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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 86,20 Ρούβλια (30.06.2021) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.06.2021 – 30.06.2021: 

 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ratestats.com/euro/2021/06/  

 
 
Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία 
 

Μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, καταγράφηκαν 5.538.142 κρούσματα στη Ρωσία (αύξηση 13% από 

τις 11 Μαΐου). Η μέση ημερήσια αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων ανήλθε σε 75% τον Ιούνιο 

σε σύγκριση με τον Μάιο. Το ποσοστό αναπαραγωγής Rt είναι 1,05 (κατά μέσο όρο για την υπό 

εξέταση περίοδο - 1,08, η μέγιστη τιμή 1,35 στα μέσα Ιουνίου), η οποία γενικά υποδεικνύει μια 

σημαντική επιτάχυνση της εξάπλωσης του ιού. 

H σταθερή μείωση του ποσοστού των νοσούντων το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου έως το 1ο 

δεκαήμερο του Ιουνίου, δεν συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα. Σημαντική αύξηση του αριθμού 

των κρουσμάτων στο σύνολο της χώρας και ειδικότερα στη Μόσχα συνδέεται με την εξάπλωση 

του ινδικού στελέχους "Δέλτα" και του βρετανικού "Αλφα", το ανεπαρκές επίπεδο επίτευξης 

συλλογικής ανοσίας, την αύξηση των μετακινήσεων των πολιτών εντός της χώρας και την μείωση 

της συμμόρφωσης με τα επιδημιολογικά μέτρα με την χαλάρωση των περιορισμών. Σύμφωνα με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα τέλη Ιουνίου, παρατηρείται αύξηση αριθμού κρουσμάτων σχεδόν σε 

όλες τις περιοχές της Ρωσίας.  

Τον Ιούνιο, το ποσοστό εμβολιασμού στη Ρωσία επιταχύνθηκε σημαντικά, ωστόσο παραμένει 

κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Λαμβάνονται μέτρα για την επιτάχυνση του ρυθμού 

εμβολιασμού από 01.07, και συγκεκριμένα, κατέστη υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για ορισμένες 

κατηγορίες πολιτών σε 26 ρωσικές περιοχές, στη Μόσχα ξεκίνησαν προγράμματα για τον 

εμβολιασμό των μεταναστών εργασίας και την επανάληψη του εμβολιασμού του πληθυσμού. 
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Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες το ποσοστό εμβολιασθέντων  με την πρώτη 

δόση έχει αυξηθεί, παρατηρείται έλλειψη εμβολίων σε ορισμένες περιοχές, και σε κάποιες άλλες 

καταγράφεται διακοπή του προγράμματος εμβολιασμού (Khabarovsk Territory, Udmurtia). 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, 2,5 εκατ. άνθρωποι έχουν αναρρώσει στη Ρωσία τους 

τελευταίους έξι μήνες και 17,4 εκατ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις τους 

τελευταίους έξι μήνες, εκ των οποίων περίπου το 90% έχουν αποκτήσει αντισώματα. Έτσι, 

τουλάχιστον 18,19 εκατ. άνθρωποι στα τέλη Ιουνίου έχουν ανοσία στον COVID-19, ήτοι 12,4% 

του συνολικού πληθυσμού. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-

koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-period-11-maya-1-iyulya-2021-goda.html  
 
 

Συνοπτική οικονομική ενημέρωση 

 

Η οικονομία της Ρωσίας είναι από τις πρώτες παγκοσμίως που ανήλθαν εκ νέου στα προ 

πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με την Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Η 

κατανάλωση παρουσιάζει ανοδικές τάσεις πάλι τον Μάιο του 2021 τόσο στον τομέα των λιανικών 

αγορών όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι πιθανό να επιστρέψει 

στο προ-πανδημικό επίπεδο σύντομα. Εκτός από τις υψηλές προσδοκίες για τον πληθωρισμό και 

τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, οι περιορισμοί στα ταξίδια στο εξωτερικό και η ραγδαία αύξηση 

του λιανικού δανεισμού ωθούν επίσης προς την αύξηση της κατανάλωσης. 

Η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας είναι ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει τις προσδοκίες των 

καταναλωτών. 

Η ζήτηση για απασχόληση έχει ήδη ξεπεράσει το «σοκ του κορωνοϊού» και επέστρεψε στα 

επίπεδα που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020. Επί του παρόντος, ο αριθμός των 

προσφορών εργασίας έχει υπερβεί τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων. 

Ωστόσο, ένα τρίτο κύμα λοιμώξεων θα μπορούσε να διαταράξει την ανάκαμψη. Η Μόσχα ανέφερε 

τον υψηλότερο αριθμό νέων μολύνσεων κορωνοϊού στις 19 Ιουνίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές 

της πόλης προειδοποίησαν ότι «νέες, επιθετικές μεταλλάξεις» του ιού εξαπλώνονται με 

ανησυχητικό ρυθμό. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/june-23,-2021/article/latest-market-insight_19/  

 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Ρωσική βιομηχανία τον Ιούνιο 2021 

Τον Ιούνιο 2021 η ρωσική βιομηχανία σημείωσε αύξηση παραγωγής και ζήτησης για τα προϊόντα 

της, και βελτιώθηκε αισθητά η πρόβλεψη των πωλήσεων στο καλύτερο καταγεγραμμένο επίπεδο 

των τελευταίων 13 ετών. 

Οι πληθωριστικές προσδοκίες της ρωσικής βιομηχανίας μειώθηκαν κατά 4 μονάδες και φαίνεται 

να ακολουθούν πτωτική πορεία. Τον Μάιο του 2021, μόνο το 42% των επιχειρήσεων 

ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις τιμές.  

Πάντως δεν κατέστη δυνατή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η έλλειψη ειδικευμένου 

προσωπικού αναφέρεται ως το κυριότερο πρόβλημα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/rossiyskaya-promyshlennost-v-iyune-2021-goda.html  

 

https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-period-11-maya-1-iyulya-2021-goda.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniem-pandemii-koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-period-11-maya-1-iyulya-2021-goda.html
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/june-23,-2021/article/latest-market-insight_19/
https://www.iep.ru/ru/monitoring/rossiyskaya-promyshlennost-v-iyune-2021-goda.html
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 Ο εμβολιασμός για αλλοδαπούς στη Ρωσία θα κοστίσει 1500-2500 $ ΗΠΑ 

Το κόστος ενός ταξιδιωτικού πακέτου για αλλοδαπούς που επιθυμούν να εμβολιαστούν με το 

ρωσικό εμβόλιο κατά του COVID-19 θα είναι 1.500-2.500 $ ΗΠΑ, χωρίς τα αεροπορικά 

εισιτήρια. Εκτιμάται ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει: 21 ημέρες διαμονής, μεταφορά από το 

ξενοδοχείο στον τόπο εμβολιασμού και επιστροφή, καθώς και την ίδια τη διαδικασία. 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημιουργήσει ιδιαίτερα πακέτα προσφορών για κατοίκους των χωρών 

της ΚΑΚ. 

Στις 4 Ιουνίου 2020, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέθεσε στην κυβέρνηση την διοργάνωση εμβολιασμού 

ξένων έναντι αμοιβής στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι η ζήτηση για ρωσικά εμβόλια στο εξωτερικό 

είναι μεγάλη, και οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έρθουν στη Ρωσία και να 

εμβολιαστούν. 

Εν τω μεταξύ, στις Περιφέρειες, τα διαθέσιμα εμβόλια δεν επαρκούν. Σύμφωνα με 

δημοσιογραφικές πληροφορίες, στην περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ υπάρχουν περίπου 30 χιλιάδες 

άτομα σε λίστα αναμονής για εμβολιασμό καθώς σημειώνεται έλλειψη εμβολίων  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/politics/2021/06/07/0014   
 

 H Τράπεζα της Ρωσίας σκληραίνει την νομισματική πολιτική λόγω πληθωρισμού 

Στις 11 Ιουνίου η Τράπεζα της Ρωσίας/ΤτΡ αποφάσισε την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 

0,5 εκατοστιαίες μονάδες έως 5,5% ετησίως. Πρόκειται για την τρίτη αύξηση του βασικού 

επιτοκίου φέτος μετά την αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Μάρτιο έως και 4,5% 

ετησίως και τον Απρίλιο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες έως 5% ετησίως. Αυτή η απόφαση 

σχετίζεται με την άνοδο του πληθωρισμού, o οποίος αυξήθηκε από 4,9% το Δεκέμβριο του 2020 

σε 6% το Μάιο του 2021 (έναντι  3% τον Μάιο 2020 και 5,1% το Μάιο 2019), υπερβαίνοντας τον 

στόχο της ΤτΡ κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες.  Η επιτάχυνση του πληθωρισμού παρατηρείται στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου και προκαλείται από την ταχεία ανάκαμψη της συνολικής 

ζήτησης λόγω της χαλάρωσης των μέτρων καραντίνας και της συνέχισης της χαλαρής 

νομισματικής πολιτικής στις ισχυρότερες οικονομίες, ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα με την 

συνολική προσφορά.  

Ο σταθερός χαρακτήρας των πληθωριστικών πιέσεων καταδεικνύεται επίσης από τη δυναμική του 

βασικού πληθωρισμού (εξαιρουμένων δηλαδή των τιμών που σχετίζονται με εποχιακούς και 

διοικητικούς παράγοντες), ο οποίος κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2021, 

αυξανόταν συνεχώς από 4,6 σε 6,04% ( έναντι 2,85% τον Μάιο 2020 και 4,7% τον Μάιο 2019).  

Τον Μάιο 2021, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,74%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον 

Μάιο ήταν 0,96% (έναντι 0,2% τον Μάιο 2020 και 0,4% τον Μάιο 2019). Η μεγαλύτερη αιτία 

επιτάχυνσης του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο των τιμών των φρούτων και λαχανικών 

(2,94% τον Μάιο 2021 έναντι -0,37% τον Μάιο 2020 και 2,0% τον Μάιο 2019). Σημειώνεται ότι 

οι τιμές για τη ζάχαρη και το ηλιέλαιο παραμένουν σε σταθερό επίπεδο μετά από σημαντική 

αύξηση πριν από τη λήψη της απόφασης για πάγωμα των τιμών για αυτά τα προϊόντα. 

Η άνοδος των τιμών των υπολοίπων προϊόντων (πλην διατροφής) τον Μάιο έφτασε το 0,74% 

(έναντι 0,25% τον Μάιο 2020 και 0,2% τον Μάιο 2019). Με την ταχεία ανάκαμψη της ζήτησης, 

οι τιμές των δομικών υλικών αυξήθηκαν περισσότερο τον Μάιο (4,99% έναντι 0,5% τον Μάιο  

2020 και 0,3% τον Μάιο 2019). Οι τιμές των επιβατικών αυτοκινήτων τον Μάιο 2021 αυξήθηκαν 

κατά 2,2% (έναντι 1,2% τον Μάιο 2020). 

Οι τιμές υπηρεσιών τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,44% (έναντι 0,46% τον Μάιο 2020 και 0,4% τον 

Μάιο 2019). Ταυτόχρονα, οι τιμές για τα ξενοδοχεία (6,66%) και τα θεραπευτήρια και τις 

https://www.tks.ru/politics/2021/06/07/0014
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υπηρεσίες υγείας (2,37%) αυξήθηκαν αρκετά γρήγορα, λόγω εποχιακής ζήτησης και των 

περιορισμών στα ταξίδια στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΡ, η ρωσική οικονομία θα επιστρέψει πλήρως στα επίπεδα προ 

πανδημίας στο τέλος του  β΄ τρίμηνο 2021.  
https://cbr.ru/press/pr/?file=11062021_133000Key.htm, https://www.iep.ru/ru/monitoring/bank-rossii-uzhestochaet-

denezhno-kreditnuyu-politiku-iz-za-uskoreniya-inflyatsii.html   

 

 Από-δολλαριοποίηση περιουσιακών στοιχείων Ταμείου Εθνικού Πλούτου 
Στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Οικονομικού Forum Αγίας Πετρούπολης  SPIEF, ο Ρ/Υπουργός 

Οικονομικών κ. Siluanov ανακοίνωσε την απόφαση για μείωση τoυ ενεργητικού σε $ ΗΠΑ του 

Ταμείου Εθνικού Πλούτου , ακολουθώντας παρόμοια προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας. Η τρέχουσα δομή του ενεργητικού του εν λόγω Ταμείου περιλαμβάνει περιουσιακά 

στοιχεία σε $ ΗΠΑ κατά 35%, τα οποία θα αναμένεται να αντικατασταθούν με ενίσχυση 

αντιστοίχων σε € και των αποθεμάτων σε χρυσό. Παράλληλα, αποφασίστηκε μείωση του μεριδίου 

της αγγλικής λίρας.  

Συνεπώς, στην νέα δομή του Ταμείου τα περιουσιακά του στοιχεία σε € θα καλύπτουν 40%, σε 

χρυσό 20% και σε γιεν και λίρες Αγγλίας  από 5% αντίστοιχα. Η μετάβαση αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα ενός μηνός.    

Κατά τον  κ. Siluanov, οι τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και οι συνεχείς απειλές περαιτέρω 

κυρώσεων εναντίον ρωσικών επιχειρήσεων μπορούν να αιτιολογήσουν την κίνηση αυτή της 

ρωσικής κυβέρνησης, η οποία επιθυμεί την προστασία των συναλλαγματικών αποθεμάτων της 

χώρας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4839832  
 

 Ετήσια διαδικτυακή συνέντευξη Προέδρου Πούτιν. Θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. 

Από τις απαντήσεις του Προέδρου Πούτιν σε ερωτήσεις του κοινού  στην ετήσια διαδραστική 

συνέντευξη/ομιλία, συγκρατούνται τα ακόλουθα σημεία οικονομικού ενδιαφέροντος: 

• Η παρούσα άνοδος των τιμών των τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, 

παρουσιάζεται και στη Ρωσία και είναι αποτέλεσμα σειράς παραγόντων (πανδημία, μείωση 

παραγωγής, μείωση θέσεων απασχόλησης κ.α.). Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών στη Ρωσία 

παρατηρήθηκε το 2020 στη ζάχαρη (κατά 41%)  και ακολούθησε το ηλιέλαιο. Η κυβέρνηση 

προχώρησε στην λήψη σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος (συμφωνία 

παραγωγών και λιανεμπορίου, επιδότηση τιμής πρώτων υλών στους παραγωγούς τελικών 

προϊόντων, αύξηση τελών στις εξαγωγές κ.α.). Επίσης, αυξάνεται πλέον σημαντικά η εγχώρια 

παραγωγή και δίδεται προτεραιότητα στην ικανοποίηση της εσωτερικής ζήτησης έναντι των 

εξαγωγών. Η στήριξη της γεωργίας, ο εκσυγχρονισμός της και η στήριξη των πληθυσμών της 

υπαίθρου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. 

• Πέραν των τιμών των τροφίμων, η γενικότερη άνοδος του πληθωρισμού είναι σημαντική, 

σχεδόν 6%. Για την αντιμετώπισή του η Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε στην αύξηση του 

βασικού επιτοκίου και αναμένεται, τουλάχιστον για το 2021, η πτώση του πληθωρισμού στο 5%. 

Για την αύξηση των τιμών των δομικών υλικών, σημαντικό ρόλο παίζει και η αύξηση των διεθνών 

τιμών, ειδικά στα μέταλλα. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια για την σταθεροποίηση 

των τιμών στις οικοδομές. 

• Οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία 

και έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα για την στήριξή τους, μεταξύ αυτών παροχή δανείων με μηδενικό 

https://cbr.ru/press/pr/?file=11062021_133000Key.htm
https://www.iep.ru/ru/monitoring/bank-rossii-uzhestochaet-denezhno-kreditnuyu-politiku-iz-za-uskoreniya-inflyatsii.html
https://www.iep.ru/ru/monitoring/bank-rossii-uzhestochaet-denezhno-kreditnuyu-politiku-iz-za-uskoreniya-inflyatsii.html
https://www.kommersant.ru/doc/4839832


 
5 

 

επιτόκιο ή με χαμηλότοκο (2%) και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής υπό προϋποθέσεις, μείωση 

φόρων και μείωση ασφαλιστικών εισφορών.  

• Η ηλεκτρονική απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε μέσο. 

• Κατά την διάρκεια της πανδημίας, η ανεργία ανήλθε σε περίπου 6% και καταβάλλονται 

προσπάθειες να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα 4,6-4,7%. 

• Η ρωσική οικονομία έχει προσαρμοσθεί πολύ ικανοποιητικά στις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν με την εφαρμογή κυρώσεων από την Δύση και η πολιτική υποκατάστασης 

εισαγωγών συμβάλλει στην ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής. 

Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και το σύστημα πληρωμών Mir και ενισχύεται σημαντικά το εγχώριο 

τραπεζικό σύστημα. 

• Στον τομέα της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων καταβάλλονται σημαντικές 

προσπάθειες για την ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων και πραγματοποιούνται οι πρώτες 

επενδύσεις για διαφοροποιημένη αποκομιδή και για την επεξεργασία. Απαιτείται η δημιουργία 

σημαντικών υποδομών στον τομέα και ορθή διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων. Οι δε μονάδες καύσης, παρά την σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

δημιουργούν, δεν μπορούν να αποφευχθούν για την επεξεργασία ορισμένων τύπων 

απορριμμάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τους κατασκευαστές για 

μείωση των συσκευασιών, ενώ η επιβολή τέλους ανακύκλωσης δείχνει να κινείται προς την σωστή 

κατεύθυνση.   

• Οι επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές της χώρας είναι περιορισμένες, ενώ οι πληρωμές 

στο εξωτερικό για τουριστικές υπηρεσίες το 2019 ανήλθαν σε 36 δις $ ΗΠΑ. Καταβάλλονται 

σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού και ο  αρμόδιος κρατικός 

Οργανισμός προωθεί επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό με παροχή χαμηλότοκων δανείων. Παρά 

ταύτα, διαπιστώνεται ότι οι τιμές στον εσωτερικό τουρισμό παραμένουν υψηλές, με αποτέλεσμα 

οι ενδιαφερόμενοι να στρέφονται προς φθηνότερες αγορές του Νότου και δη της Τουρκίας. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, οι προϋποθέσεις για την είσοδο των Ρώσων τουριστών στους δημοφιλείς 

τουριστικούς προορισμούς υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές αναλόγως εξελίξεων στις 

υγειονομικές συνθήκες. Ως παράδειγμα, επελέγη η περίπτωση της Ελλάδας, για την είσοδο στην 

οποία έως πρόσφατα απαιτείτο για τους Ρώσους τουρίστες είτε αρνητικό PRR τεστ είτε 

πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ τώρα είναι εκ νέου απαραίτητα και τα δύο. Και υπάρχει 

πιθανότητα να υπάρχουν νέες ή διαφορετικές απαιτήσεις στο μέλλον επιβαλλόμενες από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, αυξάνονται οι εγχώριες τουριστικές ροές 

και συνεπώς παρατηρείται αύξηση των τιμών στο Κρασνοντάρ και την Κριμαία από την 

υπερβάλλουσα ζήτηση. Με την αύξηση της τουριστικής υποδομής και της προσφοράς θα 

αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα των τιμών. 

• Για την κατάσταση του οδικού δικτύου στη χώρα, το οποίο αποτελείται από 60.000 χλμ. 

ομοσπονδιακών οδών ταχείας κυκλοφορίας, άνω των 500.000 χλμ. περιφερειακών οδών και περί 

το 1 εκ. χλμ. τοπικών οδών καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την συντήρηση και επέκτασή 

τους. Προτεραιότητα δίδεται στις περιφερειακές οδούς ταχείας κυκλοφορίας που αποτελούν τον 

κύριο κορμό μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων και εκ των οποίων περί το 85% έχει 

συντηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο. Έως το 2024 αναμένεται το ίδιο και για το 50% των 

περιφερειακών οδών και 80-85% των τοπικών οδών. 

• Μεταξύ άλλων περί παροχών λόγω πανδημίας, η ανακοίνωση της παροχής στεγαστικών 

δανείων με προνομιακούς όρους πιθανόν να συνέβαλε στην αύξηση της τιμής της κατοικίας αλλά, 
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παράλληλα, είναι σαφές το όφελος για τα ρωσικά νοικοκυριά (περί το μισό εκ. δικαιούχοι) εξ ου 

και η απόφαση χρονικής επέκτασης της παροχής αν και με υψηλότερο επιτόκιο. 

 

 

Εξωτερικός Τομέας 

 

 Ελεύθερες συναλλαγές ΕΟΕ- Σερβίας  

Η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EΟΕ) και της Σερβίας 

θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 10 Ιουλίου, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου ΕΟΕ Αντρέι 

Σλέπνεφ στη RIA Novosti στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF-

2021). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20210604/eaes-1735584900.html  

 

 Η Ρωσία στους 3 πρώτους εξαγωγείς λιναρόσπορου παγκοσμίως 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και τα ωμέγα-3 λιπαρά οδηγεί 

στην αύξηση της ζήτησης για λιναρόσπορο στην Κίνα. Λιγότερο από το ήμισυ του όγκου 

λιναρόσπορου στην Κίνα προέρχεται από εγχώρια παραγωγή, το υπόλοιπο εισάγεται από το 

εξωτερικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2020, η Κίνα εισήγαγε 373 χιλ. τόνους σπόρων 

λιναριού αξίας 171 εκατ. $ ΗΠΑ. Αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα, οι εισαγωγές σπόρων λιναριού 

της Κίνας θα αυξηθούν και το 2024 θα ανέλθουν σε περίπου 500 χιλ. τόνους. 

Η Ρωσία ξεκίνησε τις εξαγωγές σπόρων λιναριού στην Κίνα το 2016 και από το 2020 είναι ένας 

από τους κορυφαίους μεταξύ των προμηθευτών της με μερίδιο 27% σε ποσότητα και 25% σε αξία. 

Η Ρωσία είναι ένας από τους τρείς κορυφαίων εξαγωγείς λιναριού στον κόσμο, ανταγωνιζόμενη 

τον Καναδά και το Καζακστάν. Όμως, η κοντινή απόσταση της κινεζικής αγοράς δίνει 

πλεονεκτήματα στις ρωσικές εταιρείες όσον αφορά τις μεταφορές, κυρίως για εξαγωγείς από την 

Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Σιβηρίας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/06/23/0004  

 

 Επιδοτήσεις σε εξαγωγείς προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε το πλαίσιο για την παροχή επιδοτήσεων σε εξαγωγείς προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος των δαπανών των εταιρειών για 

έρευνα και καινοτομία σε νέα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά στις ξένες 

αγορές και θα πληρούν ξένα πρότυπα. Το προβλεπόμενο κονδύλι στον ρωσικό προϋπολογισμό 

ανέρχεται σε 11,9 δις ρούβλια  (περί τα 138 εκ. €). Το ποσό κατανέμεται σε 660 εκ. ρούβλια για 

το 2021, 5,53 δις ρούβλια το 2022 και 5,68 δις το 2023. 

Συγκεκριμένα, το σχετικό διάταγμα (931/18.6.2021) προβλέπει ότι οι δαπάνες για έρευνα και 

τεχνολογία θα μπορούν να καλύπτονται έως και κατά 70%. Στις δαπάνες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται μισθοί, αγορά εξοπλισμού και υλικών, ενοικίαση χώρων και υποδομών, 

παραγωγή δειγμάτων. 

Επίσης, προβλέπεται η κάλυψη έως 30% των δαπανών πιστοποίησης και βελτίωσης 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να μπορεί να πιστοποιηθεί σε αγορά του εξωτερικού.  

Το ανώτατο ποσό επιδότησης ανά προϊόν προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικό  ανέρχεται σε 

900 εκ. ρούβλια και για την πιστοποίησή του σε 200 εκ. ρούβλια. 

Σύμφωνα με το κρατικό Κέντρο Ρωσικών Εξαγωγών (Russian Export Center), το οποίο θα 

διανέμει τις εν λόγω επιδοτήσεις, η κίνηση αυτή αναμένεται να αναθερμάνει τις δαπάνες των 

https://ria.ru/20210604/eaes-1735584900.html
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/06/23/0004
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επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία, οι οποίες λόγω πανδημίας φαίνεται να περιορίστηκαν 

σημαντικά.  

Βάσει εκτιμήσεων ρωσικού ινστιτούτου οικονομικής έρευνας , οι δαπάνες για έρευνα και 

ανάπτυξη στην Ρωσία το 2019 ανήλθαν σε 1,13 τρις ρούβλια, ήτοι 1,03% του ΑΕΠ.  

Κύριος χρηματοδότης έρευνας και ανάπτυξης στη Ρωσία παραμένει ο κρατικός τομέας (66,3% 

έναντι 70,3% το 2010), το δε μερίδιο του ιδιωτικού τομέα ακολουθεί ανοδική πορεία (το 2019 οι 

δαπάνες των εταιρειών για Ε&Α καλύπτουν 30,2% των συνολικών εξόδων τους έναντι 25,5% το 

2010). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/vysokotekhnologichnye-proekty-

poluchat-gospodderzhku-na-issledovaniya-i-konstruktorskie-razrabotki-p/  
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 2012 

Σύμφωνα με το Υπουργείου Ενέργειας ο όγκος των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία 

έφτασε φέτος σε επίπεδο ρεκόρ από το 2012. 

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών 

σε τιμές ρεκόρ κατά την τελευταία δεκαετία προς τα κράτη της Βαλτικής.  

Οι μεγάλοι και κρύοι χειμώνες και τα ασυνήθιστα ζεστά καλοκαίρια είναι ο κύριος λόγος για τις 

υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με ειδικούς, η Ρωσία 

μπορεί να κερδίσει περισσότερα από 1 δις $ ΗΠΑ από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Υπουργείου, συνολικά, τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2021, 

εξήχθησαν 10,2 δις kWh έναντι  5,2 δις kWh την ίδια περίοδο 2020 και 9,3 δις kWh το 2019. 

Επίσης η Ρωσία είναι η δεύτερη στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με τη φθηνότερη 

ηλεκτρική ενέργεια για τους ιδιώτες. Έτσι, το μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι 

3,6 ρούβλια ανά kWh. Ακόμη φθηνότερο είναι το Καζακστάν με 2,3 ρούβλια ανά kWh και στην 

τρίτη θέση βρίσκεται η Ουκρανία, όπου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 4,5 ρούβλια ανά 

kWh. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1185792/valerii-voronov/mnogo-toku-eksport-elektroenergii-iz-rf-stal-

rekordnym-s-2012-goda 

 
 Οι συναλλαγές Ρωσίας - Κίνας σε πέντε μήνες αυξήθηκαν κατά 23,6%  

Οι συναλλαγές Ρωσίας-Κίνας το 5μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 23,6% σε ετήσια βάση, σε 50,65 

δις $ HΠA. 

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές ρωσικών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,4%, στα 27,73 

δις $ HΠA. Μέχρι το τέλος Μαΐου, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,3% και ανήλθαν σε περίπου 

22,92 δις $ HΠA. Σημειώνεται, πάντως, ότι στο τέλος 2020, το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας 

μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,9% και ανήλθε σε 107,76 δις $ HΠA.  

Ταυτόχρονα, το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 

του τρέχοντος έτους σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 52,3% και ανήλθε σε 279,64 δις $ HΠA. Οι 

εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 49,8%, σε 206,05 δις $ HΠA. Οι εισαγωγές 

αμερικανικών προϊόντων στη Κίνα αυξήθηκαν κατά 59, 8%, σε 73,59 δις $ HΠA. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4848128   
 

https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/vysokotekhnologichnye-proekty-poluchat-gospodderzhku-na-issledovaniya-i-konstruktorskie-razrabotki-p/
https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/vysokotekhnologichnye-proekty-poluchat-gospodderzhku-na-issledovaniya-i-konstruktorskie-razrabotki-p/
https://iz.ru/1185792/valerii-voronov/mnogo-toku-eksport-elektroenergii-iz-rf-stal-rekordnym-s-2012-goda
https://iz.ru/1185792/valerii-voronov/mnogo-toku-eksport-elektroenergii-iz-rf-stal-rekordnym-s-2012-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4848128
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 Η Ρωσία για πρώτη φορά έγινε η κορυφαία αγορά τουρισμού για τις Σεϋχέλλες 

Από τον Απρίλιο, όταν ξεκίνησαν απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία προς τις Σεϋχέλλες, οι Ρώσοι 

παραμένουν οι πρώτοι όσον αφορά τον αριθμό των τουριστών. Τον Απρίλιο το μερίδιο τους 

ανερχόταν σε 26% (3.726 τουρίστες) του συνολικού αριθμού των διεθνών αφίξεων στο νησί και 

τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου έγινε ακόμη υψηλότερο, καθώς οι Ρώσοι τουρίστες  

φτάνουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των ξένων τουριστών. 

Παρά ταύτα, η ρωσική τουριστική ροή προς τις Σεϋχέλλες είναι ακόμα πολύ χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη προς τις Μαλδίβες. Σημειώνεται ότι οι μέσες τιμές στις Μαλδίβες και τις Σεϋχέλλες 

είναι παρόμοιες, κυμαίνονται δε από 4.800 έως 6.800 USD για δύο για ένα ταξίδι 10 ημερών. 

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, τα πακέτα για τις Σεϋχέλλες πωλούνται 

κλείνονται συνήθως 1-2 μήνες νωρίτερα, αλλά και το μερίδιο των κρατήσεων της τελευταίας 

στιγμής είναι σημαντικό. Υπάρχουν δε και κρατήσεις για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/june-23,-2021/article/latest-

market-insight_19/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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