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Σξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία € / ₽ 

1 Δπξώ = 86,991 Ρνύβιηα (31.07.2021) 

Δμέιημε ηεο ηζνηηκίαο Δπξώ / Ρνπβιίνπ ζην δηάζηεκα 01.07.2021 – 31.07.2021: 

 

 

 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://ratestats.com/euro/2021/07/  

 
 
Σξέρνπζα θαηάζηαζε COVID-19 ζηε Ρωζία 
 

Tελ 1
ε
 Απγνύζηνπ 2021 αλαθέξζεθαλ 22.804 επηβεβαησκέλα λέα θξνύζκαηα ην ηειεπηαίν 24-

σξν ζηε Ρσζία ζε 85 πεξηνρέο, εθ ησλ νπνίσλ 1.959 (8,6%) ρσξίο θιηληθά ζπκπηώκαηα. 

ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά 

6.288.677 πεξηπηώζεηο λνζνύλησλ από θνξσλντό ζε 85 Πεξηνρέο ηεο ρώξαο, αλέξξσζαλ 

5.625.890 θαη 159.352 άλζξσπνη πέζαλαλ.  

ύκθσλα κε ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Rospotrebnadzor, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ από 165,8 

εθαη. εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο γηα ηνλ θνξσλντό θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ. 1.237.194 

άηνκα παξακέλνπλ ππό ηαηξηθή παξαθνινύζεζε. 

Ο δήκαξρνο ηεο Μόζραο εξγθέη νκπηαλίλ δήισζε όηη ε θαηάζηαζε κε ηνλ θνξσλντό ζηελ 

πξσηεύνπζα βειηηώζεθε ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκόο ησλ 

θξνπζκάησλ κεηώζεθε θαηά 2,2 θνξέο θαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπόκελσλ αηόκσλ θαηά 1,6 

θνξέο, ζε ζύγθξηζε κε ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ηνπ δεύηεξνπ εμακήλνπ πνπ θαηαγξάθεζαλ ηνλ 

Ινύλην. 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο RBC (Russian Business Consulting), ην πνζνζηό 

ησλ Ρώζσλ πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ κία δόζε ηνπ εκβνιίνπ γηα ηνλ θνξσλντό απμήζεθε θαηά 

3,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. (από 16,73 έσο 22,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ). Σν δηάζηεκα 18-22 

Ινπιίνπ, 32,9 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη εκβνιηάζηεθαλ γηα πξώηε θνξά. 
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Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο πεξηνρέο ηεο Ρσζίαο έρνπλ εηζαγάγεη ηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό: 

ζπγθεθξηκέλα, νη ππάιιεινη νξηζκέλσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ζε 43 πεξηνρέο ηεο ρώξαο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα εκβνιηαζηνύλ. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.mk.ru/moscow/2021/07/30/vlasti-moskvy-soobshhili-ob-uluchshenii-

situacii-s-koronavirusom.html,  https://www.rbc.ru/society/03/08/2021/5e2fe9459a79479d102bada6; 

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20210801-1120.html  
 
 

πλνπηηθή Οηθνλνκηθή ελεκέξωζε 

 

ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2021, ε ξσζηθή 

νηθνλνκία έθηαζε ζην πξν ηεο θξίζεο επίπεδν. Οη δείθηεο δείρλνπλ ζηαζεξή αύμεζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο θαη επελδπηηθήο δήηεζεο. Η δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ έρεη ήδε 

μεπεξάζεη ηα επίπεδα πξηλ από ηελ παλδεκία. Παξά ηε κεξηθή απζηεξόηεηα ησλ πεξηνξηζηηθώλ 

κέηξσλ, ε αλάθακςε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ζπλερίδεηαη. 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηεο δήηεζεο ζε έλα επξύ θάζκα βηνκεραληώλ, αιιά 

θαη έιιεηκκα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, θπξίσο ιόγσ ησλ ζπλερηδόκελσλ πεξηνξηζκώλ ζηελ εηζξνή 

μέλνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. 

Η ξσζηθή νηθνλνκία ππνζηεξίδεηαη επίζεο από ηελ εμσηεξηθή δήηεζε, ε νπνία ζπλερίδεη λα 

απμάλεηαη ζηαζεξά. Σαπηόρξνλα, νη πεξηνξηζκνί από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία έρνπλ εληαζεί. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ηηκέο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο 

εκπνξεπκάησλ παξακέλνπλ ζε κάιινλ πςειό επίπεδν, παξά ηελ θαζνδηθή δηόξζσζε ηνλ Ινύλην-

Ινύιην. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ ξσζηθή θαη ζηηο μέλεο νηθνλνκίεο, θαζώο 

θαη ηελ απόθαζε ηνπ ΟΠΔΚ + ηνπ Ινπιίνπ 2021 γηα αύμεζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ, ε 

Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο πξνβιέπεη αύμεζε ηνπ ξσζηθνύ ΑΔΠ ην 2021 θαηά 4,0-4,5%. Σν 2022–

2023, ε ξσζηθή νηθνλνκία, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ζα απμεζεί 

θαηά 2,0–3,0% ζε εηήζηα βάζε. Μεζνπξόζεζκα, ε δπλακηθή ηεο εγρώξηαο δήηεζεο ζα 

θαζνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ ξπζκό ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηεο θαηαλαισηηθήο θαη 

επελδπηηθήο δήηεζεο. Η δήηεζε ησλ θαηαλαισηώλ εληζρύεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ δαλεηζκνύ. Η εγρώξηα δήηεζε ζα επεξεαζηεί επίζεο από 

ηε δηαδηθαζία νκαινπνίεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα 

αλαθνηλσζέληα πξόζζεηα θνηλσληθά κέηξα. Η δπλακηθή ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ζα εμαξηεζεί 

ζε κεγάιν βαζκό από ην πνζνζηό εκβνιηαζκνύ θαη ηελ νκαινπνίεζε ηεο επηδεκηνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ζηνλ θόζκν. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://cbr.ru/press/pr/?file=23072021_133000Key.htm  

 

 

Δζωηεξηθή αγνξά 

 

 Η Σξάπεδα ηεο Ρωζίαο αύμεζε ην βαζηθό επηηόθην από 5,5% ζε 6,5% 

ηηο 23 Ινπιίνπ 2021, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο απνθάζηζε λα απμήζεη 

ην βαζηθό επηηόθην θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, ζε 6,5% (γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε θνξά από ηηο 

19.03.2021). ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2021, ε 

ξσζηθή νηθνλνκία έθηαζε ζε επίπεδν πξν παλδεκίαο. Η ηαρύηεξε αλνδηθή πνξεία ηεο δήηεζεο 

https://www.mk.ru/moscow/2021/07/30/vlasti-moskvy-soobshhili-ob-uluchshenii-situacii-s-koronavirusom.html
https://www.mk.ru/moscow/2021/07/30/vlasti-moskvy-soobshhili-ob-uluchshenii-situacii-s-koronavirusom.html
https://www.rbc.ru/society/03/08/2021/5e2fe9459a79479d102bada6
https://???????????????.??/news/20210801-1120.html
https://cbr.ru/press/pr/?file=23072021_133000Key.htm
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ζε ζύγθξηζε κε ηηο δπλαηόηεηεο αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνύ. Δπηπιένλ, δεδνκέλσλ ησλ πςειώλ πιεζσξηζηηθώλ πξνζδνθηώλ, έρεη 

κεηαηνπηζζεί ζεκαληηθά ε ηζνξξνπία ησλ θηλδύλσλ πιεζσξηζκνύ πξνο ηνπο ππέξ-

πιεζσξηζηηθνύο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθόκε κεγαιύηεξε αλνδηθή απόθιηζε ηνπ 

πιεζσξηζκνύ από ηνλ ζηόρν. Η αύμεζε ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκό 

απηνύ ηνπ θηλδύλνπ θαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ πιεζσξηζκνύ ζην 4%. 

Δάλ ε θαηάζηαζε εμειηρζεί ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή πξόβιεςε, ε Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο ζα 

αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκόηεηα πεξαηηέξσ αύμεζεο ηνπ βαζηθνύ επηηνθίνπ ζηηο επόκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξαγκαηηθή θαη αλακελόκελε δπλακηθή ηνπ πιεζσξηζκνύ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζηόρν, ηελ πξνβιεπόκελε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, θαζώο θαη ηελ εθηίκεζε 

ησλ θηλδύλσλ από εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αληίδξαζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

αγνξώλ ζε απηνύο. ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, ν εηήζηνο 

πιεζσξηζκόο ζα είλαη 5,7-6,2% ην 2021. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηξέρνπζα λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή, ν εηήζηνο πιεζσξηζκόο ζα κεησζεί ζε 4,0-4,5% ην 2022 θαη ζα παξακείλεη θνληά ζην 

4% ζην κέιινλ. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://cbr.ru/press/pr/?file=23072021_133000Key.htm  
 

 Ιζνδύγην πιεξωκώλ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2021 

Σν β΄ ηξίκελν ηνπ 2021, ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ εθηηκάηαη ζε 19,9 δηο $ ΗΠΑ, ζε 

ζύγθξηζε κε 1,6 δηο $ ΗΠΑ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2020. Καηεγξάθε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 

ξσζηθνύ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ζε ζύγθξηζε κε ην β΄ ηξίκελν 2020. Οη θαζαξέο εθξνέο 

θεθαιαίσλ από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα κεηώζεθαλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξπζη κε ηελ 

αλάθακςε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηε εθαξκνδόκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο. Σα δηεζλή απνζεκαηηθά έθηαζαλ ηα 591,7 δηο $ ΗΠΑ.  

Η αύμεζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2021 ζε ζύγθξηζε κε ην β΄ ηξίκελν ηνπ 

2020 αλήιζε ζε 56% (από 70,5 δηο $ ΗΠΑ ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2020 ζε 110,3 δηο $ ΗΠΑ ην β΄ 

ηξίκελν ηνπ 2020 - αύμεζε θαηά 39,8 δηο $ ΗΠΑ) θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηαρεία αλάθακςε 

ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Η αύμεζε ησλ εζόδσλ από εμαγσγέο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ησλ 

παγθόζκησλ ηηκώλ πεηξειαίνπ θαη πξντόλησλ πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ, ιηπαζκάησλ, 

ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ, μπιείαο, ραιθνύ, αινπκηλίνπ κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ 

εμαγσγώλ ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ (εθηόο από ην πεηξέιαην). Σαπηόρξνλα, παξά ηελ άλνδν 

ησλ παγθόζκησλ ηηκώλ, νη εμαγσγέο ζίηνπ, θπηηθνύ ειαίνπ θαη ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο 

κεηώζεθαλ ζεκαληηθά ιόγσ ηεο επηβνιήο εμαγσγηθώλ δαζκώλ ζε απηά ηα πξντόληα πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζνύλ νη εγρώξηεο ηηκέο. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ην β΄ ηξίκελν 2021 ζε ζρέζε κε ην β΄ ηξίκελν ηνπ 2020 απμήζεθαλ 

θαηά 42% (από 53,8 δηο $ ΗΠΑ ζε 76,2 δηο $ ΗΠΑ) ιόγσ ηεο αύμεζεο εηζαγσγώλ επελδπηηθώλ 

αγαζώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, ε νπνία εμεγείηαη από ηελ αύμεζε ηνπ ξσζηθνύ ΑΔΠ 

θαηά ην α’ εμάκελν ηνπ έηνπο. 

Ωο απνηέιεζκα ησλ ηάζεσλ απηώλ, ην β΄ ηξίκελν 2021, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

ξνπβιίνπ/δνιαξίνπ απμήζεθε θαηά 4,4%, ζε 72,4 ξνύβιηα /1 $ ΗΠΑ. Η ελίζρπζε ηνπ ξνπβιηνύ 

δηεπθνιύλζεθε από ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ αύμεζε ηνπ βαζηθνύ 

επηηνθίνπ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα αθόκε απζηεξόηεξε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο. ην ηέινο ηνπ β΄ ηξηκήλνπ 2021, ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλήιζε ζε 69-70 ξνύβιηα/1 $ ΗΠΑ. Ωζηόζν, ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 

έηνπο, εάλ παξνπζηαζζεί ην ελδερόκελν ζθηρηόηεξεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο από ην 

https://cbr.ru/press/pr/?file=23072021_133000Key.htm
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Οκνζπνλδηαθό Απνζεκαηηθό ύζηεκα ησλ ΗΠΑ θαη απμεκέλσλ θηλδύλσλ εθξνήο θεθαιαίσλ 

από ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο, είλαη πηζαλή κηα ειαθξά απνδπλάκσζε ηνπ ξνπβιηνύ. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.iep.ru/ru/monitoring/platezhnyy-balans-vo-ii-kvartale-2021-goda.html  

 

 Οη ξωζηθέο ηξάπεδεο ζρεδόλ δηπιαζίαζαλ ηα θέξδε ηνπο θαηά ην α΄ εμάκελν 2021 

 Οη ξσζηθέο ηξάπεδεο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 ζεκείσζαλ θέξδε ηεο ηάμεσο 1,2 ηξηο 

ξνύβιηα, ζρεδόλ δηπιάζην έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ 2020 (630 δηο ξνύβιηα), ζύκθσλα κε 

ηελ αλαζθόπεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα. 

Η ξπζκηζηηθή αξρή επαλήιζε ζηελ πξόβιεςε γηα ηα θέξδε ησλ ηξαπεδώλ γηα ην 2021, 

ζεκεηώλνληαο όηη εθηόο απξνόπηνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλέιζνπλ ζε 2 ηξηο ξνύβιηα ή θαη αθόκα 

πεξηζζόηεξα.  

Η θεληξηθή ηξάπεδα εμεγεί ηελ ελ ιόγσ αύμεζε ην α΄ εμάκελν 2021 κε ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ 

θαη ηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ ζηα απνζεκαηηθά (από 729 δηο ξνύβιηα ζε 298 δηο ξνύβιηα). Σν 

νηθνλνκηθό απνηέιεζκα ηνπ θιάδνπ επεξεάζηεθε ζεηηθά από ηελ αύμεζε ησλ θαζαξώλ εζόδσλ 

από ηόθνπο (+223 δηο ξνύβιηα, ήηνη θαηά 13%), θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ εμόδσλ γηα 

ηόθνπο από ηηο απνηακηεύζεηο ησλ λνηθνθπξηώλ.  
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.interfax.ru/business/780802  
 

 

 

Δμωηεξηθόο Σνκέαο 

 

 Η Μόζρα πξνκεζεύεη Αξγεληηλή, Ιηαιία θαη Οπθξαλία κε ηαηξηθό εμνπιηζκό & θάξκαθα  

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Δμαγσγώλ ηεο Μόζραο (MEC) από ηνλ Ιαλνπάξην έσο ηνλ 

Απξίιην 2021 ε πξσηεύνπζα πξνκήζεπζε πάλσ από ην 50% ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζην ζύλνιν ησλ ξσζηθώλ εμαγσγώλ.  

Σνλ Ιαλνπάξην-Απξίιην 2021, νη κε ελεξγεηαθέο εμαγσγέο ηεο Μόζραο απμήζεθαλ θαηά 1,6 δηο 

$ ΗΠΑ ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2020. ύκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

Σκήκαηνο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκηθήο Αλάπηπμεο Alexei Fursin, ε βηνκεραλία 

θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάπηπμε, ν δε όγθνο ησλ 

εμαγσγώλ απμήζεθε θαηά 152% θαη έθηαζε ηα 337 εθ. $ ΗΠΑ.  

Οη θύξηνη πειάηεο ηαηξηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ηεο Μόζραο ην 2021 ήηαλ ε 

Αξγεληηλή, ε Ιηαιία θαη ε Οπθξαλία. Ο ζπλνιηθόο όγθνο ησλ εμαγσγώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζε απηέο ηηο ρώξεο αλήιζε ζε πεξηζζόηεξα από 120 εθαη. $ ΗΠΑ, ζρεδόλ ελλέα θνξέο 

πεξηζζόηεξν από ό, ηη πέξπζη. Σα εκβόιηα θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε κεηαμύ απηώλ θαη ν όγθνο 

ησλ εμαγσγώλ ηνπο έρεη απμεζεί πεξηζζόηεξν από 20 θνξέο. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/08/0013  
 

 Η Ρωζία αύμεζε ηηο εμαγωγέο αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ θαηά 16% 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Δμαγσγώλ 

Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (FGBU "Agroexport") ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ηεο Ρσζίαο νη 

εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ από ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία από ηηο αξρέο ηνπ έηνπο κέρξη ηηο 25 

Ινπιίνπ αλήιζαλ ζε 16,38 δηο $ ΗΠΑ, ην νπνίν είλαη 16% πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε 2020.  

Οη εμαγσγέο ζηηεξώλ από ηε Ρσζία απμήζεθαλ θαηά 15,1% (4,58 δηο $ ΗΠΑ), ςαξηώλ θαη 

ζαιαζζηλώλ θαηά 4,7%, (2,85 δηο $ ΗΠΑ), ειαίνπ θαη πξντόλησλ ιαδηνύ θαηά 38,4% (3,75 δηο $ 

https://www.iep.ru/ru/monitoring/platezhnyy-balans-vo-ii-kvartale-2021-goda.html
https://www.interfax.ru/business/780802
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/08/0013
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ΗΠΑ). Οη εμαγσγέο πξντόλησλ βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη κεηαπνίεζεο απμήζεθαλ θαηά 5% 

(2,19 δηο $ ΗΠΑ), ηνπ θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαηά 25,1%, (748 εθαη. $ ΗΠΑ). 

Σελ πξώηε ζέζε κεηαμύ ησλ αγνξαζηώλ ξσζηθώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαηαιακβάλεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κε κεξίδην 12,4%. Οη ρώξεο ηεο ΔΔ αύμεζαλ ηηο εηζαγσγέο θαηά 31,6%, ζηα 

2,04 δηο $ ΗΠΑ. Η Κίλα, παξαδνζηαθά πξώηνο εηζαγσγέαο ξσζηθώλ πξντόλησλ, θαηέιαβε ηε 

δεύηεξε ζέζε, κεηώλνληαο ηηο αγνξέο θαηά 5,5% ζηα 2 δηο $ ΗΠΑ.  

Οη εμαγσγέο πξνο ηελ Σνπξθία απμήζεθαλ θαηά 14,1% θαη αλέξρνληαη ζε 1,91 δηο $ ΗΠΑ. 

ηνπο 10 πξώηνη εηζαγσγείο ξσζηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αθόκε ε 

Νόηηα Κνξέα, ην Καδαθζηάλ, ε Αίγππηνο, ε Λεπθνξσζία, ε Οπθξαλία, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ε 

Ννξβεγία. 

ύκθσλα κε ηελ "Agroexport", νη εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ από ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

ζην εμσηεξηθό ην 2020 αλήιζαλ ζε 30,66 δηο $ ΗΠΑ. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://1prime.ru/Agriculture/20210728/834313112.html  
 

 Η Κίλα έρεη γίλεη ν κεγαιύηεξνο αγνξαζηήο ξωζηθνύ βνείνπ θξέαηνο 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ην α΄ ηξίκελν 2021, ε Κίλα είλαη ν κεγαιύηεξνο αγνξαζηήο 

ξσζηθνύ βνείνπ θξέαηνο (μεπεξλώληαο ην Βηεηλάκ πνπ θαηείρε ηελ πξώηε ζέζε ην 2020), νη 

πξνκήζεηεο απμήζεθαλ θαηά 20 θνξέο θαη ην κεξίδην ηεο ΛΓΚ (Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο) 

ζην ζπλνιηθό όγθν εμαγσγώλ από ηε Ρσζία απηνύ ηνπ ηύπνπ θξέαηνο ππεξέβε ην 55%. 

Η Κίλα, εμαηηίαο ηεο αθξηθαληθήο παλώιεο ησλ ρνίξσλ (ASF) ην 2018-2019 θαη ηεο πηώζεο ηεο 

εγρώξηαο παξαγσγήο ρνηξηλνύ θξέαηνο, αύμεζε αηζζεηά ηηο εηζαγσγέο θξέαηνο ην 2019-2020. Οη 

εηζαγσγέο ηνπ βνείνπ θξέαηνο, ζε ζύγθξηζε κε ην 2018, δηπιαζηάζηεθαλ, ησλ πνπιεξηθώλ  

ηξηπιαζηάζηεθαλ θαη ηνπ ρνηξηλνύ θξέαηνο απμήζεθαλ θαηά 2,6 θνξέο. 

Δπίζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ κεγαιύηεξσλ εηζαγσγέσλ ξσζηθνύ βνείνπ θξέαηνο, νη αγνξέο ησλ 

νπνίσλ παξνπζίαζαλ αλνδηθή πνξεία ην α΄ ηξίκελν είλαη ην Υνλγθ Κνλγθ (234 ρηι. ηόλνη), ε 

ανπδηθή Αξαβία (497 ρηι. ηόλνη) θαη ην Οπδκπεθηζηάλ (256 ρηι. ηόλνη). Μείσζε ζεκείσζαλ νη 

εμαγσγέο ζηελ Οπθξαλία (78 ρηι. ηόλνη), ζην Βηεηλάκ (415 ρηι. ηόλνπο) θαη ζηε Γθάλα (295 ρηι. 

ηόλνη). 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/16/0007  
 

 Οη εμαγωγέο ζηηαξηνύ αλήιζαλ ζε 9833,9 ρηι. ηόλνπο ην 5κελν 2021 

Σνλ Μάην 2021, ε Ρσζία εμήγαγε 457,2 ρηι. ηόλνπο ζίηνπ (ΚΟ 1001). ύκθσλα κε ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία, ην 5κελν, νη ξσζηθέο εμαγσγέο ζίηνπ αλήιζαλ ζε 9833,9 

ρηι. ηόλνπο (έλαληη 12.231,5 ρηι. ηόλνπο ην 2020 θαη 9.538,4 ρηι. ηόλνπο ην 2019). 

Σνλ Ιαλνπάξην-Μάην 2021, ε Αίγππηνο (21,95%) θαη ε Σνπξθία (18,38%) είλαη νη θύξηνη 

εηζαγσγείο ζηηαξηνύ από ηε Ρσζία. 

Οη εηζαγσγέο ζηηαξηνύ από ηε Ρσζία ηνλ Μάην 2021 αλήιζαλ ζε 14,1 ρηι. ηόλνπο. Σν 5κελν 

2021, ε Ρσζία εηζήγαγε 71,4 ρηι. ηόλνπο (έλαληη  50,5 ρηι. ηόλνπο ην 2020 θαη 87,3 ρηι. ηόλνπο 

ην 2019). Γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ - Μαΐνπ 2021, νη θύξηεο ρώξεο γηα ηελ εμαγσγή ζηηαξηνύ 

ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ήηαλ ην Καδαθζηάλ (96,96%) θαη ε Λεπθνξσζία (1,74%). 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: http://www.rusexporter.ru/news/detail/11958/  
 

 Η Rosstat δεκνζίεπζε δεδνκέλωλ ζρεηηθά κε ηελ εμαγωγή θαη εηζαγωγή αγαζώλ 

ύκθσλα κε ηε Rosstat (Ρσζηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία), ε Ρσζία ηνλ Ιαλνπάξην - Μάην 2021 

αύμεζε ηηο εμαγσγέο νξπθηώλ ιηπαζκάησλ πνηάζαο θαηά 1,7 θνξέο ζε αμία ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ζε 1,011 δηο $ ΗΠΑ,. 

https://1prime.ru/Agriculture/20210728/834313112.html
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/07/16/0007
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11958/
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Σνλ Μάην 2021, ν όγθνο ησλ εμαγόκελσλ ελ ιόγσ αγαζώλ αλήιζε ζε 260 εθαη. $ ΗΠΑ, δειαδή 

θαηά 43,8% πεξηζζόηεξν από ό,ηη ηνλ Απξίιην 2021. 

Οη εμαγσγέο αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ ην 5κελν 2021 απμήζεθαλ θαηά 31,9% ζηα 1,242 δηο $ 

ΗΠΑ. Σνλ Μάην, νη εμαγσγέο απηέο αλήιζαλ 244 εθαη. $ ΗΠΑ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

19,6% ζε κεληαία βάζε. 

πλνιηθά, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία εμήγαγε πξντόληα ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο γηα 12,78 δηο $ 

ΗΠΑ, ζε αμία θαηά 38,6% πεξηζζόηεξν από ό, ηη πέξζη. Σνλ Μάην, νη εμαγσγέο ρεκηθώλ 

πξντόλησλ κεηώζεθαλ θαηά 1,4% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Απξίιην θαη αλήιζαλ ζε 2,89 δηο $ ΗΠΑ. 

Οη εηζαγσγέο ρεκηθώλ πξντόλησλ θαη θανπηζνύθ ζηε Ρσζία ζηελ ππό εμέηαζε πεξίνδν 

απμήζεθαλ θαηά 26,3%, ζε 20,53 δηο $ ΗΠΑ. Σνλ Μάην 2021, εηζήρζεζαλ ζηε ρώξα ηέηνηα 

πξντόληα αμίαο 4,39 δηο $ ΗΠΑ, ήηνη 1,9% ιηγόηεξν από ηνλ Απξίιην 2021. 

Δπηπιένλ, ε Ρσζία ηνλ Ιαλνπάξην -Μάην 2021 αύμεζε ηηο εηζαγσγέο θνηληθέιαηνπ θαηά 2,6% ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ζε 423 ρηι. ηόλνπο. Σνλ Μάην 2021, ν όγθνο ησλ 

εηζαγσγώλ αλήιζε ζε 62,7 ρηι. ηόλνπο, δειαδή θαηά 44,6% ιηγόηεξν από ηνλ Μάην 2020 θαη 

42,3% ιηγόηεξν από ό, ηη ηνλ Απξίιην 2021. 

Η εηζαγσγή θαξπδέιαηνπ, θνηληθέιαηνπ, ιαδηνύ babassu απμήζεθε θαηά 13% ην 5κελν 2021- ζε 

50,6 ρηι. ηόλνπο. Σνλ Μάην 2021, ε εηζαγσγή απηώλ ησλ αγαζώλ αλήιζε ζε 9,7 ρηι. ηόλνπο, 

κεησκέλε θαηά 17,5% ζε εηήζηα βάζε θαη θαηά 17,2% ζε κεληαία βάζε. 

Οη εηζαγσγέο ειηέιαηνπ, θαξζακειαίνπ, βακβαθέιαηνπ θαη ησλ πξνηόλησλ ηνπο ηνλ Ιαλνπάξην-

Μάην απμήζεθαλ θαηά 49,8% ζε 0,5 ρηι. ηόλνπο. Σνλ Μάην 2021, νη παξαδόζεηο αλήιζαλ ζε 

0,04 ρηι. ηόλνπο, θαηά 74% ιηγόηεξεο από ηνλ Μάην 2020 θαη θαηά 56,1% ιηγόηεξεο από ό, ηη 

ηνλ Απξίιην 2021. 

ύκθσλα κε ηε Rosstat, νη εηζαγσγέο θνηληθέιαηνπ ζηε Ρσζία ην 2020 κεηώζεθαλ θαηά 3,4% ζε 

ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ζε 1,03 εθαη. ηόλνπο. Οη θπξηόηεξεο ρώξεο-πξνκεζεπηέο 

απηώλ ησλ πξντόλησλ ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία είλαη ε Ιλδνλεζία θαη ε Μαιαηζία. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://1prime.ru/state_regulation/20210726/834302212.html  
 

 

Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ 

 

 Η Ρωζία δελ επηηαρύλεη εμαγωγέο θπζηθνύ αεξίνπ πεξηκέλνληαο έλαξμε ηνπ Nord Stream 2 

Σν Nord Stream 2 έρεη θαηαζθεπαζζεί θαηά 99% θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε Απγνύζηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν αγσγόο πξέπεη λα δνθηκαζηεί, λα πξνεηνηκαζηεί γηα ιεηηνπξγία θαη λα 

πηζηνπνηεζεί. Δλ ησ κεηαμύ, ε Ρσζία δελ πξνρσξεί ζε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ 

ζηελ Δπξώπε, παξά ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο - ηηο πςειόηεξεο ηηκέο ζε κηα δεθαεηία 

θαη ηελ απμεκέλε δήηεζε. 

ύκθσλα κε ηηο ξσζηθέο Αξρέο, δελ πξόθεηηαη γηα πνιηηηθό ειηγκό, αιιά γηα εμνηθνλόκεζε θαη 

ιεινγηζκέλε ρξήζε. Η πξννπηηθή πξόζζεησλ θεξδώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηελ 

παξνύζα θαηάζηαζε  αληηζηαζκίδεηαη από ηνλ θίλδπλν λέσλ εκπνδίσλ ζηελ έλαξμε ηνπ Nord 

Stream 2, θαζώο θαη από ηα απμεκέλα ηέιε δηέιεπζεο θπζηθνύ αεξίνπ από ηα εδάθε ηεο 

Οπθξαλίαο θαη ηεο Πνισλίαο. Η Gazprom δελ έθαλε θξάηεζε γηα επηπιένλ ρσξεηηθόηεηα 

δηακεηαθόκηζεο θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ηεο Οπθξαλίαο γηα ηνλ Αύγνπζην (όπσο δελ ην έθαλε ηνλ 

Μάην, ηνλ Ινύλην θαη ηνλ Ινύιην). Σνλ Αύγνπζην, ζπδήηεζαλ ηε δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο 

δηακεηαθόκηζεο κέζσ ηεο Οπθξαλίαο θαη ε εηαηξεία ζα κπνξνύζε λα απμήζεη ηηο πξνκήζεηεο 

θαηά 60%, αιιά δελ ην έθαλε. 

https://1prime.ru/state_regulation/20210726/834302212.html
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Δλ ησ κεηαμύ, ζηελ Δπξώπε, νη ηξέρνπζεο ηηκέο θπζηθνύ αεξίνπ γηα άκεζε παξάδνζε  

αλέξρνληαη ζε 470-490 $ ΗΠΑ αλά ρίιηα θπβηθά κέηξα, έρνληαο ζρεδόλ πεληαπιαζηαζηεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η Δπξώπε ρξεηάδεηαη θπζηθό αέξην, ην νπνίν κπνξεί λα ηεο παξέρεη ζηηο 

απαηηνύκελεο πνζόηεηεο κόλν ε Ρσζία. εκεηώλεηαη όηη ε ηειεπηαία δελ έρεη παξαβηάζεη θακία 

από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο εθνδηαζκνύ, αιιά δελ ζπεύδεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο. 

Οη ππόινηπνη πξνκεζεπηέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ ΔΔ δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ην ηξέρνλ 

έιιεηκκα εθνδηαζκνύ. ηε Ννξβεγία, ε παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ κεηώλεηαη από ην 2018 θαη ε 

ρώξα δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απμήζεη γξήγνξα ηηο πξνκήζεηεο. Η Αιγεξία, ζην πιαίζην ηεο 

αύμεζεο ηεο δηθήο ηεο εγρώξηαο θαηαλάισζεο, δελ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο. 

Σν θπζηθό αέξην από ην Αδεξκπατηδάλ δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζνβαξά ην ξσζηθό θπζηθό 

αέξην όζνλ αθνξά ηνλ εθνδηαζκό ησλ αγνξώλ. 

Δίλαη ζεκαληηθό όηη ε Gazprom ζρεδόλ έζπαζε ην ξεθόξ γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ 

Δπξώπε ην πξώην εμάκελν 2021 κε 99,9 δηο θπβηθά κέηξα. Μόλν ην 2018 είραλ θαηαγξαθεί 

πεξηζζόηεξεο, ήηνη 101,2 δηο θπβηθά κέηξα. ε αληίζεζε κε άιινπο πξνκεζεπηέο, ε Ρσζία έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ. Αιιά πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Nord 

Stream 2, απηό είλαη εθηθηό κόλν κε ηελ αύμεζε ηεο δηακεηαθόκηζεο κέζσ Οπθξαλίαο θαη 

Πνισλίαο, πξάγκα αζύκθνξν. 

Η Gazprom δελ ζπεύδεη λα εμαζθαιίζεη επηπιένλ ρσξεηηθόηεηα ηνπ νπθξαληθνύ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ (GTS) ζε πιεηζηεξηαζκνύο, θαζώο απηνί ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

πςειόηεξν ηηκνιόγην. Οη παξαδόζεηο κέζσ ηνπ Nord Stream 2 ζα είλαη θζελόηεξεο θαη ην 

απνηύπσκα άλζξαθα (carbon footprint) ηνπ αεξίνπ πνπ ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ Nord Stream 2 

είλαη πέληε θνξέο κηθξόηεξν από απηό πνπ δηέξρεηαη από ην νπθξαληθό GTS, εμεγνύλ νη εηδηθνί. 

Δάλ ηώξα ε ρώξα απμήζεη ηηο πξνκήζεηεο, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα ππάξμεη κηα ζθιήξπλζε ηεο 

ζέζεο νξηζκέλσλ επξσπατθώλ ρσξώλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα έγθαηξε έλαξμε ηνπ Nord 

Stream 2, ζεκεηώλνπλ νη εηδηθνί. Σώξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «πείλαο γηα θπζηθό αέξην», ηα 

ζρόιηα γηα ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία από ηε 

Ρσζία έρνπλ θαηαξξεύζεη. Καη αθόκε ακθηζβεηείηαη ε ζθνπηκόηεηα πεξηνξηζκνύ ηεο 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ην θπζηθό αέξην, ε νπνία απαγνξεύεη ζηε Gazprom λα 

γεκίδεη ηνλ λέν αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ θαηά πεξηζζόηεξν από 50%. Μόιηο όκσο ε Δπξώπε πάξεη 

ην θπζηθό αέξην, ε δηάζεζε κπνξεί λα αιιάμεη. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://rg.ru/2021/07/28/rossiia-ne-forsiruet-eksport-gaza-ozhidaia-puska-severnogo-

potoka-2.html  

 

 Inter RAO ζρεδόλ δηπιαζίαζε ηηο εμαγωγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην α΄ εμάκελν 2021 

Σν α΄ εμάκελν 2021, ε εηαηξεία Inter ΡΑΟ αύμεζε ηηο εμαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 10,24 

δηο kWh, ζρεδόλ δηπιάζηα πνζόηεηα από ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

Η κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ αθνξά ζηε Φηλιαλδία, θαηά 2,4 θνξέο, ηηο ρώξεο ηεο 

Βαιηηθήο θαηά 2,1 θνξέο θαη ηε Γεσξγία θαηά 2,8 θνξέο. 

Η Inter RAO αλέθεξε όηη ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζηε Φηλιαλδία θαη ηηο ρώξεο ηεο Βαιηηθήο 

νθείιεηαη ζηελ ςπρξόηεηα ηνπ ρεηκώλα θαη ηεο άλνημεο 2021, ζηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα αηνιηθά πάξθα, θαζώο θαη ζηελ αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο θαη 

ζην θόζηνο ησλ πνζνζηώζεσλ γηα εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

https://rg.ru/2021/07/28/rossiia-ne-forsiruet-eksport-gaza-ozhidaia-puska-severnogo-potoka-2.html
https://rg.ru/2021/07/28/rossiia-ne-forsiruet-eksport-gaza-ozhidaia-puska-severnogo-potoka-2.html
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Η Inter RAO αύμεζε επίζεο ηηο εμαγσγέο ηεο ζην Καδαθζηάλ (θαηά 22,4%), ζηε Μνγγνιία 

(θαηά 47,2%), ζην Αδεξκπατηδάλ (θαηά 9,5%) θαη ζε άιιεο ρώξεο (θαηά 28,9%). Σαπηόρξνλα, νη 

πξνκήζεηεο πξνο ηελ Κίλα κεηώζεθαλ θαηά 7,2%. 

Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνλ όκηιν Inter RAO ηνλ Ιαλνπάξην-Ινύλην 2021 

απμήζεθε θαηά 14,3% ζε εηήζηα βάζε, ζε 57,14 δηο kWh, όπσο αλέθεξε ε ίδηα ε εηαηξεία ζε 

δειηίν ηύπνπ ηεο. 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο https://tass.ru/ekonomika/11993725  

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ  -  ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΜΟΥΑ 

 

Τπεύζπλνο έθδνζεο:   Υξήζηνο Φαξκάθεο – Γεληθόο ύκβνπινο ΟΔΤ 

πληάθηεο: Natalia  Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs 
 

1. ε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο, παξαθαιείζηε όπσο αλαθέξεηαη ε πεγή. 

2. Δθ’ όζνλ δελ επηζπκείηε πιένλ λα ιακβάλεηε ηα Δλεκεξσηηθά Γειηία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ-Μόζραο, παξαθαιείζηε 

όπσο απνζηείιεηε ζρεηηθό κήλπκα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν καο (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, παξέρνληαη από ηα 

ππνθείκελα απηώλ εθνπζίσο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα παξνρή ελεκέξσζεο ηνπο ή γηα ζηαηηζηηθνύο 

ζθνπνύο. Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ππόθεηηαη ζηα νξηδόκελα ζην εζληθό, θνηλνηηθό 

θαη δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, 

όπσο εθάζηνηε ηζρύεη (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ: βι. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ Δλεκεξσηηθό Γειηίν πξνέξρνληαη ηόζν από επίζεκεο πεγέο 

(Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Κεληξηθή Σξάπεδα, ηζηνζειίδεο Τπνπξγείσλ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θ.α.), όζν θαη 

από εηδήζεηο ζε έληππα θαη άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σν Γξαθείν ΟΔΤ – Μόζραο ηεξεί επηθύιαμε σο πξνο 

ηηο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο γηα ηηο νπνίεο δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηά ηνπο. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11993725
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

