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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 64,72 ρούβλια (31.05.2022)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.05.2022 – 31.05.2022:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

Οι εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων επηρέασαν σημαντικά την συναλλαγματική ισοτιμία του
ρουβλίου, το οποίο έκανε άλμα σε υψηλό δύο ετών σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ. Το
ρούβλι έχει ενισχυθεί έναντι των δύο κύριων αποταμιευτικών νομισμάτων, λόγω της αισθητής
μείωσης των ρωσικών εισαγωγών εξ αιτίας των δυτικών κυρώσεων, των υψηλών
συναλλαγματικών εσόδων από τις ρωσικές εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων και πρώτων υλών.
Ιδιαίτερα βάρυνε η απόφαση υποχρεωτικής μετατροπής σε ρούβλια των εξαγωγών του ρωσικού
φ.α καθώς και κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (ΚτΡ): οι συναλλαγματικοί
περιορισμοί αύξηση του κεντρικού επιτοκίου από 28.02.2022 στο 20,0% και εν συνεχεία
διορθωτικές παρεμβάσεις με τρεις διαδοχικές μειώσεις στο 17% (στις 11 Απριλίου τ.ε.), στο
14% (στις 4 Μαΐου τ.ε.) και στο 11% (στις 27 Μαΐου), υποχρεωτική μετατροπή του
συναλλάγματος των εμπορικών εταιρειών σε Ρούβλι (αρχικά κατά 80%, εν συνεχεία μείωση του
ποσοστού πώλησης συναλλαγματικών κερδών των ρώσων εξαγωγέων, αναλόγως της
κατηγορίας εξαγώγιμων αγαθών και της κατηγορίας της χώρας στην οποία απευθύνονται, στο
επίπεδο του 0%-50%).
Η ισχυροποίηση του Ρουβλίου έναντι δολαρίου και ευρώ ήταν η μεγαλύτερη της τελευταίας
δεκαετίας και οδήγησε στη χαλάρωση των περιορισμών συναλλάγματος
Όσον αφορά στην εξέλιξη του πληθωρισμού, τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία δείχνουν
σημαντική επιβράδυνση του τρέχοντος ρυθμού αύξησης των τιμών. Η χαλάρωση της
πληθωριστικής πίεσης διευκολύνεται και από τη δυναμική που είχε αποκτήσει η
συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου, μετά την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.
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Σε 12μηνη βάση, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έφτασε στο 17,8%, ωστόσο, σύμφωνα με
εκτιμήσεις στις 20 Μαΐου, επιβραδύνθηκε στο 17,5%, υποχωρώντας ταχύτερα από τις
προβλέψεις Απριλίου της Κεντρικής Τράπεζας.
Τα υψηλά επιτόκια οδήγησαν σε εισροή κεφαλαίων για καταθέσεις σε ρούβλι καθορισμένης
διάρκειας όμως η αγορά δανείων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η ΚτΡ εκτιμά ότι οι
πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν υποχωρήσει, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
έχουν μειωθεί και το εν γένει νομισματικό περιβάλλον έχει επιτρέψει τη μερική χαλάρωση των
κεφαλαιακών ελέγχων. Αντιθέτως, οι εξωτερικές συνθήκες για τη ρωσική οικονομία
εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολες, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την οικονομική
δραστηριότητα (αύξηση εξαγωγών σε αξία με παράλληλη κατακρήμνιση των εισαγωγών).
Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται να λάβει περαιτέρω αποφάσεις για το βασικό
επιτόκιο, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική και αναμενόμενη δυναμική του πληθωρισμού σε
σχέση με τον ευκταίο στόχο (4%), τη διαδικασία οικονομικής αναδιάρθρωσης, την αξιολόγηση
των κινδύνων από εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες καθώς και την αντίδραση της διεθνούς
χρηματαγοράς και δεν απέκλεισε τη δυνατότητα μείωσης του βασικού επιτοκίου στις επόμενες
συνεδριάσεις. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη
συνεχιζόμενη νομισματική πολιτική, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 5–7% το 2023 και
θα επιστρέψει στο 4% το 2024.
Σε συνέχεια έρευνας και συλλογής απόψεων 27 οικονομολόγων και Οργανισμών από την
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, δημοσιεύτηκε σύνοψη προβλέψεων για τα βασικά
μακροοικονομικά μεγέθη της ρωσικής οικονομίας, όπου σημειώνεται η επιδείνωση των
προβλέψεων για την έκταση της μείωσης του ΑΕΠ το 2022 από 8 σε 9,2%. Παράλληλα, όμως,
καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών για το 2023, ήτοι 0%, αντί για μείωση κατά -1%.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί σε 22% φέτος αντί για την αρχική πρόβλεψη 20%, για
δε το 2023 καταγράφεται βελτιωμένη πρόβλεψη έναντι της αρχικής, ήτοι 7 αντί για 8%.
Για την μέση ισοτιμία του ρουβλίου, οι τωρινές προβλέψεις αναφέρουν 85 ρούβλια/1$ έναντι
προηγούμενης 110 ρούβλια/1$ για το 2022 και 90 ρούβλια/1$ έναντι προηγούμενης 118,4
ρούβλια/1$ για το 2023.
Η ανεργία προβλέπεται να ανέλθει σε 6,9% έως το τέλος του 2022 έναντι 4,3% στις αρχές του
2021 και στην συνέχεια, να μειωθεί σε 6% το 2023 και 5,5% έως το τέλος 2024, με αύξηση
μισθών κατά 9,8% το 2022 και κατά 7,4% το 2023.
Αναμένεται, επίσης, μείωση εξαγωγών από 550 δις $ ΗΠΑ το 2021 σε 484 δις το 2022 και 446448 δις το 2023-2024. Όσον αφορά στις εισαγωγές, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη
μείωση, από 379 δις $ το 2021 σε 266 δις το 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/

Προεδρικά και Κρατικά Διατάγματα
 Κρατικές επιδοτήσεις εισαγωγών
Με το υπ΄αριθμ. 1326-r από 27 Μαΐου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα πάνω από 37 δις ρούβλια θα
χρησιμοποιηθούν για την επιδότηση ενός ειδικού προγράμματος δανεισμού με ευνοϊκούς όρους
για την αγορά εισαγόμενων προϊόντων που είναι σημαντικά για την οικονομία
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Πρόκειται για την έκδοση προνομιακών δανείων σε εισαγωγείς με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει
το 30% του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας συν τρεις ποσοστιαίες μονάδες (είναι
λίγο περισσότερο από 6%). Τα κεφάλαια που διατίθενται από την Κυβέρνηση θα καταστήσουν
δυνατή την επιδότηση τέτοιων δανείων για συνολικό ποσό τουλάχιστον 800 δις ρούβλια.
Η περίοδος για την οποία οι εισαγωγείς μπορούν να αποκτήσουν τέτοιους πόρους θα εξαρτηθεί
από τον σκοπό του δανείου. Για την αγορά πρώτων υλών και εξαρτημάτων, το προνομιακό
επιτόκιο θα ισχύει για ένα έτος. Για εξοπλισμό και μέσα παραγωγής για τρία χρόνια.
Η λίστα των εισαγόμενων προϊόντων προτεραιότητας, για την αγορά των οποίων δίνεται
προνομιακό δάνειο, περιλαμβάνει τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, οχήματα, δομικά υλικά,
διάφορες εργαλειομηχανές, γεωργικά και αγροτικά μηχανήματα και ηλεκτρονικά είδη.
Το νέο εργαλείο υποστήριξης θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το λειτουργικό κόστος
και να κανονίσουν την προμήθεια όλων των απαραίτητων αγαθών και πόρων.
Περισσότερες λεπτομέρειες http://government.ru/news/45543/

 Τροποποιήσεις προηγούμενων Διαταγμάτων (311, 312, 313)
Το υπ΄αριθμ. 850 Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 11 Μαΐου 2022 που
έχει τεθεί σε ισχύ από 12.5.2022 εισάγει τροποποιήσεις στα υπ΄αριθμ. 311, 312 και 313 από 9
Μαρτίου 2022 Διατάγματα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Με το νεώτερο Διάταγμα καταργείται η απαγόρευση για αγαθά που εξάγονται στα κράτη μέλη
της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΕΕ), για εμπορεύματα που εξάγονται με άδειες της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικού και Εξαγωγικού Ελέγχου (FSTEC), με άδειες και
καταλόγους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικής και Τεχνικής Συνεργασίας (FSMTC),
σύμφωνα με τους καταλόγους που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, για εμπορεύματα που εξάγονται στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία, για
εμπορεύματα που προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) και τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LPR), συνοδευόμενα από πιστοποιητικό καταγωγής
εμπορευμάτων που έχει εκδοθεί στην DPR και LPR. Επίσης με το νεώτερο Διάταγμα
διευρύνεται ο κατάλογος των εμπορευμάτων που δεν εμπίπτουν σε διαδικασία αδειοδότησης.
http://government.ru/docs/all/140931/

 Ρωσικές κυρώσεις – αντίμετρα έναντι των δυτικών οικονομικών κυρώσεων
Στο νέο υπ΄αριθμ. 252 από 03/05/2022 Προεδρικό Διάταγμα «Περί εφαρμογής ειδικών
οικονομικών αντιμέτρων σχετικά με μη φιλικές ενέργειες ορισμένων ξένων κρατών και διεθνών
οργανισμών» προβλέπεται η εφαρμογή ειδικών οικονομικών μέτρων κατά ορισμένων νομικών
και φυσικών προσώπων και οργανισμών, ήτοι απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών με
αυτά, εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς αυτά που απορρέουν από ολοκληρωθείσες συναλλαγές
(συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών) και πραγματοποίησης χρηματοοικονομικών
συναλλαγών με αυτά ως δικαιούχους.
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Επίσης, προβλέπεται απαγόρευση εξαγωγής από την Ρωσία προϊόντων και (ή) πρώτων υλών, η
παραγωγή και (ή) εξόρυξη των οποίων πραγματοποιείται στην επικράτεια της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, αν αυτά προορίζονται για τα προαναφερόμενα υπό κυρώσεις πρόσωπα.
Ο εν λόγω κατάλογος νομικών προσώπων περιλαμβάνει πρώην θυγατρικές της Gazprom στο
εξωτερικό που συνδέονται με την Gazprom-Germania GmbH (το γερμανικό Υπ. Οικ.
υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης την τοποθέτησε υπό διαχείριση της γ/Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Δικτύων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τ.ε.), και την Gazprom Marketing & Trading
Ltd. , Αυτές οι εταιρείες βρίσκονται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας. Ειδικότερα, οι περιορισμοί επεκτάθηκαν
στην Πολωνία στην εταιρεία EuRoPol GAZ S.A. (κοινοπραξία μεταξύ της Gazprom και της
πολωνικής PGNiG, ιδιοκτήτριας του πολωνικού τμήματος του αγωγού Yamal-Europe, ο οποίος
διοχετεύει φα από τα κοιτάσματα της χερσονήσου Yamal, στη ΒΔ Σιβηρία, προς την Κεντρική
Ευρώπη) αλλά και στη θυγατρική της NOVATEK. Έτσι η Gazprom δεν θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το πολωνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου Yamal-Europe για προμήθειες
φυσικού αερίου στη Ευρώπη.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και η Wingas / WIEH / WIEE, που κατέχει ένα πακέτο
συμβάσεων για την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου, καθώς και η μεγαλύτερη εταιρεία
αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η Astora.
Από πλευράς δραστηριότητας περιλαμβάνονται εμπορικές εταιρείες και οργανισμοί
εκμετάλλευσης υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου.
Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα ρωσικά αντίμετρα στις δυτικές κυρώσεις το 2014, τα οποία
αφορούσαν στην απαγόρευση εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, στις τωρινές
ρωσικές κυρώσεις-αντίμετρα το βάρος έχει μετατοπιστεί στην εξαγωγή από την Ρωσία αγαθών
και πρώτων υλών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001

 Διευκολύνσεις στην εισαγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού, πρώτων υλών και υλικών για
επενδυτικά έργα προτεραιότητας
Το υπ΄αριθμ. 839 από 09.05.2022 Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
θεσπίζει τους κανόνες απαλλαγής από την πληρωμή εισαγωγικών δασμών για τεχνολογικό
εξοπλισμό, εξαρτήματα και ανταλλακτικά για αυτόν, πρώτες ύλες και υλικά που εισάγονται για
αποκλειστική χρήση στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως μέρος της υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας για την οικονομία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ως επενδυτικό σχέδιο νοείται επένδυση (αξίας τουλάχιστον 250 εκατ. ρουβλίων) για τη
δημιουργία (κατασκευή) νέων εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και (ή) μηχανολογικής
υποδομής ή εκσυγχρονισμός/ανακατασκευή υφιστάμενων.
Τα επενδυτικά έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στους τομείς προτεραιότητας, που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του Διατάγματος. Οι τομείς προτεραιότητας ορίζονται: η
γεωργία, η εξόρυξη, η μεταποιητική βιομηχανία, η παροχή νερού, η οργάνωση συλλογής και
διάθεσης απορριμμάτων, οι δραστηριότητες για την εξάλειψη της ρύπανσης, ο κατασκευαστικός
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τομέας, αλυσίδες μεταφοράς και αποθήκευσης, τομέας ενημέρωσης και επικοινωνίας,
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.
Για την υλοποίηση αυτών των επενδυτικών σχεδίων, μπορούν να εισαχθούν τα εν λόγω
προϊόντα εφόσον δεν παράγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία ή άλλα κράτη μέλη της Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης ή παράγονται σε ανεπαρκείς ποσότητες ή δεν ανταποκρίνονται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά των προς υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Το Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 16 Μαΐου 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/laws_news/89986/

Εσωτερική αγορά
 Πτώση του ρωσικού ΑΕΠ
Η προβλεπόμενη πτώση του ρωσικού ΑΕΠ το 2022 αναμένεται να είναι στο 10,4%. Μέχρι το
2023, η οικονομία θα πρέπει να σταθεροποιηθεί καθώς θα προσαρμοστεί στους διακεκομμένους
εμπορικούς δεσμούς και στις μειωμένες εισαγωγές. Ωστόσο, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
αναμένεται να παραμείνει στο 1,5% καθώς η Κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει μια πολιτική
υποκατάστασης εισαγωγών για να αντικαταστήσει πολλές ξένες εταιρείες που εξέρχονται από
την αγορά. Η μεγαλύτερη οικονομική πτώση αναμένεται το Γ΄ τρίμηνο του 2022, όταν ο
αντίκτυπος των κυρώσεων είναι πιθανό να αρχίσει να έχει τον πλήρη αντίκτυπο.
Το ΔΝΤ προβλέπει πτώση 8,5% το 2022, 2 εκατ. θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χάσουν την
δουλειά τους κυρίως στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, που επηρεάζονται περισσότερο
λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης διεθνών εταιρειών που βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις.
Ωστόσο, η κρίση ανεργίας είναι πιθανό να εμφανιστεί σταδιακά, καθώς πολλές εταιρείες
προσπάθησαν αρχικά να αποφύγουν τις απολύσεις και αντίθετα μειώνουν τους μισθούς,
εισάγοντας περισσότερη μερική απασχόληση ή στέλνοντας προσωπικό σε άδεια άνευ αποδοχών.
http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/may-27,-2022/article/latest-market-update_25/

 Εξέλιξη πληθωρισμού
Σύμφωνα με την Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat) τον Απρίλιο 2022 έναντι του Απριλίου
2021 η αύξηση των τιμών των αγαθών στη ρωσική αγορά, προσέγγισε το 17,8% (τον Μάρτιο
τ.ε. ο 12μηνος πληθωρισμός είχε ανέλθει στο 16,7% - ιστορικό ρεκόρ από την άνοιξη του 2015).
Ειδικότερα αυξήσεις καταγράφηκαν στα τρόφιμα (+2,87%), στα μη εδώδιμα (+0,53%), στις
υπηρεσίες (+1,07%).
Τον Μάρτιο είχαν μειωθεί σημαντικά οι τιμές ορισμένων λαχανικών (αγγούρια) και των
καυσίμων κινητήρων αερίου (κατά 17,4% και 10,0%, αντίστοιχα), τον Απρίλιο 2022 μειώθηκαν
οι τιμές σε ακόμη περισσότερα αγαθά (τομάτες κατά 16,2%, μπανάνες κατά 10,2%, λάχανο κατά
6,4% ). Τον Μάρτιο τ.ε., οι τιμές αυτών των τριών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά περίπου 3040%. Παρά το διευρυμένο κατάλογο των αγαθών μειωμένων τιμών, οι τιμές πολλών αγαθών
αυξήθηκαν τον Απρίλιο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν τα παντζάρια (+19,2%), η μαργαρίνη
(+12,9%) και τα μήλα (+10,7%).
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Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι τιμές των εξωτερικών φορητών δίσκων
αποθήκευσης δεδομένων (USB flash) μειώθηκαν κατά 15,6%, των τηλεοράσεων, των οθονών
υπολογιστών, των ηλεκτρικών ειδών οικιακής χρήσεως και των φορητών υπολογιστών σχεδόν
κατά 14%. Τον Μάρτιο, στο πλαίσιο της πρόσθετης ζήτησης και της υποτίμησης του ρουβλίου,
οι τιμές των εξωτερικών δίσκων USB flash και οθονών είχαν αυξηθεί κατά 37%.
Στα είδη υγιεινής συνεχίστηκε η άνοδος των τιμών τον Απρίλιο τ.ε. Το σαπούνι τουαλέτας
αυξήθηκε 12%, το σαπούνι πλυντηρίου 10,2%, τα ξυραφάκια μιας χρήσης, ο αφρός ξυρίσματος
και τα σαμπουάν κατά 9%-10%.
Στην κατηγορία των αεροπορικών υπηρεσιών, το κόστος των ταξιδιών προς τα ΗΑΕ και
ορισμένες χώρες της Ν. Ασίας (Ινδία, Μαλδίβες, Σρι Λάνκα) μειώθηκε, σε ετήσια βάση, στα
17% και 12,4% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μέσες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων κατέγραψαν
αύξηση κατά περίπου 16% και ειδικά προς ορισμένες χώρες της Μεσογείου (Κύπρο, Μαρόκο
και Τυνησία) κατά 10,4%.
Σε γενικές γραμμές, η απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού, σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα,
που αναπαράγουν απόψεις εδώ επενδυτικών συμβούλων, έχει προκληθεί από: i) την αύξηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, ii) τη μείωση της ζήτησης για δανειακά κεφάλαια, iii)
την αύξηση για καταθέσεις και iv) τη μείωση των εισοδημάτων του πληθυσμού. Αναμένεται
περαιτέρω επιβράδυνση των τιμών, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα συμπεριφερθεί ο
τιμάριθμος ενόψει της εξάντλησης των αποθεμάτων αγαθών και της αύξησης των τιμών
παραγωγής (στον κλάδο των τροφίμων λόγω της αναμενόμενης περιόδου συγκομιδής, οι τιμές
θα πρέπει να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα).
Η Κεντρική Τράπεζα, προβλέπει εύρος πληθωρισμού 18-23% στο τέλος του τρέχοντος έτους,
ωστόσο εδώ αναλυτές θεωρούν ότι οι αυξήσεις των τιμών μπορεί να είναι μικρότερες του 18%.
Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης περί της πορείας των τιμών στη ρωσική αγορά
επισημαίνει την επιβράδυνση του πληθωρισμού κατά την δεύτερη εβδομάδα Μαΐου, σε 0,05%
(μείωση του ρυθμού αύξησης των τροφίμων 0,15% -κυρίως φρούτων και λαχανικών-, των
λοιπών προϊόντων πτώση κατά 0,01%, ενώ πτωτική πορεία παρουσιάζει για 10η εβδομάδα και η
τιμή της βενζίνης). Σε ετήσια βάση, στις 13 Μαΐου, καταγράφηκε μείωση του ρυθμού αύξησης
των τιμών σε 17,69% έναντι 17,83% στα τέλη Απριλίου 2022. Η μείωση αυτή του ετήσιου
ποσοστού είναι η πρώτη που καταγράφεται από τις 11 Φεβρουαρίου τ.ε. Επίσης, το ρ/Υπουργείο
Οικ. Ανάπτυξης εκτιμά το ύψος του πληθωρισμού για το 2023 σε 6,1% και για το 2024 σε 4,0%
(έναντι 5-7% και 4,0% αντίστοιχα της ΚΤΡ).
 Αύξηση επιτρεπόμενου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων κατοίκων φιλικών χωρών
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας (CBR) από 16.05.202 ορίστηκαν νέα
κατώτατα όρια για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για ιδιώτες.
Έτσι εντός ενός ημερολογιακού μήνα, οι κάτοικοι της Ρωσίας, καθώς και οι μη κάτοικοι από
φιλικές χώρες, έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν από τον λογαριασμό τους σε ρωσική τράπεζα
στον λογαριασμό τους ή σε άλλο άτομο στο εξωτερικό μέχρι 50 χιλ. $ ΗΠΑ ή το ισόποσο σε
άλλο ξένο νόμισμα. Προηγουμένως, το όριο ήταν 10 χιλ. $ ΗΠΑ.
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Κάτοικοι και μη κάτοικοι από φιλικές χώρες μπορούν ακόμα να μεταφέρουν όχι περισσότερα
από 5 χιλ. $ ΗΠΑ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα ανά μήνα μέσω εταιρειών που παρέχουν
υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων χωρίς άνοιγμα λογαριασμού.
Άτομα - μη κάτοικοι από φιλικές χώρες που εργάζονται στη Ρωσία με συμβάσεις εργασίας ή
αστικού δικαίου, μπορούν επιπλέον να μεταφέρουν κεφάλαια από ρωσικούς λογαριασμούς στο
εξωτερικό σε ρούβλια και ξένο νόμισμα στο ποσό του μισθού ή πληρωμής για την εκτέλεση
εργασίας και υπηρεσιών και να κάνουν τις ίδιες μεταφορές χωρίς άνοιγμα λογαριασμού.
Οι μη κάτοικοι από μη φιλικές χώρες που εργάζονται στη Ρωσία με συμβάσεις εργατικού ή
αστικού δικαίου επιτρέπεται να μεταφέρουν κεφάλαια από ρωσικούς λογαριασμούς στο
εξωτερικό σε ρούβλια και ξένο νόμισμα στο ποσό του μισθού ή πληρωμής για την εκτέλεση
εργασίας και υπηρεσιών και να μεταφέρουν αυτά τα κεφάλαια στο εξωτερικό χωρίς άνοιγμα
λογαριασμού. Μέχρι σήμερα, οι μη κάτοικοι από μη φιλικές χώρες μπορούσαν να μεταφέρουν
κεφάλαια σε ξένο νόμισμα μόνο εντός των ορίων των 10.000 $ από λογαριασμό και έως 5.000 $
χωρίς άνοιγμα λογαριασμού.
Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία, διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό
προσώπων που δεν εργάζονται στη Ρωσία από χώρες που ευνοούν τις κυρώσεις (από μη φιλικές
χώρες), καθώς και από νομικά πρόσωπα αυτών των κρατών. Οι περιορισμοί εξακολουθούν να
ισχύουν για μεταφορές στο εξωτερικό κεφαλαίων φυσικών και νομικών προσώπων - μη
κατοίκων από χώρες που υποστηρίζουν κυρώσεις (μη φιλικές χώρες), από λογαριασμούς Ρώσων
μεσιτών.
Τα ποσά μεταφοράς υπολογίζονται με την επίσημη ισοτιμία ξένου νομίσματος προς το ρούβλι
που καθορίστηκε από την Τράπεζα της Ρωσίας την ημερομηνία της εντολής μεταφοράς.
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12878

 Παράλληλες εισαγωγές – κατάλογος προϊόντων και brand names
Σε συνέχεια του Κυβερνητικού Διατάγματος 506/29.3.2022, με το οποίο επιτρέπεται η εισαγωγή
στην χώρα αγαθών χωρίς την έγκριση των κατόχων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, εξεδόθη από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας η
υπ΄αριθμ. 1532 από 19 Απριλίου 2022 Απόφαση και καταρτίστηκε ο κατάλογος των εν λόγω
αγαθών, που περιλαμβάνει περί τις 50 ομάδες αγαθών και περισσότερες από 200 μάρκες.
Το ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου σε ανακοίνωσή του διαβεβαίωσε ότι συνεχίζει
να απαιτείται ενδελεχής έλεγχος ποιότητας των προϊόντων καθώς και η ψηφιακή σήμανση, όπου
αυτή προβλέπεται.
Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή σήμανση εφαρμόζεται στην Ρωσία από το 2019 και απαιτείται για
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το εμφιαλωμένο νερό, τα φάρμακα, τον καπνό, τα υποδήματα, τα
είδη ελαφράς βιομηχανίας, τα γούνινα παλτά, τα αρώματα, τις φωτογραφικές μηχανές και τα
ελαστικά, ενώ εφαρμόζεται δοκιμαστικά και σε άλλα προϊόντα.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
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 Η αυτάρκεια σε σπόρους εγχώριας παραγωγής στη Ρωσία φτάνει το 63%
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας το επίπεδο εξάρτησης της χώρας από σπόρους μειώνεται,
δηλαδή το συνολικό ποσοστό αυτάρκειας σε σπόρους της ρωσικής παραγωγής σήμερα είναι
63%, ενώ λίγο περισσότερο από 35% εισάγεται.
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο ο στόχος είναι να φθάσει το επίπεδο παροχής ιδίων υλικών σπόρων
στο 75% έως το 2030. Το επίπεδο αυτάρκειας σε σπόρους εγχώριας παραγωγής είναι ένα από τα
κριτήρια για το δόγμα της επισιτιστικής ασφάλειας.
Το Υπουργείο Γεωργίας διαθέτει κεφάλαια για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, για την κατασκευή
κέντρων επιλογής και καλλιέργειας σπόρων, και δηλώνει την αύξηση του ποσοστού επιδότησης
για αυτά τα κέντρα από 20% φέτος σε 50% του χρόνου.
https://tass.ru/ekonomika/14563683?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=alta.ru&utm_referrer=alta.ru

 Οι συναλλαγές σε αγαθά στο χρηματιστήριο ξεπέρασαν τα 1,8 τρις ρούβλια
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στην αγορά εμπορευμάτων spot για την περίοδο από το 2021
έως το 1ο τρίμηνο του 2022 υπερέβη τα 1,8 τρις ρούβλια. Ο όγκος των συναλλαγών σε αγαθά το
πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 15% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
του 2021 και ανήλθε σε 337,8 δις ρούβλια, κυρίως λόγω των συναλλαγών σε πετρέλαιο,
προϊόντα πετρελαίου, γεωργικά προϊόντα και ξυλεία.
Περισσότερες λεπτομέρειες http://www.cbr.ru/press/event/?id=12897

 Ο χρόνος παράδοσης για online αγορές από το εξωτερικό έχει διπλασιαστεί
Σύμφωνα με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών Ozon Global, στις νέες οικονομικές
συνθήκες, ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων από το εξωτερικό κατά μέσο όρο έχει σχεδόν
διπλασιαστεί, ενώ ο αριθμός αγορών από την Κίνα, την Τουρκία, τη Λευκορωσία και το
Καζακστάν έχει οκταπλασιαστεί.
Οι παραγγελίες, για παράδειγμα, από την Κίνα, που έφταναν σε 14–20 ημέρες, τώρα έρχονται σε
έναν μήνα ή παραπάνω. Ο λόγος είναι τα αυξανόμενα κρούσματα COVID-19 σε κάποιες
περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα η εναέρια κυκλοφορία σε ορισμένα αεροδρόμια να έχει
διακοπεί.
Οι μεταφορείς επίσης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων με την παράδοση. Έτσι,
σύμφωνα με την εταιρεία «SDEK», οι αγορές Ρώσων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη φτάνουν σε
περίπου ενάμιση μήνα, το Aliexpress έχει πλέον τον μέγιστο χρόνο αναμονής 89 ημέρες.
Οι χρόνοι παράδοσης από τις χώρες της ΚΑΚ και την Τουρκία δεν έχουν αλλάξει.
Από την άλλη πλευρά, η Ένωση Εμπορικών Εταιρειών Διαδικτύου (AKIT) κατέγραψε απότομη
αύξηση στις πωλήσεις στο εγχώριο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο το Α΄ τρίμηνο του 2022. Τους
πρώτους τρεις μήνες του έτους, οι Ρώσοι αγόρασαν προϊόντα αξίας 1,25 τρις ρούβλια (+59% σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021). Το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολο για
πρώτη φορά έφτασε το 11,2% το Α΄ τρίμηνο του 2022.
Τον Μάρτιο-Απρίλιο, οι Ρώσοι αγόρασαν 81% περισσότερα αγαθά από τη Wildberries σε σχέση
με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για προϊόντα εγχώριας
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παραγωγής, μεταξύ άλλων, λόγω των ελκυστικών τιμών. Η ζήτηση για ρωσικά είδη υγιεινής
αυξήθηκε κατά 444% σε ετήσια βάση, για κοσμήματα κατά 207%, για προϊόντα κηπουρικής
κατά 185%, εξοπλισμό για αναψυχή και κατασκήνωση κατά 155%, καθώς και για αξεσουάρ για
μωρά κατά 154%. Ο Ozon σημειώνει ότι οι πωλήσεις οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικών
ειδών διπλασιάστηκαν τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο πέρυσι.
Ενώ αριθμός των παραγγελιών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μειώθηκε όπως αναμενόταν. Αυτό
συμβαίνει λόγω αδυναμίας πληρωμής των αγορών σε ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα με
ρωσικές κάρτες.
https://iz.ru/1333949/evgeniia-pertceva/prodano-v-kitae-sroki-dostavki-onlain-pokupok-iz-za-granitcy-vyrosli-vdvoe

 Το Α΄ τρίμηνο οι εξαγωγές ρωσικών γεωργικών μηχανημάτων αυξήθηκαν κατά 30%
Οι εξαγωγές γεωργικών μηχανημάτων ρωσικής κατασκευής το Α΄ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε
5,1 δις ρούβλια, που είναι 30% περισσότερες από ό,τι την ίδια περίοδο του 2021, προκύπτει από
το μήνυμα της Ρωσικής Ένωσης Κατασκευαστών Εξειδικευμένου Εξοπλισμού «Rosspetsmash».
Τον Ιανουάριο - Μάρτιο 2022 εξήχθη εξοπλισμός συνολικά σε 22 χώρες.
Οι κύριες ξένες αγορές για αυτήν την περίοδο ήταν οι χώρες της ΚΑΚ και της ΕΕ, καθώς και η
Αίγυπτος και η Μογγολία. Το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές προς την Ουγγαρία
σε αξία αυξήθηκαν κατά 3,6 φορές, στην Αίγυπτο κατά 3,2 φορές, στην Πολωνία κατά 2,9
φορές, στη Μολδαβία κατά 2,3 φορές, στο Ουζμπεκιστάν κατά 87 φορές, στη Μογγολία κατά
81%, στο Αζερμπαϊτζάν κατά 65%, στο Καζακστάν κατά 16%, στη Βουλγαρία κατά 16%. Η
αύξηση εξαγωγών γεωργικών μηχανημάτων προς τις χώρες της ΕΕ πραγματοποιήθηκε κυρίως
το Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
Σε ποσότητα, η μεγαλύτερη αύξηση στις εξαγωγές καταγράφηκε στους εξής βασικούς τομείς:
κτηνοτροφικά μηχανήματα αύξηση κατά 2,9 φορές, θεριζοαλωνιστικές μηχανές κατά 2,7 φορές,
χλοοκοπτικές μηχανές κατά 90%, μηχανές εφαρμογής λιπασμάτων κατά 62%, μηχανές
ψεκασμού κατά 54%, θεριστικές μηχανές κατά 42%.
Η Ένωση εξηγεί την αύξηση των παραδόσεων στο εξωτερικό με το γεγονός ότι οι τιμές των
γεωργικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές, και οι αγρότες
μπορούν να επενδύουν πρόσθετα κεφάλαια στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής.
Τα τελευταία χρόνια, οι ρωσικές επιχειρήσεις αύξησαν τις επενδύσεις τους στην επέκταση και
τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων
μοντέλων χάρη στο τρέχον σύνολο μέτρων κρατικής στήριξης που στοχεύουν στην τόνωση της
παραγωγής, την επιδότηση στην Ε&Α και του κόστους μεταφοράς.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/14543089

 Η FCS απλοποίησε την εισαγωγή κρίσιμων αγαθών στη Ρωσία
Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) της Ρωσίας απλοποίησε τη διαδικασία
εισαγωγής κρίσιμων αγαθών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων και τροφίμων,
για να μειώσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων, δήλωσε ο επικεφαλής της FCS Β. Μπουλαβίν.
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Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία μηδένισε τους εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς σε
περισσότερες από 1.000 κατηγορίες αγαθών, κυρίως τις κατηγορίας των «κρίσιμων εισαγωγών»
όπως είναι τα φάρμακα, τα τρόφιμα, καθώς και μηχανές και εξοπλισμός για τη βιομηχανία.
Δίνεται προτεραιότητας για τη διαχείριση των διασαφήσεων για όλες τις κρίσιμες εισαγωγές.
Για αυτά τα αγαθά, οι δραστηριότητες επιθεώρησης έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά και
πραγματοποιούνται σε λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων.
Η Υπηρεσία καταβάλει προσπάθειες για την αύξηση της ικανότητας διεκπεραίωσης των
τελωνειακών σημείων, συγκεκριμένα, να μεταφερθούν οι δραστηριότητες επιθεώρησης, ελέγχου
βάρους και διαστάσεων σε σημεία παράδοσης, σε τελωνειακούς σταθμούς πραγματικού
ελέγχου, που βρίσκονται σε αποθήκες.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/news/45341/

 Οι δαπάνες του προϋπολογισμού τον Απρίλιο
Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο-Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτικές
εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκτελέστηκε με
πλεόνασμα 1,041 τρις ρούβλια.
Την ίδια στιγμή, τον Απρίλιο υπήρξε έλλειμμα της τάξεως 262,288 δις ρούβλια. Το Υπουργείο
Οικονομικών επικαιροποίησε επίσης την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για
τους προηγούμενους μήνες. Ειδικότερα, το Α΄ τρίμηνο, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με επικαιροποιημένη εκτίμηση, ανήλθε σε 1,303 τρις ρούβλια έναντι προηγούμενης
εκτίμησης 1,151 τρις ρούβλια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836913561.html

 Πάνω από το ήμισυ της επιχείρησης είναι υπέρ ενός "νέου οικονομικού μοντέλου"
Περίπου το 77% των ρωσικών εταιρειών έχουν ήδη προσαρμοστεί στις κυρώσεις ή πιστεύουν,
ενώ η πλειοψηφία θεωρεί ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων,
σύμφωνα με το γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των
Επιχειρηματιών Boris Titov.
Οι κυρώσεις επηρέασαν την πλειοψηφία (86,8%) των ρωσικών εταιρειών, από αυτούς, το 77,4%
είτε έχει ήδη προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, ή ελπίζουν ότι θα επιτύχουν ένα τέτοιο
αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, το 11,7% των εταιρειών δεν το κατάφεραν και
αναγκάζονται να σταματήσουν εντελώς ή εν μέρει την λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
Η κατάσταση στις επιχειρήσεις αξιολογείται αρνητικά από την πλειοψηφία των επιχειρηματιών:
το 67,1% δηλώνουν μείωση των επιχειρηματικών δεικτών, εκ των οποίων το 12,8%
παραδέχτηκε ότι βρίσκεται ήδη σε κρίση και το 22,4% να ισορροπεί γύρω από το μηδέν. Μόνο
το 10,4% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών δήλωσε ότι η επιχείρησή τους είναι σταθερή και
συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Ταυτόχρονα, το 34,7% εκτίμησε θετικά τις ενέργειες της Κυβέρνησης για τη στήριξη των
επιχειρήσεων ως ισορροπημένες και αποτελεσματικές, περισσότερο από το μισό, το 56,4%, τις
αξιολογεί ως ανεπαρκείς. Ο ίδιος αριθμός επιχειρηματιών, 56,4%, πιστεύει ότι η οικονομική
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κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη και χρειάζονται ριζικές αλλαγές και ένα νέο οικονομικό
μοντέλο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να «λειτουργούν άνετα και με ασφάλεια». Λιγότερο
από το 4% είναι εξαιρετικά απαισιόδοξοι και πιστεύουν ότι «δεν υπάρχουν προοπτικές».
Στην παρακολούθηση συμμετείχαν διευθυντές και ιδιοκτήτες 6003 εταιρειών από 85 περιοχές
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
https://www.rbc.ru/business/31/05/2022/6294fe029a7947e23cf78c9d?fromtg=1?fromtg=1

 Δυναμική της βιομηχανικής παραγωγής το Α΄ τρίμηνο του 2022
Στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2022, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε σχεδόν
μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η κύρια συμβολή έγινε από την εξόρυξη καυσίμων και
ενεργειακών ορυκτών λόγω
• αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.
• αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου, παρά τη μείωση των εξαγωγών στην Ευρώπη λόγω
του ζεστού καιρού και της αύξησης των προμηθειών LNG των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά, και
την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου προήλθε από την αύξηση των προμηθειών φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του
αγωγού Power of Siberia (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εξαγωγών LNG στην Κίνα
από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία) και την εγχώρια ζήτηση (οικονομική ανάκαμψη μετά την
πανδημία).
• αύξηση της παραγωγής άνθρακα λόγω της ζήτησης άνθρακα στην Ευρώπη και την αγορά
Ασίας-Ειρηνικού, λόγω των υψηλότερων τιμών του φυσικού αερίου, που κατέστησαν την
παραγωγή άνθρακα ανταγωνιστική.
Η συνιστώσα του μεταποιητικού τομέα το Α΄ τρίμηνο του 2022 παρουσίασε βραδεία πτώση, ενώ
η κύρια θετική συμβολή στη δυναμική συνέχισε να έχει, όπως και το Β΄ εξάμηνο του 2021:
• παραγωγή τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων προϊόντων.
• παραγωγή χημικών προϊόντων κυρίως λόγω της αύξησης της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης
για φάρμακα, ιατρικά υλικά και λιπάσματα.
• μηχανολογία, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής των γεωργικών μηχανημάτων.
Το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο παρουσίασαν ανάπτυξη: το χονδρικό εμπόριο οφειλόταν
κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων φαρμάκων και ιατρικών υλικών, χημικών λιπασμάτων,
γεωργικών μηχανημάτων, της λιανικής λόγω της αύξησης των πωλήσεων μη εδώδιμων
προϊόντων λόγω της βιαστικής ζήτησης για τα προϊόντα ξένων εταιρειών που σταματούν
προσωρινά να εργάζονται στη Ρωσία.
Η αρνητική δυναμική διατήρησε η συνιστώσα των υπηρεσιών προς τον πληθυσμό. Ενώ σχεδόν
μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης έδειξε ο τομέας των μεταφορών φορτίων. Η κύρια μείωση
οφείλεται στη μείωση των εξαγωγικών αποστολών στο πλαίσιο των επιβληθέντων κυρώσεων
και περιορισμών, καθώς και στην απάντηση της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Οι κυρώσεις δεν έχουν επηρεάσει ακόμη τη δυναμική των περισσότερων βιομηχανικών τομέων, ο
αρνητικός αντίκτυπος θα γίνει αισθητός το Β΄ τρίμηνο του 2022, καθώς οι ακόλουθοι
παράγοντες θα επηρεάσουν την παραγωγική διαδικασία των εταιρειών: αύξηση κόστους
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μεταφοράς, διακοπή παλιών αλυσίδων εφοδιασμού, κόστος εύρεσης νέων πελατών κ.α.
Επομένως, οι ειδικοί αναμένουν την επιδείνωση της δυναμικής της ρωσικής βιομηχανίας λόγω
της γεωπολιτικής κρίσης, η οποία θα οδηγήσει σε στένωση των εξαγωγικών αγορών.
https://www.iep.ru/ru/monitoring/dinamika-promyshlennogo-proizvodstva-v-i-kvartale-2022-goda.html

 Μείωση Ταμείου Εθνικής Πρόνοιας κατά 2 τρις ρούβλια
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Ταμείο Εθνικής Πρόνοιας (NWF) μειώθηκε κατά
2,047 τρις ρούβλια κατά τη διάρκεια του μήνα και την 1η Μαΐου 2022 διαμορφώθηκε σε περίπου
11,005 τρις ρούβλια, ή 5,9% του ΑΕΠ, ενώ την 1η Απριλίου ήταν 13,052 τρις ρούβλια, ή 9,8%
του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, από τα κεφάλαια του NWF, 38,561 δις
ευρώ, 4,178 δις £, 600 δις γιεν Ιαπωνίας, 226 δις γιουάν Κίνας, 405,708 τόνοι χρυσού και 92 δις
ρούβλια τοποθετήθηκαν σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ρωσίας. 529,769 δις ρούβλια
τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις στην VEB.RF, 3 δις $ ΗΠΑ επενδύθηκαν σε χρεωστικές
υποχρεώσεις ξένων κρατών και 298,860 δις ρούβλια και 2,292 δις $ ΗΠΑ επενδύθηκαν σε
τίτλους Ρώσων εκδοτών που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτοσυντηρούμενων έργων
υποδομής, 278,992 εκατ. ρούβλια σε προνομιούχες μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων.
138,433 δις ρούβλια τοποθετήθηκαν σε καταθέσεις μειωμένης εξασφάλισης στις τράπεζες VTB
και την GPB (JSC), 1,431 τρις ρούβλια επενδύθηκαν σε κοινές μετοχές της PJSC Sberbank,
25,766 δις ρούβλια σε κοινές μετοχές της PJSC Aeroflot, και σε κοινές μετοχές της Dom.RF JSC
50.000 δις ρούβλια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/16/05/2022/62824b7e9a79470ffeb3a213

 Το λιμάνι της Πετρούπολης λόγω κυρώσεων έχασε το ήμισυ των φορτίων του
Σχεδόν στο μισό έχει μειωθεί ο τζίρος φορτίων του Μεγάλου Λιμανιού της Αγίας Πετρούπολης
λόγω κυρώσεων, που οφείλεται στο σχεδόν πλήρες μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας
εμπορευματοκιβωτίων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του λιμανιού
τον Απρίλιο του 2022 μειώθηκε κατά 49% (σε σχέση με το 2021) σε 2,84 εκατ. τόνους, και τον
Μάρτιο κατά 41%, κυρίως λόγω της πτώσης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (κατά 50%),
χύδην φορτίων/ Bulk cargo (κατά 61%) και γενικών φορτίων/ Breakbulk cargo (κατά 12%). Τα
στοιχεία για τον Απρίλιο, η λιμενική διοίκηση δεν αναφέρει. κατά 49% έως 2,84 εκατ. τόνους
Τον Απρίλιο του 2022, η αγορά εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε σημαντική πτώση. Οι κύριοι
παράγοντες της πτώσης ήταν: αναστολή εργασιών στη Ρωσία από ορισμένες μεγάλες διεθνείς
ναυτιλιακές εταιρείες, καθυστερήσεις στην επεξεργασία ρωσικού φορτίου σε ευρωπαϊκά λιμάνια
μεταφόρτωσης, έξοδος από τη ρωσική αγορά ή αναστολή δραστηριοτήτων ορισμένων διεθνών
εταιρειών, αναστολή παραδόσεις στη Ρωσία από μεγάλους εισαγωγείς σε ορισμένα τμήματα
προϊόντων, καθώς και περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις ρωσικές εξαγωγές και αλλαγές στις
μακροοικονομικές συνθήκες: η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου, ο
πληθωρισμός και εισαγωγή περιορισμών στις πληρωμές σε ξένο νόμισμα. Τον Απρίλιο, οι
ναυτιλιακές εταιρείες που ανακοίνωσαν την αναστολή των κρατήσεων από και προς τη Ρωσία

12

συνέχισαν να μεταφέρουν άδειο εξοπλισμό από τους τερματικούς σταθμούς στα βορειοδυτικά
και ολοκλήρωσαν τις παραδόσεις που είχαν παραγγελθεί πριν.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/spb_sz/29/05/2022/628f821e9a7947c6e86fe41e
https://www.tks.ru/reviews/2022/05/31/02

 Πτώση στη ρωσική αγορά εμπορευματοκιβωτίων τον Απρίλιο κατά 26%
Τον Απρίλιο του 2022, η ρωσική αγορά εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 26,1% για το
έτος, σε 414.000 TEU (twenty-foot equivalent unit), σύμφωνα με τις δηλώσεις ομίλου
μεταφορών FESCO.
Η εισαγωγική κίνηση μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο όγκος των αποστολών μέσω χερσαίων
συνόρων αυξήθηκε κατά 43%. Οι εξαγωγικές αποστολές μειώθηκαν κατά 19% σε σχέση με τον
Απρίλιο πέρυσι, αλλά σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12%.
Οι αποστολές διαμετακόμισης μειώθηκαν κατά 40%. Η κύρια μείωση σημειώθηκε στην
κατεύθυνση Ασίας-Ευρώπης. Οι εγχώριες μεταφορές παρέμειναν στα επίπεδα του περασμένου
έτους.
Σύμφωνα με την FESCO, τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2022, η ρωσική αγορά
εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 3,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, στα
1,975 εκατ. TEU.
Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4% στις 746 χιλ. TEU, η διαμετακόμιση κατά 10% στις 257 χιλ.
TEU, οι εξαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 10% στις 601 χιλ. TEU. Οι μεταφορές εσωτερικού
αυξήθηκαν κατά 13% στα 371 χιλ. TEU.
Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων της Ρωσίας περιλαμβάνει το εξωτερικό εμπόριο και τη
διαμετακομιστική κυκλοφορία εμπορευματοκιβωτίων των ρωσικών λιμανιών και των χερσαίων
διόδων στο δίκτυο των ρωσικών σιδηροδρόμων, καθώς και τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
εσωτερικού στο δίκτυο των ρωσικών σιδηροδρόμων και τις ενδομεταφορές.
Ο όμιλος μεταφορών FESCO (μητρική εταιρεία - PJSC Far Eastern Shipping Company,
FESCO) είναι ένας σημαντικός ρωσικός λιμενικός φορέας με δραστηριότητα σιδηροδρομικών
μεταφορών και εφοδιαστικής ως μέρος του. Ο όμιλος διαχειρίζεται ένα στόλο
εμπορευματοκιβωτίων 109 χιλ. TEU και περίπου 9 χιλ. πλατφόρμες τοποθέτησης. Ο στόλος
αποτελείται από 21 πλοία, λειτουργούν κυρίως στις δικές τους ναυτιλιακές γραμμές.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/842839

 Αυξήθηκαν τα σιδηροδρομικά τέλη κατά 11%
Η κυβέρνηση ενέκρινε αύξηση στα τιμολόγια των σιδηροδρόμων από την 1η Ιουνίου κατά 11%.
Επίσης, για το καλοκαίρι θα ακυρωθούν τα προνόμια για τη μεταφορά άνθρακα. Η αύξηση δεν
θα επηρεάσει τις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών και τις εγχώριες μεταφορές τροφίμων και
δομικών υλικών.
Η πρόσθετη τιμαριθμική αναπροσαρμογή είναι ένα εφάπαξ πρόσθετο μέτρο.
Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS) ενέκρινε την αύξηση και τόνισε ότι μια
τέτοια απόφαση θα επιτρέψει στους Ρωσικούς Σιδηροδρόμους να εφαρμόσουν το
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προγραμματισμένο επενδυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του έργου για την ανάπτυξη
της Ανατολικής Οροσειράς.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/14760183?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop,
https://www.kommersant.ru/doc/5379545?from=glavnoe_3

Εξωτερική Αγορά
 Εισαγωγή δασμών και ποσοστώσεων
Από την 1η Ιουνίου 2022, ο εξαγωγικός δασμός στο ηλιέλαιο στη Ρωσία θα αυξηθεί από 372,2
$/τόνο τον Μάιο σε 525 $/τόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας.
Ο κυμαινόμενος δασμός στις εξαγωγές ηλιέλαιου εισήχθη στη Ρωσική Ομοσπονδία με ισχύ από
την 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2022 ανέρχεται δε στο 70% της διαφοράς μεταξύ
της τιμής βάσης (1.000 $ ανά τόνο) και της ενδεικτικής τιμής (αριθμητικός μέσος όρος των
μηνιαίων τιμών αγοράς), μειωμένης κατά την αξία του συντελεστή διόρθωσης (50 $ ανά 1 τόνο).
Έτσι τον Απρίλιο, ο δασμός ήταν στα 313 $ ανά τόνο, τον Μάρτιο - 260,1 $, τον Φεβρουάριο 251,4 $, τον Ιανουάριο - 280,8 $, τον Δεκέμβριο του 2021 - $ 276,7 τον Νοέμβριο - $ 194,5, τον
Οκτώβριο - $ 227,2, τον Σεπτέμβριο - 169,9 $ ανά τόνο.
Από 15 Απριλίου 2022 έχει τεθεί σε ισχύ στη Ρωσική Ομοσπονδία ποσόστωση για την εξαγωγή
ηλιέλαιου ύψους 1,5 εκατ. τόνων και πιτών και άλλων στερεών υπολειμμάτων ύψους 700 χιλ.
τόνων με ισχύ μέχρι την 31 Αυγούστου 2022.
Επίσης ο εξαγωγικός δασμός στις πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, που τέθηκε σε ισχύ την 1
Μαΐου, θα ανέλθει σε 105 $ τον Ιούνιο έναντι 96,3 $ ανά τόνο τον Μάιο. Υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας έναν ειδικό τύπο, της διαφοράς μεταξύ της ενδεικτικής τιμής (αριθμητικός
μέσος όρος των τιμών αγοράς για τον μήνα) και της τιμής βάσης (185 $ ανά τόνο),
πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή του συντελεστή διόρθωσης (0,7). Η ενδεικτική τιμή ήταν 335
$ ανά τόνο.
Από τις 6 Μαΐου τ.ε. ο εξαγωγικός δασμός στο σιτάρι αυξήθηκε σε 120,1 $ από 119,2 $ ανά
τόνο. Ο δασμός στο κριθάρι αυξήθηκε στα 73,5 $ από 73,3 $ ανά τόνο, στο καλαμπόκι σε 58,3 $
από 54,9 $ ανά τόνο. Οι δασμοί αυτοί θα ισχύουν μέχρι τις 12 Μαΐου.
Οι δασμοί υπολογίζονται με βάση τις ενδεικτικές τιμές. Για το σιτάρι, η τιμή ήταν 371,6 $ ανά
τόνο (370,2 $ για τον υπολογισμό του προηγούμενου δασμού), για το κριθάρι - 290 $ (289,8 $),
για το καλαμπόκι - 268,4 $ (263,5 $) ανά τόνο.
Από τις 2 Ιουνίου 2021, η Ρωσική Ομοσπονδία εισήγαγε μηχανισμό «απόσβεσης (damper)
σιτηρών», ο οποίος προβλέπει κυμαινόμενους δασμούς στις εξαγωγές σιταριού, καλαμποκιού
και κριθαριού και την επιστροφή των κεφαλαίων που ελήφθησαν από αυτά για την επιδότηση
των γεωργικών παραγωγών.
Το ποσό των δασμών υπολογίζεται εβδομαδιαία με βάση δείκτες τιμών που βασίζονται σε τιμές
εξαγωγικών συμβάσεων, που είναι εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. Η τιμή
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βάσης για το σιτάρι ορίζεται στα 200 $ ανά τόνο, για το καλαμπόκι και το κριθάρι - 185 $ ανά
τόνο. Το ποσό του δασμού είναι 70% της υπέρβασης αυτού του δείκτη.
Το μέγεθος της ποσόστωσης για την εξαγωγή ρωσικών σύνθετων ορυκτών λιπασμάτων, που
περιέχουν 2 ή 3 θρεπτικά συστατικά - άζωτο, φώσφορο και κάλιο, εκτός του εδάφους της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης από τις 30 Απριλίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2022 (ΔΚ
3105201000, 31059000, 3105300000, 3105400000, 3105510000 και 3105590000) ανέρχεται σε
501.000 τόνους.
Την 1η Απριλίου 2021, τα αποθέματα σιτηρών σε γεωργικούς οργανισμούς της Ρωσικής
Ομοσπονδίας ανήλθαν συνολικά σε 16,3 εκατ. τόνους, αυξημένα κατά 694 χιλ. τόνους σε
σύγκριση με την ίδια ημερομηνία το 2021, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία
(Rosstat).
Ειδικότερα, τα αποθέματα σίτου ανήλθαν σε 9 εκατ. τόνους, αυξημένα κατά 544,7 χιλ. τόνους
(+6% ετησίως), τα αποθέματα καλαμποκιού – 2,3 εκατ. τόνους, αυξημένα κατά 161,9 χιλ.
τόνους (+8%). Τα αποθέματα ηλιόσπορων ανήλθαν συνολικά σε 1,2 εκατ. τόνους, αυξημένα
κατά 3 φορές σε ετήσια βάση.
 Οι γερμανικές εξαγωγές στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 63,1%
Οι γερμανικές εξαγωγές στη Ρωσία, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της
κατάστασης στην Ουκρανία, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους μειώθηκαν κατά 63,1% σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 και έφθασαν τα 0,9 δις ευρώ, σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας.
Τον Απρίλιο του 2022, η Ρωσική Ομοσπονδία κατατάχθηκε μόλις στην 14 η θέση μεταξύ των πιο
σημαντικών προορισμών για γερμανικές εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τον
Φεβρουάριο, η Ρωσία ήταν στην πέμπτη θέση.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/14682931

 Ο κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Μαρόκου αυξήθηκε κατά 50% στις αρχές του 2022
Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Μαρόκου αυξήθηκε τον ΙανουάριοΦεβρουάριο του 2022 κατά 53%. Το Βασίλειο του Μαρόκου παραμένει ο τρίτος εμπορικός
εταίρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταξύ των χωρών της αφρικανικής ηπείρου μετά την
Αίγυπτο και την Αλγερία. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς το Μαρόκο συνεχίζουν να δείχνουν
τη θετική δυναμική. Κυρίως λόγω αύξησης της προσφοράς ρωσικών προϊόντων κρέατος,
αμμωνίας, λιθάνθρακα, καθώς και έναρξης παραδόσεων ρωσικών ημικατεργασμένων προϊόντων
από σίδηρο ή μη κραματοποιημένου χάλυβα.
Οι εισαγωγές από το Μαρόκο αυξήθηκαν επίσης κατά 36%, κυρίως λόγω της αύξησης των
εξαγωγών μαροκινών εσπεριδοειδών (κατά 52%).
Οι εξαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία στο Βασίλειο ανήλθαν το 2017 σε 75 εκατ. $ ΗΠΑ, το 2018
σε 103 εκατ. $ ΗΠΑ, το 2019 σε 102 εκατ. $ ΗΠΑ, το 2020 σε 94 εκατ. $ ΗΠΑ, το 2021 σε 49
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εκατ. $ ΗΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή συγκομιδή της τρέχουσας εκστρατείας στο
Βασίλειο, τα σιτηρά από την Ρωσία θα έχουν μεγάλη ζήτηση, πιστεύουν οι ειδικοί.
Ωστόσο, επί του παρόντος, έχουν προκύψει ορισμένα προβλήματα με τους μηχανισμούς
πληρωμών και ασφάλισης, τα οποία λύνονται μέσα από τρίτες χώρες. Καταβάλλονται
προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας και την παροχή
ρωσικών σιτηρών στο Μαρόκο και την αφρικανική ήπειρο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/14595027

 Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Ιαπωνία τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 67%
Οι ρωσικές εξαγωγές στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 67,3% τον Απρίλιο, και έφτασαν 187,1 δις
γιεν (1,45 δις $ ΗΠΑ). Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό οφείλεται στην αύξηση τιμών προϊόντων
ενέργειας.
Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές αγαθών από την Ιαπωνία στη Ρωσία τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά
69,3 % και ανήλθαν σε 23,77 δις γιεν.(184,2 εκατ. $ ΗΠΑ).
Σε γενικές γραμμές, ο Απρίλιος κατέγραψε μηνιαίο επίπεδο ρεκόρ εισαγωγών από το 1979 αξίας
8,92 τρις γιεν (69,1 δις $ ΗΠΑ). Η αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
ανήλθε στο 28,2%. Οι εξαγωγές ήταν οι δεύτερες μεγαλύτερες από το 1979 στα 8,76 τρις γιεν
(67,9 δις δολάρια), αυξημένες κατά 12,5%.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τρεις φορές αυξήθηκαν οι αγορές της Ιαπωνίας σε πετρέλαιο (99,3
%), υγροποιημένο φυσικό αέριο (κατά 151,6 %) και άνθρακα (198,6 %).
Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της Ιαπωνίας ήταν ελλειμματικό και έφτασε τα 839 δις γιεν
(6,5 δις $ ΗΠΑ).
https://ria.ru/20220519/eksport-1789372919.html,
https://rg.ru/2022/05/19/import-iz-rossii-v-iaponiiu-rezko-vyros.html

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Η Ρωσία τον Μάιο αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 0,3%
Από την 1η έως τις 29 Μαΐου, οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε χώρες εκτός ΚΑΚ αυξήθηκαν
κατά 0,3%, σε 636,4 χιλ. τόνους την ημέρα, οι παραδόσεις μέσω θαλάσσιων μεταφορών
αυξήθηκαν κατά 0,7%, σε 405,4 χιλ. τόνους την ημέρα.
Οι προμήθειες πετρελαίου μέσω αγωγών μειώθηκαν κατά 0,4%, στους 230,9 χιλ. τόνους
ημερησίως. Η μέση ημερήσια εξαγωγή πετρελαίου μέσω αγωγών στη Γερμανία τον Μάιο
μειώθηκε κατά 2,5%, σε 38,9 χιλ. τόνους, στην Πολωνία κατά 3%, σε 32,6 χιλ. τόνους, στη
Σλοβακία κατά 6% σε 15,9 χιλ. τόνους την ημέρα, στην Ουγγαρία κατά 10,5% σε 17,9 χιλ.
τόνους την ημέρα. Παράλληλα, αυξήθηκε η μέση ημερήσια εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου προς
την Τσεχία (+2,8%, σε 10,5 χιλ. τόνους) και την Κίνα (+1,7%, σε 115,5 χιλ. τόνους).
Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, λαμβανομένων υπόψη των πόρων διαμετακόμισης,
μειώθηκαν τον Μάιο κατά 0,02%, σε 666 χιλ. τόνους την ημέρα.
https://tass.ru/ekonomika/14767429?utm_source=alta.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=alta.ru&utm_referrer=alta.ru
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 Αξιοποίηση του χερσαίου τμήματος του NS2 για παροχή φυσικού αερίου στη ΒΔ Ρωσία
Σύμφωνα με την από 5 τρέχοντος ανακοίνωση της Gazprom, η εταιρεία αποφάσισε να
χρησιμοποιήσει τις χερσαίες εγκαταστάσεις μεταφοράς φυσικού αερίου που κατασκευάστηκαν
για την παροχή φα στον αγωγό Nord Stream 2 για την εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, πρόκειται
να αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα χερσαία ικανότητα μεταφοράς φα του ανενεργού πλέον
υπεράκτιου αγωγού Nord Stream για να ωθηθεί η παροχή του αέριου υδρογονάνθρακα στις
περιοχές της βορειοδυτικής Ρωσίας.
Ομιλούμε για την τρίτη και την τέταρτη γραμμή των συστημάτων Bovanenkovo-Ukhta και
Ukhta-Gryazovets, καθώς και του αγωγού φα Gryazovets-Ust-Luga. Στο Ust-Luga, είχε
σχεδιαστεί η παροχή φα στον Nord Stream 2, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος του πυθμένα της
Βαλτικής Θάλασσας προς τη Γερμανία.
Όπως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ρ/εταιρείας, η εν λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο
των οδηγιών του Ρ/Προέδρου , από 21 Απριλίου 2021, ότι έως το 2023 είναι απαραίτητο να
διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της δευτερογενούς αεριοποίησης στη χώρα (regasification), ήτοι η
εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης στο φα για τα νοικοκυριά περιοχών που δεν έχουν καθολική
σύνδεση με το δίκτυο φα της χώρας.
Η ρ/εταιρεία υδρογονανθράκων αναφέρει ότι εάν οι γερμανικές αρχές αποφασίσουν να θέσουν
σε λειτουργία τον αγωγό NS2 στο μέλλον, θα είναι διαθέσιμο μόνο το ένα σκέλος του αγωγού
με πλήρες φορτίο (ήτοι 50% του συνολικού), ενώ δεν θα είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία του
δεύτερου σκέλους νωρίτερα από το 2028.
 Εξαγορά δικτύου πρατηρίων Shell από LUKOIL
Ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Shell και ρ/LUKOIL, που έχει ήδη την έγκριση της
ρ/Αντιμονοπωλιακής Αρχής, για αγορά από την τελευταία του δικτύου 411 πρατηρίων
καυσίμων της τελευταίας, που βρίσκονται στις Κεντρικές και Βορειοδυτικές ρωσικές
ομοσπονδιακές περιοχές καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών στο Tver. Το ακριβές
ποσό της συναλλαγής δεν έχει ανακοινωθεί από τους εκπροσώπους των εταιρειών.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξαγγελίας σταδιακής αποχώρησης της Shell
από τη Ρωσία μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Η λιανική δραστηριότητα της
Shell είναι το πρώτο περιουσιακό στοιχείο που πουλά στη Ρωσία. Η εταιρεία εξακολουθεί να
έχει μερίδια στις κοινοπραξίες παραγωγής Salym Petroleum, Gydan Energy (με την Gazprom
Neft) και Sakhalin-2 (με την Gazprom).
Η Shell ανέφερε διαγραφές ύψους περίπου $600 εκ. οι οποίες περιλαμβάνουν μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ύψους 358 εκατομμυρίων δολαρίων και άλλα έξοδα. Η
εταιρεία εκτίμησε τις ζημίες από την έξοδο από τη Ρωσία σε $4,24 δις.
Με την αγορά LUKOIL αυξάνει το μερίδιό της στην ρ/ αγορά και βελτιώνει τα λειτουργικά της
έξοδα λόγω γειτνίασης του εν λόγω δικτύου πρατηρίων με τα διυλιστήρια της αλλά και
κερδοφορίας της λόγω επέκτασης των πωλήσεων στην κατηγορία των λιπαντικών με υψηλά
περιθώρια κέρδους.

17

Το 2021, τα ρωσικά διυλιστήρια της LUKOIL παρήγαγαν σχεδόν 8,2 εκ. τόνους βενζίνης (20%
της συνολικής ρωσικής παραγωγής του προϊόντος) και 16,6 εκ. τόνους καυσίμου ντίζελ (21%
της συνολικής ρωσικής παραγωγής).
 Οι αγορές ρωσικών ενεργειακών πόρων από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 75%.
Οι αγορές της Κίνας του πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα από την Ρωσία αυξήθηκαν
κατά 75% τον Απρίλιο, σε περισσότερα από 6 δις $ ΗΠΑ, παρόλο που η αύξηση της ζήτησης
επιβραδύνθηκε λόγω του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, οι εισαγωγές του ρωσικού LNG αυξήθηκαν κατά 80% σε ετήσια βάση, σε 463.000
τόνους. Οι εισαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκριση με πέρυσι και ανήλθαν σε
6,55 εκατ. τόνους. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές άνθρακα μειώθηκαν κατά 14%, στους 3,82 εκατ.
τόνους. Οι εισαγωγές χαλκού μειώθηκαν επίσης κατά 39%, στους 18,871 χιλ. τόνους, ενώ του
νικελίου σχεδόν τριπλασιάστηκε στους 1,738 χιλ. τόνους, και του αλουμινίου σχεδόν
διπλασιάστηκε στους 31,218 χιλ. τόνους. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές σιταριού μειώθηκαν κατά
81%, στους 2,99 χιλιάδες τόνους.
Νωρίτερα, το Bloomberg ανέφερε ότι η Κίνα συζητά με τη Ρωσία την αγορά πετρελαίου για το
στρατηγικό απόθεμα, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε κυβερνητικό επίπεδο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220520/energoresursy-1789680110.html

 Οι προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία μέσω του Blue Stream
Οι παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Τουρκία μέσω του αγωγού
φυσικού αερίου «Blue Stream» της Μαύρης Θάλασσας ξεκίνησαν ξανά μετά την ολοκλήρωση
της προγραμματισμένης συντήρησης.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Gazprom, από τις 17 Μαΐου έως τις 30 Μαΐου 2022
είχε προγραμματιστεί σειρά προγραμματισμένων εργασιών στις εγκαταστάσεις του αγωγού, που
προϋποθέτουν την μείωση και αναστολή προμηθειών.
Το Blue Stream τέθηκε σε λειτουργία το 2003. Η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του αγωγού
σχεδόν διπλασιάστηκε το 2021, στα 15,98 δις κυβικά μ., σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Ο αγωγός
φυσικού αερίου μπορεί να αντλεί 47,355 εκατ. κυβικά μ. αερίου την ημέρα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/843588

 Ρωσία και Λευκορωσία μέχρι τον Αύγουστο θα συμφωνήσουν τιμή του φυσικού αερίου για
το 2023
Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Ενέργειας της Λευκορωσίας Β. Karankevich, η Μόσχα
και το Μινσκ θα ολοκληρώσουν τη διαμόρφωση των τιμών του φυσικού αερίου για το 2023
μέχρι την 1η Αυγούστου του τ.ε. Ο Karankevich ανέφερε επίσης ότι τα μέρη είχαν προετοιμάσει
σχέδιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου, η οποία περιλαμβάνει τη
διαμόρφωση των τιμών του φυσικού αερίου για το 2022 και το επόμενο έτος και καθορισμό και
συντονισμό των αρχών της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.
Για το 2022, σύμφωνα με τον Υπουργό, η τιμή έχει ήδη καθοριστεί.
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Τον Δεκέμβριο του 1999 υπεγράφη από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία η Συμφωνία για τη
δημιουργία του Ενωσιακού Κράτους, που προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου οικονομικού,
εξωτερικής πολιτικής, δημοσιονομικού και φορολογικού χώρου, την ενοποίηση των
ενεργειακών, μεταφορών και τελωνειακών συστημάτων των δύο χωρών. Τον Νοέμβριο του
2021, οι Πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο στα πλαίσια της συμφωνίας
ενέκριναν 28 ενωσιακά προγράμματα. Ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε τότε ότι η Λευκορωσία
αγοράζει φυσικό αέριο φθηνότερα από την Ευρώπη κατά 7-10 φορές, και αυτό βοηθά στη
δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών για την ανάπτυξη και πρόοδο της Λευκορωσίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/09/05/2022/627860d59a794746d4c972fb

Εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας το Α΄ τρίμηνο του έτους (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο
όγκος εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας το Α’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €1,73 δις έναντι €774,16 εκ.
το Α’ τρίμηνο 2021 (+123,46%).
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €34,23 εκ. έναντι €40,64
εκ. το Α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας πτώση κατά 15,77%.
Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ρωσία ανήλθαν το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €1,69 δις έναντι
€733,53 εκ. το Α’ τρίμηνο 2021 (+130,55%).
Έτσι το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε για το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €1,66 δις έναντι €692,88 εκ. δις για το Α΄ τρίμηνο 2021, καταγράφοντας διεύρυνση του ελλείμματος (-139,57%).
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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