
 

 Φεθίζηεθε λόκνο γηα ηελ παξαγωγή θαξκάθωλ ρωξίο ηελ έγθξηζε ηνπ θαηόρνπ 

δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο ζε επείγνπζεο πεξηπηώζεηο 

Η Κξαηηθή Γνχκα ελέθξηλε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε έλα ζρέδην λφκνπ πνπ παξέρεη ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο Ρσζίαο ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κηαο εθεχξεζεο 

γηα ηελ παξαγσγή θαξκάθνπ γηα εμαγσγή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο, εηδνπνηψληαο ηνλ πάλησο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη θαηαβάιινληαο 

απνδεκίσζε. 

Μηα ηέηνηα απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο ελφο 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο μέλνπ θξάηνπο, ζην έδαθνο ηνπ 

νπνίνπ πξφθεηηαη λα εμαρζεί ην θάξκαθν. Η ζπζθεπαζία ελφο ηέηνηνπ θαξκάθνπ πξέπεη λα έρεη 

εηδηθή νλνκαζία. 

Απηφ ζα επηηξέςεη ζηε ξσζηθή θπβέξλεζε, εάλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, λα δηαζθαιίζεη ηελ 

θξαηηθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://dumatv.ru/news/prinyat-zakon-o-vipuske-lekarstv-bez-odobreniya-

patentoobladatelya-v-ekstrennih-sluchayah  
 

 Αιπζίδα Magnit αγνξάδεη ηελ αιπζίδα Dixie 

Ο δεχηεξνο κεγαιχηεξνο Ρψζνο ιηαλνπσιεηήο ζε χςνο θχθινπ εξγαζηψλ, αιπζίδα 

ζνππεξκάξθεη Magnit, ζπκθψλεζε ζηελ αγνξά αιπζίδαο Dixy (Mercury Retail Group Ltd ) 

αμίαο 92,4 δηο ξνχβιηα. Η αιπζίδα ζνππεξκάξθεη Dixy έρεη πεξί ηα 2600 θαηαζηήκαηα κε 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
https://www.iep.ru/ru/monitoring/finansovye-rezultaty-bankovskogo-sektora-v-i-kvartale-tekushchego-goda.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/finansovye-rezultaty-bankovskogo-sektora-v-i-kvartale-tekushchego-goda.html
https://dumatv.ru/news/prinyat-zakon-o-vipuske-lekarstv-bez-odobreniya-patentoobladatelya-v-ekstrennih-sluchayah
https://dumatv.ru/news/prinyat-zakon-o-vipuske-lekarstv-bez-odobreniya-patentoobladatelya-v-ekstrennih-sluchayah
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ζπλνιηθή έθηαζε 854 ρηι. η.κ., θαη ε αγνξά απηή ζα επηηξέςεη ζηε Magnit λα εληζρχζεη 

ζεκαληηθά ηελ ζέζε ηεο ζηε Μφζρα θαη ηελ Αγία Πεηξνχπνιε.  

Δπηπιένλ, ε ζπκθσλία πεξηιακβάλεη πέληε θέληξα δηαλνκήο κε ζπλνιηθή έθηαζε 189 ρηι. η.κ. 

ζηε Μφζρα, ηελ Αγία Πεηξνχπνιε θαη ηελ πεξηνρή Chelyabinsk. Σν DIXY Holding εθηηκάηαη 

ζηα 92,4 δηο ξνχβιηα. Η νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο αλακέλεηαη ηελ 31ε Απγνχζηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλή παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ ηξέρνληνο 

έηνπο κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Αληηκνλνπσιηαθή Τπεξεζία (FAS).  

Μεηά ηε ζπκθσλία, ε Mercury Retail Group ζα δηαηεξήζεη ηηο αιπζίδεο Victoria, Bristol θαη 

Krasnoe & Beloe. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο:  https://www.kommersant.ru/doc/4816595  

 

 Η γεξκαληθή αιπζίδα ιηαληθήο Billa θεύγεη από ηε Ρωζία 

Η γεξκαληθή αιπζίδα ιηαληθήο Billa Russia GmbH, ζρεδφλ 17 ρξφληα κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζηε 

ξσζηθή αγνξά, απνθάζηζε λα ηεξκαηίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηε Ρσζία. Η αιπζίδα έρεη 161 

ζνππεξκάξθεη κε ζπλνιηθή έθηαζε άλσ ησλ 138 ρηι. η.κ. Η αιπζίδα ζνππεξκάξθεη Lenta, 

ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο "Severgroup" ηνπ Alexei Mordashov (πξψηνο ζηε θαηάηαμε ηνπ Forbes 

κε πεξηνπζία 29,1 δηο $ ΗΠΑ), έρεη ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε ηεο αιπζίδαο Billa 

χςνπο 215 εθαη. επξψ, κε απνηέιεζκα ε Lenta λα είλαη ε δεχηεξε αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζηε 

Μφζρα θαη ηελ πεξηνρή ηεο Μφζραο θαη ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηεο εηαηξείαο ζηε ιηαληθή αγνξά 

ηξνθίκσλ ζηελ πεξηνρή λα θηάζεη πεξίπνπ ην 3%. Οη κεηνρέο ηεο Lenta ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο 

Μφζραο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπκθσλίαο αλέβεθαλ ζρεδφλ θαηά 7%. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.kommersant.ru/doc/4817083  

 

 Ιζνδύγην πιεξωκώλ ην α΄ ηξίκελν 2021 

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2021, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο Ρσζίαο κεηψζεθε θαηά ζρεδφλ ην έλα 

ηξίην ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ. 

Οη θαζαξέο εθξνέο θεθαιαίσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηψζεθαλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, πνπ πξνθιήζεθε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε μέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζε κηα θαηάζηαζε απμαλφκελσλ 

γεσπνιηηηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηαρεία αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΗΠΑ.  

Η Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο πξνέβε ζε αγνξά μέλνπ λνκίζκαηνο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε 

ησλ απνζεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2021, παξά ηηο ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ην ξνχβιη ππνηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 2,5%, ην νπνίν, 

πηζαλφηαηα, ήηαλ ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ησλ γεσπνιηηηθψλ θηλδχλσλ. 

χκθσλα κε ηελ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξωκώλ πνπ δεκνζίεπζε ε Σξάπεδα 

ηεο Ρσζίαο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 αλήιζε ζε 

16,8 δηο $, πνζφ θαηά 27% κηθξφηεξν απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 (23,0 δηο $) . 

Σν εκπνξηθφ ηζνδύγην αγαζώλ αλήιζε ζε 24,4 δηο $, ην νπνίν είλαη θαηά 26,3% ιηγφηεξν (ζε 

απφιπηνπο φξνπο - θαηά 8,7 δηο $) ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 (33,1 δηο $). 

Καζνξηζηηθφ ξφιν απηήο ηεο κείσζεο δηαδξακάηηζε ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ 

απφ 56,2 δηο $ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζε 63,1 δηο $ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 (θαηά 

12,3%). Η δπλακηθή ησλ εηζαγσγψλ δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζεο ηεο πηψζεο ηνπ 

ξσζηθνχ ΑΔΠ, ησλ πξαγκαηηθψλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ξνπβιηνχ (θαηά 8% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021). 

https://www.kommersant.ru/doc/4816595
https://www.kommersant.ru/doc/4817083
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Πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ ππεξεζηψλ απφ εηζαγσγέο 

αγαζψλ (κεησκέλν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ηαμηδηνχ θαη κεηαθνξψλ θαη απμεκέλε δήηεζε 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη επελδπηηθψλ αγαζψλ, αθφκε θαη κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 

νρεκάησλ, ειεθηξνληθψλ). 

Σαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ, ζεκεηψζεθε ειαθξά κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

εμαγσγψλ - απφ 89,3 δηο $ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 ζε 87,5 δηο $ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 

(θαηά 1,8%). Απηή ε ελ γέλεη ζηαζεξνπνίεζε ησλ εμαγσγψλ, παξά ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (εθηφο απφ ην θπζηθφ αέξην) θαη ηε κείσζε ησλ εμαγφκελσλ πνζνηήησλ 

πεηξειαίνπ ιφγσ ησλ ζπκθσληψλ ηνπ ΟΠΔΚ +, νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ εμαγσγήο 

ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, ζηηαξηνχ θαη θπηηθνχ ιαδηνχ. ην κέιινλ, νη εμαγσγέο αγαζψλ είλαη 

πηζαλφ λα απμεζνχλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. 

Σν ηζνδύγην ππεξεζηώλ ζην ηέινο ηνπ α’  ηξηκήλνπ ηνπ 2021 παξνπζίαζε έιιεηκκα -2,6 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαηά 2,5 θνξέο ιηγφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ην α’  ηξίκελν ηνπ 2020 (-

6,6 δηο $). Σφζν νη εμαγσγέο φζν θαη νη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ κεηψζεθαλ ην α’ ηξίκελν ηνπ 2021 

ζε ζχγθξηζε κε ην α’ ηξίκελν ηνπ 2020, αιιά νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ πεξηζζφηεξν ηφζν ζε 

ζρεηηθνχο φζν θαη ζε απφιπηνπο φξνπο. Οη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 18% απφ 13,5 δηο $ ζε 

11,1 δηο $ θαη νη εηζαγσγέο - θαηά 32% απφ 20,1 δηο $ ζε 13,7 δηο $. ην κέιινλ, κπνξνχκε λα 

αλακέλνπκε επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ζπλαιιαγψλ ππεξεζηψλ σο απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο 

αλάθακςεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ κεηαθνξψλ θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ. 

Σν ηζνδύγην εζόδωλ από επελδύζεηο βειηηψζεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2021 ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2020 θαηά 1,0 δηο $ (απφ -0,7 δηο $ ζε +0,3 δηο $). 

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2021, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ξνπβιηνχ/$ κεηψζεθε θαηά 2,5% - 

ζηα 75,7 ξνχβιηα/$. Παξά ηελ αλάθακςε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ε απνδπλάκσζε ηνπ 

ξνπβιηνχ δηεπθνιχλζεθε απφ ηηο θπξψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαγφξεπζεο απφ ηα 

ακεξηθαληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα αγνξάζνπλ ην λέν θξαηηθφ ρξένο ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο, ησλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ, ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ γηα ζχζθημε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ.  
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-8-140-aprel-2021-g.html  

 

 Η δπλακηθή ηεο βηνκεραληθήο παξαγωγήο ην Μάξηην-Απξίιην 2021 

Σνλ Μάξηην-Απξίιην 2021, ε ζπκθσλία ΟΠΔΚ + δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηνλ 

εμνξπθηηθφ ηνκέα. Ωζηφζν, ε ηάζε ηεο δπλακηθήο ηεο παξαγσγήο παξνπζηάδεηαη ζεηηθή ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο δήηεζεο άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο επξσπατθέο θαη αζηαηηθέο αγνξέο. Η 

παξαγσγή ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα παξνπζίαζε επίζεο άλνδν θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

παγθφζκησλ ηηκψλ γηα πξντφληα βηνκεραληψλ πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηε δνκή ηεο 

παξαγσγήο (μπινπξγηθή, κεηαιινπξγία, ρεκεία). Οη ηξέρνπζεο ηάζεηο φκσο πξνθαινχλ 

αλεζπρίεο γηα πηζαλή επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Σνλ Μάξηην-Απξίιην 2021, ε παξαγσγή ζηνλ εμνξπθηηθό ηνκέα ζεκείσζε αξγή αλάπηπμε, 

θπξίσο ιφγσ ησλ βηνκεραληψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη άλζξαθα. 

Ο κεηαπνηεηηθόο ηνκέαο ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη ζρεδφλ κεδεληθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Θεηηθή ζπκβνιή ζηε δπλακηθή ηνπ πξνθάιεζαλ ε ειαθξά βηνκεραλία (ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο 

ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε πξντφληα ρακειφηεξεο ηηκήο σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο 

εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηψλ), ε επεμεξγαζία μχινπ (ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ γηα 

πξντφληα μπιείαο καδί κε ηελ απμεκέλε δήηεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ζηέγαζε ιφγσ ησλ ρακειψλ 

πνζνζηψλ ππνζεθψλ θαη ηεο παξνρήο ρακειφηνθσλ δαλείσλ), ε παξαγσγή πξντφλησλ 

http://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-8-140-aprel-2021-g.html
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πεηξειαίνπ (αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ιφγσ απμεκέλνπ αξηζκνχ ηαμηδηψλ), ε ρεκηθή 

βηνκεραλία (ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ρεκηθψλ θαη 

αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ), ε κεηαιινπξγία (ιφγσ αχμεζεο εμαγσγψλ θαη ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ 

γηα κεηαιινπξγηθά πξντφληα), ε κεραλνινγία (ιφγσ ηεο παξαγσγήο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ε 

δήηεζε γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα απμάλεηαη). 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.iep.ru/ru/monitoring/dinamika-promyshlennogo-proizvodstva-v-marte-

aprele-2021-goda.html  
 

 Μείωζε άκεζωλ ξωζηθώλ επελδύζεωλ ζην εμωηεξηθό 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πεξί άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (FDI) απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ζην 

εμσηεξηθφ πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο παξνπζηάδνπλ κείσζε απηψλ γηα ην 

2020 θαηά 76%, ζε 5,3 δηο $ ΗΠΑ. Πξνθαλψο, ηα θχξηα αίηηα είλαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ 

COVID-19 θαη ε αχμεζε ησλ γεσπνιηηηθψλ εληάζεσλ. Μέξνο ηεο κείσζεο ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί θαη ζηηο πξννπηηθέο αιιαγψλ ζηηο θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο κε θάπνηεο ρψξεο. 

Σν 2020, ε θαζαξή εθξνή άκεζσλ ξσζηθψλ επελδχζεσλ απφ ηελ Κχπξν αλήιζε ζε 1,5 δηο $ 

ΗΠΑ (ράξε ζηα ρξεφγξαθα, ε επαλεπέλδπζε ησλ εζφδσλ θαη νη επελδχζεηο ζε θεθάιαηα 

παξέκεηλαλ ζεηηθά) έλαληη εηζξνήο ηεο ηάμεσο 14,3 δηο $ ΗΠΑ ην 2019. 6,5 δηο $ ΗΠΑ 

απνζχξζεθαλ απφ ηηο Κάησ Υψξεο (ιφγσ ρξεψλ θαη επαλεπέλδπζεο, νη επελδχζεηο ζε θεθάιαηα 

απμήζεθαλ πάλσ απφ 1 δηο $ ΗΠΑ) έλαληη εθξνήο 0,2 δηο $ ΗΠΑ ην 2019. Η αιιαγή ζηε 

ζπκθσλία γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο (DTT) κε ηελ Κχπξν απφ ην 2021 θαη ε 

πξννπηηθή λα ηε αθχξσζε κε ηελ Οιιαλδία απφ ην 2022 πηζαλφηαηα ππξνδφηεζαλ αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ Διβεηία, ην Σδέξζευ θαη ηελ Ιξιαλδία ζε ζχγθξηζε κε ην 2019. Σαπηφρξνλα, 

κεηψζεθαλ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) απφ ηε Ρσζία ζηε ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ 

Κνλγθ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο KPMG αλακέλεηαη ε Διβεηία, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ε 

ηγθαπνχξε λα ιάβνπλ πξνηάζεηο απφ ηηο ξσζηθέο αξρέο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο δηκεξνχο 

ζπκθσλίαο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο φπσο ην θππξηαθφ κνληέιν. Η αλάπηπμε ησλ 

επελδχζεσλ ζηε Γεξκαλία είλαη επίζεο αμηνζεκείσηε, αιιά πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Nord Stream-2. 

πλνιηθά, απφ ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πξνθχπηεη φηη ε ζεκαζία ησλ ρσξψλ 

(θπξίσο ππεξάθηησλ), νη νπνίεο παξαδνζηαθά αληηπξνζψπεπαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ξσζηθψλ ΑΞΔ ζην εμσηεξηθφ, κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη ηαρχηεξα απ’φηη κεηψλνληαη φιεο νη 

εμεξρφκελεο άκεζεο επελδχζεηο. Έηζη, ην κεξίδην ησλ ΑΞΔ ζε νθηψ ρψξεο (Κχπξνο, Διβεηία, 

Οιιαλδία, Γεξκαλία, Σδέξζευ, Μεγάιε Βξεηαλία, Ιξιαλδία θαη ηγθαπνχξε) ζε φιεο ηηο ΑΞΔ 

απφ ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία κεηψζεθε απφ 63% ην 2014, 73% ην 2018 θαη 90% ην 2019 ζε 45% 

ην 2020 θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ επελδχζεσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο κεηψζεθε θαηά 88% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2019. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.kommersant.ru/doc/4817911  
 

 Νόκνο γηα ηα γεωξγηθά πξνϊόληα, πξώηεο ύιεο θαη ηξόθηκα κε βειηηωκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

Σν ζρέδην λφκνπ "ρεηηθά κε ηα γεσξγηθά πξντφληα, ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα ηξφθηκα κε 

βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά" εγθξίζεθε ζηελ ηξίηε αλάγλσζε απφ ηελ Κξαηηθή Γνχκα θαη ην 

πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Σν θείκελν επεμεξγάζηεθε ην 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο ηεο Ρσζίαο ζην πιαίζην ησλ νδεγηψλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ρσζηθήο 

Οκνζπνλδίαο θαη ζηνρεχεη ζηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, 

απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη πψιεζε ηέηνησλ πξντφλησλ.  

https://www.iep.ru/ru/monitoring/dinamika-promyshlennogo-proizvodstva-v-marte-aprele-2021-goda.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/dinamika-promyshlennogo-proizvodstva-v-marte-aprele-2021-goda.html
https://www.kommersant.ru/doc/4817911
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Ο λφκνο ζα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2022 θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ πιεζπζκφ. 

Ο λφκνο θαζνξίδεη ηηο έλλνηεο "γεσξγηθά πξντφληα κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά", "ηξφθηκα κε 

βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά" θαη "βηνκεραληθά θαη άιια πξντφληα κε βειηησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά" σο απηά ζηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αγξνβηνκεραληθέο θαη 

άιιεο ηερλνινγίεο πνπ πιεξνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο πεξηβαιινληηθέο, πγεηνλνκηθέο-

επηδεκηνινγηθέο, θηεληαηξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο θαη έρνπλ ειάρηζηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θισλνπνίεζεο θαη κεζφδσλ γελεηηθήο κεραληθήο, 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θαη δηαγνληδηαθψλ νξγαληζκψλ, ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Πξνβιέπεη 

επίζεο ηε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ ή / θαη βηναπνηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

Με ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο, νη θαηαζθεπαζηέο ηέηνησλ πξντφλησλ ιακβάλνπλ ην 

δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζήκαλζε κηαο γξαθηθήο εηθφλαο (ζήκα ζπκκφξθσζεο). 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά ηα πξντφληα ζα εηζαρζνχλ ζην Δληαίν Κξαηηθφ Μεηξψν 

Παξαγσγψλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Σξνθίκσλ, Βηνκεραληθψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ κε 

βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-1-marta-2022-goda-vstupit-v-silu-zakon-o-

selkhozproduktsii-syre-i-prodovolstvii-s-uluchshennymi-kh/  
 

Δμωηεξηθόο Σνκέαο 

 

 ΔΟΔ κεδελίδεη εηζαγωγηθνύο δαζκνύο ζε αγαζά γηα ηελ παξαγωγή ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

Σν πκβνχιην ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δπξαζίαο (ΔΟΔ) απνθάζηζε λα κεδελίζεη ηνπο 

δαζκνχο εηζαγσγήο γηα νξηζκέλα αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ειηαθψλ 

θπςειψλ γηα πεξίνδν δχν εηψλ. Πξφθεηηαη γηα εηζαγφκελα πιηθά θαη πξψηεο χιεο γηα παξαγσγή 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ θαη θσηνβνιηατθψλ κνλάδσλ πνπ βαζίδνληαη ζε πνιχ απνδνηηθέο 

ηερλνινγίεο εηεξνδνκήο, θαζψο δελ ππάξρεη παξαγσγή αλαιφγσλ κε ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην έδαθνο ηεο ΔΟΔ. 

Απηφ ην κέηξν ζα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Δπηπιένλ, ε ΔΟΔ έρεη 

κεδελίζεη ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζην θξπζηαιιηθφ ππξίηην ηερληθήο θαζαξφηεηαο έσο ην ηέινο 

ηνπ 2021. 

Σν κέηξν εηζάγεηαη γηα ηε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΟΔ 

απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο αιιαγήο ζηε δνκή ησλ αλαγθψλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο θξακάησλ 

αινπκηλίνπ θαη απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://tass.ru/ekonomika/11404675  
 

 Η Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (ΔΟΔ) ζπδεηά ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ 

ξπζκηζηηθνύ θνξέα γηα ηελ θπθινθνξία θαξκάθωλ ζηελ EΟΔ. 

Έσο ην 2023-2024, ε Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε κπνξεί λα έρεη ην δηθφ ηεο ξπζκηζηηθφ 

φξγαλν γηα ηελ θαηαρψξηζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ - αλάινγν ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (European Medicines Agency, EMA). Η πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ξπζκηζηή ζηάιζεθε ζηελ επηηξνπή απφ ηελ Έλσζε Γηεζλψλ Φαξκαθεπηηθψλ Παξαγσγψλ 

(AIPM). ήκεξα, γηα λα θέξεη θαλείο έλα θάξκαθν ζηελ αγνξά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο EΟΔ, ν 

παξαγσγφο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη θαηαρψξηζήο ηνπ μερσξηζηά θαη 

ζηηο πέληε ρψξεο ηεο Έλσζεο. Η δεκηνπξγία κηαο Δπξαζηαηηθήο Τπεξεζίαο ζα επηηξέςεη ηελ 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-1-marta-2022-goda-vstupit-v-silu-zakon-o-selkhozproduktsii-syre-i-prodovolstvii-s-uluchshennymi-kh/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-1-marta-2022-goda-vstupit-v-silu-zakon-o-selkhozproduktsii-syre-i-prodovolstvii-s-uluchshennymi-kh/
https://tass.ru/ekonomika/11404675
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εληαία δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ζχλζεηα θάξκαθα - βηνηερλνινγηθά, αλνζνινγηθά, νξθαλά. 

Οη πξνηάζεηο ζα ζπδεηεζνχλ απφ φια ηα θξάηε ηεο EΟΔ έσο φηνπ αλαπηπρζεί κηα ζπκθσλεκέλε 

ζέζε ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://iz.ru/1166280/ekaterina-iasakova/farm-faktor-v-eaes-mozhet-poiavitsia-svoe-

meditcinskoe-agentstvo  
 

 Αηειήο ε εηζαγωγή δάραξεο ζηελ EΟΔ από ηηο 15 Μαΐνπ  

Η εηζαγσγή δάραξεο ζηελ Δπξαζηαηηθή Οηθνλνκηθή Έλσζε (EΟΔ) πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

δαζκνχο απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2021 θαη ζα ηζρχεη έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ 2021. Η απφθαζε γηα ηελ 

αηειή εηζαγσγή δάραξεο εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο (ΔΟΔ) ζε ζπλεδξίαζε ζηηο 22 Απξηιίνπ 2021. 

Η δάραξε πνπ εηζάγεηαη ζηελ Αξκελία ζε πνζφηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 22,4 ρηι. ηφλνπο, ζην 

Καδαθζηάλ ζε πνζφηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 134,4 ρηι. ηφλνπο, ζην Κηξγηζηάλ ζε πνζφηεηα φρη 

κεγαιχηεξε απφ 40 ρηι. ηφλνπο, ζηε Ρσζία ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 350 ρηι. 

ηφλνπο, δελ επηβαξχλεηαη κε εηζαγσγηθφ δαζκφ. 

Νσξίηεξα ην πκβνχιην ηεο ΔΟΔ επηζήκαηλε φηη ηνλ Ινχιην ηνπ 2021 ελδέρεηαη λα επαλεμεηάζεη 

ηελ  ζέζπηζε πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο δάραξεο. 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2020, ν Ρψζνο πξφεδξνο Βιαληίκηξ Πνχηηλ επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ ηξνθίκσλ θαη ηφληζε φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ δελ ζπλδέεηαη κε 

ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ, αιιά κε ηηο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ησλ εγρψξησλ ηηκψλ ζηηο 

παγθφζκηεο. ηηο 16 Γεθεκβξίνπ, ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο, νη κεγαιχηεξνη ξψζνη ιηαλνπσιεηέο θαη παξαγσγνί ηξνθίκσλ ππέγξαςαλ ζπκθσλίεο 

γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο δάραξεο. ηηο 30 Μαξηίνπ 2021, ε ξσζηθή θπβέξλεζε 

επέθηεηλε ηηο ζπκθσλίεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηεο θνθθνπνηεκέλεο δάραξεο έσο ηελ 

1
ε
 Ινπλίνπ 2021. ηα ηέιε Μαξηίνπ ε Ρσζία απέζηεηιε ζηελ ΔΟΔ πξφηαζε γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζηε δάραξε. Ο εηζαγσγηθφο δαζκφο ιεπθήο δάραξεο αλέξρεηαη ζε 340 

$ αλά ηφλν. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://tass.ru/ekonomika/11379325  
 

 Καηαγγειία ηεο πκθωλίαο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε ηηο Κάηω Υώξεο 

Ο Ρψζνο Πξφεδξνο ππέγξαςε λφκν πνπ θαηαγγέιιεη ηε ζπκθσλία απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο θνξνδηαθπγήο φζνλ αθνξά ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη πεξηνπζίαο.  

ηα ηέιε Μαξηίνπ 2020, ν Πνχηηλ δηέηαμε ηελ ππνβνιή  θφξνπ 15% επί ησλ εζφδσλ ππφ κνξθή 

κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ. Απηφ απαηηνχζε 

πξνζαξκνγέο ζηηο ζπκθσλίεο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κε άιιεο ρψξεο, θαη ε 

θαηαγγειία ζπκθσληψλ φπνπ δελ επηηεχρζεθαλ νη θαηάιιειεο αιιαγέο. 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζεκαληηθέο πιεξσκέο εζφδσλ ξσζηθήο πξνέιεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ ηεο νιιαλδηθήο δηθαηνδνζίαο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 

πξαγκαηνπνίεζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ Κάησ Υσξψλ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. Η ξσζηθή πιεπξά πξφζθεξε ζηηο Κάησ Υψξεο φξνπο παξφκνηνπο 

κε εθείλνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Κχπξν, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ηε Μάιηα. Ωζηφζν, νη 

Κάησ Υψξεο δελ ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, επηκέλνληαο λα 

επεθηείλεη ηνλ θαηάινγν ησλ εζφδσλ πνπ θνξνινγνχληαη κε κεησκέλνπο ζπληειεζηέο. 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://tass.ru/ekonomika/11477685, 

https://www.kommersant.ru/doc/4827779?from=hotnews 

 

https://iz.ru/1166280/ekaterina-iasakova/farm-faktor-v-eaes-mozhet-poiavitsia-svoe-meditcinskoe-agentstvo
https://iz.ru/1166280/ekaterina-iasakova/farm-faktor-v-eaes-mozhet-poiavitsia-svoe-meditcinskoe-agentstvo
https://tass.ru/ekonomika/11379325
https://tass.ru/ekonomika/11477685
https://www.kommersant.ru/doc/4827779?from=hotnews
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Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ 

 

 Η Γεξκαλία αύμεζε 1,7 θνξέο ηηο αγνξέο θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Gazprom 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Ρσζίαο ε Γεξκαλία, ν 

παξαδνζηαθφο θχξηνο εηζαγσγφο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε, ζπλέρηζε λα απμάλεη 

ελεξγά ηηο αγνξέο απφ ηελ Gazprom ηνλ Μάξηην 2021 (θαηά 66,3% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2020, ζε 4,45 δηο θπβ. κ.). 

Η δεχηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ ηνλ Μάξηην θαηέιαβε 

ε Ιηαιία, ε νπνία αγφξαζε 1,27 δηο θπβ. κ. θπζηθνχ αεξίνπ (κείσζε 41,5% ζε εηήζηνπο φξνπο, 

αιιά αχμεζε 467% ζε κεληαίνπο φξνπο). Η ηξίηε ζέζε αλήθεη ζηε Γαιιία, ε νπνία αγφξαζε 1,1 

δηο θπβ. κ. αεξίνπ (αχμεζε 15,14% ζε εηήζηα βάζε θαη 29,42% ζε κεληαία βάζε). 

Η εξβία αχμεζε ηηο αγνξέο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηαρχ ξπζκφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2021, ιακβάλνληαο 

245,5 εθαη. θπβ. κ. (αχμεζε 138% ζε εηήζηνπο φξνπο θαη 2,86% ζε κεληαίεο ηηκέο), Βνπιγαξία, 

ε νπνία εηζήγαγε 269,8 εθαη. θπβ. κ. ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ (αχμεζε 51,41% ζε εηήζηα βάζε 

θαη 24,48% ζε κεληαίεο ηηκέο), θαη ε Οπγγαξία, ε νπνία αγφξαζε 763,7 εθαη. θπβ. κ. θπζηθνχ 

αεξίνπ (αχμεζε 31,6% ζε εηήζηα βάζε θαη 42,58% ζε κεληαίεο ηηκέο).  

Η Διιάδα ηνλ Μάξηην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αχμεζε ηηο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε Ρσζία 

θαηά 35,9% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάξηην 2020, ζε 276,1 εθαη. θπβ. κ. ε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2021, ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαηά 22,5%. Η Βνπιγαξία, ε Οπγγαξία, ε 

Διιάδα θαη ε εξβία απμάλνπλ γξήγνξα ηνλ ξπζκφ αγνξάο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2021, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο.  
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/05/05/0001  

 
 Η Gazprom αλακέλεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ "Nord Stream-2" 

Παξά ηηο πςειέο ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε θαη ην ρακειφ επίπεδν απνζεκάησλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, ε Gazprom δελ έρεη δείμεη ελδηαθέξνλ γηα αχμεζε ηεο άληιεζεο 

κέζσ ηεο Οπθξαλίαο, αιιά "δηαηεξεί έλα ζπληεξεηηθφ ζελάξην" ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε ην 2021 ζην επίπεδν ησλ 183 δηο θ. κ. εηεζίσο.  

Δπί ηνπ παξφληνο, ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηεο Gazprom θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σνπξθίαο, εθηφο απφ ηε Φηλιαλδία θαη ηε Βαιηηθή) είλαη 187,5 δηο θ. 

κ. Απηφο ν φγθνο θαιχπηεηαη απφ Nord Stream (165 εθαη. θ. κ. ηελ εκέξα), Yamal-Europe (100 

εθαη. θ. κ.), απεπζείαο πξνκήζεηεο πξνο ηελ Πνισλία απφ ηε Λεπθνξσζία κέζσ ηνπ ζεκείνπ 

Vysokoe (16 εθαη. θ. κ.), κηα ζχκβαζε δηακεηαθφκηζεο κέζσ Οπθξαλίαο (109,6 εθαη. θ. κ.), ην 

Turkish Stream θαη ην Blue Stream (καδί 130 εθαη. θ. κ.). 
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.kommersant.ru/doc/4818595 
 

 
 Δθζέζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνλ Ινύιην 

 

MIPIF – Έθζεζε θαη Φφξνπκ - 9-11 Ινπιίνπ - Αθίλεηα ζην εμσηεξηθφ γηα δσή θαη επελδχζεηο 

(https://moscow.mipif.com). Θα ζπκκεηάζρνπλ 50+ εηαηξείεο, αλακέλεηαη φηη ηελ έθζεζε ζηελ 

Μφζρα ζα επηζθεθζνχλ 3500+ επηζθέπηεο. ηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 40 

ζεκηλάξηα θαη 3 ζηξνγγπιά ηξαπέδηα απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ζην εμσηεξηθφ.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/05/05/0001
https://www.kommersant.ru/doc/4818595
https://moscow.mipif.com/
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Τπάξρεη δπλαηφηεηα on-line ζπκκεηνρήο. 

 

Web-seminar E-commerce - γηα ηνπνζέηεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε ξσζηθή ηζηνζειίδα 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ www.ozon.ru ζηηο 11.6.2021.  

Γεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ην 

Γξαθείν OEY ζηε Μφζρα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «CityNature», ηερληθφ ζχκβνπιν κηαο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ξσζηθέο εηαηξείεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε (Web-seminar) κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. 

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  -  ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΜΟΥΑ 

 

Τπεύζπλνο έθδνζεο:   Υξήζηνο Φαξκάθεο – Γεληθφο χκβνπινο ΟΔΤ 

πληάθηεο: Natalia  Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs 
 

1. ε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο, παξαθαιείζηε φπσο αλαθέξεηαη ε πεγή. 

2. Δθ’ φζνλ δελ επηζπκείηε πιένλ λα ιακβάλεηε ηα Δλεκεξσηηθά Γειηία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ-Μφζραο, παξαθαιείζηε 

φπσο απνζηείιεηε ζρεηηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν καο (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, παξέρνληαη απφ ηα 

ππνθείκελα απηψλ εθνπζίσο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα παξνρή ελεκέξσζεο ηνπο ή γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο. Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφθεηηαη ζηα νξηδφκελα ζην εζληθφ, θνηλνηηθφ 

θαη δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην 

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

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνέξρνληαη ηφζν απφ επίζεκεο πεγέο 

(Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Κεληξηθή Σξάπεδα, ηζηνζειίδεο Τπνπξγείσλ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θ.α.), φζν θαη 

απφ εηδήζεηο ζε έληππα θαη άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σν Γξαθείν ΟΔΤ – Μφζραο ηεξεί επηθχιαμε σο πξνο 

ηηο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο γηα ηηο νπνίεο δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 
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