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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 Ευρώ = 90,68 Ρούβλια (31.12.2020)
Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.12.2020 – 31.12.2020:

Ευρώ/Ρούβλι
€ 93,00
€ 92,00
€ 91,00
€ 90,00
€ 89,00
€ 88,00
€ 87,00
€ 86,00

Περισσότερες λεπτομέρειες:
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date
_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01239&UniDbQuery.From=01.12.2020&UniDbQue
ry.To=31.12.2020

COVID-19 στη Ρωσία
 Στις 27 Δεκεμβρίου στην Ρωσία υπήρχαν 28.284 νέα κρούσματα κορωνοϊού σε 85 περιοχές της
χώρας. Από αυτά, το 15% δεν είχαν κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. Καταγράφηκαν 552
θάνατοι, 24.390 άτομα έχουν αναρρώσει πλήρως.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Μόσχα (6.620), στην Αγία Πετρούπολη (3.761), στην
περιοχή της Μόσχας (1.609), στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ (499) και στην περιοχή
Σβερντλόφσκ (409).
Συνολικά, έχουν εντοπιστεί στη Ρωσία 3.050.248 περιπτώσεις κορωνοϊού σε 85 περιοχές,
καταγράφηκαν 54.778 θάνατοι, 2.450.829 άνθρωποι ανάρρωσαν.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://стопкоронавирус.рф

 Από την αρχή της επιδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 3,05 εκατ.
άνθρωποι αρρώστησαν. Συνολικά, 54.778 άτομα πέθαναν από κορωνοϊό στη χώρα.
Ανάρρωσαν από την αρχή της επιδημίας, 2,45 εκατ. άτομα.
Το εργαστήριο Gamalei έλαβε επιχορήγηση για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου για το COVID-19
με βάση μονοκλωνικά σώματα - ένα ανάλογο του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε για τη
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θεραπεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τα αποτελέσματα αναμένονται να
παρουσιαστούν το φθινόπωρο ή στο τέλος του 2021.
Περισσότερα στο RBC: https://www.rbc.ru/society/28/12/2020/5e2fe9459a79479d102bada6?from=newsfeed

 Η Ρωσία σχεδιάζει να βγάλει στην κυκλοφορία πάνω από 1 εκατ. δόσεις Sputnik-V για τους
πολίτες έως τα τέλη του 2020
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας Denis Manturov, το εμβόλιο Sputnik-V έχει παραχθεί σε ποσότητα άνω
των 2 εκατ. δόσεων, από αυτή το 1 εκατ. δόσεις θα τεθούν σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους, και οι τρέχοντες όγκοι παραγωγής του εμβολίου καθιστούν δυνατή την
ταχεία παροχή του στις περιοχές της Ρωσίας και στο εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες: ttps://tass.ru/ekonomika/10388033

 Ο εμβολιασμός Sputnik-V ξεκίνησε στη Μόσχα
Ο μαζικός εμβολιασμός της Ρωσίας κατά του κορωνοϊού ξεκίνησε στη Μόσχα στις 5
Δεκεμβρίου. Κάτοικοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι πρώτοι που έλαβαν
το εμβόλιο που αναπτύχθηκε στη Ρωσία, που ονομάζεται Sputnik-V. Το εμβόλιο είναι ήδη
διαθέσιμο σε 70 κρατικές κλινικές σε ολόκληρη τη Μόσχα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1096231/2020-12-05/v-moskve-nachalas-vaktcinatciia-zhitelei-otkoronavirusa

Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση
Σύμφωνα με αναλυτές του Bloomberg η Ρωσία αναφέρεται ως μία από τις πιο υποσχόμενες
αγορές μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Η χώρα έχει έναν ισορροπημένο
προϋπολογισμό, μεγάλα αποθέματα, εξαιρετικά χαμηλό δημόσιο χρέος.
Το χρέος της ρωσικής κυβέρνησης ανέρχεται στο 14% του ΑΕΠ - το χαμηλότερο επίπεδο
μεταξύ όλων των χωρών στην κατάταξης. Χάρη στην σημαντική υποτίμηση του ρουβλίου κατά
το 2020 το ρωσικό νόμισμα έχει μεγάλες δυνατότητες ενίσχυσης το επόμενο έτος. Το
Bloomberg έχει συμπεριλάβει το ρούβλι στα τρία κορυφαία νομίσματα στον κόσμο που
ισχυροποιηθούν το 2021. Σχετικά υψηλός δείκτης απόδοσης μερισμάτων των ρωσικών
μετοχών παρατηρήθηκε στη χρηματιστηριακή αγορά, σε σύγκριση με τους δείκτες των
περισσότερων άλλων αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών κατά το 2020.
https://iz.ru/1102079/oksana-belkina/povod-dlia-optimizma-agentstvobloomberg-otcenilo-perspektivy-rossii
Περισσότερες

λεπτομέρειες

Επιδείνωση καταγράφεται στην οικονομική κατάσταση στη Ρωσία λόγω μείωσης των
εισοδημάτων, στις πιέσεις της αγοράς εργασίας (υψηλή ανεργία) και στο αυξανόμενο κόστος
των βασικών τιμών τροφίμων.
Ο ετήσιος πληθωρισμός το Νοέμβριο του 2020 υπερέβη τον στόχο της Κεντρικής Τράπεζας και
έφτασε το 4,42% μετά το 4% τον Οκτώβριο. Η υποτίμηση του ρουβλιού τροφοδοτεί την
αύξηση τιμών και επομένως τον ρυθμό πληθωρισμού.
Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Στρατηγικής Έρευνας (ΚΣΕ), ο αριθμός των ατόμων που
απασχολούνται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα μειωθεί κατά 1,1 εκατομμύρια
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το 2020. Η ΚΣΕ αναμένει μείωση 2,9 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας συνολικά, το 38% από τις
οποίες θα είναι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Εσωτερική αγορά
 X5 θα μηδενίσει ξανά περιθώριο κέρδους για προϊόντα από το βασικό καλάθι
Ο όμιλος X5 Retail Group, ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής της Ρωσίας (αλυσίδες καταστημάτων
Pyaterochka, Perekrestok και Karusel), έχει θέσει μηδενικό περιθώριο κέρδους για μια ομάδα
κοινωνικά σημαντικών αγαθών από τις 16 Δεκεμβρίου.
Επτά προϊόντα από το βασικό καλάθι καταναλωτών θα πωληθούν στην τιμή αγοράς από τους
προμηθευτές: ζυμαρικά, ψωμί, βρασμένο βόειο κρέας, μαύρο τσάι, πατάτες, δημητριακά και
εξαιρετικά παστεριωμένο γάλα. Τα έξοδα (όπως το ενοίκιο, έξοδα logistics, τα κοινόχρηστα,
μισθοί του προσωπικού) θα καλυφθούν από το X5, αναφέρει η εταιρεία. Στα ράφια των
καταστημάτων, τέτοια προϊόντα θα έχουν ειδική σήμανση.
Ο X5 ανακοίνωσε επίσης ότι συμμετέχει ενεργά στη συνεργασία με σχετικούς οργανισμούς και
προμηθευτές για τη σύναψη διακλαδικών συμφωνιών για τον περιορισμό των τιμών του
φυτικού ελαίου και της ζάχαρης.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/741495

 Η δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή σιτηρών στη Ρωσία το 2020
Η Ρωσία το 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Rosstat), συνέλεξε 132,9 εκατ. τόνους σιτηρών σε καθαρό βάρος.
Αυτό είναι 9,7% περισσότερο από ό, τι το 2019 (121,2 εκατ. τόνοι). Έτσι, συλλέχθηκε η δεύτερη
μεγαλύτερη συγκομιδή σιτηρών στην ιστορία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το ρεκόρ σημειώθηκε
το 2017 - 135,5 εκατ. τόνοι. Οι καλλιέργειες σιτηρών άνω των 100 εκατ. τόνων συλλέγονται στη
Ρωσία από το 2014.
Η Rosstat ανέφερε επίσης ότι η συγκομιδή ηλίανθου ανήλθε σε 13,3 εκατ. τόνους (13,7%
λιγότερο). Το ζαχαρότευτλο 32,4 εκατ. τόνους (40,5% λιγότερο), πατάτες - 19,7 εκατ. τόνους
(10,9% λιγότερο). Η συγκομιδή λαχανικών μειώθηκε κατά 2%, σε 13,8 εκατ. τόνους.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/742015

 Ουζμπεκιστάν και Κούβα έγιναν παρατηρητές στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση
Σε συνεδρίαση του Ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου, οι αρχηγοί των κρατών
μελών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ) αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη
Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν και στη Δημοκρατία της Κούβας καθεστώς κράτουςπαρατηρητή μετά την πρωτοβουλία των προέδρων αυτών των χωρών.
Το καθεστώς κράτους-παρατηρητή στην Ένωση προβλέπεται από τη Συνθήκη για την ΕΟΕ, και
δίνει το δικαίωμα στο κράτος να στέλνει τον εκπρόσωπό του στον τόπο της Ευρασιατικής
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να αλληλεπιδρά με την ΕΟΕ σε
τακτική βάση. Ο εκπρόσωπος, οι υπάλληλοι του γραφείου του και άλλοι εκπρόσωποι του
κράτους-παρατηρητή μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, σε συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Επιτροπής και των συμβουλευτικών οργάνων
στο πλαίσιο της ΕΟΕ. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα παρουσίας του αρχηγού κράτους και
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κυβέρνησης του κράτους-παρατηρητή, κατόπιν πρόσκλησης, σε συνεδριάσεις του Ανώτατου
Συμβουλίου και του Διακυβερνητικού Συμβουλίου της ΕΟΕ.
Ένα κράτος που λαμβάνει καθεστώς παρατηρητή υποχρεούται να απέχει από οποιεσδήποτε
ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών
της, τους στόχους της Συνθήκης για το ΕΟΕ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx

 Απαγόρευση στην εισαγωγή ντοματών και πιπεριών από διάφορες χώρες
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης (Rosselkhoznadzor)
απαγόρευσε την εισαγωγή ντομάτας και πιπεριών από διάφορες περιοχές της Αρμενίας, του
Ουζμπεκιστάν και της Τουρκίας, και επίσης περιόρισε την εισαγωγή ντομάτας και μήλων από
το Αζερμπαϊτζάν λόγο επικίνδυνου ιού που βρέθηκαν σε προϊόντα από αυτές τις χώρες. Αυτό
το μέτρο θα ενθαρρύνει τους Ρώσους παραγωγούς, οι οποίοι στο παρελθόν πρότειναν στο
Υπουργείο Γεωργίας να περιορίσουν προσωρινά την εισαγωγή τοματών στη Ρωσία ως μέτρο
στήριξης της βιομηχανίας στην κατάσταση πανδημίας COVID-19.
Περιορισμοί στην εισαγωγή ντοματών και πιπεριών από τις τουρκικές επαρχίες Αττάλειας και
Σμύρνης και της περιοχής Kashkadarya του Ουζμπεκιστάν θεσπίζονται από τις11 Δεκεμβρίου,
από το Αζερμπαϊτζάν από τις 10 Δεκεμβρίου, από την περιοχή Armavir της Αρμενίας - από τις
14 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την Ένωση Οπωροκηπευτικών, οι εισαγωγές τομάτας τον Ιανουάριο-Οκτώβριο
μειώθηκαν κατά 9,6%, σε 416 χιλ. τόνους ενώ η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε κατά 18,6%, σε
410 χιλ. τόνους, από έτος σε έτος.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4605243

 Νέοι κανόνες για τις ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών στην Ρωσική
Ομοσπονδία
Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε τους νέους κανόνες για τον εφοδιασμό ένσημων ταινίες
φορολογίας για την διάθεση των αλκοολούχων ποτών. Αρμοδιότητα έκδοσης των ένσημων
ταινίες (ειδικός φόρος κατανάλωσης) θα έχει Rosalkogolregulirovanie (Υπηρεσία Επίβλεψης
στην αγορά αλκοολούχων ποτών) η οποία μέχρι τώρα είχε αρμοδιότητα τις ένσημες ταινίες για
τα ρωσικά αλκοολούχα ποτά ενώ τα εισαγόμενα ήταν αρμοδιότητας των τελωνειακές αρχών.
Η τιμή των ένσημων ταινίες φορολογίας θα είναι 18900 ρούβλια ανά χιλιάδα.
Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2021 και ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://public.fsrar.ru/news_r/3542

Επίσης αναστέλλεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022 η εφαρμογή του τεχνικού κανονισμού για
την ασφάλεια αλκοολούχων ποτών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (TR EAES No
047/2018) που θα άρχιζε να ισχύει στις 9 Ιανουαρίου 2021
 Μετανάστευση στη Ρωσία: το χαμηλότερο επίπεδο στην δεκαετία
Η αύξηση της μετανάστευσης του πληθυσμού της Ρωσίας το 2020 μειώθηκε απότομα,
ανερχόμενη σε 81,7 χιλιάδες άτομα τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο.
Το 2020, η πανδημία COVID-19 και οι σχετικοί περιορισμοί είχαν άμεσο αντίκτυπο στις
μεταναστευτικές διαδικασίες στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, η αύξηση της μετανάστευσης του
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πληθυσμού κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν σε μέσο επίπεδο των τελευταίων χρόνων, αλλά 38%
χαμηλότερη από ό, τι το 2019. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2016-2019), ο αριθμός των
αλλοδαπών που διαμένουν προσωρινά στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του έτους κυμαινόταν από
9,2 έως 11,5 εκατ. άτομα. Στις αρχές του 2020 10,3 εκατ. αλλοδαποί έμεναν στη Ρωσία.
Ωστόσο, το κλείσιμο των ρωσικών συνόρων για είσοδο και έξοδο τον Μάρτιο του 2020 άλλαξε
ριζικά την κατάσταση. Ο δείκτης μειωνόταν κάθε μήνα (κυρίως λόγω της ριζικής μείωσης
εισόδου) και μέχρι τις αρχές του χειμώνα ο αριθμός των αλλοδαπών που διαμένουν στο
έδαφος της Ρωσίας αποδείχθηκε ο ελάχιστος αριθμός όλων των τελευταίων ετών. Από την 1η
Δεκεμβρίου, υπήρχαν 7,8 εκατομμύρια ξένοι πολίτες στη Ρωσία. Η μείωση επηρέασε όλες τις
κατηγορίες, ανεξάρτητα από τον σκοπό της διαμονής τους.
Την 1η Δεκεμβρίου, υπήρχαν 3,1 εκατ. μετανάστες εργασίας στη Ρωσία, 25% λιγότερο από ό, τι
την ίδια ημερομηνία ένα χρόνο νωρίτερα (4,1 εκατ.), και 21% λιγότερο από ό, τι την 1η
Δεκεμβρίου 2018. Πολλοί παραδοσιακοί τομείς της απασχόλησης των μεταναστών (υπηρεσίες,
εστίαση και φιλοξενία) έχουν μειώσει τη ζήτηση λόγω των οικονομικών δυσκολιών που
σχετίζονται με την καραντίνα την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι. Ταυτόχρονα, αυτό δεν αποκλείει
διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, ιδίως στον τομέα των κατασκευών, όπου
απαιτούνται εργαζόμενοι ορισμένων προσόντων, των οποίων η είσοδος στη Ρωσία δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω κλειστών συνόρων. Όπως και πριν, το 97% των μεταναστών εργασίας
προέρχονται από τις χώρες της ΚΑΚ, ενώ το 74% από τις τρεις χώρες της Κεντρικής Ασίας
(Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Κιργιζία). Το μερίδιο της Ουκρανίας και της Μολδαβίας
μειώνεται συνεχώς, προς το παρόν έχει γίνει λιγότερο από 5% του συνόλου.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2020_21-123_December_eng.pdf

 Σε τρία χρόνια οι κρατικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γη και ακίνητη περιουσία θα
γίνουν πλήρως ψηφιακές
Η Rosreestr (η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Εγγραφής) που ασχολείται με τη γη και την
ακίνητη περιουσία) υπέβαλε στην κυβέρνηση ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού
της Υπηρεσίας τα επόμενα τρία χρόνια. Το έγγραφο προβλέπει σχεδόν πλήρη ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενός «data mart». Αυτό θα συμβάλει στην επίλυση του
προβλήματος της έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων για τη γη και την ακίνητη περιουσία: θα
δημιουργηθούν ψηφιακά προφίλ τέτοιων αντικειμένων. Το πιο φιλόδοξο σχέδιο είναι η
δημιουργία μιας «γεωπλατφόρμας» που θα ενοποιεί δεδομένα σχετικά με την εδαφική δομή
της Ρωσίας και την τήρηση αρχείων για πληροφορίες γης και ακινήτων. Αλλά το αναμενόμενο
αποτέλεσμα του «data mart» είναι ευρύτερο - θα δημιουργηθούν ψηφιακά προφίλ κατόχων
ακινήτων και ψηφιακά διαβατήρια εδαφικών ζωνών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4604029

 Δανεισμός σε εταιρείες τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2020
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ρωσικές τράπεζες προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες και
συνεχίζουν να αυξάνουν τον όγκο δανεισμού. Η ανάπτυξη στον εταιρικό τομέα οφείλεται στην
κρατική υποστήριξη των επιχειρήσεων, την κανονιστική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της
Ρωσίας και πολύ χαμηλά επιτόκια. Το επίπεδο του ληξιπρόθεσμου χρέους παραμένει σταθερό,
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ωστόσο, καθώς τελειώνει η περίοδος της κανονιστικής χαλάρωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο μέλλον.
Το συνολικό χρέος των εταιρικών δανειστών προς τις ρωσικές τράπεζες από την 1η Νοεμβρίου
του τρέχοντος έτους έφτασε τα 45,1 τρις. ρούβλια. Η ανάπτυξη σε 10 μήνες του 2020 έφτασε
τα 6,1 τρις. ρούβλια, ή 15,7%. Έτσι, ο ρυθμός αύξησης του εταιρικού δανεισμού είναι
σημαντικά υψηλότερος από τον προηγούμενο χρόνο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το εταιρικό
χαρτοφυλάκιο δανείων των ρωσικών τραπεζών για την ίδια περίοδο αυξήθηκε μόνο κατά 0,80
τρις. ρούβλια (ή 2,1%) έως 38,8 τρις. ρούβλια.
Παρά τα μέτρα που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη
στήριξη του τομέα με τη μορφή ευνοϊκού δανεισμού σε επιχειρήσεις ευάλωτων βιομηχανιών,
πολλοί τομείς δραστηριότητας αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην προσέλκυση
τραπεζικών δανείων και αναγκάστηκαν να μειώσουν τον όγκο δανείων.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία είχε ως αποτέλεσμα μια
άτυπη αύξηση των εταιρικών τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Γενικά, το επίπεδο χρέους των
εγχώριων επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι αρκετά συνεπές με το επίπεδο των
αναπτυσσόμενων αγορών. Ωστόσο, στη Ρωσία, ένα σημαντικό μέρος του εταιρικού χρέους
εμπίπτει σε έναν μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών που εξυπηρετούνται από μεγάλες τράπεζες.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/kreditovanie-yuridicheskikh-lits-v-yanvareoktyabre-2020-g.html

 Το κράτος δεσμεύεται για δωρεάν πρόσβαση σε δεδομένα για επιχειρήσεις
Μέχρι το 2023, η Rosstat (Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας) σχεδιάζει να ξεκινήσει την
κεντρική αναλυτική πλατφόρμα «Πληθυσμός», αξίας 719 εκατ. ρουβλίων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η επιχείρηση θα μπορέσει να αποκτήσει δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένα
σημαντικά δεδομένα σχετικά με τους πολίτες μέσω αυτής της πλατφόρμας. Οι μεγάλες
εταιρείες (όπως η Yandex και η Sber) αναζητούν πράγματι πρόσβαση σε πληροφορίες που
συλλέγει η κυβέρνηση για τον πληθυσμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορισμένοι
εμπειρογνώμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι το χρονικό πλαίσιο ανάπτυξης της πλατφόρμας
είναι μάλλον μεγάλο, και οι εταιρείες αυτές έχουν ήδη συγκεντρώσει λεπτομερείς
πληροφορίες για τους πελάτες τους. Οι εταιρείες χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για
στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν ο τρόπος ζωής έχει
αλλάξει.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4603105

 Άλλες ειδήσεις
o Σε 30 δις Ευρώ εκτιμάται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία το
2020, αύξηση κατά 34% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με έρευνα της Infoline. Από
το ποσό αυτό τα 23 δις. Ευρώ αφορούσαν την εσωτερική αγορά.
o Κατά 25% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των ρωσικών νοικοκυριών μεταξύ
Σεπτεμβρίου 2019 και Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Romir.
Κατά 25% και 40% εκτιμάται η μείωση των πωλήσεων το 2020 στη Ρωσία για ρούχα,
υποδήματα και αξεσουάρ στη ρωσική αγορά σύμφωνα με την Fashion Consulting
Group .
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o Σε 270 εκ. Ευρώ εκτιμάται η αξία παραποιημένων προϊόντων πολυτελείας που
πωλούνται σε κοινωνικά δίκτυα στη Ρωσία σύμφωνα με την εταιρεία Brand Monitor,
αύξηση 28% για το διάστημα Ιουλίου 2019 και Ιουνίου 2020.
o Σε 5,5 δις. Ευρώ εκτιμάται ο τζίρος παιδικής μόδας στη Ρωσία το 2019, αυξημένος
κατά 0 1% σε σχέση με το 2018 σύμφωνα με το RBK.
o 260 ευρώ είναι ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός που δαπανά μια Ρωσίδα για τα
προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ της σύμφωνα με έρευνα του ηλεκτρονικού
καταστήματος Picodi.
o Αύξηση κατά 14% του πληθωρισμού στα είδη διατροφής και σε προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης καταγράφηκε μεταξύ του Οκτωβρίου 2019 και του Οκτωβρίου 2020 σε
έρευνα της εταιρείας Romir. Κύρια αιτία η διολίσθηση του Ρουβλίου (από 69 Ρ/Ευρώ
σε 90 Ρ/Ευρώ δεδομένου ότι μεγάλες ποσότητες αυτής της κατηγορίας προϊόντων
εισάγεται. Ειδικά στα είδη διατροφής η αύξηση εκτιμήθηκε σε 23%.
Εξωτερικός Τομέας
 Η Ρωσία αποφάσισε να τροποποιήσει τη Συμφωνία αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την
Ολλανδία.
Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών μετά τις διαπραγματεύσεις με τις Κάτω Χώρες προσέφερε
όρους παρόμοιους με εκείνους που είχαν προηγουμένως διαπραγματευτεί με την Κύπρο, τη
Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Πρόκειται για αύξηση του παρακρατούμενου φόρου στο 15%
όσον αφορά τα μερίσματα και τους τόκους.
Η υφιστάμενη συμφωνία με τις Κάτω Χώρες προβλέπει αρκετά ελκυστικούς φορολογικούς
όρους και επιτρέπει την απόσυρση κερδών από τη Ρωσία, καταβάλλοντας φόρο με συντελεστή
2-3%. Ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής στη Ρωσία είναι αρκετές φορές υψηλότερος (για
παράδειγμα, για νομικά πρόσωπα - 15% επί μερισμάτων και 20 % επί τόκων). Πολλές ρωσικές
εταιρείες (Yandex και VimpelCom) εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον φορολογικό ελιγμό για να
αποσύρουν τους τόκους και τα μερίσματα. Μόνο το 2017, ο όγκος αυτών των πληρωμών
ανήλθε σε 457 δισ. ρούβλια. Συνολικά, τα προηγούμενα τρία χρόνια, αποσύρθηκαν
περισσότερα από 1,2 τρις. ρούβλια.
Τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία και η Κύπρος συμφώνησαν να αυξήσουν το φορολογικό συντελεστή
στα επιτόκια και μερίσματα στο 15%. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2021.
Στη συνέχεια, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε παρόμοια αναθεώρηση συμφωνίας για την
αποφυγή διπλής φορολογίας με τη Μάλτα. Επίσης, οι ρωσικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι
μπορούν να αναθεωρήσουν τις ανάλογες φορολογικές συμφωνίες με την Ελβετία και το Χονγκ
Κόνγκ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/reviews/2020/12/04/05

 Η Ρωσία εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 29 δις Δολ. ΗΠΑ το 2020
Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020, η Ρωσία εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας
28,963 δις Δολ. ΗΠΑ, που είναι 18% περισσότερα από ό, τι την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους (24,507 δις Δολ. ΗΠΑ).
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Συγκεκριμένα, το σιτάρι αξίας 9,785 δις Δολ. ΗΠΑ έναντι 7,719 δις Δολ. ΗΠΑ ένα χρόνο
νωρίτερα (αύξηση 27%), λιπαρά και προϊόντα ελαίου – αξίας 4,637 δις Δολ. ΗΠΑ έναντι 3,888
δις Δολ. ΗΠΑ (αύξηση 19%), κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα - 1,134 δις Δολ. ΗΠΑ έναντι
835 εκατ. Δολ. ΗΠΑ (αύξηση 36%), προϊόντα βιομηχανίας τροφίμων και μεταποίησης - 4,128
δις. Δολ. ΗΠΑ έναντι 3,639 δις Δολ. ΗΠΑ (αύξηση 13%). Ταυτόχρονα, η αξία των εξαγωγών
ψαριών και θαλασσινών μειώθηκε κατά 3% σε 5,202 δις Δολ. ΗΠΑ από 5,356 δις Δολ. ΗΠΑ
πέρυσι.
Η Κίνα παραμένει πρώτη μεταξύ των χωρών-αγοραστών ρωσικών γεωργικών προϊόντων, οι
εισαγωγές της ανήλθαν σε 3,984 δις. Δολ. ΗΠΑ έναντι 3,176 δις Δολ. ΗΠΑ ένα χρόνο νωρίτερα
(αύξηση 25%). Εισαγωγές ψαριών και θαλασσινών στην κινεζική αγορά ανήλθαν σε 1,617 δις
Δολ. ΗΠΑ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΕ, όπου προϊόντα αξίας 3,276 δις Δολ. ΗΠΑ
εξήχθησαν έναντι 2,91 δις Δολ. ΗΠΑ ένα χρόνο νωρίτερα (αύξηση 13%). Μεταξύ των οποίων
ψάρια και θαλασσινά αξίας 1,118 δις Δολ. ΗΠΑ. Οι τρεις ηγετικές χώρες κλείνει η Τουρκία, με
τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων αξίας 3,085 δις Δολ. ΗΠΑ έναντι 2,468 δις Δολ. ΗΠΑ
πέρυσι (αύξηση 25%), με το σιτάρι να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις εισαγωγές στην
τουρκική αγορά - για 1,892 δις Δολ. ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/743596

 Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε μείωση του μεριδίου του δολαρίου στις ρωσικές
εξαγωγές το 2020.
Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη ρωσική οικονομία το μερίδιο του
δολαρίου ΗΠΑ στις ρωσικές εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε, ιδίως στο
εμπόριο με την Κίνα και την Ινδία.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, το μερίδιο του δολαρίου ΗΠΑ στις πληρωμές για την
εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε και ανήλθε στο 60,2% (σε σύγκριση με το 62% το
πρώτο εξάμηνο του 2019), ενώ το μερίδιό του στις πληρωμές για εισαγωγές μειώθηκε από
35,4 % σε 35,1%. Το μερίδιο του ρουβλιού στις πληρωμές για εξαγωγές παρέμεινε στο 14,4%,
δηλαδή στο επίπεδο της ίδιας περιόδου του 2019, αλλά το μερίδιό του στις πληρωμές για
εισαγωγές μειώθηκε από 30,9% σε 29%.
Σημειώνεται ότι το μερίδιο του δολαρίου/ΗΠΑ στις ρωσικές εξαγωγές μειώθηκε κυρίως λόγω
διμερών συμφωνιών της Ρωσίας με Ινδία και Κίνα για διεξαγωγή του διμερούς εμπορίου στα
εθνικά τους νομίσματα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/vsemirny-bank-zayavil-o-snizhenii-dolidollara-v-rossiyskom-eksporte-v-2020-g-doklad-1029897343

 Η Ρωσία θα καθορίσει δασμολογική ποσόστωση για την εξαγωγή σιτηρών
Από τις 15 Φεβρουαρίου έως την 1η Ιουλίου 2021, η Ρωσία θα καθορίσει δασμολογική
ποσόστωση για την εξαγωγή σιτηρών σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης. Το κυβερνητικό διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τις 23 Δεκεμβρίου 2020.
Η δασμολογική ποσόστωση θα διανεμηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας από την 1η
έως τις 9 Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ των συμμετεχόντων σε εξαγωγικές δραστηριότητες οι
οποίοι το 2020 εξήγαγαν καλλιέργειες σιτηρών εκτός του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας
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σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Η εισαγωγή της
ποσόστωσης θα πρέπει να σταθεροποιήσει το κόστος του αλευριού και του ψωμιού.
Αυτή η απόφαση ελήφθη ως μέρος του κυβερνητικού πακέτου μέτρων κατά της αύξησης των
τιμών των τροφίμων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 50 μεγαλύτεροι
προμηθευτές υπέγραψαν συμφωνίες για τη μείωση των τιμών για τη ζάχαρη και το ηλιέλαιο.
Προβλέπεται ότι το έγγραφο θα ισχύει έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Επίσης, το
Υπουργικό Συμβούλιο έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο ψηφίσματος που θα επιτρέπει τη ρύθμιση
των τιμών λιανικής όταν αυτές αλλάζουν κατά 10%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/12/23/0010

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Μείωση εξαγωγικού δασμού για το πετρέλαιο από 1η Ιανουαρίου 2021
Ο εξαγωγικός δασμός για το πετρέλαιο στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα ανέλθει σε
38,7 $ ανά τόνο. Τον Δεκέμβριο ήταν 42 $ ανά τόνο, επομένως, θα μειωθεί κατά 3,3 $.
Ο δασμός αυξανόταν για αρκετούς μήνες μετά την πτώση του Μαΐου στις χαμηλότερες αξίες 6,8 $ από 52 $ τον Απρίλιο. Τον Ιούνιο, αυξήθηκε στα 8,3 $, τον Ιούλιο στα 37,8 $, τον
Αύγουστο - στα 46,9 $, τον Σεπτέμβριο - στα 47,5 $. Από τον Οκτώβριο, άρχισε να μειώνεται
σταδιακά (45,4 $).
Ο δασμός για ελαφρά προϊόντα και έλαια τον Ιανουάριο θα μειωθεί σε 11,6 $ από 12,6 $ ανά
τόνο, στο σκούρα - σε 38,7 $ από 42 $.
Ο δασμός για την εξαγωγή βενζίνης εμπορίου θα μειωθεί επίσης στα 11,6 $ από 12,6 $ και σε
νάφθα - σε 21,2 $ από 23,1 $.
Οι δασμοί στα κλάσματα υγροποιημένου αερίου και καθαρού υγραερίου θα παραμείνουν
μηδενικοί. Ο δασμός οπτάνθρακα θα μειωθεί στα 2,5 $ από 2,7 $.
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με τον προτιμησιακό συντελεστή
δασμού για ορισμένα πεδία στην Ανατολική Σιβηρία, τα πεδία της Κασπίας και το πεδίο
Prirazlomnoye σε σχέση με τη νέα φόρμουλα υπολογισμού που υιοθετήθηκε ως μέρος του
φορολογικού ελιγμού στη βιομηχανία πετρελαίου, καθώς και σχετικά με τον συντελεστή για το
πετρέλαιο υψηλού ιξώδους σε σχέση με την έκδοση του νομοσχεδίου στην Κρατική Δούμα,
σχετικά με αυτές τις τιμές.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/741422

 Η Rosneft ανακάλυψε μοναδικό πεδίο φυσικού αερίου
Η Επιτροπή Κρατικών Αποθεμάτων επιβεβαίωσε την ανακάλυψη από τη Rosneft ενός νέου
πεδίου φυσικού αερίου της Αρκτικής στη Θάλασσα Kara και συνέστησε να προχωρήσει η
κρατική εγγραφή αποθεμάτων φυσικού αερίου 800 δις. κυβικών μέτρων.
Η Rosneft τονίζει ότι τα αποτελέσματα της γεώτρησης στη Θάλασσα Kara έδειξαν υψηλό
δυναμικό πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανακάλυψη μιας
νέας υπεράκτιας περιοχής πετρελαίου Kara". Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον όγκο των
πόρων, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από άλλα κοιτάσματα όπως στον Κόλπο του Μεξικού,
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στην υφαλοκρηπίδα της Βραζιλίας, του Καναδά, στην Αλάσκα αλλά και αυτά της Μέσης
Ανατολής.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.rosneft.ru/press/news/item/204303/

 Τοποθέτηση αγωγού μήκους 2,6 χλμ. στη γερμανική αποκλειστική οικονομική ζώνη
Το πλοίο τοποθέτησης σωλήνων "Fortuna" ολοκλήρωσε κατασκευαστικές εργασίες του
αγωγού "Nord Stream 2" στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γερμανίας και εγκατέλειψε
την περιοχή.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.interfax.ru/world/743360

 Η Μολδαβία έχει παρατείνει τη σύμβαση προμήθειας και διαμετακόμισης φυσικού αερίου
από τη Ρωσία
Σύμφωνα με την υπηρεσία δημοσίων σχέσεων της Moldovagaz JSC οι υφιστάμενες συμβάσεις
για τη διαμετακόμιση και προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από την
Gazprom PJSC έχουν παραταθεί για ένα έτος.
Αυτό το καλοκαίρι, η Moldovagaz ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Gazprom για τη σύναψη
τριετούς συμβολαίου για την προμήθεια φυσικού αερίου, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν
έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τώρα η Μολδαβία αγοράζει το "μπλε καύσιμο" από την "Gazprom"
βάσει συμφωνίας που υπογράφηκε το 2008, οι τιμές του φυσικού αερίου διαμορφώνονται
ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/12/31/0010

 Προμήθειες αργού και φ.α. Λευκορωσίας
Η Λευκορωσία ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλους του έτους θα υπογραφούν συμβάσεις
προμήθειας αργού πετρελαίου με διαφορετικούς Ρώσους προμηθευτές για το επόμενο έτος.
Η ποσότητα αναμένεται να είναι η ίδια με αυτή του 2020 (18 εκ. τόνοι) Όσον αφορά το φ.α.
Ρωσία και Λευκορωσία υπέγραψαν στις 24.12 τ.ε. στην Αγία Πετρούπολη συμφωνία, με την
οποία καθορίστηκε η διαδικασία για τον καθορισμό των τιμών του φυσικού αερίου, που
εξάγεται από την Gasprom στη Λευκορωσία.
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-prosopikondedomenon).
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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