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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 84,8755 ρούβλια (30.09.2021)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.09.2021 – 30.09.2021:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

 Η Τράπεζα της Ρωσίας σκληραίνει της νομισματική της πολιτική
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας έλαβε απόφαση για αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Το βασικό επιτόκιο
αυξήθηκε κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες σε 6,75% ετησίως, η οποία είναι η μέγιστη τιμή από
τον Δεκέμβριο του 2019. Η απόφαση αυτή οφείλεται στην επιτάχυνση του πληθωρισμού λόγω
αυξανόμενης ζήτησης εν μέσω συνεχιζόμενων προβλημάτων με την προσφορά αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς και στην αύξηση των παγκόσμιων τιμών.
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10092021_133000Key.htm

Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία
Την 1η Οκτωβρίου στη Ρωσίακαταγράφηκαν 24.522 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε
85 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 2.215 (9,0%) που είχαν θετικό αποτέλεσμα τεστ χωρίς
όμως κλινικά συμπτώματα.
Στη Ρωσική Ομοσπονδία συνολικάκαταγράφηκαν 7.535.548 κρούσματα μόλυνσης από
κορωνοϊό σε 85 περιοχές. Για ολόκληρη την περίοδο, ανάρρωσαν 6.692.722 και 208.142
άνθρωποι πέθαναν στη Ρωσία.
Σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία Επίβλεψηςκαι Προστασίας δικαιωμάτων καταναλωτών
(Rospotrebnadzor), πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 192,1 εκατ. εργαστηριακές εξετάσεις
για τον κορωνοϊό. 1.304.489 άτομα παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.
Όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τατιάνα Γκολίκοβα, έρχεται μια
δύσκολη περίοδος στη Ρωσία λόγω της αύξησης της συχνότητας μόλυνσης από τον κορωνοϊό,.
Ενώ νωρίτερα, η επικεφαλής της Rospotrebnadzorκα AnnaPopova σημείωσε ότι η αύξηση της
συχνότητας μόλυνσης από κορωνοϊό στη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται εδώ και τρεις
εβδομάδες με φόντο την επόμενη περίοδο ανάπτυξης της επίπτωσης του ARVI και της γρίπης
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και ότι τον Σεπτέμβριο το 97% όλων των στελεχών του κορονωϊού στη Ρωσική Ομοσπονδία
ήταν "Δέλτα".
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20211001-1115.html,
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20210930-1430.html

Εσωτερική αγορά
 Η Ρωσία επέκτεινε τα αντίμετρα στις δυτικές κυρώσεις έως το 2022
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα
αντίμετρα που ελήφθησαν ως απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας. Το κείμενο
του διατάγματος δημοσιεύτηκε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη νομικών πληροφοριών
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109200016?index=0&rangeSize=1 ).
 Άλλαξε η αντιμετώπιση του εμπάργκο από τους Ρώσους
Πάνω από το ένα τρίτο των Ρώσων δεν εγκρίνει τις κυρώσεις που επέβαλε η Ρωσία στην
εισαγωγή κάποιων προϊόντων τροφίμων και ο αριθμός των δυσαρεστημένων με την απαγόρευση
αυξάνεται, που αποδεικνύεται από μια μελέτη του Κέντρου Ερευνών Δημόσιας Γνώμης
(VTsIOM) στην οποία συμμετείχαν 1,6 χιλ. ερωτηθέντες άνω των 18 ετών από 40 ρωσικές
περιοχές.
Το 2014, όταν εισήχθη το εμπάργκο, το 84% των ερωτηθέντων μίλησαν θετικά για αυτό και
μόνο το 9% απάντησε ότι μάλλον δεν εγκρίνουν αυτό το μέτρο. Το 2015, η απαγόρευση
εισαγωγής προϊόντων το 73% ήταν θετικοί και οι δυσαρεστημένοι ανήλθαν στο 20%. Το 2021,
μόνο το 57% των Ρώσων δήλωσαν ότι εγκρίνουν τις κυρώσεις και το ποσοστό των αντίθετων
στους περιορισμούς αυξήθηκαν στο 36% των ερωτηθέντων ( με 7% χωρίς γνώμη).
Οι πιο δυσαρεστημένοι με την απαγόρευση των εισαγόμενων τροφίμων είναι από τη Μόσχα και
την Αγία Πετρούπολη: το 50% των ερωτηθέντων σε αυτές τις πόλεις δεν εγκρίνει το εμπάργκο.
Σε άλλες πόλεις, το ποσοστό των δυσαρεστημένων είναι περίπου 36%, στις αγροτικές περιοχές 30%.
Περισσότερες
λεπτομέρειες:https://www.rbc.ru/society/06/07/2021/60e31b1e9a79474492a76c32?from=materials_on_subject

 Ο πληθωρισμός στη Ρωσία τον Αύγουστο σημείωσε νέο πενταετές ρεκόρ
Σύμφωνα με την Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat),ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2021
έφτασε το 6,7% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέα μέγιστη τιμή στα τελευταία πέντε
χρόνια(τον Αύγουστοτου 2016 ήταν 6,9%). Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα στη Ρωσία, οι τιμές
για τα μη διατροφικά προϊόντα αυξάνονται ταχύτερα από ό, τι για τα τρόφιμα.
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, οι καταναλωτικές τιμές αυξήθηκαν σχεδόν κατά
0,2%. Αν και τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ο μηνιαίος πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν είτε
αρνητικός είτε μηδενικός, κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τον τελευταίο μήνα του
καλοκαιριού λόγω της συγκομιδής και της εποχικής μείωσης των τιμών των λαχανικών και των
φρούτων.
Φέτος τον Αύγουστο, η τιμή των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, αυξήθηκε κατά
7,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο πέρυσι ( δεν περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά) κατά
8,5% και τα μη διατροφικά προϊόντα κατά 7,9% σε ετήσια βάση. Υπήρξε μικρότερη αύξηση στις
τιμές τωνυπηρεσιών της τάξεως 3,8% σε σχέση με τον Αύγουστο του περασμένου έτους.Στην
κατηγορία τροφίμων η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στη ζάχαρη (+ 38,2%έναντι Αυγούστου
πέρυσι), στο ηλιέλαιο (27,3%), στο κοτόπουλο (19,8%) και στα αυγά (15,4%).

2

Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.rbc.ru/economics/08/09/2021/6138d1169a79478ca5762b22

 Το κρατικό χρέος της Ρωσίας στις αρχές Ιουλίου ξεπέρασε τα 20 τρις ρούβλια.
Σχεδόν το 80% του ρωσικού κρατικού χρέους είναι εσωτερικό. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία, το Α΄ εξάμηνο του 2021, το κρατικό χρέος της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυξήθηκε κατά
1.483.105,4 εκατ. ρούβλια ή κατά 7,8% και την 1η Ιουλίου 2021 ανήλθε σε 20.423.507,6 εκατ.
ρούβλια. (17,7% του ΑΕΠ).
Το κρατικό εσωτερικό χρέος της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 1,4 τρις ρούβλια. (κατά 9,7%),
ξεπερνώντας τα 16,18 τρις. Αυτό αποτελεί 79,3% του συνολικού δημόσιου χρέους και το 88,4%
του ανώτατου ορίου εσωτερικού χρέους.
Το εξωτερικό χρέος στις αρχές Ιουλίου ανήλθε σε περισσότερα από 58,54 δις$ ΗΠΑ, ή περίπου
4,2 τρις σε ρούβλια. Τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2021, αυξήθηκε κατά 1,8 δις$ ΗΠΑ (3,2%), ή 47,87
δις ρούβλια.
Στις αρχές Ιουνίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε ότι το Α΄ τρίμηνο του 2021, το κρατικό
χρέος αυξήθηκε κατά 741,29 δις ρούβλια. Μέχρι εκείνη την περίοδο, ανερχόταν σε 19,68 τρις
ρούβλια. Το εγχώριο χρέος ανερχόταν σε 15,4 τρις ρούβλια, το εξωτερικό σε 56,1 δις $ ΗΠΑ ή
4,2 τρις σε ρούβλια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/612573439a7947fcd21029dd

 Ανάκαμψη εισαγωγών κρασιού στη Ρωσία
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η εισαγωγή κρασιού στη Ρωσία αυξήθηκε σχεδόν κατά το
ένα τέταρτο, σε 19 εκατ. δεκαλίτρα. Ταυτόχρονα, οι Ρώσοι οινοποιοί, αναγκασμένοι να
χρησιμοποιούν μόνο τοπική πρώτη ύλη, χάνουν μερίδιο αγοράς, το οποίο έχει ήδη μειωθεί από
62% σε 50%. Αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι ντόπιοι καλλιεργητές
έχουν χάσει έως και το 20% της συγκομιδήςλόγω της κακοκαιρίας.
Τον Ιανουάριο - Ιούλιο 2021, οι εισαγωγές κρασιού στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 24,82% σε
ετήσια βάση, (18,87 εκατ. δεκαλίτρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας). Οι κύριοι
προμηθευτές κρασιού στη Ρωσία (η Ισπανία, Γεωργία και Γαλλία) διατήρησαν την
πρωτοκαθεδρία τους, ενώ η Ιταλία και η Πορτογαλία αύξησαν επίσης τα μερίδιά τους κατά
αρκετές ποσοστιαίες μονάδες.
2021* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
παραγωγή οίνου στην ΡΟ
εισαγωγές οίνου στη ΡΟ

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας της ΡΟ

Ταυτόχρονα, η παραγωγή ρωσικών κρασιών σε επτά μήνες μειώθηκε κατά 11,9% σε ετήσια
βάση, στα 31,72 εκατ.δεκαλίτρα και οι πωλήσεις τους κατά 7,92%, στα 45,98 εκατ. δεκαλίτρα.
Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στην παραγωγή αφρωδών οίνων, η παραγωγή των οποίων
τον Ιανουάριο-Ιούλιο μειώθηκε κατά 28,46% στα 4,61 εκατ. δεκαλίτρα. Η παραγωγή
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φρουτώδων οίνων μειώθηκε κατά 20,12%, στα 6,2 εκατ. δεκαλίτρα, οίνων από ξένη πρώτη ύλη
με διάφορα πρόσθετα κατά 22,18%, στα 3,61 εκατ.δεκαλίτρα. Αλλά η παραγωγή ήσυχων
(ήρεμων / μη αφρωδών) κρασιών παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 2,57%, στα 17,16 εκατ.
δεκαλίτρα.
Το Υπουργείο Γεωργίας εξηγεί την σημαντική αύξηση των εισαγωγών φέτος από την επίδραση
του χαμηλού έτους βάσης (2020), όταν η εισαγωγή κρασιού στη χώρα περιορίστηκε λόγω
εγκλεισμού λόγω του COVID-19.
Ο Πρόεδρος της SimpleGroup Maxim Kashirin επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν διακοπές στην
προσφορά το Α΄ εξάμηνο του 2020 λόγω περιορισμών, αλλά τώρα υπάρχει μια φυσική
ανάκαμψη των εισαγωγών. Σύμφωνα με την Simple τον Ιανουάριο-Ιούλιο η αύξηση στις
εισαγωγές ήταν διψήφια.
Οι εισαγωγές του Ομίλου Beluga σε επτά μήνες αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, ανέφερε
η εταιρεία, η οποία εκτιμά ότι φέτος οι εισαγωγείς αποφάσισαν να αυξήσουν γρήγορα τις
εισαγωγές εν αναμονή του νέου νόμου. Τον Ιούλιο, τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, που διευκρινίζει
ορισμένους όρους και κανονισμούς για τον οίνο και οι προμηθευτές φοβόντουσαν την ανάγκη
της επανέκδοσης πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, το 2020 στη Ρωσία υπήρχαν 96,75 χιλ. αμπελώνες. Φέτος
σε πολλές περιοχές τη συγκομιδή επηρέασε η κακοκαιρία. Το οινοποιείο "Fanagoria" στο
Κράσνονταρ υπολόγισε προκαταρκτικές απώλειες λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στο 20% της
συγκομιδής, ή περίπου 6 χιλ. τόνους. Ταυτόχρονα, οι τιμές χονδρικής για πρώτη ύλη στο
Κρασνοντάρ αυξήθηκαν από 60-70 ρούβλια έως 100 ρούβλια ανά 1 κιλό λόγω της απότομης
αύξησης της ζήτησης.
Περισσότερες
λεπτομέρειες:https://www.kommersant.ru/doc/4975424?utm_campaign=push&utm_source=kommersant

 Από τον Δεκέμβριο υποχρεωτική η ειδική ετικέτα στο εισαγόμενο μεταλλικό νερό
Δεν θα επιτρέπεται στο έδαφος της Ρωσίας από τον Δεκέμβριο του 2021 η κυκλοφορία
εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού χωρίς ειδικό κωδικό QR (με δεδομένα σχετικά με το πού, πότε
και από ποιον έχει παραχθεί). Από δε τον Μάρτιο 2022 το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες
κατηγορίες εμφιαλωμένου πόσιμου νερού.
Μέχρι την 1ηΣεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι παραγωγοί πόσιμου νερού όφειλαν να
εγγραφούν σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών, με περισσότερους από 8.000 συμμετέχοντες
στην αγορά να το έχουν ήδη κάνει.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.pnp.ru/economics/s-dekabrya-postavki-v-rossiyu-mineralnoy-vody-bezspecmarkirovki-budut-zapreshheny.html

 Αλλάζει η απλοποιημένη διαδικασία τελωνειακής διασάφησης εμπορευμάτων
Από την 1ηΟκτωβρίου 2021, τίθεται σε ισχύ η υπ΄αριθμ. 138 από τις 27 Οκτωβρίου 2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ), η
οποία προβλέπει την απλοποίηση της διαδικασίας της τελωνειακής διασάφησης εμπορευμάτων.
Για τα εμπορεύματα, για τα οποία καταβάλλονται δασμοί και φόροι, η δήλωση θα πρέπει να
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τις περιπτώσεις που,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΟΕ, ένα τέτοιο ηλεκτρονικό έντυπο εκδίδεται από την ίδια την
τελωνειακή αρχή.
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Η απόφαση καθορίζει επίσης τις ιδιαιτερότητες της συμπλήρωσης και της διόρθωσης της
διασάφησης μετά την παράδοση των εμπορευμάτων στην περίπτωση που η αλλαγή των
πληροφοριών επηρεάζει το ύψος των πληρωτέων δασμών και φόρων.
Η απόφαση ενοποιεί την αποτύπωση των στοιχείων σχετικά με τον υπολογισμό και την
πληρωμή δασμών και φόρων και επιφέρει διαφάνεια σε θέματα εγγραφής και διανομής
εισαγωγικών, ειδικών, αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-menyaetsya-uproshchennyy-poryadoktamozhennogo-deklarirovaniya-tovarov-/

 Από την 1η Σεπτεμβρίου η άδεια εισαγωγής φαρμάκων για κλινικές δοκιμές εκδίδεται
ηλεκτρονικά
Η Διεύθυνση ΚρατικήςΡύθμισης Κυκλοφορίας Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας
δημοσίευσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι, από την 1ηΣεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, η
παροχή κρατικών υπηρεσιών για την έκδοση γνωμοδοτήσεων (αδειών) για την εισαγωγή
συγκεκριμένης παρτίδας καταχωρισμένων και/ή μη καταχωρισμένων φαρμάκων στη Ρωσική
Ομοσπονδία που προορίζονται για κλινικές δοκιμές φαρμάκων, συγκεκριμένης παρτίδας μη
καταχωρισμένων φαρμάκων για εξέταση φαρμάκων για σκοπούς καταχώρισης και εξέτασης
φαρμάκων προϊόντα που προορίζονται για κυκλοφορία στη Ρωσική Ομοσπονδία, ή στη ενιαία
αγορά φαρμάκων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EΟΕ), για συμπερίληψη
φαρμακευτικής ουσίας στο κρατικό μητρώο φαρμάκων (GRLS), της συγκεκριμένης παρτίδας μη
καταχωρισμένων φαρμάκων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης για τις ζωτικές ενδείξεις ενός
συγκεκριμένου ασθενούς, πραγματοποιείται με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου
υπογεγραμμένου με ενισχυμένη ειδική ηλεκτρονική υπογραφή.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, προκειμένου να ληφθούν άδειες με τη μορφή ηλεκτρονικού
εγγράφου, η υποβολή εγγράφων και πληροφοριών από τον αιτούντα πραγματοποιείται με τη
μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου (πακέτο ηλεκτρονικών εγγράφων) υπογεγραμμένο με
ηλεκτρονική υπογραφή (μια απλή ηλεκτρονική υπογραφή, ή μια ενισχυμένη ηλεκτρονική
υπογραφή).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://pharmprom.ru/s-1-sentyabrya-razreshenie-na-vvoz-lekarstv-dlya-ki-vydaetsyav-vide-elektronnogo-dokumenta/

 Τέθηκε σε ισχύ ο κυμαινόμενος εξαγωγικός δασμός στο ηλιέλαιο
Από την 1ηΣεπτεμβρίου άρχισε να λειτουργεί ένας «κυμαινόμενος» συντελεστής εξαγωγικών
δασμών για το ηλιέλαιο. Ορίζεται ως το 70% της διαφοράς μεταξύ της μέσης παγκόσμιας τιμής
και της βασικής τιμής των 1000 $ ΗΠΑ ανά 1 τόνο. Το αντίστοιχο διάταγμα της κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδόθηκε στις 6 Απριλίου 2021.
Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, ο εξαγωγικός δασμός για το ηλιέλαιο θα ανέρχεται σε 169,9 $ ΗΠΑ
ανά τόνο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας,
Βλαντιμίρ Ιλίτσεφ, ο ευέλικτος τρόπος υπολογισμού του δασμού θα ενεργοποιείται σε
περίπτωση αύξησης των παγκόσμιων τιμών και πρόκειται για μέτρο που αποσκοπεί στη
σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και στη πρόληψη της αύξησης των τιμών.
Περισσότερες λεπτομέρειες:
https://www.economy.gov.ru/material/news/vstupila_v_silu_plavayushchaya_eksportnaya_poshlina_na_podsolnech
noe_maslo.html

 S&P: προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας το 2021
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Η αύξηση του ΑΕΠ στη Ρωσία φέτος μπορεί να φτάσει το 4%, σύμφωνα με έρευνα της
εταιρείας αξιολόγησης S&Pγια τις αναδυόμενες αγορές το τέταρτο τρίμηνο του 2021.
«Στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, οι
οικονομίες έδειξανπολύ υψηλότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, κυρίως
λόγω της υψηλότερης κατανάλωσης και εξαγωγών. Έχουμε αυξήσει τις προβλέψεις μας για
αύξηση του ΑΕΠ για το 2021 για την Πολωνία (5,1%), τη Ρωσία (4%), τη Νότια Αφρική (4,6%)
και την Τουρκία (8,6%) », αναφέρεται στην έκθεση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του S&P
Ιουνίου, το ΑΕΠ της Ρωσίας το 2021 θα έπρεπε να είχε αυξηθεί κατά 3,7%.
Η Ρωσία επέστρεψαν στο προ πανδημίας επίπεδο δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο»,
ανέφερε η έρευνα.
Ταυτόχρονα, το 2022, οι αναλυτές αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης της ρωσικής
οικονομίας στο 2,6%, καθώς και γενική πτώση της ζήτησης. Το 2023 και το 2024, σύμφωνα με
τους ειδικούς, το ρωσικό ΑΕΠ θα αυξάνεται κατά 2% ετησίως.
Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στη Ρωσία, σύμφωνα με τον S&P, είναι 6,1% το 2021, 4,2%
το 2022 και 4% έκαστη το 2023 και 2024. Παρόμοιες εκτιμήσεις είχαν γίνει νωρίτερα από τη
Ρωσική Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, στο τέλος του 2021, ο
πληθωρισμός θα είναι 5,7-6,2%, το 2022 θα μειωθεί στο 4,0-4,5%και στο μέλλον θα είναι
περίπου 4%.
Ο S&P εξηγεί την κατάσταση με την αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, καθώς
και στις διαταραχές της προσφοράς σε ορισμένες αγορές.
Οι πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, προέρχονται επίσης από τα
μέτρα στήριξης σε οικογένειες με παιδιά και άλλες κοινωνικές παροχές, τις οποίες οι ρωσικές
αρχές αποφάσισαν να ανακοινώσουν πριν από τις εκλογές.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615310af9a7947a62474b212?from=newsfeed

 Νέα έκδοση ονοματολογίας Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης
Εμπορευμάτων θα τεθεί σε ισχύ την 1ηΙανουαρίου 2022
Κατά τη διάρκεια του 2020-2021, η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή εξέτασε την εναρμόνιση
της ενιαίας Ονοματολογίας Εμπορευμάτων εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας (TNVED)
και του Ενιαίου Δασμολογίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ETT EAEU) με τα
διεθνώς ισχύοντα.
Την 1ηΙανουαρίου 2022, τίθεται σε ισχύ η έβδομη έκδοση του Εναρμονισμένου Συστήματος
Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων (HS), η οποία αποτελεί τη διεθνή βάση για την
ενοποιημένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας(TN
VED)της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
Η έκδοση HS 2022 είναι το αποτέλεσμα ενός πενταετούς κύκλου συνολικής αναθεώρησης της
ονοματολογίας που πραγματοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΕ).
Σύμφωνα με τον ΠΟΕ, η νέα έκδοση του HS περιέχει περισσότερες από 350 σειρές
τροποποιήσεων λόγω αλλαγών στη φύση και τη δομή του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και
κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων παγκόσμιας φύσης.
Το Συμβούλιο της Επιτροπής στις 14 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τη νέα έκδοση αυτών των κειμένων.
Ταυτόχρονα, οι συντελεστές εισαγωγικών τελωνειακών δασμών στη νέα έκδοση του ETT
EAEU, που θα εφαρμοστούν από την 1ηΙανουαρίου του επόμενου έτους, διατηρήθηκαν στο
τρέχον επίπεδο και έλαβαν πλήρως υπόψη τις δασμολογικές υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/ts_news/83528/
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Εξωτερική Αγορά
 Τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021 η Ρωσία αύξησε τις εισαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων κατά
82%
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές επιβατικών
αυτοκινήτων από τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 αυξήθηκαν κατά 43,9%, οι δε
εισαγωγές κατά 82%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/auto/20210909/834652152.html


 Τρία ρωσικά λιμάνια ανοίγουν για διαμετακόμιση προϊόντων σε εμπάργκο
Τα λιμάνια της Αγίας Πετρούπολης, της Ναχόντκα και του Βλαδιβοστόκαδειοδοτήθηκαν για την
διακίνηση τράνζιτ εμπορευμάτων,η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται στη Ρωσία καθώς
περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων που εγκρίθηκε το 2014 και παρατάθηκε μέχρι και το
τέλος του 2022.
Τα λιμάνια της Αγίας Πετρούπολης και του Vostochny (Ναχόντκα) βρίσκονται στη διαδρομή
διέλευσης των εμπορευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες της περιοχής ΑσίαςΕιρηνικού. Οι εμπορικές διαδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Μογγολία και τις χώρες
της Κεντρικής Ασίας περνούν από το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ.
Επιπλέον, επιτρέπεται η εισαγωγή για διαμετακόμισημέσω των σιδηροδρομικών σημείων
ελέγχου Valuyki στα σύνορα με την Ουκρανία, Derbent στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν,
Naushki στα σύνορα με τη Μογγολία, Vyazma στοΡώσο -Λευκορωσικό τμήμα των συνόρων και
το σημείο ελέγχου αυτοκινήτων NizhniyZaramag στα σύνορα με τη Νότια Οσετία. Η
διαμετακόμιση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων πλοήγησης και
χρήση του συστήματος παρακολούθησης GLONASS.
Η δυνατότητα διαμετακόμισης με τη χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων πλοήγησης θα αυξήσει
την υφιστάμενη κίνηση κατά 8,5%, ή 82 χιλ. TEUετησίως.
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.rbc.ru/economics/06/09/2021/61361e419a7947335d832f0c

 Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας αυξήθηκε 1,6 φορές την περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021
Το πλεόνασμα του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο
αυξήθηκε κατά 1,6 φορές σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 95,5 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS).
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021, το συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας
αυξήθηκε κατά 34,3% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 420,8 δις $ ΗΠΑ.
Οι ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε 258,2 δις $ ΗΠΑ παρουσιάζοντας αύξηση 37,7%. Οι χώρες
εκτός της ΚΑΚ απορρόφησαν το 87,1%, οι χώρες της ΚΑΚ 12,9% των ρωσικών εξαγωγών.
Η βάση των ρωσικών εξαγωγών τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2021 είναι τα παραδοσιακά προϊόντα
καυσίμων και ενέργειας, το μερίδιο των οποίων στη δομή των βασικών εξαγωγών ανήλθε στο
51,7% (τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020-54,2%). Στις εξαγωγές εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο αυτών των
αγαθών ανήλθε στο 55,7% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 σε 59,1%), στις χώρες ΚΑΚ σε 24,9%
(24,3%).
Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο ανήλθαν σε 162,6 δις $ ΗΠΑ και αυξήθηκαν
κατά 29,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι χώρες εκτός ΚΑΚ
αντιπροσωπεύουν το 89,4%, οι χώρες της ΚΑΚ το 10,6%.
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Στις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν τα μηχανήματα και ον εξοπλισμός με
49,6% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 κάλυπταν το 46,3%). Στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΚΑΚ,
το μερίδιο αυτών των αγαθών ανήλθε στο 53,1% (τον Ιανουάριο -Ιούλιο 2020 σε 49,4%), από δε
τις χώρες ΚΑΚ σε 20,6% (την αντίστοιχη περίοδο 2020 σε 21,6%). Η αξία των εισαγωγών
αυτών των προϊόντων αυξήθηκε κατά 38,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο πέρυσι,
συμπεριλαμβανομένου του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 26,8%, του ηλεκτρικού εξοπλισμού
κατά 25,7%, των οργάνων και των οπτικών συσκευών κατά 8,0%. Ο φυσικός όγκος των
εισαγωγών αυτοκινήτων και φορτηγών αυξήθηκε κατά 1,8 φορές.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσώπευε το 35,8% του ρωσικού εμπορίου τον Ιανουάριο-Ιούλιο
2021(τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020 ήταν 34,8%), οι χώρες ΚΑΚ το 12% (12,9%) και οι χώρες της
Ευρασιατικής οικονομικής Ένωσηςτο 8,8% (8,9%), και οι χώρες Οικονομικής Συνεργασίας
Ασίας-Ειρηνικού (APEC) το 34,2% (34,5%).
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://1prime.ru/state_regulation/20210909/834652103.html

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021
αυξήθηκαν κατά 2,7 φορές.
Οι παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία στην Κίνα τον Ιανουάριο-Αύγουστο
2021 αυξήθηκαν 2,7 φορές σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τους 4,73 εκατ. Τόνους, σύμφωνα με
την Γενική Τελωνειακή Διοίκηση (GTU) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ).
Το Τουρκμενιστάν εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των βασικών προμηθευτών
φυσικού αερίου μέσω αγωγών στο Πεκίνο: κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η ΛΔΚ
εισήγαγε από αυτήν τη χώρα 15,95 εκατ. τόνους για 4,2 δις$ ΗΠΑ. Η Ρωσία βρίσκεται στη
δεύτερη θέση των προμηθευτών, ακολουθούμενη από το Καζακστάν (3,17 εκατ.τόνοι για 723
εκατ.$ ΗΠΑ) και τη Μιανμάρ (2,01 εκατ.τόνοι για 922 εκατ.$ ΗΠΑ).
Με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 την Κίνα προμήθευσαν η
Αυστραλία (20,52 εκατ.τόνοι για 8,47 δις$ ΗΠΑ), το Κατάρ (6 εκατ.τόνοι για 2,59 δις$ ΗΠΑ), η
Μαλαισία (5, 83 εκατ.τόνοι για 2,34 δις$ ΗΠΑ) και οιΗνωμένες Πολιτείες (5,4 εκατ.τόνοι για
2,7 δις δολάρια). Η Ρωσία καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των προμηθευτών ΥΦΑ στην
Κίνα (2,67 εκατ.τόνοι για 1,23 δις$ ΗΠΑ), πίσω από την Ινδονησία (3,32 εκατ.τόνοι για 1,29
δις$ ΗΠΑ).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/12451019

 Οι εξαγωγές πετρελαίου στην Κίνα τον Ιανουάριο-Αύγουστο έφτασαν 25,1 δις $ ΗΠΑ
Η αξία του πετρελαίου που αγόρασε η Κίνα από τη Ρωσία τον Ιανουάριο-Αύγουστο αυξήθηκε
κατά 30,4% σε ετήσια βάση, σε 25,1 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Γενική Τελωνειακή Διοίκηση
της ΛΔΚ.
Παρά την αύξηση των εισαγωγών σε αξία, σε διάστημα οκτώ μηνών, ο φυσικός όγκος που
εισήχθη από τη Ρωσία στην Κίνα μειώθηκε κατά 7,3%, σε 52,92 εκατ.τόνους.
Η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών πετρελαίου στην
Κίνα. Στην πρώτη βρίσκεται η Σαουδική Αραβία, η οποία πούλησε 58,49 εκατ.τόνους στην Κίνα
τον Ιανουάριο-Αύγουστο αξίας 27,26 δις $ ΗΠΑ(αύξηση 4,8% και 47%, αντίστοιχα).
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Τη Ρωσία ακολουθούν το Ιράκ (36,6 εκατ.τόνοι για 16,75 δις $ ΗΠΑ), το Ομάν (29,94
εκατ.τόνοι για 13,89 δις $ ΗΠΑ) και η Αγκόλα (26,13 εκατ. τόνοι για 12,38 δις $ ΗΠΑ). Οι
Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τη δέκατη θέση (9,94 εκατ.τόνοι για 4,73 δις $ ΗΠΑ).
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://tass.ru/ekonomika/12450881

 Η Gazprom υπέγραψε 15ετή σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου με την Ουγγαρία
Η Gazprom και η Ουγγρική εταιρείαMVM CEEnergyLtdσυμφώνησαν για την προμήθεια
φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2036. Η ουγγρική πλευρά θα λαμβάνει 4,5 δις κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ετησίως καθ 'όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Σύμφωνα με την Gazprom υπογράφηκαν δύο μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την προμήθεια
ρωσικού αερίου συνολικού όγκου έως 4,5 δις κυβικά μέτρα, η διάρκεια καθεμιάς είναι 15 έτη.Η
συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1ηΟκτωβρίου, προβλέπει τη δυνατότητα αλλαγής των
όρων της σε δέκα χρόνια.
Το 2020, η Ουγγαρία εισήγαγε 8,6 δις κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου.
Το Κίεβο δήλωσε απογοητευμένο με την απόφαση της Ουγγαρίας να παρακάμψει την
Ουκρανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προτίθεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να ελέγξει τη σύμβαση εάν συμμορφούται με την ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html

 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο
Η 36η Έκθεση ενδύματος CPM (CollectionPremiereMoscow)πραγματοποιήθηκε το διάστημα
31/08-03/09στην Μόσχα (https://cpm-moscow.com).Η έκθεση διαιρείται σε τέσσερις κύριες
κατηγορίες προβολής προϊόντων (DreamsBody&Beach, CPM Prime, CPM Accessories&Shoes,
CPM Shop & RetailSolutions).
Το 2021, συμμετείχαν πάνω από 500 εκθέτες από 20 χώρες και την επισκέφτηκαν 12.887
επισκέπτες. Η επόμενη έκθεση θα πραγματοποιηθεί 21 με 24 Φεβρουαρίου 2022.
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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