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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 90,37 Ρούβλια (27.02.2021) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.02.2021 – 28.02.2021: 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ratestats.com/euro/2021/02/   

 

Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση 

 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ρωσική οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα, καλλίτερα από πολλές άλλες 

χώρες, ωστόσο, η οικονομική της ανάκαμψη δεν παργματοποιείται ακόμα με ταχείς ρυθμούς. 

Παρόλο που η Ρωσία εισήλθε στην κρίση Covid-19 με ισχυρή οικονομική συγκυρία, διάφοροι 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών τιμών του πετρελαίου και των κυρώσεων, την 

έθεσαν σε βραδύτερη πορεία ανάπτυξης. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάκαμψη της Ρωσίας θα 

επιταχυνθεί από τα μέσα του 2021, όταν υποχωρήσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα 

εμβόλια γίνουν ευρέως διαθέσιμα και οι περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου περιοριστούν 

βάσει της συμφωνίας του ΟΠΕΚ+. Η Τράπεζα της Ρωσίας προβλέπει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της 

Ρωσίας για το 2021 θα είναι περίπου 3-4%. 

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά μισό εκατομμύριο σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής της 

πανδημίας στα μέσα του 2020, αφήνοντας 4,3 εκατ. άτομα επίσημα άνεργα. 

Ταυτόχρονα, τα ρωσικά νοικοκυριά διπλασίασαν τις αποταμιεύσεις τους σε σχέση με πέρυσι, 

παρά την πτώση των διαθέσιμων εισοδημάτων και την αύξηση της ανεργίας. Η συνολική 

αποταμίευση αυξήθηκε περισσότερο από 2,2 φορές στα 70 δις $. ΗΠΑ στο τέλος του 2020. Η 

κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 8,6% σε σχέση με πέρυσι, και ήταν πολύ 

υψηλότερη από την πτώση του 3% των πραγματικά διαθέσιμων εισοδημάτων. Ωστόσο, το 

υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης δεν πρέπει κατ 'ανάγκη να θεωρηθεί ως ένδειξη οικονομικής 

δύναμης, καθώς ένα αυξημένο ποσοστό αποταμιεύσεων διατηρείται ως μετρητά. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-23-2021/article/latest-

market-insight_15/?bulk_email_rid=492&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-

9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=ac75f47d-4133-4a82-a2ed-3c14c41649cb#economy  

 
 Η ύφεση της ρωσικής οικονομίας λόγω της πανδημίας  
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Στο τέλος της πανδημίας του 2020, η ρωσική οικονομία μειώθηκε κατά 3,1%, σύμφωνα με την 

πρώτη εκτίμηση της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rosstat). Αν και η εκτίμηση της μείωσης 

του ΑΕΠ ήταν καλύτερη από την προβλεπόμενη, είναι η μεγαλύτερη μείωση μετά την κρίση του 

2009. Η ρωσική οικονομία, αντιμετώπισε το 2020 όχι μόνο ένα σοκ λόγω της πανδημίας και 

καραντίνας, αλλά και την έντονη μείωση ζήτησης του πετρελαίου. Το  ονομαστικό ΑΕΠ το 2020 

ανήλθε σε 106,6 τρις ρούβλια. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ της Ρωσίας τα 

επόμενα τρία χρόνια αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,3%, 3,4% και 3,0% αντίστοιχα. Ανεξάρτητοι 

οικονομολόγοι και το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκριναν την επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης ως 

υπερβολικά αισιόδοξη. Η βρετανική δεξαμενή σκέψης Oxford Economics προβλέπει οικονομική 

ανάπτυξη για το 2021 στη Ρωσία στο 1,9%, λόγω της αναμενόμενης μείωσης της συμβολής των 

καθαρών εξαγωγών, της ανεπαρκούς αύξησης των καταναλωτικών δαπανών, των επενδύσεων 

σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, της σταδιακής άρσης των δημοσιονομικών κινήτρων και της 

αναστολής των μέτρων νομισματικής επέκτασης από την Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα, το 

ΔΝΤ τον Ιανουάριο επαναδιαμόρφωσε τις προβλέψεις του για την αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας 

εκτιμώντας ότι η ρωσική οικονομία θα αυξηθεί το 2021 κατά 3,0% και το 2022 κατά 3,9%.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/01/02/2021/6017e1819a7947cb98f23f95 

 
 Η Τράπεζα της Ρωσίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στα ίδια επίπεδα 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, η Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο 

στο 4,25% ετησίως. Σε αυτό συνέβαλε η ταχύτερη και ισχυρότερη ανάκαμψη της ζήτησης και οι  

περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς, οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν ανοδική πίεση στις 

τιμές. Τον Ιανουάριο, ο ρυθμός αύξησης των τιμών, σε ετήσια βάση, ανήλθε σε 5,2% (4,9% τον 

Δεκέμβριο 2020). Οι προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων για το επίπεδο του πληθωρισμού 

παραμένουν υψηλές. Ο επιταχυνόμενος ρυθμός εμβολιασμού, καθώς και οι προσδοκίες για 

πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη ορισμένων χωρών, οδήγησαν σε αύξηση τις αγορές αγαθών 

και σε πιστωτική επέκταση, η οποία είχε αντίκτυπο στη διεθνή χρηματαγορά. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι αποπληθωριστικοί κίνδυνοι έπαψαν να επικρατούν σε ορίζοντα έτους και η 

πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας για τον πληθωρισμό το 2021 διαμορφώθηκε στο 3,7-4,2%. 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί  περί το 4%, εφόσον η κατάσταση θα εξελίσσεται 

σύμφωνα με την αρχική (βασική) πρόβλεψη της ΚΤΡ, με παράλληλο καθορισμό του 

χρονοδιαγράμματος επιστροφής σε μια ουδέτερη νομισματική πολιτική. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12022021_133000Key.htm  

 

Τρέχουσα κατάσταση με το COVID-19 στη Ρωσία 
 

Στις 28 Φεβρουαρίου, στη Ρωσία καταγράφηκαν συνολικά 4.246.079 κρούσματα, 3.811.797 

περιπτώσεις ασθενών που ανάρρωσαν και 86.122 θάνατοι. Πραγματοποιήθηκαν δε 111 εκ. τεστ. 

Το Φεβρουάριο συνεχίστηκε η σταθερή μείωση του αριθμού των κρουσμάτων (348,1 χιλιάδες, ή 

8,2% του συνόλου) και η μέση ημερήσια αύξηση μειώθηκε κατά 33%. Αυτό σχετίζεται με τη 

μετάβαση στη φάση βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, την προσπάθεια επίτευξης 

ανοσίας αγέλης και τον σταδιακό εμβολιασμό του πληθυσμού (2,7 εκ. άτομα έχουν ήδη 

εμβολιαστεί σε ολόκληρη τη Ρωσία).  

Οι ρωσικές Περιφέρειες άρουν σταδιακά τους περιορισμούς, με την Τσετσενία και την 

Δημοκρατία της Ουντμούρτια να καταργούν ήδη την απαίτηση για μάσκες προσώπου σε 

δημόσιους χώρους. Η Ρωσία έλαβε άδεια για την παραγωγή του εμβολίου Sputnik V στη Σερβία. 

https://www.rbc.ru/economics/01/02/2021/6017e1819a7947cb98f23f95
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=12022021_133000Key.htm
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Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Βοσνία έλαβαν την πρώτη δόση του ρωσικού 

εμβολίου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί σε 27 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι το 

Μαυροβούνιο, ο Άγιος Βικέντιος, οι Γρεναδίνες, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-

koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-fevral-2021-g.html  
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-23-2021/article/latest-market-

insight_15/?bulk_email_rid=492&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-

9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=ac75f47d-4133-4a82-a2ed-3c14c41649cb#economy  
 

 Εκτέλεση ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2020 

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,7 τρις ρούβλια. έναντι του προβλεπόμενου για 

το 2020 20,6 τρις ρούβλια και τα έξοδα σε 22,8 τρις ρούβλια. αντί για τα προγραμματισμένα 

19,7 τρις. Τέτοιες σημαντικές αλλαγές στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού οφείλονται 

στον αντίκτυπο της πανδημίας και στην ανάγκη παροχής στήριξης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Το συνολικό ποσό που απαιτείται για την στήριξη αυτή ανήλθε σε 5 τρις ρούβλια. 

Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2020 σε πραγματικούς όρους μειώθηκαν 

κατά 11,7% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν στο 90,8% των εγκεκριμένων προβλέψεων. Η 

μεγαλύτερη μείωση κατά 3,5 τρις ρούβλια. σε πραγματικούς όρους, σημειώνεται στα έσοδα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένου του φόρου εξόρυξης ορυκτών κατά 2,3 

τρις ρούβλια και των εξαγωγικών δασμών κατά 1,2 τρις ρούβλια. Στο τέλος του 2020, τα έσοδα 

από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στον προϋπολογισμό ανήλθαν σε 4,9 τρις ρούβλια, 

καθιστώντας εφικτή τη μη χρήση κονδυλίων του Εθνικού Ταμείου Ευημερίας/ NWF για την 

εξισορρόπηση του προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο όγκος των 

κεφαλαίων NWF αυξήθηκε σε 13.545,7 δις ρούβλια. (183,3 δις $ ΗΠΑ) έναντι 7.773,1 δις 

ρούβλια (125,6 δις $) ένα χρόνο νωρίτερα, το οποίο συνέβη λόγω της προσθήκης πρόσθετων 

εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο που δημιουργήθηκαν στο τέλος του 2019 αλλά και την 

υψηλότερη αποτίμηση λόγω συναλλαγματικών μεταβολών. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/ispolnenie-federalnogo-byudzheta-za-2020-god.html 
  

 Ο οίκος Fitch διατήρησε την αξιολόγηση της Ρωσίας στην κατηγορία BBB με σταθερές 

προοπτικές 

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της 

Ρωσίας σε ξένο νόμισμα σε επενδυτική κατηγορία BBB με σταθερές προοπτικές. Σύμφωνα με 

τον Fitch η πιστοληπτική ικανότητα ΒΒΒ της Ρωσίας αντικατοπτρίζει την αξιόπιστη και συνεπή 

πολιτική της βάση, ένα σταθερό επίπεδο εσωτερικού και εξωτερικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, 

με το χαμηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ στην ομάδα ομότιμων χωρών. 

Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την ανταπόκριση της κυβέρνησης τόσο στο πανδημικό 

σοκ όσο και στη μεγάλη αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Η ισχυρή δέσμευση για τη 

στόχευση του πληθωρισμού, η ευελιξία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η σχετικά συνετή 

δημοσιονομική πολιτική συνέβαλαν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ρωσικής οικονομίας 

στους κραδασμούς και στη μείωση του αντίκτυπου της αστάθειας των τιμών του πετρελαίου 

στην οικονομία της χώρας. 

Ταυτόχρονα, παράγοντες όπως ο υψηλός γεωπολιτικός κίνδυνος, η εξάρτηση από τις πρώτες 

ύλες, οι περιορισμένες προοπτικές για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας συνεχίζουν να περιορίζουν τη 

βαθμολογία της χώρας, αναφέρει η έκθεση του Fitch. 

https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-fevral-2021-g.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-fevral-2021-g.html
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-23-2021/article/latest-market-insight_15/?bulk_email_rid=492&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=ac75f47d-4133-4a82-a2ed-3c14c41649cb#economy
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-23-2021/article/latest-market-insight_15/?bulk_email_rid=492&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=ac75f47d-4133-4a82-a2ed-3c14c41649cb#economy
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-23-2021/article/latest-market-insight_15/?bulk_email_rid=492&bpmtrackid=2&bpmreplica=0&contactId=099a4b61-6ac2-457a-bafe-9c00fa769ef7&bulkEmailRecipientId=ac75f47d-4133-4a82-a2ed-3c14c41649cb#economy
https://www.iep.ru/ru/monitoring/ispolnenie-federalnogo-byudzheta-za-2020-god.html
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/10638723  

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Τρέχοντα αποτελέσματα της ρύθμισης των τιμών των τροφίμων 

Η άμεση ρύθμιση των τιμών των φυτικών ελαίων, της ζάχαρης και του ψωμιού επέτρεψε να 

σταματήσει η αύξησή τους, αλλά γενικά δεν σταμάτησε την πληθωριστική τάση των τιμών των 

τροφίμων. Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξαγωγής σιταριού στην εγχώρια αγορά είναι σε 

θέση να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές μετά την έναρξη ισχύος τους. Οι 

προτεινόμενοι μηχανισμοί για την αντιστάθμιση του ελλείμματος στο εισόδημα των παραγωγών 

θα επιτρέψουν την αντιστάθμιση των άμεσων απωλειών από την εισαγωγή δασμών, αλλά όχι 

των ζημιών από τη σχετική μείωση των τιμών στην εγχώρια αγορά. 

Τα μέτρα για τη ρύθμιση των εγχώριων τιμών των προϊόντων διατροφής, που εγκρίθηκαν στα 

τέλη του 2020, επηρέασαν τη σφαίρα του εξωτερικού εμπορίου των κύριων προϊόντων των 

ρωσικών γεωργικών εξαγωγών (σίτου και ελαιούχων σπόρων). Οι αλλαγές στη ρύθμιση του 

εξωτερικού εμπορίου έχουν εν γένει σημαντικό αντίκτυπο στους παραγωγούς, καθώς τα 

τελευταία 5 χρόνια, οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου το ήμισυ της παραγωγής σιταριού και 

ηλιέλαιου. Έτσι, οι περιορισμοί στις εξαγωγές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης του κλάδου. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/tekushchie-rezultaty-regulirovaniya-tsen-na-prodovolstvie.html  

 

 Το Εθνικό Ταμείο Ευημερίας (NWF) τον Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 103,6 δις ρούβλια 

Ο όγκος του Εθνικού Ταμείου Ευημερίας (National Wealth Fund - NWF) από την 1η 

Φεβρουαρίου ανήλθε σε 13,65 τρις ρούβλια (179 δις $ ΗΠΑ), ήτοι 11,8% του προβλεπόμενου 

ΑΕΠ για το 2021, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας. 

Από την 1η  Ιανουαρίου, το ταμείο ανήλθε σε 13,55 τρις ρούβλια, ή 11,7% του προβλεπόμενου 

ΑΕΠ για το 2020, το οποίο ισοδυναμεί με 183,358 δις $. Έτσι, τον Ιανουάριο ο όγκος του 

αυξήθηκε κατά 103,6 δις ρούβλια. 

Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του NWF (κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην 

Τράπεζα της Ρωσίας) αυξήθηκαν κατά 218 δις ρούβλια κατά τη διάρκεια του μήνα - σε 8,87 τρις 

ρούβλια ή 116,4 δις $ (7,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) από 8,66 τρις ρούβλια ή 117,19 δις $ 

(7,5% του ΑΕΠ). 

Την 1η Ιανουαρίου 2021 51,2 δις $, 44,16 δις €, 8,55 δις λίρες στερλίνες και 272,7 εκατ. ρούβλια 

τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστούς λογαριασμούς για την καταγραφή κεφαλαίων του NWF στην 

Τράπεζα της Ρωσίας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/749240  

 

 Οι 20 εμπορικές τράπεζες με τη μεγαλύτερη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων στη Ρωσική 

Ομοσπονδία το 2020 

Η Sberbank και η VTB παραμένουν στην κορυφή του καταλόγου έχοντας χορηγήσει το 2020 

ενυπόθηκα δάνεια ύψους 2,08 τρις ($27,7 δις) και 935 δις ρουβλίων ($12,5 δις), αντίστοιχα.  

Η Rosselkhozbank (Αγροτική Τράπεζα) κατέλαβε την τρίτη θέση με 175 δις ρούβλια 

ακολουθούμενη από την Alfa-Bank (4η θέση, 166 δις ρούβλια) και την Otkritie Βank (5η θέση, 

145 δις ρούβλια). 

https://tass.ru/ekonomika/10638723
https://www.iep.ru/ru/monitoring/tekushchie-rezultaty-regulirovaniya-tsen-na-prodovolstvie.html
https://www.interfax.ru/business/749240
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Η μεγαλύτερη αύξηση των εκδοθέντων δανείων το 2020 σημειώθηκε σε πέντε τράπεζες: Asian-

Pacific Bank (+ 415%), AK Bars (+ 175%), Rosselkhozbank (+ 97%), Alfa-Bank (+ 81%) και 

Τράπεζα DOM.RF (+ 74%).  

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το 2020 οι τράπεζες παρείχαν 

συνολικά στεγαστικά δάνεια σε Ρώσους ύψους 4,296 τρις ρουβλίων ($57,3 δις), 50,8% 

περισσότερο έναντι του 2019. Συνολικά, ο αριθμός των δανείων που χορηγήθηκαν το 2020 

αυξήθηκε κατά 34,9% σε σύγκριση με το 2019. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/748844  
 

 Οι πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα θα επαληθεύονται από τα δεδομένα της Rospatent 

Η Ρωσική Υπηρεσία Rospatent, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και η εταιρεία-χειριστής του συστήματος σήμανσης LLC «Operator-CRPT» 

υπέγραψαν συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα που 

εμπεριέχονται στο σύστημα σήμανσης θα επαληθεύονται από τα δεδομένα της Rospatent.  

Χάρη σε μια τέτοια συνεργασία, θα είναι δυνατή η σύγκριση των εμπορικών σημάτων που 

δηλώνονται στο σύστημα σήμανσης με τις πληροφορίες της Rospatent. Διευκρινίζεται ότι ο 

φορέας χειριστής θα έχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η γεωγραφική ένδειξη και η 

ονομασία προέλευσης των προϊόντων. Επί θέματος και σε συνέχεια της μέχρι στιγμής 

καθιέρωσης σημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του 

Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου Βίκτορ Γιεβτόκοφ σημείωσε, ότι η προστασία τέτοιων 

δεδομένων θα γίνει ιδιαίτερα σημαντική από τη στιγμή που καθιερωθεί η σήμανση για τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και το εμφιαλωμένο νερό. Ειδικότερα, δήλωσε: «το σύστημα 

επισήμανσης απαιτεί, καταρχάς, αξιόπιστες, προσβάσιμες, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα 

προϊόντα, θα δίνει στον καταναλωτή την αίσθηση εμπιστοσύνης για την ποιότητα και τη 

νομιμότητα των προϊόντων, ενώ η παροχή πρόσβασης της Rospatent στα δεδομένα επεκτείνει τις 

δυνατότητες των καλόπιστων εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων». 

Η συμφωνία για την διασταύρωση πληροφοριών στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας των 

πνευματικών δικαιωμάτων των κατόχων εμπορικών σημάτων και των κατόχων αποκλειστικών 

δικαιωμάτων σε μια γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο, η 

Rospatent θα έχει πρόσβαση σε δεδομένα από το σύστημα σήμανσης και τον χειριστή - σε 

πληροφορίες σχετικά με καταχωρημένα μέσα εξατομίκευσης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rospatent.gov.ru/ru/news/iz-rospatent-poluchit-dostup-k-dannym-sistemy-
markirovki-190221  
 

 

 Το πειραματικό στάδιο για τη σήμανση νερού θα παραταθεί έως την 1η Ιουνίου 

Η ρωσική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει το πειραματικό στάδιο για την σήμανση του 

πόσιμου νερού μέχρι την 1η Ιουνίου 2021. Το εγχείρημα ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2020 και θα 

έληγε στις 31 Μαρτίου 2021. Η αναβολή της ολοκλήρωσης των δοκιμών αποδόθηκε στο 

γεγονός ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η μετάβαση στο στάδιο της υποχρεωτικής 

σήμανσης. 

Οι διατάξεις κανονιστικών νομικών πράξεων που θεσπίζουν υποχρεωτικές απαιτήσεις πρέπει να 

τεθούν σε ισχύ είτε από την 1η Μαρτίου είτε από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, αλλά όχι 

νωρίτερα από 90 ημέρες μετά την ημέρα της επίσημης δημοσίευσης του σχετικού κανονιστικού 

εγγράφου. Έτσι, το κυβερνητικό διάταγμα για την έγκριση των κανόνων για την σήμανση του 

https://www.interfax.ru/business/748844
https://rospatent.gov.ru/ru/news/iz-rospatent-poluchit-dostup-k-dannym-sistemy-markirovki-190221
https://rospatent.gov.ru/ru/news/iz-rospatent-poluchit-dostup-k-dannym-sistemy-markirovki-190221
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συσκευασμένου νερού μπορεί να τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και το σχέδιο του 

πρέπει να υποβληθεί στην κυβέρνηση έως την 1η Μαΐου 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/749981  
 

 Το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε κατάλογο των 

γαλακτοκομικών προϊόντων για σήμανση 

Το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ) ενέκρινε τον κατάλογο των 

γαλακτοκομικών προϊόντων που πρέπει να σημανθούν. Η σχετική Απόφαση προϋποθέτει τρία 

στάδια για την εισαγωγή της υποχρεωτικής διαδικασίας σήμανσης. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 

θα ξεκινήσει η σήμανση για τα τυριά και το παγωτό. Μέχρι το φθινόπωρο, θα ξεκινήσει η 

αντίστοιχη διαδικασία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα με περίοδο διατήρησης πάνω από 40 

ημέρες και θα έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2021. Το τρίτο στάδιο θα περιλαμβάνει 

προϊόντα με διάρκεια ζωής λιγότερο από 40 ημέρες. Παράλληλα, έχουν καθοριστεί τα προϊόντα 

που δεν χρειάζεται να επισημανθούν, για παράδειγμα, τροφή για παιδιά κάτω των τριών ετών, 

ενώ καθορίζεται ο χρόνος για την εισαγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας στην αγορά όσων 

προϊόντων στερούνται σήμανσης. Η συγκεκριμένη ημερομηνία για την εισαγωγή των διατάξεων 

της εν λόγω σήμανσης θα καθοριστεί από την κάθε χώρα της Ευρασιατικής Οικονομικής 

Ένωσης (EAEU). 

Σημειώνεται ότι οι όροι για την σήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων που καθορίζονται από 

την ΕΟΕ συμπίπτουν με εκείνους που είχαν προηγουμένως εγκριθεί από τη ρωσική κυβέρνηση 

για παρόμοια ρωσικά προϊόντα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1288896/  
 

 Οι φαρμακευτικές επιθεωρήσεις GMP θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως 

Με την υπ΄αριθμ. 83 από 8 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση του Συμβουλίου της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Επιτροπής, εισάγονται τροποποιήσεις στους κανόνες για τις φαρμακευτικές 

επιθεωρήσεις. 

Η απόφαση καθιερώνει τη δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως επιθεωρήσεων για τη 

συμμόρφωση των κατασκευαστών φαρμάκων με τις απαιτήσεις GMP (Good Manufacturing 

Practice) της Ένωσης, με την χρήση βίντεο και ηχητικών μέσων, χωρίς την φυσική παρουσία 

επιθεωρητών. Η απόφαση από την 1η Ιανουαρίου 2021, ώστε να μην διακόπτονται οι 

διαδικασίες φαρμακευτικής επιθεώρησης λόγω πανδημίας. 

Η καθιέρωση αυτής της πρακτικής είναι ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή 

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών στον τομέα ελέγχου και εποπτείας των εξουσιοδοτημένων 

Φορέων των κρατών μελών, και στην βελτιστοποίηση του κόστους των δραστηριοτήτων 

επιθεώρησης των επιθεωρητών και των κατασκευαστών φαρμακευτικών προϊόντων. 

Οι απαιτήσεις GMP της Ένωσης εναρμονίζονται με τις παρόμοιες ευρωπαϊκές και προϋποθέτουν 

σταθερή παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακευτικών ουσιών και φαρμακευτικών 

προϊόντων) σε βιομηχανική κλίμακα, εντός των καθορισμένων παραμέτρων της ποιότητάς τους. 

Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της παραγωγής με τις απαιτήσεις GMP είναι μια από τις 

προϋποθέσεις για να εισέλθει ένας ξένος παραγωγός φαρμάκων στην αγορά της Ένωσης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-02-2021-02.aspx  
 

 Ενδείξεις διεθνών κωδικών GLN και GTIN στις δηλώσεις συμμόρφωσης 

Από τις 9 Φεβρουαρίου 2021 με την υπ΄αριθμ. 877 από 12/30/2020 απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας, εισάγονται αλλαγές στην καταχώριση στοιχείων στις 

https://www.interfax.ru/russia/749981
https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1288896/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-02-2021-02.aspx
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δηλώσεις συμμόρφωσης προϊόντων που κατασκευάζονται εκτός του εδάφους της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και επικράτειας των χωρών - μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

Οι αλλαγές αυτές υιοθετήθηκαν μετά από συζήτηση με εκπροσώπους της επιχειρηματικής 

κοινότητας σχετικά με τις οδηγίες καταχώρησης δηλώσεων συμμόρφωσης με το UNP/GLN 

(μοναδικός αριθμός επιχείρησης – UNP / Αριθμός παγκόσμιας τοποθεσίας - Global Location 

Number) και ο διεθνής κωδικός GTIN (Global Trade Item Number). 

Ειδικότερα, η διαδικασία καταχώρισης δηλώσεων συμμόρφωσης, που εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 478 από 31 Ιουλίου 2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της 

Ρωσίας, προβλέπει ότι στην αίτηση καταχώρισης δηλώνονται ο GLN σχετικά με τον τόπο 

υλοποίησης της δραστηριότητας για την παραγωγή προϊόντων, καθώς και ο διεθνής GTIN 

κωδικός, ο οποίος επιτρέπει την αναγνώριση του αντικειμένου της δήλωσης. 

Οι κωδικοί GLN και GTIN εκχωρούνται από τους εθνικούς οργανισμούς GS1 (Association of 

Automatic Identification), ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τη δημιουργία 

και την εφαρμογή προτύπων. 

Η υπ΄αριθμ. 877 απόφαση θεσπίζει μια μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου 2021 σχετικά με 

την ένδειξη GLN (εδάφιο "β" της παραγράφου 7.1 της Διαδικασίας για την καταχώριση 

δηλώσεων συμμόρφωσης). Πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο GLN δηλώνεται 

εφόσον είναι διαθέσιμος. Η τέταρτη παράγραφος της υποπαραγράφου "γ" της ρήτρας 7.1 της 

Διαδικασίας έχει επίσης διορθωθεί ως προς την ένδειξη του διεθνούς κωδικού GTIN, εάν 

υπάρχει. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/02/02/0014  
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_utochnilo_poryadok_registracii_deklaraciy_o_soo

tvetstvii_v_chasti_ukazaniya_mezhdunarodnyh_kodov_gln_i_gtin.html  

 

Εξωτερικός Τομέας 

 

 Το 2020 η Ρωσική Ομοσπονδία μείωσε τις συναλλαγές με τους βασικούς της εταίρους 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) η Ρωσική 

Ομοσπονδία μείωσε το εμπόριο με βασικούς της εταίρους: 

ΚΙΝΑ 

Ο όγκος εμπορίου με την Κίνα το 2020 μειώθηκε κατά 6,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος και ανήλθε σε 103, 9 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 

14,4% και ανήλθαν σε 49 δις $ ΗΠΑ, οι εισαγωγές στη Ρωσία από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 

1,4%, στα 54,9 δις $ ΗΠΑ. Το μερίδιο της Κίνας στο συνολικό κύκλο εργασιών εξωτερικού 

εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2020 αυξήθηκε σε 18,3% από 16,7% ένα χρόνο 

νωρίτερα. 

ΗΠΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών το 2020 μειώθηκαν κατά 8,9% σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 23,9 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι εξαγωγές από τη 

Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθαν σε 10,9 δις $ ΗΠΑ (μείωση 16,9%), οι εισαγωγές 

στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 13,0 δις $ ΗΠΑ (μείωση 1%). Το μερίδιο των 

Ηνωμένων Πολιτειών στο συνολικό κύκλο εργασιών του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας σε ετήσια βάση αυξήθηκε σε 4,2% από 3,9%. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

https://www.tks.ru/news/nearby/2021/02/02/0014
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_utochnilo_poryadok_registracii_deklaraciy_o_sootvetstvii_v_chasti_ukazaniya_mezhdunarodnyh_kodov_gln_i_gtin.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_utochnilo_poryadok_registracii_deklaraciy_o_sootvetstvii_v_chasti_ukazaniya_mezhdunarodnyh_kodov_gln_i_gtin.html
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Ο όγκος εμπορίου Ρωσίας και ΕΕ το 2020 μειώθηκε κατά 21,3% σε σύγκριση με πέρυσι και 

ανήλθε σε 218,8 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν 

κατά 27,9%, σε 136,7 δις $ ΗΠΑ, οι εισαγωγές στη Ρωσία από την ΕΕ μειώθηκαν κατά 7,4% 

στα 82,1 δις $ ΗΠΑ. Το μερίδιο της ΕΕ στο συνολικό κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε σε ετήσια βάση σε 38,5% από 41,6% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας και Τουρκίας το 2020 ανήλθαν σε 20,8 δις $ ΗΠΑ, και 

σημείωσε μείωση 20,2% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Τουρκία ανήλθαν 

σε 15,7 δις $ ΗΠΑ (πτώση 25,6%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από την Τουρκία σε 5,11 δις $ ΗΠΑ 

(αύξηση 2,7%). Το μερίδιο της Τουρκίας στο συνολικό κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το 2020 μειώθηκε σε 3,7% από 3,9% ένα χρόνο νωρίτερα. 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας πέρυσι μειώθηκε κατά 15,7% σε σύγκριση 

με το 2019 και ανήλθε σε 28,5 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς τη Λευκορωσία 

ανήλθαν σε 15,9 δις $ ΗΠΑ (μείωση 23,2%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από τη Λευκορωσία σε 

12,6 δις $ ΗΠΑ (μείωση 3,8%). Το μερίδιο της Λευκορωσίας στον συνολικό κύκλο εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2020 μειώθηκε σε 5% από 5,1% ένα χρόνο 

νωρίτερα. 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας και Ουκρανίας πέρυσι ανήλθαν σε 9,9 δις $ ΗΠΑ, μειωμένες 

κατά 13,5% σε σύγκριση με το 2019. Οι εξαγωγές από τη Ρωσική Ομοσπονδία προς την 

Ουκρανία ανήλθαν σε 6,3 δις $ ΗΠΑ (μείωση 4,7%), οι εισαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία από 

την Ουκρανία σε 3,6 δις $ ΗΠΑ (πτώση 25,6%). Το μερίδιο της Ουκρανίας στον συνολικό 

κύκλο εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέμεινε στο επίπεδο του 

1,7%.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/world/20210208/832994690.html  

 

 Το ρωσικό εμπόριο με την Κύπρο, τη Νορβηγία και την Κούβα σημείωσε σημαντική 

πτώση  

Ο όγκος εμπορίου της Ρωσίας με την Κύπρο, τη Νορβηγία και την Κούβα το 2020 μειώθηκε σε 

ετήσια βάση κατά περισσότερο από το ήμισυ, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Συγκεκριμένα, οι εμπορικές συναλλαγές με την Κύπρο μειώθηκαν κατά 64,5%, στα 279,3 εκ. $ 

ΗΠΑ, με τη Νορβηγία κατά 53,9%, στα 1,54 δις $ ΗΠΑ, με την Κούβα κατά 51,4%, στα 148,9 

εκ. $ ΗΠΑ. 

Στην μείωση των εμπορικών συναλλαγών ακολουθούν η Πορτογαλία (42%), η Σιγκαπούρη 

(41,8%), οι Κάτω Χώρες (41,4%) και η Κροατία (41,2%) . 

Σύμφωνα με την FCS, το εμπορικό πλεόνασμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 2020 μειώθηκε 

κατά 41,4% σε σύγκριση με το 2019 - σε 104,5 δις Δολ. ΗΠΑ.  

Ταυτόχρονα, σύμφωνα πάντα με την FCS η Ρωσία αύξησε τις εμπορικές της συναλλαγές με 10 

χώρες πέρυσι. Συγκεκριμένα, με το Μπρουνέι κατά 6261,4%, το Χονγκ Κονγκ κατά 84,7%, το 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά 53,6%, το Τουρκμενιστάν κατά 39,6%, τη Νέα Ζηλανδία κατά 31,7%, 

το Ουζμπεκιστάν κατά 15,6%, το Βιετνάμ κατά 15,2%, το Λουξεμβούργο κατά 10,9%, το Ιράν 

κατά  5,6%, και τέλος, με την Εσθονία  κατά 4,8%. 

Σημείωση Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας: Όσον αφορά στις διμερείς εμπορικές ροές Ελλάδος-

Ρωσίας έτους 2020 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στα €161,16 εκ. 

https://1prime.ru/world/20210208/832994690.html
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μειωμένες κατά 22,72% έναντι του 2019, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές ανήλθαν στα €2.920,75 

εκ., μειωμένες κατά 28,46% έναντι του 2019. Τα ανωτέρω μεγέθη διαμόρφωσαν συνθήκες 

βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου, καθόσον το έλλειμμα μειώθηκε από €3,87 δις σε €2,75 δις 

(ήτοι -28,77%). Παράλληλα αρνητικά επηρεάστηκε ο όγκος εμπορίου (-28,18%, στο όριο των 

€3 δις). Οι κύριοι διψήφιοι εξαγωγικοί κωδικοί, έτους 2020, αναλόγως αξίας μεριδίου των, 

ήσαν: Χαλκός και τεχνουργήματα (10,8%), Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών (8,7%), 

Μηχανολογικός εξοπλισμός (8,4%), Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (8,1%), Γουνοδέρματα, 

Γουναρικά (7,1%), Δεψικά, βαφικά εκχυλίσματα (6,4%), Προϊόντα χημικής βιομηχανίας (6,3%), 

Πλαστικές ύλες, τεχνουργήματα (6,2%), Καπνά, βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα (5,4%). Οι 

κύριοι διψήφιοι εισαγωγικοί κωδικοί, έτους 2020, αναλόγως αξίας μεριδίου των, ήσαν: Ορυκτά 

καύσιμα, ορυκτέλαια (84,3%), Αργίλιο και τεχνουργήματα (7,8%), Χαλκός και τεχνουργήματα 

(2,9%), Δημητριακά (1,2%), Χυτοσίδηρος, χάλυβας (0,6%), Λιπάσματα (0,5%). 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832996232.html, 

https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832995384.html   

 

 Οι εξαγωγές πλην φυσικών και ενεργειακών πόρων της Ρωσίας το 2020 σημείωσαν μεγάλη 

άνοδο 

Σύμφωνα με το Ρωσικό Κέντρο Εξαγωγών (REC) ο όγκος των εξαγωγών πλην φυσικών και 

ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία το 2020 αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% σε σύγκριση με το 2019.  

Στο τέλος του 2020, οι εξαγωγές είχαν φτάσει σε 161,3 δις Δολ. ΗΠΑ, και ήταν υψηλότερες από 

το 2018 (154,3 δις $ ΗΠΑ) και το 2019 (155,1 δις $ ΗΠΑ). 

Τα εμπορεύματα των μη φυσικών και μη ενεργειακών πόρων, εξήχθησαν στην Κίνα (16,3 δις 

δολάρια), το Καζακστάν (12,284 δις Δολ. ΗΠΑ) και τη Λευκορωσία (9,368 δις $ ΗΠΑ), 

Τουρκία (8,148 δις $ ΗΠΑ) και Κάτω Χώρες (6,237 δις $ ΗΠΑ). 

Το κύριο μέρος των εξαγωγών πλην φυσικών και ενεργειακών πόρων αποτελείται από 

μεταλλικά προϊόντα (20,8%), βιομηχανικά προϊόντα (17,7%), τρόφιμα (17,3%) και χημικά 

προϊόντα (16%). Στα προϊόντα αγροτικού τομέα τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι 

εξαγωγές σιταριού (πάνω από 1,8 δις $ ΗΠΑ) και ηλιέλαιο (πάνω από 600 εκατ. $ ΗΠΑ). 

Επιπλέον, αυξήθηκαν οι εξαγωγές πολυαιθυλενίου και έφτασαν σε 449 εκατ. Δολ. ΗΠΑ.  

Η REC εξήγησε ότι η ζήτηση για φάρμακα, χαρτιά και πλαστικά δοχεία αυξήθηκε λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Επιπλέον, η ρεκόρ συγκομιδή σιτηρών, που είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία της Ρωσίας, έπαιξε το ρόλο της, και το 2020 

συγκομίστηκαν 133 εκατ. τόνοι. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602cacc19a79476f95dcbb17, 

https://tass.ru/ekonomika/10716993  

 

 Η Ρωσία είναι και πάλι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο 
Το 2020 η Ρωσία κατέκτησε τον τίτλο του μεγαλύτερου εξαγωγέα σίτου στον κόσμο για πέμπτη 

συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας 

(FCS), το 11μηνο 2020, οι εξαγωγές σίτου από τη Ρωσία ανήλθαν σε 33,7 εκατ. τόνους, ενώ οι 

εξαγωγές του Καναδά για το ίδιο διάστημα  ανήλθαν σε 24,4 εκατ. τόνους, των ΗΠΑ 

(παραδοσιακά ο κύριος ανταγωνιστής της Ρωσίας) σε 24,2 εκατ. τόνους, της Γαλλίας περίπου σε 

18,5 εκατ. τόνους, της Ουκρανίας σε 17,6 εκατ. τόνους.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/02/03/0004  
 

https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832996232.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832995384.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602cacc19a79476f95dcbb17
https://tass.ru/ekonomika/10716993
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/02/03/0004
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 Νέος δασμός στις εξαγωγές σιταριού 

Τον Δεκέμβριο του 2020, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το ψωμί, το αλεύρι και 

τα σιτηρά, η κυβέρνηση εισήγαγε δασμολογική ποσόστωση, βάση της οποίας από τις 15 

Φεβρουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2021, από τη Ρωσίας μπορούν να εξαχθούν 17,5 εκατ. τόνοι 

σιτηρών. Από τις 15 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια της ποσόστωσης το σιτάρι που εξάγεται 

υπόκειται σε δασμό 25 ευρώ ανά τόνο. Το σιτάρι που εξάγεται πέραν της ποσόστωσης υπόκειται 

σε δασμό 50% της δασμολογητέας αξίας του εξαγόμενου προϊόντος, αλλά τουλάχιστον 100 

ευρώ ανά τόνο. Επιπλέον, από τις 15 Μαρτίου εισάγονται δασμοί για την εξαγωγή καλαμποκιού 

(25 ευρώ ανά τόνο) και κριθής (10 ευρώ ανά τόνο). 

Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Sovekon, οι τρέχουσες τιμές εξαγωγής για το ρωσικό σιτάρι 

είναι περίπου 285-290 $ ανά τόνο. 

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει μονιμότερο μηχανισμό για τη ρύθμιση των εξαγωγών 

σιτηρών με την καθιέρωση κυμαινόμενου δασμού για την εξαγωγή σιτηρών, τα έσοδα από τον 

οποίον θα επενδύονται στον αγροτικό τομέα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/04/02/2021/601c2d669a794731d5cb127e?from=from_main_13  

 

 Πρόταση περιορισμών στην εξαγωγή ξυλείας  

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου προτείνει να περιοριστεί η εξαγωγή μοριοσανίδων 

(chipboard) λόγω της έλλειψης αυτών των προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Η έλλειψη ξύλου, 

σύμφωνα με το Υπουργείο, σχετίζεται με την αύξηση της ζήτησης για έπιπλα. 

Το Υπουργείο προτείνει να συμπεριληφθούν οι μοριοσανίδες στον κατάλογο των εμπορευμάτων 

υψηλής σημασίας για τη ρωσική εγχώρια αγορά, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε 

προσωρινούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις εξαγωγής. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές 

προτείνονται επίσης να εισαχθούν και για τσιπ ξύλου (wood chips) και ξέσματα από μαλακό 

ξύλο.  

Η πρόταση αυτή έπεται της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών μοριοσανίδων και της μείωσης 

της διάθεσής τους στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο όγκος της παραγωγής 

μοριοσανίδων το 2020 σε σύγκριση με το 2019 μειώθηκε κατά 1,5%. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας, ο όγκος των εξαγωγών 

αυτών των προϊόντων για την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκε κατά 15,8%. 

Η τρέχουσα κατάσταση επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας επίπλων που 

χρησιμοποιούν μοριοσανίδες στην παραγωγή επίπλων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι από τον 

Σεπτέμβριο του 2020, υπήρξε σημαντική αύξηση της ζήτησης για προϊόντα επίπλων η παραγωγή 

των οποίων είχε διακοπεί νωρίτερα  λόγω πανδημίας. 

Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα επίπλων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση μοριοσανίδων 

από επιχειρήσεις βιομηχανίας επίπλων, η οποία με τη σειρά της προκαλεί σημαντική έλλειψη 

αυτών των προϊόντων στην εγχώρια αγορά. 

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου Ντένις Μαντουρόφ δήλωσε, ότι η 

συμπερίληψη μοριοσανίδων στο μητρώο προϊόντων υψηλής σημασίας για την οικονομία 

καθιστά δυνατή την αντίδραση σε περίπτωση ανισορροπίας στην αγορά, αλλά δεν αποτελεί 

αντικείμενο για άμεσο περιορισμό ή απαγόρευση. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/04/02/2021/601c19419a79472b48e14bbb?from=from_main_10 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

https://www.rbc.ru/business/04/02/2021/601c2d669a794731d5cb127e?from=from_main_13
https://www.rbc.ru/business/04/02/2021/601c19419a79472b48e14bbb?from=from_main_10
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 Ολοκλήρωση της τοποθέτηση του Nord Stream 2 στα ύδατα της Δανίας έως τέλη Απριλίου 
Σύμφωνα με την κατασκευάστρια  AG του Nord Stream 2, η κατασκευή τμήματος στην 

αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δανίας έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος 

Απριλίου 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/749965  
 

 Ο Αυστριακός καγκελάριος υποστηρίζει τη θέση της Γερμανίας για το Nord Stream 2 

Σύμφωνα με τον Αυστριακό Καγκελάριο η κατασκευή του Nord Stream 2 είναι ένα «ευρωπαϊκό 

σχέδιο» και όχι μόνο προς όφελος της Ρωσίας. Ο Αυστριακός πολιτικός στήριξε την θέση της 

Γερμανίας ότι το σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί παρά τις πολιτικές διαφορές με τη Ρωσική 

Ομοσπονδία. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/world/749722  

 

 Ρωσία και Γερμανία ξεκίνησαν συνεργασία στην ανάπτυξη της ενέργειας υδρογόνου 

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Wintershall Dea, Mario Meren, σε συνέντευξή του στο 

τηλεοπτικό κανάλι Russia-24, η Ρωσία και η Γερμανία άρχισαν τη συνεργασία τους για την 

ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς υδρογόνου, από την ανάπτυξη τεχνολογιών για την παραγωγή 

και μεταφορά του έως την κατανάλωση.  

Η ανάπτυξη της από κοινού τεχνολογίας παραγωγής υδρογόνου μεταξύ της γερμανικής 

Wintershall Dea και της ρωσικής Gazprom πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του διμερούς 

προγράμματος επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Ταυτόχρονα, το Ρωσο-Γερμανικό 

Εμπορικό Επιμελητήριο συγκρότησε ήδη ομάδα εργασίας για το υδρογόνο, στην οποία μετέχουν 

μεγάλες ρωσικές και γερμανικές εταιρείες. 

"Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η τεχνολογία πυρόλυσης μεθανίου. Τόσο η Gazprom όσο 

και η Wintershall Dea συνεργάζονται με διάφορα ινστιτούτα και πανεπιστήμια σε αυτόν τον 

τομέα", είπε ο εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας. "Το υδρογόνο θα γίνει σίγουρα ο 

ακρογωνιαίος λίθος στον ενεργειακό εφοδιασμό του μέλλοντος και είμαι πεπεισμένος ότι η 

συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, μεταξύ ρωσικών και γερμανικών εταιρειών θα έχει 

εδώ καθοριστική σημασία.  

Περισσότερες πληροφορίες: https://tass.ru/ekonomika/10774349  

 

 Μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη το 2020 

Σύμφωνα με τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, η Γερμανία παραδοσιακά 

υπήρξε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού φυσικού αερίου, όμως στην κορυφή του καταλόγου 

των πελατών της Ρωσίας βρίσκονται πλέον η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία. 

Συγκεκριμένα, πέρυσι η Πολωνία αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου της Gazprom κατά 

73,44% σε 9,6 δις κ.μ., η Ιταλία κατά 41,01%, σε 20,1 δις κ.μ., η Ελλάδα κατά 28,34% σε 2,8 δις 

κ.μ. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη πέρυσι αυξήθηκαν επίσης από την Ουγγαρία 

κατά 13,57%, σε 8,9 δις κ.μ. και τη Δανία κατά 10,49%, σε 1,845 δις κ μ. 

Η Γερμανία το 2020 αγόρασε 38,1 δις κ.μ. από τη Gazprom, κατά 30,23% λιγότερο από το 2019. 

Την δεύτερη θέση το 2020 κατέλαβε η Ιταλία, την τρίτη η Αυστρία και η Γαλλία, οι οποίες 

αγόρασαν 11,9 δις κ.μ. και 11,8 δις κ.μ. ρωσικού αερίου, αντίστοιχα (μείωση 28,51% και 

13,85%, αντίστοιχα). 

Η Λευκορωσία το 2020 εισήγαγε 18,7 δις κ. μ. φυσικού αερίου (κατά 7,38% λιγότερο).  

https://www.interfax.ru/business/749965
https://www.interfax.ru/world/749722
https://tass.ru/ekonomika/10774349
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Επίσης, η Κίνα αύξησε σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου το 2020, αγοράζοντας 

2,59 δις κ.μ. ρωσικού αερίου έναντι 327,9 εκατ. κ.μ. το 2019, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού 

αερίου στην Τουρκία το 2020 μειώθηκαν κατά 13,63% στα 13,3 δις κ.μ. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/02/08/0005  

 
 Η Gazprom αύξησε τις παραδόσεις σε χώρες εκτός ΚΑΚ κατά 37% σε 1,5 μήνα 

Έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2021, η Gazprom αύξησε την παραγωγή φυσικού αερίου κατά 6,9% 

σε 70 δις κ.μ., με τις παραδόσεις της σε χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών 

(ΚΑΚ) να ανέρχονται σε 27,5 δις κ.μ., ήτοι 36,5% (7,4 δις κ.μ.) περισσότερο από ό,τι την ίδια 

περίοδο πέρυσι. Οι παραδόσεις της εταιρείας στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 16% (κατά 

7,1 δις κ.μ.). 

Οι προμήθειες από τη Gazprom αυξήθηκαν, ιδίως, από τις μεγάλες καταναλώτριες χώρες του 

ρωσικού φυσικού αερίου όπως η Γερμανία (κατά 35,5%), η Τουρκία (κατά 30,5%), η Ιταλία 

(κατά 112,7%), η Γαλλία (κατά 43,7%), η Πολωνία (κατά 63,7%) και οι Κάτω Χώρες (κατά 

8,4%). 

Η εξαγωγή φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 

επίσης συνεχίζει να αυξάνεται. Στις 11 Φεβρουαρίου, οι εξαγωγές έφτασαν σε νέο επίπεδο 

ρεκόρ υπερβαίνοντας τους προγραμματισμένους ημερήσιους όγκους κατά 2,7%. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interfax.ru/business/751040  
 

 

 

 

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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