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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 89,67 Ρούβλια (31.05.2021)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.05.2021 – 31.05.2021:
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/

Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία
Στις 28 Μαΐου οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν 9.289 νέα κρούσματα κορωνοϊού,
καταγράφοντας συνολικά 5.053.748 περιστατικά από την έναρξη της πανδημίας. Ο επίσημος
αριθμός των θανάτων σε εθνικό επίπεδο ανήλθε σε 120.807 (+401 τις τελευταίες 24 ώρες), αλλά
ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος, όπως φαίνεται από τα στοιχεία περί
υπερβολικής θνησιμότητας. Επιπλέον, πάνω από 550 άτομα στη Ρωσία με πιο μεταδοτικό
στέλεχος του ιού του Ηνωμένου Βασίλειου. Επιβεβαιώθηκε για άλλους 10 ασθενείς ότι είχαν
την ινδική παραλλαγή του ιού, ενώ δεκάδες ασθενείς έχουν μολυνθεί με τη νότιο Αφρικανική
παραλλαγή (πηγή: ΠΟΥ).
Η Σλοβακία ενέκρινε το εμβόλιο Sputnik V της Ρωσίας και είναι πλέον το δεύτερο μέλος της ΕΕ
που το χρησιμοποιεί για εμβολιασμό μεγάλης κλίμακας μετά την Ουγγαρία.
(πηγή: https://www.interfax.ru/world/765639)

Η Ρωσία έχει συνάψει συμφωνίες για την πώληση περισσότερων από 205 εκατ. δόσεων του
εμβολίου Sputnik V σε 45 χώρες. Πάνω από 16,3 εκατ. δόσεις, ή 8% όλων των παραγγελιών,
έχουν ήδη παραδοθεί στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής η Αργεντινή καλύπτει το μεγαλύτερο
μερίδιο αυτών με 6,5 εκατ. δόσεις, ή το 40% όλων των εξαγωγών εμβολίων της Ρωσίας. (πηγή:
RDIF)

Η Ρωσία ξεκίνησε επίσης τον μαζικό εμβολιασμό κατοικίδιων ζώων κατά του κορονωϊού. Το
εμβόλιο Cornivac-Cov, το πρώτο εμβόλιο κορωνοϊού στον κόσμο για κατοικίδια, διατίθεται σε
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δημόσιες και ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. (πηγή:
https://www.rbc.ru/society/26/05/2021/60ae5b269a7947ee85e16765 )

Συνοπτική Οικονομική ενημέρωση
Το πρώτο τρίμηνο 2021 σημειώθηκε αύξηση των τιμών για σχεδόν όλα τα εμπορεύματα,
αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη τάση για αύξηση των τιμών που ξεκίνησε στα μέσα του 2020.
Οι τιμές για ενεργειακούς πόρους έχουν αυξηθεί περισσότερο, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία
για τις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων.
Οι οικονομίες των δύο μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Ρωσίας - των χωρών της
ευρωζώνης και της Κίνας - δείχνουν τάσεις πολλαπλών κατευθύνσεων. Η οικονομική
δραστηριότητα στην ευρωζώνη παραμένει επιρρεπής σε επαναλαμβανόμενες αυξήσεις
κρουσμάτων COVID-19, ενώ η Κίνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας,
παρουσιάζει κυκλική οικονομική ανάκαμψη.
Το ΑΕΠ της Ρωσίας μειώθηκε κατά 3,0% το 2020. Η δε παγκόσμια οικονομία συρρικνώθηκε
κατά 3,8%, οι οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών κατά 5,4% και οι οικονομίες των
αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες είναι εξαγωγείς πρώτων υλών, κατά 4,8%. Υπάρχουν
διάφοροι παράγοντες που βοήθησαν τη Ρωσία να επιτύχει σχετικά καλύτερα αποτελέσματα: τα
τελευταία χρόνια, η Ρωσία έκανε πολλή δουλειά για να διασφαλίσει τη μακροοικονομική
σταθερότητα, η οποία οδήγησε σε βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης. Η μεγάλης
κλίμακας εκκαθάριση τραπεζών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εποπτείας τους, οδήγησε σε
αύξηση των αποθεμάτων κεφαλαίου ασφαλείας και της ρευστότητας.
Το 2020 η πορεία του ρωσικού προϋπολογισμού επιδεινώθηκε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 2021
η κατάσταση βελτιώθηκε.
Η απασχόληση στη Ρωσία εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδο χαμηλότερο της προ πανδημίας
εποχής, αλλά από το τέλος του 2020, η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια
βελτίωσης.
Ενώ η κρίση του COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει τις οικονομικές επιδόσεις των περιφερειών
με διαφορετικούς τρόπους, αλλά οι περισσότερες περιοχές σημείωσαν αρνητική αύξηση στη
βιομηχανική παραγωγή και το λιανικό εμπόριο το 2020.
Οικονομική πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη ρωσική οικονομία.
Η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει το 4% το 2021 και να μειωθεί στο 3,8%
το 2022. Ωστόσο, η πανδημία συνεχίζει να καταστέλλει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο
τον κόσμο, αυξάνοντας σημαντικά την αβεβαιότητα στις προβλέψεις του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας το 2021, το 2022 και το 2023
θα είναι 3,2%, 3,2% και 2,3%, αντίστοιχα. Το βασικό σενάριο προϋποθέτει σταδιακή μείωση
του αριθμού νέων κρουσμάτων COVID-19. Η ανάκαμψη της ρωσικής οικονομίας,
υποστηριζόμενη από την αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και των δημοσίων
επενδύσεων, αναμένεται να ενισχυθεί και από την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, τις
υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τις ήπιες νομισματικές συνθήκες στην εγχώρια αγορά το
2021.
Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ρωσίας θα εξαρτηθούν από την επιτάχυνση της
δυνητικής ανάπτυξης με την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης, τη δημιουργία ίσων
όρων ανταγωνισμού για τον ιδιωτικό τομέα, τη βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών
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επιχειρήσεων. Η μετάβαση στην «πράσινη» οικονομία, πάντως, θα μπορούσε να δημιουργήσει
σοβαρές δυσκολίες για τη ρωσική οικονομία, εάν η κυβέρνηση δεν λάβει προληπτικά μέτρα
προς την απανθρακοποίηση.
Περισσότερες λεπτομέρειες: www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer

Εσωτερική αγορά
 Οικονομικά αποτελέσματα τραπεζικού τομέα α΄ τριμήνου του 2021
Στις αρχές του 2021, στη Ρωσία λειτουργούσαν 406 πιστωτικά ιδρύματα και μέχρι την 1η
Απριλίου, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 398. Από αυτές, 294 τράπεζες ήταν κερδοφόρες (321
στην αρχή του έτους), οι μη κερδοφόρες ήταν 101 (85 στην αρχή του έτους). Το συνολικό
κέρδος ανήλθε σε 577,6 δις ρούβλια, δηλαδή κατά 5,6% μικρότερο από το α΄ τρίμηνο του 2020,
οπότε ανήλθε σε 611,7 δις ρούβλια.
Γενικά, ο ρωσικός τραπεζικός τομέας παραμένει ένας από τους πλέον κερδοφόρους. Η Τράπεζα
της Ρωσίας σημείωσε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NPI) για το α΄
τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος - από 851 δις ρούβλια έως 921 δις
ρούβλια.
Παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων, σημειώθηκε μείωση τόσο
στα δάνεια προς ιδιώτες (κατά 0,7%) όσο και στα δάνεια προς μη κρατικούς εμπορικούς
οργανισμούς (κατά 13,7%). Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των
επιτοκίων της αγοράς και στον μεγάλο αριθμό χαμηλότοκων δανείων στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/finansovye-rezultaty-bankovskogo-sektora-v-ikvartale-tekushchego-goda.html

 Ψηφίστηκε νόμος για την παραγωγή φαρμάκων χωρίς την έγκριση του κατόχου
διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επείγουσες περιπτώσεις
Η Κρατική Δούμα ενέκρινε στην τρίτη ανάγνωση ένα σχέδιο νόμου που παρέχει στην
κυβέρνηση της Ρωσίας το δικαίωμα να λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη χρήση μιας εφεύρεσης
για την παραγωγή φαρμάκου για εξαγωγή χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, ειδοποιώντας τον πάντως το συντομότερο δυνατό και καταβάλλοντας
αποζημίωση.
Μια τέτοια απόφαση πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα παραγωγής ενός
φαρμακευτικού προϊόντος που καθορίζεται από τις ανάγκες ξένου κράτους, στο έδαφος του
οποίου πρόκειται να εξαχθεί το φάρμακο. Η συσκευασία ενός τέτοιου φαρμάκου πρέπει να έχει
ειδική ονομασία.
Αυτό θα επιτρέψει στη ρωσική κυβέρνηση, εάν είναι απολύτως απαραίτητο, να διασφαλίσει την
κρατική ασφάλεια, την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://dumatv.ru/news/prinyat-zakon-o-vipuske-lekarstv-bez-odobreniyapatentoobladatelya-v-ekstrennih-sluchayah

 Αλυσίδα Magnit αγοράζει την αλυσίδα Dixie
Ο δεύτερος μεγαλύτερος Ρώσος λιανοπωλητής σε ύψος κύκλου εργασιών, αλυσίδα
σουπερμάρκετ Magnit, συμφώνησε στην αγορά αλυσίδας Dixy (Mercury Retail Group Ltd )
αξίας 92,4 δις ρούβλια. Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Dixy έχει περί τα 2600 καταστήματα με
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συνολική έκταση 854 χιλ. τ.μ., και η αγορά αυτή θα επιτρέψει στη Magnit να ενισχύσει
σημαντικά την θέση της στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.
Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει πέντε κέντρα διανομής με συνολική έκταση 189 χιλ. τ.μ.
στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την περιοχή Chelyabinsk. Το DIXY Holding εκτιμάται
στα 92,4 δις ρούβλια. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται την 31η Αυγούστου,
λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος
έτους μετά την έγκριση από την Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS).
Μετά τη συμφωνία, η Mercury Retail Group θα διατηρήσει τις αλυσίδες Victoria, Bristol και
Krasnoe & Beloe.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4816595

 Η γερμανική αλυσίδα λιανικής Billa φεύγει από τη Ρωσία
Η γερμανική αλυσίδα λιανικής Billa Russia GmbH, σχεδόν 17 χρόνια μετά την είσοδό της στη
ρωσική αγορά, αποφάσισε να τερματίσει τη δραστηριότητά της στη Ρωσία. Η αλυσίδα έχει 161
σουπερμάρκετ με συνολική έκταση άνω των 138 χιλ. τ.μ. Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Lenta,
ιδιοκτησία της εταιρείας "Severgroup" του Alexei Mordashov (πρώτος στη κατάταξη του Forbes
με περιουσία 29,1 δις $ ΗΠΑ), έχει συνάψει συμφωνία για την απόκτηση της αλυσίδας Billa
ύψους 215 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η Lenta να είναι η δεύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη
Μόσχα και την περιοχή της Μόσχας και το συνολικό μερίδιο της εταιρείας στη λιανική αγορά
τροφίμων στην περιοχή να φτάσει περίπου το 3%. Οι μετοχές της Lenta στο Χρηματιστήριο της
Μόσχας μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανέβηκαν σχεδόν κατά 7%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4817083

 Ισοζύγιο πληρωμών το α΄ τρίμηνο 2021
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το εμπορικό πλεόνασμα της Ρωσίας μειώθηκε κατά σχεδόν το ένα
τρίτο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών.
Οι καθαρές εκροές κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, που προκλήθηκε κυρίως από την αύξηση ξένων περιουσιακών
στοιχείων τραπεζών και άλλων τομέων της οικονομίας σε μια κατάσταση αυξανόμενων
γεωπολιτικών κινδύνων, καθώς και από την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ.
Η Τράπεζα της Ρωσίας προέβη σε αγορά ξένου νομίσματος, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση
των αποθεματικών περιουσιακών στοιχείων το πρώτο τρίμηνο του 2021. Στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2021, παρά τις σχετικά υψηλές τιμές του πετρελαίου και τη βελτίωση της
παγκόσμιας οικονομίας, το ρούβλι υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου κατά 2,5%, το οποίο,
πιθανότατα, ήταν συνέπεια της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του ισοζυγίου πληρωμών που δημοσίευσε η Τράπεζα
της Ρωσίας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε
16,8 δις $, ποσό κατά 27% μικρότερο από το πρώτο τρίμηνο του 2020 (23,0 δις $) .
Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ανήλθε σε 24,4 δις $, το οποίο είναι κατά 26,3% λιγότερο (σε
απόλυτους όρους - κατά 8,7 δις $) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (33,1 δις $).
Καθοριστικό ρόλο αυτής της μείωσης διαδραμάτισε η αύξηση της αξίας των εισαγωγών αγαθών
από 56,2 δις $ το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε 63,1 δις $ το πρώτο τρίμηνο του 2021 (κατά
12,3%). Η δυναμική των εισαγωγών δεν είναι χαρακτηριστική περίπτωσης της πτώσης του
ρωσικού ΑΕΠ, των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων του πληθυσμού και της πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλιού (κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2021).
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Πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η αντικατάσταση των εισαγωγών υπηρεσιών από εισαγωγές
αγαθών (μειωμένο κόστος των υπηρεσιών ταξιδιού και μεταφορών και αυξημένη ζήτηση
φαρμακευτικών προϊόντων και επενδυτικών αγαθών, ακόμη και μηχανημάτων και εξοπλισμού,
οχημάτων, ηλεκτρονικών).
Ταυτόχρονα με την αύξηση των εισαγωγών, σημειώθηκε ελαφρά μείωση της αξίας των
εξαγωγών - από 89,3 δις $ το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε 87,5 δις $ το πρώτο τρίμηνο του 2021
(κατά 1,8%). Αυτή η εν γένει σταθεροποίηση των εξαγωγών, παρά τη μείωση των τιμών των
υδρογονανθράκων (εκτός από το φυσικό αέριο) και τη μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων
πετρελαίου λόγω των συμφωνιών του ΟΠΕΚ +, οφείλεται στην αύξηση των τιμών εξαγωγής
σιδηρούχων μετάλλων, σιταριού και φυτικού λαδιού. Στο μέλλον, οι εξαγωγές αγαθών είναι
πιθανό να αυξηθούν λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.
Το ισοζύγιο υπηρεσιών στο τέλος του α’ τριμήνου του 2021 παρουσίασε έλλειμμα -2,6
δισεκατομμύρια δολάρια, κατά 2,5 φορές λιγότερο από το αντίστοιχο το α’ τρίμηνο του 2020 (6,6 δις $). Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2021
σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2020, αλλά οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο τόσο σε
σχετικούς όσο και σε απόλυτους όρους. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 18% από 13,5 δις $ σε
11,1 δις $ και οι εισαγωγές - κατά 32% από 20,1 δις $ σε 13,7 δις $. Στο μέλλον, μπορούμε να
αναμένουμε επιδείνωση του ισοζυγίου συναλλαγών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της σταδιακής
ανάκαμψης των τουριστικών ταξιδιών και λόγω της αύξησης των εισαγωγών μεταφορών και
άλλων υπηρεσιών.
Το ισοζύγιο εσόδων από επενδύσεις βελτιώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2020 κατά 1,0 δις $ (από -0,7 δις $ σε +0,3 δις $).
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλιού/$ μειώθηκε κατά 2,5% στα 75,7 ρούβλια/$. Παρά την ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου, η αποδυνάμωση του
ρουβλιού διευκολύνθηκε από τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης από τα
αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αγοράσουν το νέο κρατικό χρέος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, των γεωπολιτικών εντάσεων, των εσωτερικών πολιτικών κινδύνων και των
προσδοκιών για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsii-v-rossii-8-140-aprel-2021-g.html

 Η δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής το Μάρτιο-Απρίλιο 2021
Τον Μάρτιο-Απρίλιο 2021, η συμφωνία ΟΠΕΚ + δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη στον
εξορυκτικό τομέα. Ωστόσο, η τάση της δυναμικής της παραγωγής παρουσιάζεται θετική λόγω
της αυξημένης ζήτησης άνθρακα και φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές. Η
παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα παρουσίασε επίσης άνοδο κυρίως λόγω της αύξησης των
παγκόσμιων τιμών για προϊόντα βιομηχανιών που κατέχουν σημαντικό μερίδιο στη δομή της
παραγωγής (ξυλουργική, μεταλλουργία, χημεία). Οι τρέχουσες τάσεις όμως προκαλούν
ανησυχίες για πιθανή επιτάχυνση του πληθωρισμού.
Τον Μάρτιο-Απρίλιο 2021, η παραγωγή στον εξορυκτικό τομέα σημείωσε αργή ανάπτυξη,
κυρίως λόγω των βιομηχανιών φυσικού αερίου και άνθρακα.
Ο μεταποιητικός τομέας συνέχισε να παρουσιάζει σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Θετική συμβολή στη δυναμική του προκάλεσαν η ελαφρά βιομηχανία (λόγω της μετατόπισης
της ζήτησης των καταναλωτών σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής ως αποτέλεσμα της μείωσης
εισοδήματος νοικοκυριών), η επεξεργασία ξύλου (λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών για
προϊόντα ξυλείας μαζί με την αυξημένη ζήτηση του πληθυσμού για στέγαση λόγω των χαμηλών
ποσοστών υποθηκών και της παροχής χαμηλότοκων δανείων), η παραγωγή προϊόντων
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πετρελαίου (αύξηση της εγχώριας ζήτησης λόγω αυξημένου αριθμού ταξιδιών), η χημική
βιομηχανία (λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της εξωτερικής ζήτησης χημικών και
ανόργανων λιπασμάτων), η μεταλλουργία (λόγω αύξησης εξαγωγών και των παγκόσμιων τιμών
για μεταλλουργικά προϊόντα), η μηχανολογία (λόγω της παραγωγής επιβατικών αυτοκινήτων, η
ζήτηση για τα οποία συνεχίζει να αυξάνεται).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/dinamika-promyshlennogo-proizvodstva-v-marteaprele-2021-goda.html

 Μείωση άμεσων ρωσικών επενδύσεων στο εξωτερικό
Τα στατιστικά στοιχεία περί άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) από τη Ρωσική Ομοσπονδία στο
εξωτερικό που δημοσιεύθηκαν από την Τράπεζα της Ρωσίας παρουσιάζουν μείωση αυτών για το
2020 κατά 76%, σε 5,3 δις $ ΗΠΑ. Προφανώς, τα κύρια αίτια είναι οι οικονομικές συνέπειες του
COVID-19 και η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων. Μέρος της μείωσης θα μπορούσε να
αποδοθεί και στις προοπτικές αλλαγών στις φορολογικές συμφωνίες με κάποιες χώρες.
Το 2020, η καθαρή εκροή άμεσων ρωσικών επενδύσεων από την Κύπρο ανήλθε σε 1,5 δις $
ΗΠΑ (χάρη στα χρεόγραφα, η επανεπένδυση των εσόδων και οι επενδύσεις σε κεφάλαια
παρέμειναν θετικά) έναντι εισροής της τάξεως 14,3 δις $ ΗΠΑ το 2019. 6,5 δις $ ΗΠΑ
αποσύρθηκαν από τις Κάτω Χώρες (λόγω χρεών και επανεπένδυσης, οι επενδύσεις σε κεφάλαια
αυξήθηκαν πάνω από 1 δις $ ΗΠΑ) έναντι εκροής 0,2 δις $ ΗΠΑ το 2019. Η αλλαγή στη
συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (DTT) με την Κύπρο από το 2021 και η
προοπτική να τη ακύρωση με την Ολλανδία από το 2022 πιθανότατα πυροδότησαν αύξηση των
επενδύσεων στην Ελβετία, το Τζέρσεϋ και την Ιρλανδία σε σύγκριση με το 2019. Ταυτόχρονα,
μειώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) από τη Ρωσία στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ
Κονγκ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της KPMG αναμένεται η Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ και η
Σιγκαπούρη να λάβουν προτάσεις από τις ρωσικές αρχές για την αναθεώρηση της διμερούς
συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας όπως το κυπριακό μοντέλο. Η ανάπτυξη των
επενδύσεων στη Γερμανία είναι επίσης αξιοσημείωτη, αλλά πιθανότατα οφείλεται στην
κατασκευή του αγωγού Nord Stream-2.
Συνολικά, από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας προκύπτει ότι η σημασία των χωρών
(κυρίως υπεράκτιων), οι οποίες παραδοσιακά αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των
ρωσικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, μειώνεται σημαντικά και ταχύτερα απ’ότι μειώνονται όλες οι
εξερχόμενες άμεσες επενδύσεις. Έτσι, το μερίδιο των ΑΞΕ σε οκτώ χώρες (Κύπρος, Ελβετία,
Ολλανδία, Γερμανία, Τζέρσεϋ, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία και Σιγκαπούρη) σε όλες τις ΑΞΕ
από τη Ρωσική Ομοσπονδία μειώθηκε από 63% το 2014, 73% το 2018 και 90% το 2019 σε 45%
το 2020 και ο συνολικός όγκος των επενδύσεων σε αυτές τις χώρες μειώθηκε κατά 88% σε
σύγκριση με το 2019.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4817911

 Νόμος για τα γεωργικά προϊόντα, πρώτες ύλες και τρόφιμα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά
Το σχέδιο νόμου "Σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα, τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά" εγκρίθηκε στην τρίτη ανάγνωση από την Κρατική Δούμα και το
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το κείμενο επεξεργάστηκε το
Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας στο πλαίσιο των οδηγιών του Προέδρου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας και στοχεύει στη ρύθμιση των σχέσεων που σχετίζονται με την παραγωγή,
αποθήκευση, μεταφορά και πώληση τέτοιων προϊόντων.
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Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2022 και θα συμβάλει στην αύξηση της
διαθεσιμότητας γεωργικών προϊόντων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά για τον πληθυσμό.
Ο νόμος καθορίζει τις έννοιες "γεωργικά προϊόντα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά", "τρόφιμα με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά" και "βιομηχανικά και άλλα προϊόντα με βελτιωμένα
χαρακτηριστικά" ως αυτά στην παραγωγή των οποίων, χρησιμοποιούνται αγροβιομηχανικές και
άλλες τεχνολογίες που πληρούν τις καθιερωμένες περιβαλλοντικές, υγειονομικέςεπιδημιολογικές, κτηνιατρικές και άλλες απαιτήσεις και έχουν ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. Απαγορεύεται η χρήση κλωνοποίησης και μεθόδων γενετικής μηχανικής,
γενετικά τροποποιημένων και διαγονιδιακών οργανισμών, ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Προβλέπει
επίσης τη χρήση ανακυκλώσιμων ή / και βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας.
Με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές τέτοιων προϊόντων λαμβάνουν το
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη σήμανση μιας γραφικής εικόνας (σήμα συμμόρφωσης).
Πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προϊόντα θα εισαχθούν στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο
Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων, Τροφίμων, Βιομηχανικών και Άλλων Προϊόντων με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-1-marta-2022-goda-vstupit-v-silu-zakon-oselkhozproduktsii-syre-i-prodovolstvii-s-uluchshennymi-kh/

Εξωτερικός Τομέας
 ΕΟΕ μηδενίζει εισαγωγικούς δασμούς σε αγαθά για την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών
Το Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας (ΕΟΕ) αποφάσισε να μηδενίσει τους
δασμούς εισαγωγής για ορισμένα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλιακών
κυψελών για περίοδο δύο ετών. Πρόκειται για εισαγόμενα υλικά και πρώτες ύλες για παραγωγή
φωτοβολταϊκών κυττάρων και φωτοβολταϊκών μονάδων που βασίζονται σε πολύ αποδοτικές
τεχνολογίες ετεροδομής, καθώς δεν υπάρχει παραγωγή αναλόγων με τα απαιτούμενα ποιοτικά
χαρακτηριστικά στο έδαφος της ΕΟΕ.
Αυτό το μέτρο θα έχει μεγάλη σημασία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας για την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών. Επιπλέον, η ΕΟΕ έχει
μηδενίσει τον εισαγωγικό δασμό στο κρυσταλλικό πυρίτιο τεχνικής καθαρότητας έως το τέλος
του 2021.
Το μέτρο εισάγεται για τη μείωση του αντίκτυπου στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΟΕ
από τις συνέπειες μιας αλλαγής στη δομή των αναγκών της διεθνούς αγοράς κραμάτων
αλουμινίου και αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των κατασκευαστών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/11404675

 Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή (ΕΟΕ) συζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου
ρυθμιστικού φορέα για την κυκλοφορία φαρμάκων στην EΟΕ.
Έως το 2023-2024, η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση μπορεί να έχει το δικό της ρυθμιστικό
όργανο για την καταχώριση φαρμακευτικών προϊόντων - ανάλογο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA). Η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου
ρυθμιστή στάλθηκε στην επιτροπή από την Ένωση Διεθνών Φαρμακευτικών Παραγωγών
(AIPM). Σήμερα, για να φέρει κανείς ένα φάρμακο στην αγορά των κρατών μελών της EΟΕ, ο
παραγωγός πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ελέγχου και καταχώρισής του ξεχωριστά και
στις πέντε χώρες της Ένωσης. Η δημιουργία μιας Ευρασιατικής Υπηρεσίας θα επιτρέψει την
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ενιαία διαχείριση της παραγωγής και της ποιότητας των φαρμάκων. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για σύνθετα φάρμακα - βιοτεχνολογικά, ανοσολογικά, ορφανά.
Οι προτάσεις θα συζητηθούν από όλα τα κράτη της EΟΕ έως ότου αναπτυχθεί μια συμφωνημένη
θέση σχετικά με αυτό το θέμα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1166280/ekaterina-iasakova/farm-faktor-v-eaes-mozhet-poiavitsia-svoemeditcinskoe-agentstvo

 Ατελής η εισαγωγή ζάχαρης στην EΟΕ από τις 15 Μαΐου
Η εισαγωγή ζάχαρης στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EΟΕ) πραγματοποιείται χωρίς
δασμούς από τις 15 Μαΐου 2021 και θα ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η απόφαση για την
ατελή εισαγωγή ζάχαρης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής
Επιτροπής (ΕΟΕ) σε συνεδρίαση στις 22 Απριλίου 2021.
Η ζάχαρη που εισάγεται στην Αρμενία σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 22,4 χιλ. τόνους, στο
Καζακστάν σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 134,4 χιλ. τόνους, στο Κιργιστάν σε ποσότητα όχι
μεγαλύτερη από 40 χιλ. τόνους, στη Ρωσία σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 350 χιλ.
τόνους, δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικό δασμό.
Νωρίτερα το Συμβούλιο της ΕΟΕ επισήμαινε ότι τον Ιούλιο του 2021 ενδέχεται να επανεξετάσει
την θέσπιση πρόσθετων μέτρων για τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέστησε την προσοχή στην
αύξηση των τιμών των βασικών τροφίμων και τόνισε ότι η αύξηση των τιμών δεν συνδέεται με
την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά με τις προσπάθειες προσαρμογής των εγχώριων τιμών στις
παγκόσμιες. Στις 16 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, το Υπουργείο
Γεωργίας, οι μεγαλύτεροι ρώσοι λιανοπωλητές και παραγωγοί τροφίμων υπέγραψαν συμφωνίες
για τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης. Στις 30 Μαρτίου 2021, η ρωσική κυβέρνηση
επέκτεινε τις συμφωνίες για τη σταθεροποίηση των τιμών της κοκκοποιημένης ζάχαρης έως την
1η Ιουνίου 2021. Στα τέλη Μαρτίου η Ρωσία απέστειλε στην ΕΟΕ πρόταση για την κατάργηση
του εισαγωγικού δασμού στη ζάχαρη. Ο εισαγωγικός δασμός λευκής ζάχαρης ανέρχεται σε 340
$ ανά τόνο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/11379325

 Καταγγελία της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τις Κάτω Χώρες
Ο Ρώσος Πρόεδρος υπέγραψε νόμο που καταγγέλλει τη συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας
και την πρόληψη της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας.
Στα τέλη Μαρτίου 2020, ο Πούτιν διέταξε την υποβολή φόρου 15% επί των εσόδων υπό μορφή
μερισμάτων και τόκων που μεταφέρονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αυτό απαιτούσε
προσαρμογές στις συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, και η
καταγγελία συμφωνιών όπου δεν επιτεύχθηκαν οι κατάλληλες αλλαγές.
Λόγω του γεγονότος ότι σημαντικές πληρωμές εσόδων ρωσικής προέλευσης πραγματοποιούνται
μέσω της ολλανδικής δικαιοδοσίας, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας
πραγματοποίησε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών των Κάτω Χωρών για την
τροποποίηση της συμφωνίας. Η ρωσική πλευρά πρόσφερε στις Κάτω Χώρες όρους παρόμοιους
με εκείνους που συμφωνήθηκαν με την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Ωστόσο, οι
Κάτω Χώρες δεν συμφώνησαν με την πρόταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιμένοντας να
επεκτείνει τον κατάλογο των εσόδων που φορολογούνται με μειωμένους συντελεστές.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/11477685,
https://www.kommersant.ru/doc/4827779?from=hotnews
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Ενέργεια-Περιβάλλον
 Η Γερμανία αύξησε 1,7 φορές τις αγορές φυσικού αερίου από την Gazprom
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσίας η Γερμανία, ο
παραδοσιακός κύριος εισαγωγός ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, συνέχισε να αυξάνει
ενεργά τις αγορές από την Gazprom τον Μάρτιο 2021 (κατά 66,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο
του 2020, σε 4,45 δις κυβ. μ.).
Η δεύτερη θέση όσον αφορά τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ τον Μάρτιο κατέλαβε
η Ιταλία, η οποία αγόρασε 1,27 δις κυβ. μ. φυσικού αερίου (μείωση 41,5% σε ετήσιους όρους,
αλλά αύξηση 467% σε μηνιαίους όρους). Η τρίτη θέση ανήκει στη Γαλλία, η οποία αγόρασε 1,1
δις κυβ. μ. αερίου (αύξηση 15,14% σε ετήσια βάση και 29,42% σε μηνιαία βάση).
Η Σερβία αύξησε τις αγορές φυσικού αερίου με ταχύ ρυθμό τον Μάρτιο του 2021, λαμβάνοντας
245,5 εκατ. κυβ. μ. (αύξηση 138% σε ετήσιους όρους και 2,86% σε μηνιαίες τιμές), Βουλγαρία,
η οποία εισήγαγε 269,8 εκατ. κυβ. μ. ρωσικού φυσικού αερίου (αύξηση 51,41% σε ετήσια βάση
και 24,48% σε μηνιαίες τιμές), και η Ουγγαρία, η οποία αγόρασε 763,7 εκατ. κυβ. μ. φυσικού
αερίου (αύξηση 31,6% σε ετήσια βάση και 42,58% σε μηνιαίες τιμές).
Η Ελλάδα τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία
κατά 35,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2020, σε 276,1 εκατ. κυβ. μ. Σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο του 2021, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 22,5%. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η
Ελλάδα και η Σερβία αυξάνουν γρήγορα τον ρυθμό αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου από τις
αρχές του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/05/05/0001

 Η Gazprom αναμένει την έναρξη λειτουργίας του "Nord Stream-2"
Παρά τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη και το χαμηλό επίπεδο αποθεμάτων σε
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η Gazprom δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για αύξηση της άντλησης
μέσω της Ουκρανίας, αλλά "διατηρεί ένα συντηρητικό σενάριο" σχετικά με την προμήθεια
φυσικού αερίου στην Ευρώπη το 2021 στο επίπεδο των 183 δις κ. μ. ετησίως.
Επί του παρόντος, η συνολική ικανότητα μεταφοράς της Gazprom φυσικού αερίου στην Ευρώπη
(συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, εκτός από τη Φινλανδία και τη Βαλτική) είναι 187,5 δις κ.
μ. Αυτός ο όγκος καλύπτεται από Nord Stream (165 εκατ. κ. μ. την ημέρα), Yamal-Europe (100
εκατ. κ. μ.), απευθείας προμήθειες προς την Πολωνία από τη Λευκορωσία μέσω του σημείου
Vysokoe (16 εκατ. κ. μ.), μια σύμβαση διαμετακόμισης μέσω Ουκρανίας (109,6 εκατ. κ. μ.), το
Turkish Stream και το Blue Stream (μαζί 130 εκατ. κ. μ.).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4818595

 Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο
MIPIF – Έκθεση και Φόρουμ - 9-11 Ιουλίου - Ακίνητα στο εξωτερικό για ζωή και επενδύσεις
(https://moscow.mipif.com). Θα συμμετάσχουν 50+ εταιρείες, αναμένεται ότι την έκθεση στην
Μόσχα θα επισκεφθούν 3500+ επισκέπτες. Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 40
σεμινάρια και 3 στρογγυλά τραπέζια από εμπειρογνώμονες της αγοράς ακινήτων στο εξωτερικό.
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Υπάρχει δυνατότητα on-line συμμετοχής.
Web-seminar E-commerce - για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα
ηλεκτρονικού εμπορίου www.ozon.ru στις 11.7.2021.
Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσική Ομοσπονδία το
Γραφείο OEY στη Μόσχα σε συνεργασία με την εταιρεία «CityNature», τεχνικό σύμβουλο μιας
από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πραγματοποιήσει
διαδικτυακή παρουσίαση (Web-seminar) με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που
επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους.

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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