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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 83,204 ρούβλια (30.12.2021)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.12.2021 – 30.12.2021:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

Η Τράπεζα της Ρωσίας αύξησε το βασικό επιτόκιο σe 8,50% ετησίως
Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ρωσίας αποφάσισε να
αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 100 βασικές μονάδες, σe 8,50% ετησίως. Ο πληθωρισμός τον
Οκτώβριο 2021 αυξάνεται πάνω από τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ρωσίας. Η συμβολή στον
πληθωρισμό από σταθερούς παράγοντες παραμένει σημαντική λόγω της ταχύτερης διεύρυνσης
της ζήτησης σε σύγκριση με τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες
και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες, το ισοζύγιο των κινδύνων
για τον πληθωρισμό μετατοπίζεται σημαντικά προς τους προπληθωριστικούς κινδύνους. Αυτό
θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σημαντική και παρατεταμένη άνοδο του πληθωρισμού. Η
νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Τράπεζα της Ρωσίας στοχεύει στον περιορισμό αυτού
του κινδύνου και στην επαναφορά του πληθωρισμού στο 4%.
Εάν η κατάσταση εξελιχθεί σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις, η Τράπεζα της Ρωσίας δεν
αποκλείει την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης του βασικού επιτοκίου στις επόμενες
συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις για το βασικό επιτόκιο λαμβάνονται με βάση την πραγματική και
αναμενόμενη δυναμική του πληθωρισμού σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί, την ανάπτυξη
της οικονομίας στον προβλεπόμενο ορίζοντα, καθώς και την εκτίμηση των κινδύνων από
εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες και την αντίδραση του χρηματοπιστωτικών αγορών σε
αυτούς. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας, στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης
νομισματικής πολιτικής, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 4,0–4,5% μέχρι το τέλος του
2022 και θα παραμείνει κοντά στο 4% στο μέλλον.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/keypr/

1

Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Tatyana Golikova, η ανοσία της
αγέλης στη Ρωσική Ομοσπονδία ξεπέρασε το 61%, αλλά δεν επαρκεί.
Στις 30 Δεκεμβρίου, περισσότεροι 78.694.436 Ρώσοι έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου και
74.539.609 και τις δυο δόσεις.
Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου στελέχους του κορωνοϊού COVID-19 «Ομικρον» στις 29
Δεκεμβρίου στη Ρωσία αυξήθηκε σε 103, και σύμφωνα με την επικεφαλής της Rospotrebnadzor
Άννα Πόποβα, είναι αναπόφευκτη την εξάπλωση της παράλλαξης Ομικρον στη Ρωσική
Ομοσπονδία. Επί του παρόντος φαίνεται ότι τα υφιστάμενα εμβόλια κατά του κορωνοϊού,
συμπεριλαμβανομένου του Sputnik V, προστατεύουν από το νέο στέλεχος.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/813018 , https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn-p1ai/information/ , https://www.interfax.ru/russia/813425

Εσωτερική αγορά
 Η Κεντρική Τράπεζα παρέτεινε για τρία χρόνια προνομιακά δάνεια σε εταιρείες που
πλήττονται από τις κυρώσεις
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέτεινε μέχρι το τέλος του 2024 τα οφέλη για
τη δημιουργία αποθεματικών για δάνεια των δανειοληπτών των οποίων η οικονομική
κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω των κυρώσεων.
Τον Απρίλιο του 2018 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη και πιο επώδυνη για τις ρωσικές
επιχειρήσεις ανανέωση της «μαύρης λίστας» από την επιβολή των πρώτων κυρώσεων. Η λίστα
περιελάμβανε (μαζί με τους ιδιοκτήτες τους) εταιρείες όπως οι Rusal, En+, Evrosibenergo, GAZ
Group, Renova, Gazprom Burenie και άλλες. Κάποιες από αυτές αργότερα βγήκαν από τις
κυρώσεις μετά την αλλαγή της ιδιοκτησιακής δομής, κάποιες παραμένουν μέχρι σήμερα.
H Κεντρική Τράπεζα της Ρωσική Ομοσπονδία (Ρ.Ο) με οδηγία προς της εμπορικές ρωσικές
τράπεζες προέβη σε οδηγίες για την μη επιβάρυνση των δανειακών υποχρεώσεων σε εταιρείες
που συμπεριλήφθηκαν στη «μαύρη λίστα», επιτρέποντας στις τράπεζες να μην επιδεινώσουν την
οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και την ποιότητα εξυπηρέτησης του χρέους του, και
επίσης να μεταφέρουν το δάνειο σε διαφορετική κατηγορία ποιότητας εάν η θέση της εταιρείας
έχει επιδεινωθεί λόγω της εφαρμογής κυρώσεων.
Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2018, η Κεντρική Τράπεζα καθόρισε έναν προνομιακό υπολογισμό του
δείκτη N6 (ο οποίος περιορίζει το μέγιστο ποσό κινδύνου ανά δανειολήπτη ή ομάδα
συνδεδεμένων δανειοληπτών στο 25% του κεφαλαίου) για τις εταιρείες που συμμετέχουν στις
κρατικές προμήθειες αμυντικού τομέα και στις εταιρείες που πλήττονται από τις κυρώσεις. Για
παράδειγμα, οι τράπεζες ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν τέτοιους δανειολήπτες ως
δεσμευμένους, ακόμη και αν η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ενός από αυτούς μπορεί
να προκαλέσει σε άλλον δανειολήπτη αθέτηση των υποχρεώσεών του προς την τράπεζα. Όλα
αυτά τα προνόμια ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2021.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/812976

 Ο όγκος των διαδικτυακών αγορών στη Ρωσία έφτασε τα 3,5 τρις ρούβλια
Ο παγκόσμιος όγκος του διαδικτυακού εμπορίου έφτασε τα 5 τρις $ ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας
το 17% όλων των λιανικών πωλήσεων στον κόσμο. Στη Ρωσία, το ηλεκτρονικό εμπόριο
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αντιπροσωπεύει 3,5 τρις ρούβλια (1% του παγκόσμιου όγκου), το 14% αυτού του ποσού είναι το
μερίδιο του διασυνοριακού εμπορίου, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας κ Μ. Ρεσέτνικοφ.
Ο Υπουργός επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι εξαγωγές μέσω των ηλεκτρονικών
αγορών (marketplaces) διασφαλίζουν την υλοποίηση δύο εθνικών στόχων: την ανάπτυξη
εξαγωγών των μη ενεργειακών προϊόντων, και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
αφού ένα σημαντικό ποσοστό προμηθευτών είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και
πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τις «ισχυρές πλατφόρμες
της», οι οποίες αναπτύσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://d-russia.ru/objom-onlajn-torgovli-v-rossii-dostig-3-5-trln-rub-ministrjekonomicheskogo-razvitija.html

 Επανέναρξη ελέγχων δια ζώσης υλικού σποράς
Η Ρωσική Υπηρεσία Κτηνιατρικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Rosselkhoznadzor)
ενημερώνει για την επανέναρξη της πρακτικής της διεξαγωγής ελέγχου δια ζώσης του φυτικού
υλικού σε ξένα φυτώρια πριν την αποστολή του στη Ρωσία.
Οι εμπειρογνώμονες της Rosselkhoznadzor πραγματοποιούν την επιθεώρηση των παρτίδων
υλικού για σπορά που προορίζεται για την ρωσική αγορά στην Μολδαβία και στο Βέλγιο και θα
διενεργηθεί παρόμοιος έλεγχος σε Ιταλία, Ισπανία, Ουζμπεκιστάν και Σερβία.
Νωρίτερα, λόγω πανδημίας και περιορισμών στα διεθνή ταξίδια, η Rosselkhoznadzor ανέπτυξε
μια διαδικασία για τη διεξαγωγή τέτοιων επιθεωρήσεων σε μορφή βίντεο με σκοπό την αποφυγή
διακοπών στον εφοδιασμό υλικού για σπορά την άνοιξη και το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/12/01/0012

 Η Lenta ανακοίνωσε την αγορά της αλυσίδας Utkonos για 20 δις ρούβλια
Μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στη Ρωσία, η Lenta θα εξαγοράσει την εταιρεία
παράδοσης τροφίμων Utkonos για 20 δις ρούβλια.
Η Lenta αναμένει ότι η εξαγορά της Utkonos θα τη βοηθήσει να αυξήσει το μερίδιό της στην
ηλεκτρονική αγορά μέσω μιας πρόσθετης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2020, το
μερίδιο της Utkonos στην ηλεκτρονική αγορά της Μόσχας ήταν περίπου 10% και τα έσοδά της
το 2020 έφθασαν τα 14,3 δις ρούβλια. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι πωλήσεις της Utkonos
αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, στα 7,8 δις ρούβλια.
Τον Μάιο 2021, η Lenta εξαγόρασε την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Billa για 215 εκατ. ευρώ, και
τον Ιούνιο τον όμιλο εταιρειών Semya, του τέταρτου μεγαλύτερου λιανοπωλητή στην
Επικράτεια του Περμ, έναντι 2,35 δις ρουβλίων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.forbes.ru/biznes/449947-lenta-ob-avila-o-pokupke-seti-utkonos-za-20mlrd-rublej

 Εκτέλεση ομοσπονδιακού προϋπολογισμού 9μηνου 2021
Οι εισπράξεις εσόδων στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό υπερβαίνουν τις προβλέψεις αφού
στο 9μηνο 2021, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17,9 τρις ρούβλια,
που ισοδυναμούν με το 95,5% του προβλεπόμενου ετήσιου όγκου και 35,6% υψηλότερα από τα
έσοδα την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 9μηνο
2021 αυξήθηκαν κατά 1,4 τρις ρούβλια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2020 (76,6% των
εγκεκριμένων ετήσιων όγκων).
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Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021
είναι υψηλότερα από ανάλογα την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 4,7 τρις ρούβλια.
Ειδικότερα, τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αυξήθηκαν κατά 2,7 τρις ρούβλια,
ενώ τα έσοδα από προϊόντα και υπηρεσίας εκτός πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν
κατά 2 τρις ρούβλια.
Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ο όγκος των πρόσθετων εσόδων από πετρέλαιο
και φυσικό αέριο ανήλθε σε 1,8 τρις ρούβλια μειωμένος κατά 0,2 τρις ρούβλια σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο 2020 με τη μέση τιμή του πετρελαίου Urals για τους 9 μήνες του 2021 και
του 2020 σε 66 και 40,8 $ ΗΠΑ το βαρέλι. αντίστοιχα.
Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού το 9μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 1.425,4 δις
ρούβλια. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εκτέλεση του την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στο 69,6% του εγκεκριμένου ετήσιου όγκου.
Αύξηση του ρυθμού εκτέλεσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κατά το τρέχον έτος
παρατηρείται πρακτικά σε όλες τις ενότητές του. Το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης σημειώνεται
στην ενότητα "Κοινωνική πολιτική" (79,8% των ετήσιων δεικτών), το χαμηλότερο στην ενότητα
"Φυσική αγωγή και αθλητισμός» (56,1%).
Στο τέλος του 9μηνου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η μεγαλύτερη
μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ σημειώνεται στις ενότητες
«Κοινωνική Πολιτική», «Εθνική Άμυνα», «Διαδημοσιονομικές μεταβιβάσεις». Μικρές αυξήσεις
σημειώνονται στις ενότητες «Εθνική Οικονομία», «Προστασία Περιβάλλοντος» και
«Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους».
Η αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο της ενότητας "Εθνική Οικονομία" σχετίζεται με την
αύξηση των επιδοτήσεων του προϋπολογισμού που παρέχονται σε νομικά πρόσωπα, ο όγκος
των οποίων στο τέλος του 9μηνου 2021 ανήλθε σε 805,9 δις ρούβλια. έναντι 415,0 δις ρούβλια
την ίδια περίοδο του 2020.
Οι δαπάνες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για την υλοποίηση εθνικών έργων για 9 μήνες
του 2021 ανήλθαν σε 1,6 τρις ρούβλια σε σύγκριση με 1,2 τρις ρούβλια την ίδια περίοδο 2020, η
εκτέλεση αυτών των δαπανών βελτιώθηκε επίσης σημαντικά (66,9% έναντι 56,8%, αντίστοιχα).
Μετά τα αποτελέσματα του 9μηνου 2021, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός παρουσιάζει 1,6
τρις ρούβλια. Πέρυσι, υπήρξε αρνητικό ισοζύγιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 9μηνο 2020
κατά 1,6 τρις ρούβλια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/ispolnenie-federalnogo-byudzheta-za-tri-kvartala2021-goda.html

 Παράταση της απλοποιημένης καταχώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έως το
2025
Με Κυβερνητική Απόφαση, επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής και
καταχώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της
μόλυνσης από κορωνοϊό.
Η απλοποιημένη διαδικασία δίνει την δυνατότητα της γρήγορης απόκτησης των απαραίτητων
εγγράφων για την εισαγωγή και χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και θα ισχύει για άλλα
τρία χρόνια.
Επίσης, έως την 1η Ιανουαρίου 2025 παρατείνεται η ισχύς των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών
προσωρινής εγγραφής και αδειών χρήσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
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Ο σκοπός της Κυβέρνησης είναι η αποφυγή της έλλειψης διαφόρων αναλωσίμων και
συστημάτων δοκιμών, ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και συσκευών τεχνητού αερισμού
των πνευμόνων.
Νωρίτερα, η κυβέρνηση παρέτεινε την απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής φαρμάκων για τη
θεραπεία ασθενών που νόσησαν με κορωνοϊό έως την 1η Ιανουαρίου 2023, ώστε να
αποφευχθούν οι ελλείψεις. Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/news/44084/
 Ξένοι επενδυτές απέσυραν 220 εκατ. $ ΗΠΑ από ρωσικές μετοχές
Με βάση την έκθεση της BCS Global Markets (λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία Emerging Portfolio
Fund Research, EPFR), για την εβδομάδα 8-15 Δεκεμβρίου, ξένοι επενδυτές απέσυραν 220
εκατ. $ ΗΠΑ από ρωσικά μετοχικά κεφάλαια, ποσό επταπλάσιο από το αντίστοιχο μια εβδομάδα
νωρίτερα και το χειρότερο από τον Απρίλιο του 2020. Η κύρια εκροή κεφαλαίων σημειώθηκε σε
παγκόσμια μετοχικά κεφάλαια, από τα οποία οι επενδυτές απέσυραν σχεδόν 170 εκατ. $ ΗΠΑ
σε μια εβδομάδα. Τα ταμεία που είναι επικεντρωμένα μόνο στη ρωσική αγορά, έχασαν 52 εκατ.
$ ΗΠΑ.
Με βάση την έκθεση της Bank of America (λαμβάνει επίσης υπόψη τα δεδομένα του EPFR), οι
εκροές από κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών (εξαιρουμένων των κεφαλαίων χωρών που
επικεντρώνονται στην Κίνα) ανήλθαν σε περισσότερα από 5 δις $ ΗΠΑ την περασμένη
εβδομάδα. Είναι η μεγαλύτερη εκροή από αυτήν την κατηγορία των κεφαλαίων για 20 μήνες και
3,5 φορές υψηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα (1,47 δις $ HΠA).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5140102?from=spot

 Η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσία για 11 μήνες αυξήθηκε κατά 1,5 φορές
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η καθαρή εκροή κεφαλαίων από τη Ρωσία τον
Ιανουάριο-Νοέμβριο ανήλθε σε 73,9 δισ. $ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 1,5 φορές σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το 2020, οι καθαρές εκροές κεφαλαίων από τη Ρωσία από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν 2,2
φορές σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 47,8 δις $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5119315

 Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία επανεισαγωγής αγαθών που πωλούνται στα e-shop
Στις 24 Δεκεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας
σχετικά με τη διαδικασία επανεισαγωγής αγαθών που πωλούνται στο εξωτερικό μέσω e-shop. Ο
μοναδικός αριθμός αναγνώρισης (UIN) που χορηγείται στα εμπορεύματα κατά την αγορά τους
θα επιτρέψει να προσδιοριστούν γρήγορα και με ακρίβεια τα εμπορεύματα, που απαλλάσσονται
από την καταβολή τελωνειακών δασμών κατά την επιστροφή τους.
Για την επιστροφή των εμπορευμάτων απαιτούνται δύο έγγραφα, το τιμολόγιο για την εξαγωγή
προϊόντων και το τιμολόγιο επιστροφής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το UIN, το οποίο
παρέχεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά μέσο όρο, το ποσοστό των επιστροφών αγαθών που πωλήθηκαν
μέσω e-shop φτάνει έως και το 25%.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των διεθνών εξαγωγικών ταχυδρομικών αποστολών αυξάνεται
σταθερά από το 2017. Το 2017 εκδόθηκαν περίπου 3 εκατ. Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών
(ΔΤΑ), το 2018 και το 2019 - περίπου 4 εκατ. ΔΤΑ, το 2020 - σχεδόν 5 εκατ. ΔΤΑ. Το 2021 περισσότερες από 5 εκατ. ΔΤΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/85620/
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Εξωτερική Αγορά
 Απλοποιημένη διαδικασία προμήθειας ξένου ιατρικού εξοπλισμού
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, σε περίπτωση μη συμμετοχής ενός Ρώσου κατασκευαστή σε
δημόσια προμήθεια, οι πελάτες θα μπορούν να αγοράζουν ξένο ιατρικό εξοπλισμό χωρίς την
άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου.
Επιπλέον, οι κατασκευαστές θα μπορούν προσωρινά να επιβεβαιώνουν τη ρωσική ή την
ευρασιατική προέλευση των προϊόντων τους χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό CT-1, το οποίο
εκδίδεται από το 2014 στις χώρες της ΚΑΚ. Μέχρι το τέλος του 2022, στη δημοπρασία, δεν θα
απαιτείται να υποβάλουν έγγραφα σχετικά με την ένταξη στο ενιαίο μητρώο κατασκευαστών
ιατρικού εξοπλισμού.
Υπενθυμίζεται ότι από τον Αύγουστο του 2021 απορρίπτονται προσφορές με πρόταση
εισαγόμενου εξοπλισμού εάν υπάρχει έστω και μία προσφορά από εγχώριο προμηθευτή. Σήμερα
στη Ρωσία υπάρχουν περισσότεροι από 2 χιλιάδες κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, από
τους οποίους 250 θεωρούνται σημαντικοί. Το ήμισυ και πλέον αυτών των εταιρειών βρίσκονται
στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η δεύτερη θέση όσον αφορά την παραγωγή ιατρικού
εξοπλισμού στη χώρα κατέχουν οι επιχειρήσεις του Ταταρστάν και της περιοχής Νίζνι
Νόβγκοροντ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ρωσική αγορά για την παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού
κατέχει μόνο το 2%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/86021/

 Οι εξαγωγές ξυλείας απέφεραν στη Ρωσία έσοδα ρεκόρ 12,5 δις $ ΗΠΑ το 2021
Οι εξαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τη Ρωσία τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2021 αξίας
12,5 δισ. δολάρια έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ, 38% περισσότερο από ό,τι για ολόκληρο το
περασμένο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην εντυπωσιακή άνοδο των τιμών, δεδομένου ότι
από τις αρχές 2021 οι τιμές των δασικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 50-100% λόγω της
μείωσης της παραγωγής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη καθώς και της αύξησης της
ζήτησης λόγω της πανδημίας..
Οι ειδικοί αναμένουν συνεχή αύξηση της ζήτησης το 2022 λόγω της αύξησης του αριθμού των
νέων κατοικιών (ειδικά αν το καθεστώς τηλεργασίας και η αυτοαπομόνωση διατηρηθούν), της
αύξησης του όγκου επεξεργασίας ξύλου και της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας..
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61bc55949a79476c34c0a4d8

 Η Ρωσία στους 10 πρώτους εξαγωγείς σοκολάτας, μπροστά από την Ελβετία
Σύμφωνα με την Ένωση Επιχειρήσεων Βιομηχανίας Ζαχαροπλαστικής (ASCOND), η Ρωσία
κατέλαβε τη 10η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των εξαγωγέων σοκολάτας (σε όρους εσόδων
από εξαγωγές των τελευταίων 12 μηνών) ξεπερνώντας ακόμη και την Ελβετία.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι ρωσικές εξαγωγές αυτών των προϊόντων σε ετήσια βάση ανήλθαν σε
838 εκατ. $ ΗΠΑ. Η Ελβετία εξήγαγε σοκολάτα αξίας 819 εκατ $ ΗΠΑ κατά την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2020 η Ρωσία κατέλαβε την 11η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη των εξαγωγέων προϊόντων σοκολάτας με ποσότητα προσφοράς 295,7 χιλ. τόνων για
729,2 εκατ. δολάρια Η Ελβετία ήταν στη 10η θέση με αποτέλεσμα 109,8 χιλ. τόνους αξίας 753
εκατ $ ΗΠΑ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ASKOND, το 2021, οι εξαγωγές της ρωσικής βιομηχανίας
ζαχαροπλαστικής θα αυξηθούν κατά 19,1% σε ποσότητες και θα ανέλθουν σε 824,5 χιλιάδες
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τόνους αξίας 1,68 δισ. $ ΗΠΑ. Τα στοιχεία αυτά θα είναι ρεκόρ για τον κλάδο και θα υπερβούν
τις εξαγωγές (σε ποσότητες) στην προ πανδημίας 2019 κατά 30,8%.
Τους τελευταίους 12 μήνες, τα προϊόντα σοκολάτας αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 51,5%
των εξαγωγών προϊόντων ζαχαροπλαστικής (σε αξία). Αυτή η δυναμική επιτρέπει να
υπολογιστεί ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ρωσική Ομοσπονδία θα ενισχύσει τη θέση της στους
δέκα κορυφαίους παγκόσμιους εξαγωγείς αυτού του τύπου γλυκών, σημειώνει η ASKOND.
Ρωσικά είδη ζαχαροπλαστικής εξάγονται σε 92 χώρες. Οι κύριοι αγοραστές είναι η Κίνα και οι
χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ). Αντιπροσωπεύουν το 57% των
εξαγωγών. Ωστόσο, οι εξαγωγές αυξάνονται και λόγω των πωλήσεων σε νέες για Ρώσους
ζαχαροπλάστες χώρες, όπως η Σερβία, η Βραζιλία, η Νιγηρία και οι χώρες της Μέσης Ανατολής.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/807168

 Το Συμβούλιο της ΕΟΕ επικαιροποίησε αποφάσεις για τη σήμανση ορισμένων προϊόντων
Με σκοπό την διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των κωδικών σήμανσης, την
αποσαφήνιση των καταλόγων των προϊόντων για τα οποία μπορεί να εισαχθεί η σήμανση, καθώς
και για την ομογενοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προηγουμένως, το Συμβούλιο της
Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ) ενέκρινε μια δέσμη αλλαγών στις προηγούμενες
αποφάσεις σχετικά με την σήμανση αγαθών.
Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για σήμανση υποδημάτων, ειδών ελαφριάς βιομηχανίας,
ελαστικών, ρόδων, αρωμάτων, eau de toilette, φωτογραφικών μηχανών και γαλακτοκομικών
προϊόντων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τροποποίησης των καταλόγων των προϊόντων που υπόκεινται σε
επισήμανση, ελήφθη απόφαση:
- να μην εφαρμόζονται απαιτήσεις σήμανσης σε αρώματα με όγκο έως 3 ml·
- να εξαιρεθούν από τον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε επισήμανση τα ελαστικά
και τα καινούργια ελαστικά πεπιεσμένου αέρα για ποδήλατα·
- να εξαιρεθούν από τη λίστα τα παγωτά και τα επιδόρπια χωρίς λίπος γάλακτος και (ή)
πρωτεΐνη γάλακτος στη σύνθεση.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-aktualiziroval-resheniya-o-markirovke-ryada-tovarov/

 Ρεκόρ εξαγωγών εμβολίων από τη δεκαετία του 1990
Το 10μηνο 2021, οι ρωσικές εξαγωγές προϊόντων με ΚΣΟ 3002200009 «άλλα εμβόλια για τον
άνθρωπο» ανήλθαν σε αξία σε περισσότερα από 1,2 δις $ ΗΠΑ (608,6 τόνοι σε ποσότητα),
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS). Οι αποστολές
αυτών των εμβολίων εκτινάχθηκαν στα 356 εκατ. $ ΗΠΑ τον Οκτώβριο, επίπεδο υπερδιπλάσιο
από τις ποσότητες του Σεπτεμβρίου. Οι εξαγωγές Οκτωβρίου σημείωσαν ρεκόρ σε ολόκληρη
την ιστορία της Ρωσίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Μέχρι το 2021, όπως εξήγησαν οι ειδικοί νωρίτερα, με τον κωδικό ΚΣΟ 3002200009, εξάγονταν
εμβόλια κατά της εγκεφαλίτιδας που μεταδίδεται από κρότωνες, συνδυασμένα εμβόλια κατά της
διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη και κατά της ηπατίτιδας Α. Σε μόλις τρία χρόνια 2018 2020 η Ρωσία εξήγαγε 468,3 τόνους παρόμοιων φαρμάκων αξίας 182,1 εκατ. $ ΗΠΑ.
Σε αξία και σε ποσότητα, ο μεγαλύτερος αγοραστής τον Οκτώβριο ήταν το Μεξικό, που
αγόρασε 39 τόνους εμβόλια αξίας 121 εκατ. $ ΗΠΑ. Προηγουμένως, αυτή η χώρα δεν
συγκαταλεγόταν μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών του ρωσικού εμβολίου. Το Υπουργείο
Υγείας στα μέσα Οκτωβρίου ανέφερε ότι παραδόθηκαν 585 χιλ. δόσεις του εμβολίου Sputnik V.
Οι πρώτες παραδόσεις σε αυτή τη χώρα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2021. Ως αποτέλεσμα,
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το Μεξικό κατέλαβε τη δεύτερη θέση στους αγοραστές των ρωσικών εμβολίων τον ΙανουάριοΟκτώβριο.
Ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές του κωδικού «άλλα εμβόλια για ανθρώπους» τον
Οκτώβριο ήταν το Ουζμπεκιστάν που αγόρασε σε ποσότητα 34 τόνοι. Ωστόσο, σε αξία, αυτό
αντιστοιχεί μόνο σε 3,5 εκατ. $ ΗΠΑ.
Οι πέντε χώρες που αγόρασαν ρωσικά «άλλα εμβόλια» το 2021 είναι η Αργεντινή (σχεδόν 220
εκατ. $ ΗΠΑ), το Μεξικό (190 εκατ. $ ΗΠΑ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (σχεδόν 126 εκατ.
$ ΗΠΑ), το Καζακστάν (114 εκατ. $ ΗΠΑ), η Ινδία (περίπου 112 εκατ. $ ΗΠΑ). Αυτές οι χώρες
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των εξαγωγών εμβολίων βάσει αυτού του κωδικού
σε αξία. Το 2020, οι πωλήσεις τέτοιων εμβολίων σε αυτές τις χώρες ήταν μόνο μερικά εκατ. $
ΗΠΑ.
Εκπρόσωπος της εταιρείας παγκόσμιων αναλύσεων υγείας και δεδομένων Airfinity με έδρα το
Λονδίνο δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής εξάγει 105 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά το
COVID-19 σε 55 χώρες και έχει υπογράψει συμφωνίες για την προμήθεια εμβολίων με 63
χώρες. Σύμφωνα με αυτές τις συμβάσεις, η Ρωσία πρέπει να προμηθεύσει συνολικά περίπου 1
δις δόσεις, συνεπώς περίπου το 10% των υποχρεώσεων της έχει εκπληρωθεί.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/10/12/2021/61b1d59f9a7947338594c7c5

 Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία το 2021 θα ανέλθουν σε 35 δις $ ΗΠΑ
Οι εξαγωγές ρωσικών προϊόντων του αγροτοβιομηχανικού τομέα το 2021 θα ανέλθουν σε 35 δις
$ ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Υπουργείου Γεωργίας κ Ν. Πάτρουσεφ. 161 ξένες αγορές
είναι ανοιχτές για την προμήθεια των ρωσικών προϊόντων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/12/14/0019

 Η Ρωσία αύξησε τον όγκο εμπορίου με τους κύριους εταίρους της
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, η Ρωσία τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2021 αύξησε τις συναλλαγές με τους κύριους
εταίρους της:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας και ΕΕ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 44% σε
ετήσια βάση και ανήλθαν σε 223,79 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση αυξήθηκαν κατά 58,6%, φτάνοντας τα 146,83 δις $ ΗΠΑ. Οι εισαγωγές στη Ρωσία από
την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22,6% σε 76,97 δις $ ΗΠΑ. Το μερίδιο της ΕΕ στο συνολικό εξωτερικό
εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυξήθηκε σε 35,8% έναντι 34,1% ένα χρόνο νωρίτερα.
ΗΠΑ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για την περίοδο αναφοράς ανήλθαν
σε 28,76 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 46%. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες ανήλθαν σε 14,64 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 63,2%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από τις
Ηνωμένες Πολιτείες σε 14,11 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 31,7%). Το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών
στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας αυξήθηκε στο 4,6% έναντι 4,3% ένα χρόνο
νωρίτερα.
ΚΙΝΑ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας - Κίνας το 10μηνο 2021 αυξήθηκε κατά 34% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε σε 112,419 δις $ ΗΠΑ.
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Το μερίδιο της Κίνας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την
περίοδο αναφοράς μειώθηκε στο 18% έναντι 18,4% ένα χρόνο νωρίτερα.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Λευκορωσίας τον Ιανουάριο-Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 34,7%
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και ανήλθε σε 30,74 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές από τη
Ρωσία στη Λευκορωσία ανήλθαν σε 18,21 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 44,6%), οι εισαγωγές στη Ρωσία
από τη Λευκορωσία 12,53 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 22,5%). Το μερίδιο της Λευκορωσίας στο
συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας μειώθηκε στο 4,9% από 5% πέρσι.
ΙΡΑΝ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Ιράν το 10μηνο 2021 ανήλθε σε 3,35 δις $ ΗΠΑ,
σημειώνοντας αύξηση 87% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία στο Ιράν ανήλθαν σε
2,57 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 2,2 φορές), οι εισαγωγές στη Ρωσία από το Ιράν σε 779 εκατ. $ ΗΠΑ
(αύξηση 22,4%). Το μερίδιο του Ιράν στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για την περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 0,5% από 0,4% πέρσι.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Οκτώβριο ανήλθε σε 9,423 δις $
ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 15,7% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την
Ουκρανία ανήλθαν σε 6,13 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 19,7%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από την
Ουκρανία σε 3,29 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 8,9%). Το μερίδιο της Ουκρανίας στον συνολικό κύκλο
εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά την περίοδο αναφοράς
μειώθηκε στο 1,5% από 1,8% ένα χρόνο νωρίτερα.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Τουρκίας τον Ιανουάριο-Οκτώβριο ανήλθε σε 25,69 δις $
ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 52% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Τουρκία
ανήλθαν σε 20,44 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 57,9%), οι εισαγωγές στη Ρωσία από την Τουρκία σε 5,25
δις $ ΗΠΑ (αύξηση 32,5%). Το μερίδιο της Τουρκίας στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για την περίοδο αναφοράς αυξήθηκε σε 4,1% από 3,7% ένα χρόνο
νωρίτερα
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/world/20211214/835501995.html

 Μηδενισμός εισαγωγικών δασμών στην ΕΟΕ πρόβειων δερμάτων και βαμβακερών
υφασμάτων
Με την υπ. αριθμ. 149/09.11.2021 Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής
Ένωσης (EΟΕ) καθορίστηκε προσωρινός μηδενικός συντελεστής εισαγωγικού δασμού για τις
πρώτες ύλες γούνας αμνών (δασμολογική κλάση 4301 30 000 0). Ο μηδενικός συντελεστής θα
ισχύει από τις 2 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Επίσης με την Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (EΟΕ) της
29ης Οκτωβρίου 2021, αριθ. 124 αποφασίσθηκε ο μηδενισμός των δασμών για ορισμένους
τύπους βαμβακερών υφασμάτων κατασκευασμένων από νήματα διαφόρων χρωμάτων
(δασμολογική κλάση 5208 41 000 0). Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ μετά από 10 ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσης, αλλά όχι νωρίτερα από τις 2 Ιανουαρίου
2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1502986/ ,
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1504201/
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 Οι ειδικοί προβλέπουν αύξηση 31% στις διαδικτυακές εξαγωγές μέχρι το τέλος του έτους
Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας μελέτης των eBay και Data Insight, ο όγκος της διαδικτυακών
εξαγωγών λιανικής από τη Ρωσία θα αυξηθεί κατά 31% και θα ανέλθει σε 1,5 δις $ ΗΠΑ μέχρι
το τέλος του 2021.
Ο αριθμός των παραγγελιών από το εξωτερικό, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το τέλος του
2021 θα αυξηθεί κατά 86% και θα ανέλθει σε 50,9 εκατ..
Μεταξύ των πιο δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών για εξαγωγή από τη Ρωσική
Ομοσπονδία είναι το eBay (34%), το Instagram (33%), και το 26% των πωλητών χρησιμοποιούν
τον δικό τους ιστότοπο ή/και εφαρμογή για κινητά.
Τον περασμένο χρόνο, ο αριθμός των πωλητών στην αγορά πλησίασε τις 50 χιλιάδες (+ 40% σε
σχέση με το 2020), τα έσοδά τους αυξήθηκαν κατά 33% και η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά
36%, ενώ σε παγκόσμια αγορά μειώθηκε κατά 29% (από 42 $ έως 30 $).
Οι χώρες ηγέτες μεταξύ των χωρών εκτός ΚΑΚ ήταν οι ΗΠΑ (15%), οι χώρες της ΕΕ (9%), το
Ισραήλ (4%), μεταξύ των γειτονικών χωρών - Λευκορωσία (29%), Καζακστάν (18%) και
Ουκρανία (6 %).
Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στην αγορά το 2021 ήταν «Βιβλία, Παιχνίδια, Δίσκοι»
(+ 151%) και Καλλυντικά (+ 102%). Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του συνολικού
αριθμού παραγγελιών εξαγωγής κατανεμήθηκε μεταξύ των κατηγοριών «Ενδύματα και
υποδήματα» (40%), «Συλλεκτικά είδη» (11%), «Είδη σπιτιού» (9%), «Ηλεκτρονικά είδη» (8%)
και «Είδη αθλητισμού και αναψυχής» (5%).
Τις πρώτες θέσεις από πλευράς εσόδων μεταξύ των Ρώσων εξαγωγέων στο eBay ήταν η
«Μόδα» (30%), τα «Συλλεκτικά είδη» (31%), τα «Ηλεκτρονικά» (16%), τα «Ανταλλακτικά και
αξεσουάρ αυτοκινήτου» (13%) και «Lifestyle» (10%).
Οι 10 κορυφαίες περιοχές όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα το 2021 περιελάμβαναν
την Bashkiria (περιφερειακός δείκτης εξαγωγών 331), την περιοχή Tyumen (184), την περιοχή
Kemerovo (150), την Αγία Πετρούπολη (141), τη Μόσχα (127), τη Δημοκρατία της Khakassia
(123), περιοχή Chelyabinsk (120), Udmurtia (119), περιοχή Volgograd (117), περιοχή Kurgan
(112).
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.ved.gov.ru/news/14/30039.html

 Οι εξαγωγές κρέατος από τη Ρωσία το 2021 θα ξεπεράσουν τον όγκο των εισαγωγών
Το 2021, η Ρωσία θα εξάγει έως και 650.000 τόνους κρέατος, οι εισαγωγές κρέατος θα ανέλθουν
σε 570.000 τόνους, δήλωσε ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Κτηνιατρικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Rosselkhoznadzor) Sergey Dankvert, επικαλούμενος τα τελωνειακά
στοιχεία. Πρόσθεσε επίσης ότι οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων το 2021 θα είναι
250.000 τόνοι έναντι 950.000 τόνων εισαγωγών, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών
προέρχεται από τη Λευκορωσία.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/86122/

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Αυξάνεται ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας, ο δασμός στις εξαγωγές
πετρελαίου από τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου θα αυξηθεί κατά 6,3 $ ΗΠΑ και θα ανέλθει σε
77,5 $ ΗΠΑ ανά τόνο,.
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Η μέση τιμή του πετρελαίου Urals για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου ανήλθε
σε 82,45 $ ανά βαρέλι ή 601,9 $ ανά τόνο. Ένα μήνα νωρίτερα, ήταν 76,77 $ το βαρέλι.
Ο δασμός στα ελαφρά προϊόντα πετρελαίου και τα λάδια αυξάνεται στα 23,2 $ από 21,3 $ ανά
τόνο, στα dark σε 77,5 $ από 71,2 $. Ο δασμός για την εξαγωγή εμπορικής βενζίνης αυξάνεται
σε 23,2 $ ανά τόνο από 21,3 $, και στην νάφθα σε 42,6 $ από 39,1 $ ανά τόνο.
Τέλος, ο δασμός για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LPG) είναι 168,8 $ έναντι 134,3 $ έναν
μήνα νωρίτερα, για κλάσματα καθαρού υγραερίου 135 $ έναντι 107,4 $ και για οπτάνθρακες 5 $
ανά τόνο έναντι 4,6 $.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.ved.gov.ru/news/30008.html

 Η Gazprom ανέφερε τις χώρες στις οποίες αύξησε τις προμήθειες φυσικού αερίου
Τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2021, η Gazprom αύξησε τις εξαγωγές φυσικού αερίου σε χώρες εκτός
ΚΑΚ κατά 6,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στα 171,5 δις κυβικά μέτρα.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Ρουμανία (κατά 221,8%), τη Σερβία (κατά 85,8%), την
Τουρκία (83,7%), τη Σλοβενία (κατά 53,9%) και τη Βουλγαρία (κατά 43,8%). Οι εξαγωγές στην
Ιταλία αυξήθηκαν κατά 19,5%, στη Γερμανία κατά 16,8%, στην Ελλάδα κατά 12,2%, στη
Φινλανδία κατά 9,1%, και στην Πολωνία κατά 7,5%.
Σύμφωνα με την έκθεση της Gazprom, η μέση τιμή του φυσικού αερίου για εξαγωγή σε χώρες
εκτός ΚΑΚ αυξήθηκε κατά 87% τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2020 και λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τους τελωνειακούς
φόρους για τις ευρωπαϊκές χώρες και άλλα κράτη, ανήλθε σε 241 $ ΗΠΑ ανά 1.000 κυβικά
μέτρα (πέρυσι ήταν 128,9 $ ΗΠΑ). Οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ έλαβαν φυσικό αέριο στην τιμή
των 165,5 $ ΗΠΑ, έναντι 138,3 $ ΗΠΑ την ίδια περίοδο το 2020.
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη άρχισαν να αυξάνονται τον Απρίλιο και στις αρχές
Οκτωβρίου έφτασαν το ρεκόρ των 1.969 $ ΗΠΑ ανά 1.000 κυβικά μέτρα. Μετά ακολούθησε μια
πτώση. Στις 16 Νοεμβρίου, η τιμή χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε
τα 1.000 $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/01/12/2021/61a76ccb9a7947780241dd76
 H Gazprom σημείωσε ρεκόρ στις παραδόσεις φυσικού αερίου προς την Ελλάδα
Το 11μηνο 2021 η Gazprom προμήθευσε στην Ελλάδα πάνω από τρία δις κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου. Αυτή η ποσότητα υπερβαίνει ήδη τη συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που
παραδόθηκε το 2020.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του επικεφαλής της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ και τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα στις 7 Δεκεμβρίου 2021, εξετάστηκε η
κατάσταση και οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Ρωσίας και
Ελλάδας. Η Ελλάδα λαμβάνει φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Turkish Stream και του εθνικού
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.osnmedia.ru/ekonomika/gazprom-postavil-v-gretsiyurekordnyj-obem-gaza
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 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 2021
InterCHARM – 28η Διεθνής έκθεση Αρωματοποιίας και Καλλυντικών (Μόσχα, 8-11/12/2021).
Περισσότερες από 400 εταιρείες που συμμετείχαν παρουσίασαν εξοπλισμό, προϊόντα και
υπηρεσίες για επαγγελματίες από διάφορους τομείς της βιομηχανίας ομορφιάς.
(https://global.intercharm.ru/en-gb.html)

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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