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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 84,4820 ρούβλια (30.11.2021)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.11.2021 – 30.11.2021:
86,00
85,00
84,00
83,00
82,00
81,00
80,00

Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

 Οικονομικά αποτελέσματα τραπεζικού τομέα 9μηνου 2021
Το 9μηνο 2021, τα τραπεζικά κέρδη ανήλθαν σε 1.868,8 δις ρούβλια, τα οποία είναι 737,1 δις
ρούβλια, ή 65,1% υψηλότερα από τον δείκτη για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Την 1η
Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη Ρωσία λειτουργούσαν 338 πιστωτικά ιδρύματα, εκ των
οποίων το 78% κατέγραψε θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Η αύξηση των τραπεζικών κερδών
ξεπέρασε την αύξηση του συνόλου του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού
τομέα. Η απόδοση του ενεργητικού των τραπεζών ήταν 2,2% (πριν από ένα χρόνο - 1,9%), η
απόδοση ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 21,7% (πριν από ένα χρόνο - 16,8%). Για σύγκριση: η
μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών των ΗΠΑ είναι 11-12%, των ευρωπαϊκών
τραπεζών - 6-8%.
Οι ρωσικές τράπεζες συνεχίζουν να προσαρμόζονται με επιτυχία στις νέες συνθήκες και, παρά
την αστάθεια του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, τηρούν τη στρατηγική της επέκτασης
της προσφοράς δανείων. Κατά τα τρία τρίμηνα του 2021, ο όγκος του εταιρικού δανεισμού
αυξήθηκε κατά 11,8% (την αντίστοιχη περίοδο του 2020, η αύξηση ήταν 14,7%, με σημαντικό
κίνητρο από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Ο όγκος των δανείων προς
ιδιώτες, παρά τις δηλώσεις εκπροσώπων των νομισματικών αρχών για την ανάγκη παγώματος
αυτού του τμήματος της πιστωτικής αγοράς, αυξήθηκε κατά 20,1%. Από τα δάνεια προς
ιδιώτες προέρχεται η βασική αύξηση των εσόδων από τόκους στις τράπεζες: σε σύγκριση με
την 1η Οκτωβρίου 2020, η αύξησή τους ήταν 4,7%, ενώ τα έσοδα από τόκους από δάνεια προς
επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 3,3%.
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Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας, το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο
ρυθμός αύξησης των τραπεζικών κερδών θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, και μέχρι το τέλος
του 2021 το συνολικό κέρδος του κλάδου μπορεί να φτάσει τα 2,5 τρις ρούβλια. Σύμφωνα με
ειδικούς, το τελευταίο τρίμηνο δεν φαίνεται να υπάρξουν παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν τη δυναμική της αύξησης των κερδών των τραπεζών. Μικρή μείωση των εσόδων
από τίτλους δεν αποκλείεται λόγω διόρθωσης της αγοράς τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του
τρέχοντος έτους. Η αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, ιδίως στις καταθέσεις ιδιωτών, θα
αντισταθμιστεί από τις τράπεζες με την αύξηση των επιτοκίων των δανείων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/finansovye-rezultaty-bankovskogo-sektora-za-tri-kvartala-2021-goda.html

Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία
Κατά την 1η Δεκεμβρίου 2021, ο αριθμός των ατόμων που μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό
(COVID-19) στη Ρωσία το τελευταίο 24ωρο έφτασε τις 32.837 (και πλέον ανέρχεται σε
9.669.718 άτομα από την αρχή της πανδημίας), καταγράφηκαν 1.226 θάνατοι (συνολικός
αριθμός – 276.419 άνθρωποι), 35.679 άνθρωποι ανάρρωσαν (συνολικά κατά τη διάρκεια της
πανδημίας - 8.364.932).
Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Επίβλεψης και Προστασίας δικαιωμάτων καταναλωτών
(Rospotrebnadzor) κα Άννα Πόποβα δήλωσε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση της κατάστασης
στη Ρωσική Ομοσπονδία συνολικά, αλλά υπάρχει συνεχής αύξηση αριθμού κρουσμάτων σε 7
περιοχές της χώρας.
Σε σύγκριση με τις αρχές Νοεμβρίου, η μείωση του αριθμού κρουσμάτων είναι 16%, ενώ η
μείωση της συχνότητας της πνευμονίας από covid που ανιχνεύθηκε τις πρώτες ημέρες του μήνα
είναι 30%. Επίσης σημειώνεται μείωση του ποσοστού εντοπισμένων κρουσμάτων στον
συνολικό αριθμό PCR τεστ της τάξεως 28%, που δείχνει την σταθεροποίηση της κατάστασης
γενικά, αλλά με μεγάλη διαφοροποίηση ανά περιοχές.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/infographics/8897, https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761513286.html

Εσωτερική αγορά
 Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 2030
Η κυβέρνηση ενέκρινε τον Οκτώβριο κατάλογο πρωτοβουλιών για την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη μέχρι το 2030, η εφαρμογή του οποίου αποσκοπεί στην εν γένει άνοδο του βιοτικού
επιπέδου του πληθυσμού και στον εκσυγχρονισμό και ευελιξία της ρωσικής οικονομίας απέναντι
σε εξωτερικές απειλές και προκλήσεις. Για την υλοποίηση των σχεδίων μέχρι το 2024, θα
δαπανηθούν περίπου €65 δις από τρείς πηγές χρηματοδότησης, τον ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό, το Εθνικό Ταμείο Ευημερίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατανέμονται σε έξι τομείς: της
τεχνολογικής ώθησης/προόδου (στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων, την ενθάρρυνση και
τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διαφόρους κλάδους της οικονομίας),
του κοινωνικού τομέα (σχετίζεται με την διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού), των
κατασκευών (σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία άνετου
περιβάλλοντος διαβίωσης), του ψηφιακού μετασχηματισμού (στοχεύει στη βελτίωση της
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), της οικολογίας (αφορά την επεξεργασία απορριμμάτων και την
υπό όρους εξαγωγή ορυκτών πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την
εξάλειψη επικίνδυνων χώρων υγειονομικής ταφής, κλπ) και του κράτους πολιτών (αποσκοπεί
στη δημιουργία συνθηκών καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, ανάλογα με τις συγκεκριμένες
και προσωπικές του ανάγκες). Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/news/43451/
 Προβλήματα στην υποκατάσταση εισαγωγών
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής Gaidar (IEP), οι κυριότεροι λόγοι που
αποτελούν τροχοπέδη για την αξιοποίηση εθνικών προϊόντων και πρώτων υλών, έναντι ξένων
εισαγόμενων, στην ρωσική παραγωγή είναι η απουσία εθνικών υποκατάστατων, ανεξαρτήτως ποιότητας.
Συνολικά, 8 στις 10 επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ακολουθεί ο παράγοντας της κακής ποιότητας του εγχωρίως παραγόμενου εξοπλισμού, (επιβεβαιώνεται
από περισσότερο του 50% των ρωσικών επιχειρήσεων).
Οι υπόλοιπες κατηγορίες εμποδίων για την υποκατάσταση των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των
προσιτών τιμών για εισαγόμενα εξαρτήματα/πρώτες ύλες, των υπερτιμημένων ρωσικών τιμών, και
ενδεχομένως της έλλειψης κρατικής υποστήριξης, αναφέρονται στην έρευνα ως λιγότερο σημαντικοί
παράγοντες επηρεασμού της λήψης αποφάσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5018091

 Παράταση εξαίρεσης από την λίστα εμπάργκο ορού γάλακτος για βρεφικές τροφές
Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει σχέδιο ψηφίσματος της κυβέρνησης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας που προβλέπει την παράταση από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022 της εξαίρεσης από τον κατάλογο απαγορευμένων για εισαγωγή προϊόντων του
απιονισμένου ορού γάλακτος με επίπεδο αφαλάτωσης 90%, που προορίζεται για την παραγωγή
γάλακτος για βρέφη (υποκατάστατα μητρικού γάλακτος), καθώς και για βιομηχανικές δοκιμές
και προσαρμογή του εξοπλισμού για την παραγωγή αυτών των προϊόντων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, στη Ρωσία ορός γάλακτος με επίπεδο αφαλάτωσης 90%
παράγεται σε ποσότητα 2,4 χιλιάδων τόνων ετησίως, κάτι που δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες των εγχώριων επιχειρήσεων.
Εάν εγκριθεί το σχέδιο διατάγματος, το Υπουργείο Γεωργίας θα παρακολουθεί την
προβλεπόμενη χρήση και προμήθεια ορού γάλακτος, καθώς και θα εγκρίνει τον επιτρεπόμενο
όγκο εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στη Ρωσία για το 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/12861591

 Νέες εξαιρέσεις από τον κατάλογο εμπάργκο
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεύρυνε τον κατάλογο των αγροτικών
προϊόντων, των πρώτων υλών και των τροφίμων, στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις. Το
Διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, και τροποποιεί το παράρτημα του Κυβερνητικού
Διατάγματος της 7 Αυγούστου 2014, σύμφωνα με το οποίο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022,
επιβλήθηκε απαγόρευση εισαγωγής γεωργικών προϊόντων στη Ρωσία από τις ΗΠΑ, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νορβηγία, την Ουκρανία, την Αλβανία, το
Μαυροβούνιο και μια σειρά από άλλες χώρες. Κρέας, πουλερικά, ψάρια, λουκάνικα και τυριά,
φρούτα και ξηροί καρποί δεν εισάγονται από αυτά τα κράτη. Απαγορεύεται επίσης η εισαγωγή
κηπευτικών και ριζοφόρων καλλιεργειών, με εξαίρεση τους πατατόσπορους, τα κρεμμύδια, το
γλυκό καλαμπόκι, τα μπιζέλια, τα ρεβίθια και τις φακές για σπορά. Το διάταγμα, το οποίο
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τίθεται σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, εισάγει επίσης στον κατάλογο τέτοιων εξαιρέσεων τα κουκιά
για σπορά.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.pnp.ru/economics/spisok-selkhozprodukcii-dlya-vvoza-v-rossiyu-rasshirili.html

 Δημιουργείται υπηρεσία για την παρακολούθηση εισαγωγής δειγμάτων προϊόντων
Η Ρωσική Υπηρεσία Διαπίστευσης (Rosakkreditatsiya) και η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή
Υπηρεσία δημιουργούν μια υπηρεσία για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την εισαγωγή
δειγμάτων για δοκιμή. Τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε υποχρεωτική αξιολόγηση της
συμμόρφωσης πριν εισαχθούν στη Ρωσία και ο κατασκευαστής πρέπει να αποστείλει δείγματα
του προϊόντος για δοκιμή σε ρωσικό εργαστήριο. Εάν από τη βάση δεδομένων των τελωνειακών
διασαφήσεων φαίνεται ότι το δείγμα δεν διέσχισε τα σύνορα, τότε το έγγραφο της άδειας
εκδόθηκε κατά παράβαση.
Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Διαπίστευσης, για να διασφαλιστεί ότι η
ορθότητα των αδειών, θα γίνεται διασταύρωση στοιχείων. Εάν το δείγμα για ένα εισαγόμενο
προϊόν δεν εισαχθεί, θα είναι αδύνατο να καταχωρηθεί το πιστοποιητικό για αυτό το προϊόν.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/84707/

 Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε διψήφια τιμή πληθωρισμού στα τρόφιμα
Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ο πληθωρισμός στη χώρα
ήταν χαμηλός, κοντά στον στόχο του 4%, μόνο τέσσερα χρόνια. Τώρα είναι διπλάσιος και ο
πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων είναι ήδη διψήφιος, με αποτέλεσμα οι ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού να υποφέρουν περισσότερο από την άνοδο των τιμών.
Φέτος οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν απότομα λόγω της ανεπαρκούς παραγωγής, του
αυξημένου κόστους εργασίας στη γεωργία και της αύξησης των παγκόσμιων τιμών. Από τις
προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας το 2022, ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε 4-4,5%.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, ο πληθωρισμός στη
Ρωσία σε ετήσιους όρους ήταν 7,97%, σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο της Κεντρικής
Τράπεζας. Κυρίως, το 2021, αυξήθηκαν οι τιμές στο λάχανο (87,87%), στις πατάτες (74,11%),
στα αγγούρια (60,5%) και στις ντομάτες (58,8%).
Όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), τον
Οκτώβριο, οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3% και έφτασαν τις υψηλότερες
τιμές τους από τον Ιούλιο του 2011. Ο δείκτης τιμών των τροφίμων του FAO αυξάνεται εδώ και
τρεις μήνες. Τη μεγαλύτερη αύξηση τον Οκτώβριο παρουσίασαν οι τιμές του φυτικού ελαίου
(9,6%), το κόστος του οποίου σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, και των δημητριακών (3,2%).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/619641cc9a7947ba87455432

 Κατέρρευσαν οι πωλήσεις γούνας στη Ρωσία λόγω πανδημίας
Από το 2018, η ζήτηση για προϊόντα γούνας στη χώρα έχει μειωθεί πάνω από 80%. Οι πωλήσεις
γούνινων παλτών στη Ρωσία μειώνονται τα τελευταία χρόνια, και η υψηλή περίοδος του
φθινοπώρου του 2021 δεν αποτέλεσε εξαίρεση, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του
συστήματος σήμανσης «Honest Sign». Εάν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020 πουλήθηκαν 128
χιλιάδες γούνινα παλτά, για την ίδια περίοδο του 2021 σχεδόν 10% λιγότερα, μόνο 116,4
χιλιάδες. Σε σύγκριση με τις περιόδους υψηλών πωλήσεων πριν από την πανδημία του 2019 και
το 2018 , η πτώση ήταν σχεδόν 85% και 94%, αντίστοιχα.
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Για δέκα μήνες του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις προϊόντων γούνας ήταν ελαφρώς υψηλότερες
από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (401 χιλ. έναντι 398 χιλ.), αλλά 74% λιγότερες από ό,τι
τους ίδιους μήνες πριν από την πανδημία του 2019, όταν οι πωλήσεις ήταν 699 χιλιάδες.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση των καταναλωτών είναι ο καιρός. Οι ειδικοί
εξηγούν την απότομη πτώση των πωλήσεων γούνινων παλτών το 2019 από το ασυνήθιστα ζεστό
φθινόπωρο και χειμώνα. Ο κρύος Ιανουάριος του 2021, αντίθετα, προκάλεσε άνοδο των
πωλήσεων της τάξης του 20%.
Η πανδημία έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις, δηλώνει ο Σεργκέι Στολμπόβ,
Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Γουνοποιών. Πέρσι, οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας και η
διακοπή των εργασιών των επιχειρήσεων για πέντε μήνες δεν θα μπορούσαν παρά να μειώσουν
τις πωλήσεις. Οι εταιρείες, ειδικότερα, ελπίζουν σε έναν σκληρό χειμώνα, που θα βοηθήσει το
πρώτο τρίμηνο του 2022.
Η μείωση της ζήτησης επηρεάζεται επίσης από την οικονομική κατάσταση των Ρώσων
καταναλωτών. Φέτος, σύμφωνα με το Fashion Consulting Group, οι τιμές στις πρώτες ύλες
γούνας έχουν αυξηθεί έως και 40-50%, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση των τιμών
για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από φυσική γούνα.
Στη δομή των καταναλωτικών δαπανών, σύμφωνα με τη Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat),
το μερίδιο της κατηγορίας «Ένδυση και υπόδηση» μειώνεται σταθερά από το 2012 έως το 2021,
από 10,5 σε 7,7%. Οι δαπάνες στα γούνινα παλτά αυτής της κατηγορίας είναι αντίστοιχα, 0,6 και
0,3%. Παράλληλα, το μερίδιο των δαπανών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε από
29,5 σε 31%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/31/10/2021/617aa7fc9a7947863262d62c

 Ενίσχυση της φαρμακευτικής βιομηχανίας
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παρουσίασε το κρατικό
πρόγραμμα ανάπτυξης της βιομηχανίας φαρμάκων για την επόμενη δεκαετία «Pharma2030». Σύμφωνα με αυτό, η δημιουργία καινοτόμων φαρμάκων θα αποτελεί στο εξής κύριο
καθήκον των Ρώσων κατασκευαστών και η απλούστευση της νομοθεσίας του κλάδου, οι
επιδοτήσεις και τα προνομιακά φορολογικά καθεστώτα θα πρέπει να τους ενθαρρύνουν προς
αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή
Αρχή (FAS/Federal Antimonopoly Service) το έγγραφο δεν επιλύει ένα από τα κύρια
προβλήματα του κλάδου - την έλλειψη διαδικασιών εξέτασης της δυνατότητας υποκατάστασης
μεταξύ των διαφόρων φαρμάκων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συνεδρίου Biotechmed (Οκτ.2021), όπου παρουσιάστηκε το
προσχέδιο του κρατικού προγράμματος για την ανάπτυξη της βιομηχανίας φαρμάκων, η Ρωσία
έχει τη δυνατότητα μετάβασης από την παραγωγή γενοσήμων στη δημιουργία καινοτόμων
φαρμάκων, αλλά για τον σκοπό αυτό προαπαιτούμενα είναι αφενός ο εκσυγχρονισμός της
ρύθμισης της φαρμακευτικής αγοράς αφετέρου η ύπαρξη της σχετικής εγχώριας ζήτησης.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, το Πρόγραμμα «Pharma 2030» αποσκοπεί στη μετάβαση σε
ένα νέο στάδιο βιομηχανικής ανάπτυξης, αποφεύγοντας τον οξύ ανταγωνισμό κυρίως μεταξύ
αναπτυσσόμενων χωρών στο επίπεδο των γενόσημων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το
προηγούμενο Πρόγραμμα «Pharma 2020», η ρωσική αγορά φαρμάκων αυξήθηκε, την περίοδο
2010-2020, κατά κατά μ.ο. 4,7% ετησίως και τώρα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο (ο
όγκος της είναι $24 δις).
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακευτικής αγοράς, απαιτούνται νομοθετικές
πρωτοβουλίες ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ένα
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ειδικό φορολογικό καθεστώς για την πνευματική ιδιοκτησία και την επιστημονική έρευνα, ενώ
απαραίτητη θεωρείται η εναρμόνιση της νομοθεσίας με άλλων χωρών, με στόχο τη διαμόρφωση
αγορών για την πώληση των προϊόντων. Το Υπουργείο αποσκοπεί στην αύξηση της εγχώριας
αγοράς στα $170 δις έως το 2030, με το μερίδιο των Ρώσων παρασκευαστών να υπερβαίνει το
40%.
Σύμφωνα με παράγοντες της ρωσικής αγοράς, η κρατική στρατηγική για την ανάπτυξη της
φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να θέσει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους καθόσον τα
περισσότερα σκευάσματα παρασκευάζονται από υδρογονάνθρακες και η Ρωσία διαθέτει ένα
μοναδικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5018087

 Νέο ύψος στο ποσοστό προμηθειών από τις κρατικές μεγάλες επιχειρήσεις
Τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, οι κρατικές μεγάλες επιχειρήσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία
κατέγραψαν ρεκόρ αγοράς προμηθειών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επί συνόλου 455
χιλ. συμβάσεων συνολικής αξίας 9 τρις ρουβλίων ($130 δις), εκείνες που αφορούσαν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 334 χιλ., αξίας 2,8 τρις ρουβλίων ($40 δις),
αντιστοιχώντας σε ποσοστό 31% επί της συνολικής αξίας των προμηθειών. Συγκριτικά, το
9μηνο 2020 το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερέβη το 20%, ενώ το 2018 κυμάνθηκε στο 17%.
Τέτοιου είδους δυναμική μαρτυρεί τη σταδιακή ανάκαμψη των παραγωγικών επιχειρήσεων και
δη των μικρομεσαίων από τις συνέπειες της πανδημίας.
Το επίπεδο ανταγωνισμού έχει επίσης αυξηθεί: αν το 2020 υπήρχαν λιγότεροι από δύο αιτούντες
σε κάθε διαγωνισμό, το 9μηνο 2021 ο αριθμός τους ήταν κατά μέσο όρο 2,24.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η δυναμική της συμβολής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στις προμήθειες των μεγάλων κρατικών επιχειρησιακών οργανισμών αντανακλάται από τη
συσσωρευμένη εμπειρία τους να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η
ανάπτυξη ηλεκτρονικών πυλών συναλλαγών σε συνάρτηση με τον υψηλό ανταγωνισμό
κατέστησε δυνατή την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής προσφορών και τη μείωση του
κόστους των προσφορών. Ο όγκος των αγορών από έναν μόνο προμηθευτή (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο χωρίς επίσημη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλομένου) μειώθηκε στο 9,55%, οδηγώντας σε
μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες προμηθειών και σε εξοικονόμηση 7,7% επί του κόστους
προμηθειών.

Τον Ιούλιο του 2021, η κυβέρνηση αύξησε την υποχρεωτική ποσόστωση επί των προμηθειών
των μεγάλων κρατικών συγκροτημάτων και άλλων οργανισμών με σημαντική κρατική
συμμετοχή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από 20% σε 25%, αποβλέποντας στην επέκταση της
πρόσβασής των στη σχετική αγορά.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι λόγοι αύξησης του όγκου των προμηθειών των μεγάλων
κρατικών επιχειρήσεων (βάσει συμβάσεων) από μικρο-μεσαίες είναι κυρίως οικονομικοί.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η μείωση της περιόδου αποπληρωμής (από τις συνήθεις 30
ημέρες σε 15), η αύξηση του ελάχιστου ορίου αγορών από τις επιχειρήσεις αυτές και η θέσπιση
προστίμων σε υπαλλήλους και πελάτες που παραβιάζουν τους σχετικούς όρους πληρωμής.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1247637/ekaterina-vinogradova/igra-po-nekrupnomu-goskompaniipostavili-rekord-po-zakupkam-u-msp

 Ζητήθηκε να εισαχθεί σήμανση για την ψεύτικη γούνα
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Σύμφωνα με τους κατασκευαστές προϊόντων φυσικής γούνας, η μόδα για τα οικολογικά παλτά
προκαλεί την ανάπτυξη της αγοράς για προϊόντα απομίμησης από πραγματική γούνα. Για να
αποφευχθεί αυτό, προτείνουν την εισαγωγή σήμανσης στα προϊόντα από τεχνητές πρώτες ύλες.
Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Γουνοποιών (RPMS) Σεργκέι Στολμπόφ απηύθυνε έκκληση
στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ζητώντας να συμπεριληφθούν προϊόντα ψεύτικης
γούνας στον κατάλογο των προϊόντων ελαφριάς βιομηχανίας που υπόκεινται σε υποχρεωτική
σήμανση, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι οι παραγωγοί και πωλητές ενδυμάτων από
ψεύτικη γούνα, θέτουν τους παραγωγούς προϊόντων φυσικής γούνας σε άνισες συνθήκες
χρησιμοποιώντας την ονομασία «γούνα», και μπορεί επίσης να πρόκειται για μία από τις μορφές
παραποίησης και παράνομης διακίνησης προϊόντων φυσικής γούνας.
Η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου σημείωσε ότι λαμβάνουν
προτάσεις από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας για διεύρυνση της λίστας
προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική σήμανση και ότι τέτοιες προτάσεις συζητούνται και
τυγχάνουν επεξεργασίας πάντα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σημ. Η σήμανση προϊόντων ξεκίνησε το 2016 με την κατηγορία γούνας. Από την 1η Μαρτίου
2020, η σήμανση έγινε υποχρεωτική για εγχώρια και εισαγόμενα υποδήματα και από τον
Μάρτιο 2021 - για ορισμένες κατηγορίες ενδυμάτων, που περιλαμβάνουν: ρούχα από φυσικό ή
σύνθετο δέρμα, γυναικείες μπλούζες και πουκάμισα, ανδρικά και γυναικεία εξωτερικά ενδύματα
και λευκά είδη.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο εμπόριο - κατασκευαστές, εισαγωγείς, χονδρέμποροι και
λιανοπωλητές - πρέπει να επισημαίνουν τα προϊόντα με ειδικές ετικέτες RFID. Στο σύστημα
απαιτείται να συμμετέχουν τόσο νομικά πρόσωπα όσο και μεμονωμένοι επιχειρηματίες. Τα
προϊόντα από τεχνητή γούνα σήμερα δεν υπόκεινται σε σήμανση, καθώς ανήκουν στο ΚΣΟ
4304 00 000 0 ("Τεχνητή γούνα και προϊόντα από αυτήν").
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/11/11/2021/618bc19b9a79479c663e19fb

 Το Συμβούλιο της ΕΟΕ ενέκρινε νέα διαδικασία εισαγωγής προϊόντων που υπόκεινται σε
υποχρεωτικό έλεγχο συμμόρφωσης
Το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ) ενέκρινε νέα διαδικασία για την
εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης προϊόντων που
υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο συμμόρφωσης. Το άρθρο ορίζει προϊόντα, κατά την
εισαγωγή των οποίων είναι απαραίτητο να υποβληθούν στις τελωνειακές αρχές έγγραφα σχετικά
με τον έλεγχο συμμόρφωσης.
Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνονται οι τελωνειακές αρχές να ελέγχουν την εισαγωγή μη
ασφαλών προϊόντων στην επικράτεια της EΟΕ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-utverdil-novyj-poryadok-vvoza-produktsiipodlezhaschej-obyazatelnoj-otsenke-sootvetstviya-/

 Η Gazprom ανέκτησε ηγετική θέση στην αξιολόγηση των μεγαλύτερων ρωσικών
εταιρειών
Στη νέα βαθμολογία του RBC 500, η Gazprom κατέλαβε και πάλι την πρώτη θέση, την οποία
είχε κερδίσει η Rosneft πριν από ένα χρόνο.
Τα συνολικά έσοδα της Gazprom και της Rosneft αντιστοιχούν σχεδόν στο 14% του συνολικού
αριθμού της κατάταξης του RBC 500. Η LUKOIL παρέμεινε στην τρίτη θέση.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/18/11/2021/619507779a794757cc9e132c
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 Νέοι συντελεστές τελωνειακού δασμού για εξαγωγή scrap σιδήρου και ορισμένων τύπων
ξυλείας
Υιοθετήθηκε διάταγμα για την εφαρμογή νέων συντελεστών εξαγωγικών δασμών σε
απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων και από την 1η Ιανουαρίου του 2022 οι εξαγωγικοί δασμοί
στα προϊόντα αυτά καθορίζονται στο 5%, και πάντως όχι λιγότερο από 100 ευρώ στον τόνο. Θα
ισχύουν για 180 ημέρες. Τώρα ο προσωρινός συντελεστής για την εξαγωγή του scrap είναι 5%,
αλλά όχι λιγότερο από 70 ευρώ ανά 1 τόνο.
Αυτή η απόφαση οφείλεται στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη των παγκόσμιων και, κατά συνέπεια,
των εγχώριων τιμών αυτών των προϊόντων.
Τα απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων είναι στρατηγικής σημασίας για τη μεταλλουργική
βιομηχανία και αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή σιδερένιων σκελετών,
επηρεάζοντας άμεσα την τιμολόγηση στην κατασκευαστική αγορά. Η επιβολή του δασμού
αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων στην εγχώρια αγορά, τη
σταθεροποίηση των τιμών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής πρώτων υλών στους
Ρώσους μεταλλουργούς.
Παράλληλα, η κυβέρνηση επέβαλε ευρύτερους περιορισμούς στις εξαγωγές ξυλείας. Από τις 2
Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα ισχύουν αυξημένοι συντελεστές για την εξαγωγή
ορισμένων ειδών ξυλείας με περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του 22% και πάχος και πλάτος άνω
των 10 εκ. (δρυς, οξιά, τέφρα) - από 250 έως 370 ευρώ το κυβικό μέτρο. Η αύξηση των δασμών
θα περιορίσει την εξαγωγή μη επεξεργασμένης ξυλείας ως πριστή ξυλεία.
Προς το παρόν το ποσοστό για τέτοια ξυλεία για μαλακό ξύλο και βελανιδιά είναι 10%, και όχι
λιγότερο από 13 και 15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, αντίστοιχα, για δε την οξιά και την τέφρα είναι
επίσης 10%, και όχι λιγότερο από 50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.
Επιπλέον, ο μηδενικός εξαγωγικός δασμός στα μεταλλεύματα και τα συμπυκνώματα
βολφραμίου παρατείνεται για δύο χρόνια (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023). Αυτή η απόφαση
ελήφθη για να στηρίξει τους κατασκευαστές και να αποτρέψει τη διακοπή των δραστηριοτήτων
τους λόγω έλλειψης κεφαλαίου κίνησης.
Επίσης, στο Διάταγμα, οι ισχύοντες συντελεστές εξαγωγικών δασμών ευθυγραμμίζονται με την
έβδομη έκδοση του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης Αγαθών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και τη νομοθεσία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
Περισσότερες λεπτομέρειες:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regul
irovanie/pravitelstvo_utverdilo_novye_stavki_tamozhennyh_poshlin_na_eksport_loma_chyornyh_metallov_i_otdel
nyh_vidov_lesomaterialov.html

 Κόστος μείωσης εκπομπών άνθρακα στη Ρωσική Ομοσπονδία
Σύμφωνα με έκθεση της VTB Capital (θυγατρικής της δεύτερης συστημικής τράπεζας VTB),
πρόκειται να απαιτηθούν περί τα 103 τρις ρούβλια ($1,47 τρις – σχεδόν ένα ρωσικό ΑΕΠ) ώστε
η Ρωσία να εναρμονιστεί με τη δέσμευση μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 60% έως το
2050. Στην περίπτωση επίτευξης ουδετερότητας άνθρακα (ισορροπία ανθρωπογενών εκπομπών
και απορρόφησής τους) το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στο ποσό των 480 τρις ρουβλίων ($6,8
τρις), χωρίς να λαμβάνεται όμως υπόψη η απορροφητική ικανότητα των δασών, η οποία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση στη μετά υδρογονανθράκων εποχή.
Οι τομείς που απαιτούν το υψηλότερο κόστος για την προσαρμογή της ρωσικής οικονομίας είναι
των μεταφορών, της τσιμεντοβιομηχανίας, του σιδηρομεταλλεύματος και του χάλυβα, ενώ
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μικρότερες δαπάνες πρόκειται να απαιτηθούν για την εναρμόνιση στα έργα διαχείρισης
απορριμμάτων, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μείωσης εκπομπών μεθανίου και δασοκομίας.
Όσον αφορά στις μεταφορές, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα αυξημένα κόστη των ρωσικών
αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με το πακέτο νόμων «Fit for 55» που παρουσίασε η
Ευρωπαϊκή Ένωση το θέρος 2021, από το 2025, όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τον
ανεφοδιασμό αεροσκαφών θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 2% φιλικά στο περιβάλλον
καύσιμα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, το 2025, ενδέχεται
να δαπανούν επιπλέον 3 δις ρούβλια ($43 εκ.) και το 2030, 11 δις ($157 εκ.) για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με τη χρήση βιοκαυσίμων. Επιπρόσθετα, το
κόστος της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας σύμφωνα με το πρόγραμμα CORSIA (The
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) περί μείωσης των
εκπομπών άνθρακα από τις διεθνείς πτήσεις που έχει υιοθετήσει η ICAO μπορεί να ανέλθει στα
20-30 δις ρούβλια ($290 - $430 εκ.) ετησίως, προβλέπει η VTB Capital. Παράλληλα, τον
Οκτώβριο 2021, ο στόχος της επίτευξης μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 τέθηκε από
τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ). Σημειώνεται ότι παρά το ότι η παγκόσμια
αεροπορική βιομηχανία έχει ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα ενός δισ. τόνων, που είναι το 2% όλων
των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η σταδιακή μετάβαση στα βιοκαύσιμα, τα
οποία μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά 80% σε σχέση με τη συμβατική
κηροζίνη, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων τύπων αεροσκαφών, με ταυτόχρονη αύξηση της
αποδοτικότητας των καυσίμων.
Στο πλαίσιο της επίτευξης ουδετερότητας άνθρακα, ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης
Maxim Reshetnikov πιστεύει ότι η Ρωσία δεν πρέπει να την επιδιώκει με οποιοδήποτε κόστος,
αφού όπως σε κάθε άλλη επένδυση, το βάρος μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή.
Το πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών εγχώριων
προϊόντων, κατά μέσο όρο της τάξης του 12%, σε βάθος 40 ετίας, με τις τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας να οδηγούνται σε αύξηση κατά 28%. Εντούτοις, δεν θεωρείται πως αυτή η
πληθωριστική τάση θα οδηγήσει αναγκαστικά σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, οι επενδύσεις σε έργα φιλικά στο περιβάλλον, με την
κατάλληλη κρατική υποστήριξη, μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις που θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του
εξοπλισμού των και της παραγωγικής διαδικασίας, επιφέροντας θετικές πολλαπλασιαστικές
επιδράσεις στο σύνολο της εθνικής οικονομίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/amp/805493
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/29/898145-analitiki-dekarbonizatsii

Εξωτερική Αγορά
 Στοιχεία εξαγωγών - εισαγωγών της Ρωσίας για τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021
Σύμφωνα με τα τελωνειακά στατιστικά στοιχεία, τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021, οι εμπορικές
συναλλαγές της Ρωσίας ανήλθαν σε 557,3 δις $ ΗΠΑ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 36,3% σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020.
Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό ύψους 130,3 δις $ ΗΠΑ, δηλαδή 52,8 δις $ ΗΠΑ περισσότερο
από ό,τι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020.
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Οι ρωσικές εξαγωγές τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 ανήλθαν σε 343,8 δις $ ΗΠΑ και
αυξήθηκαν κατά 41,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020. Οι χώρες εκτός ΚΑΚ
αντιπροσώπευαν το 86,8%, οι χώρες της ΚΑΚ το 13,2% των εξαγωγών.
Οι κυριότερες ρωσικές εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021 ήταν, όπως
παραδοσιακά, τα καύσιμα και τα ενεργειακά προϊόντα, το μερίδιο των οποίων στην
εμπορευματική δομή των εξαγωγών ανήλθε σε 53,2% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 ανήλθαν
σε 52,0%). Στην εμπορευματική δομή των εξαγωγών προς χώρες εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο αυτών
των αγαθών ανήλθε σε 57,4% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 σε 56,7%), στις χώρες της ΚΑΚ
σε 26,0% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 σε 24,2%). Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου
– Σεπτεμβρίου 2020, η αξία των καυσίμων και των ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά
44,9%, ενώ η ποσότητά τους μειώθηκε κατά 0,6%. Στις εξαγωγές αγαθών καυσίμων και
ενέργειας, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,3 φορές, της κηροζίνης κατά
17,4%, του φυσικού αερίου κατά 9,5% και του άνθρακα κατά 8,0%. Ταυτόχρονα, η ποσότητα
εξαγόμενης βενζίνης μειώθηκε κατά 26,5% και του αργού πετρελαίου κατά 5,8%.
Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 ανήλθαν σε 213,5 δις $ ΗΠΑ και
αυξήθηκαν κατά 28,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020. Οι χώρες
του εξωτερικού αντιπροσώπευαν το 89,3%, οι δε χώρες της ΚΑΚ το 10,7% των ρωσικών
εισαγωγών.
Μεταξύ των κυριότερων εισαγωγών το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν τα μηχανήματα και ο
εξοπλισμός με 49,5% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 με 46,9%). Το μερίδιο αυτών των
αγαθών από χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε 52,9% (τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 σε 50,0%),
από τις χώρες της ΚΑΚ σε 20,7% (21,4%). Η αξία των εισαγωγών αυτών των προϊόντων
αυξήθηκε κατά 36,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020, συμπεριλαμβανομένου
του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 26,4%, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά 22,9%, των
οπτικών οργάνων και συσκευών κατά 5,9%. Η ποσότητα των εισαγωγών επιβατικών
αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 1,7 φορές και αυτός των φορτηγών κατά 1,6 φορές.
Μεταξύ των εταίρων στο εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατείχε μερίδιο
35,6% το 9μηνο 2021 (το 9μηνο 2020 κατείχε μερίδιο 34,1%), οι χώρες APEC μερίδιο 33,9%
(34,3%), οι χώρες της ΚΑΚ 12,2% (13,0%), οι χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
8,9% (9,0%).
Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας το 9μηνο 2021 μεταξύ χωρών εκτός ΚΑΚ ήταν: η Κίνα,
με την οποία το εμπόριο ανήλθε σε 98,9 δις $ ΗΠΑ (132,0% σε σύγκριση με τον ΙανουάριοΣεπτέμβριο 2020), η Γερμανία με 40,9 δις $ (139,8%), η Ολλανδία με 32,5 δισ. $ (154,4%),
ΗΠΑ με 26,2 δισ. $ (147,7%), Τουρκία με 23,3 δισ. $ (153 , 9%), Δημοκρατία της Κορέας με
21,9 δισ. $ (159,5%), Ιταλία με 20,3 δισ. $ (142,9%), Ηνωμένο Βασίλειο με 18,7 δισ. $ (102 ,
4%), Γαλλία με 15,3 δισ. $ (164,8%), Πολωνία με 15,0 δισ. $ (146,7%).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://customs.gov.ru/press/federal/document/313216

 Οι εξαγωγές της Μόσχας των μη ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 32%
Οι εξαγωγές των μη ενεργειακών προϊόντων από την Μόσχα αυξήθηκαν το 2021 κατά 32 % σε
20,13 δις $ ΗΠΑ, με τα βιομηχανικά προϊόντα να κατέχουν ηγετική θέση στις εξαγωγές. Οι
εξαγωγές από την Μόσχα αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν το 16,6 % των συνολικών εξαγωγών
της Ρωσίας.
Σε αξία, οι βιομηχανικές εξαγωγές το 8μηνο 2021 ανήλθαν σε 17,77 δις $ ΗΠΑ και οι εξαγωγές
του αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος στα 2,36 δις $ ΗΠΑ.
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Σημειώνεται ότι ότι τα προϊόντα της Μόσχας προμηθεύουν 180 χώρες. Οι κύριοι εισαγωγείς
είναι το Καζακστάν, οι ΗΠΑ, η Λευκορωσία και η Γερμανία με πάνω από το 35 % του συνόλου.
Σύμφωνα με το κέντρο υποστήριξης και ανάπτυξης εξαγωγών "Mosprom", από τα αγροτικά
προϊόντα διατροφής , τις περισσότερες προοπτικές διαθέτουν τα προϊόντα σοκολάτας, τυριά και
γαλακτοκομικά προϊόντα.
Επιπλέον, ο όγκος των εξαγωγών αγαθών υψηλής τεχνολογίας από την Μόσχα το 7μηνο 2021
ανήλθε σε σχεδόν 16 δις $ ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό είναι 14,3% υψηλότερο σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι το μερίδιο της Μόσχας στη ρωσική εξαγωγική
αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας είναι πάνω από 27 %.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/11/08/0008

 Αύξηση εισαγωγών στη Ρωσία από χώρες εκτός ΚΑΚ
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS), οι εισαγωγές στη Ρωσία από
χώρες εκτός ΚΑΚ το 10μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 28,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
πέρυσι .
Τον Οκτώβριο, η αξία των εισαγωγών αγαθών από χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε 22,70 δισ. $
ΗΠΑ (αύξηση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο κατά 3,8%).
Παράλληλα, οι εισαγωγές τροφίμων και πρώτων υλών για την παραγωγή τους αυξήθηκαν κατά
14,6% και ανήλθαν σε 2,35 δις $ ΗΠΑ, μηχανολογικών προϊόντων κατά 4,9%, σε 11,8 δις $
ΗΠΑ, χημικών προϊόντων κατά 2,8%, σε 4,31 δις $ ΗΠΑ, και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
και υποδημάτων μειώθηκαν κατά 16,6%, στα 1,21 δις $ ΗΠΑ.
Στις εισαγωγές τροφίμων και πρώτων υλών για την παραγωγή τους τον Οκτώβριο 2021 σε
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, οι εισαγωγές καπνού αυξήθηκαν κατά 57,4%, φυτικού λαδιού
κατά 41,9%, σιτηρών κατά 28,9%, φρούτων και ξηρών καρπών κατά 25%, γαλακτοκομικών
προϊόντων κατά 21,9%, αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών κατά 13,1%, ψαριών κατά
6,3%, ζάχαρης κατά 5,2%. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές κρέατος και υποπροϊόντων του
μειώθηκαν κατά 5,9%,και των λαχανικών κατά 0,3%.
Στις εισαγωγές μηχανολογικών προϊόντων, οι εισαγωγές αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 57,7%,
οπτικών οργάνων και συσκευών κατά 14%, πλοίων και πλωτού εξοπλισμού κατά 11%,
μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 7%, οχημάτων εδάφους κατά 1,3%. Επίσης, οι αγορές
σιδηροδρομικών μηχανών μειώθηκαν κατά 49%, ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά 3,6%.
Στις εισαγωγές χημικών προϊόντων, οι εισαγωγές αρωματοποιίας και καλλυντικών αυξήθηκαν
κατά 16,5%, οργανικών και ανόργανων χημικών ουσιών κατά 11,5%, σαπουνιού και συνθετικών
απορρυπαντικών κατά 1,5%, οι εισαγωγές πολυμερών και καουτσούκ παρέμειναν στα επίπεδα
του προηγούμενου μήνα, ενώ των φαρμακευτικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 1,7%.
Στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα, οι εισαγωγές υποδημάτων μειώθηκαν κατά
31,3%, υφασμάτινων ειδών ένδυσης κατά 15,7%, έτοιμων υφασμάτων κατά 15%, πλεκτών
ενδυμάτων κατά 14,3%, βαμβακιού κατά 13,1%, υφαντικών υλών κατά 8,7%, ενώ των πλεκτών
υφασμάτων αυξήθηκαν κατά 21%, των τεχνητών κλωστών κατά 3,9%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/state_regulation/20211110/835174126.html

 Η Rosselkhoznadzor κατέγραψε αύξηση 2,5 φορές στις εξαγωγές μελιού
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικής Επίβλεψης
(Rosselkhoznadzor), από τις αρχές 2021, έως τις 9 Νοεμβρίου, έχουν εξαχθεί 1,1 χιλ. τόνοι
ρωσικού μελιού. Αυτό είναι 2,5 φορές περισσότερο σε σχέση με την ίδια περίοδο 2020, όταν ο
όγκος των εξαγωγών ανερχόταν σε 433,6 τόνους.
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Ο κύριος εισαγωγέας ρωσικού μελιού το 2021 είναι η Πολωνία, όπου στάλθηκαν 434 τόνοι, 3,9
φορές περισσότεροι από ό,τι από την ίδια περίοδο πέρυσι (τότε ήταν 110,7 τόνοι).
Η Ουκρανία επίσης βρίσκεται μεταξύ των βασικών αγοραστών ρωσικού μελιού. Οι εξαγωγές σε
αυτή τη χώρα αυξήθηκαν 35,9 φορές, από 5,8 τόνους σε 208,7 τόνους.
Σημαντική ποσότητα μελιού αποστέλλεται επίσης στην Τσεχία: από τις αρχές 2021, έχουν
παραδοθεί εκεί 76,3 τόνοι προϊόντων. Πρόκειται για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 3,1 φορές από
ό,τι την ίδια περίοδο το 2020 (24,2 τόνοι).
Οι εξαγωγές στη Μογγολία ήταν 74,5 τόνοι, δηλαδή 3,7 φορές υψηλότερες πέρσι (20,06 τόνοι).
Το 2021, οι Ρώσοι παραγωγοί άρχισαν να εξάγουν μέλι στη Σερβία (από 1η Ιανουαρίου έως 9
Νοεμβρίου εξήχθησαν 54,6 τόνοι).
Επιπλέον, οι εξαγωγές ρωσικού μελιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
υπερδιπλασιάστηκαν, από 17,7 τόνους σε 37 τόνους.
Άλλοι αγοραστές ρωσικών μελισσοκομικών προϊόντων είναι ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Ιαπωνία,
η Κίνα και το Αζερμπαϊτζάν.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45663.html

 Αύξηση εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ρωσία
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS)
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε αξία οι εξαγωγές σταριού το 9μηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 21,4%,
φτάνοντας τα 6,18 δισ. $ ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές φυτικών ελαίων το 9μηνο μειώθηκαν κατά 15,1% και ανήλθαν σε 2,408 εκατ.
τόνους. Σε αξία, όμως, αυξήθηκαν κατά 50%, στα 3,039 δισ. $ ΗΠΑ.
Ταυτόχρονα, η Ρωσία τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο αύξησε τις εισαγωγές σιταριού κατά 25,1% .Οι
εισαγωγές κριθαριού μειώθηκαν κατά 75,3% σε 6,6 χιλιάδες τόνους (κατά 2 εκατομμύρια
δολάρια). Οι εισαγωγές καλαμποκιού τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 29,7%, σε
31,8 χιλιάδες τόνους (κατά 99,2 εκατομμύρια δολάρια), και οι εισαγωγές φυτικών ελαίων
αυξήθηκαν κατά 23% σε 1,2 χιλ. τόνους (κατά 1,3 εκατ. δολάρια).
Οι εξαγωγές δημητριακών από τη Ρωσία το 2020 ανήλθαν σε 48,6 εκατομμύρια τόνους και
σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Γεωργίας, οι εξαγωγές σιτηρών το γεωργικό έτος 2020-2021
(από 1 Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021) θα μπορούσαν να φτάσουν τους 49 εκ.τόνους, οι δε
προμήθειες σιταριού τα 37,6 εκ..
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/Agriculture/20211111/835186759.html

 Οι εξαγωγές φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων από την Μόσχα το 2021 σχεδόν
τετραπλασιάστηκαν
Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού από την Μόσχα το 8μηνο
2021 ανήλθαν σε 819,39 εκατ. $ ΗΠΑ, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο 2019.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Γιεφίμοφ, Αντιδημάρχου της Μόσχας για Οικονομική
Πολιτική και Σχέσεις Περιουσίας και Γης, η Μόσχα είναι σήμερα το κέντρο της φαρμακευτικής
βιομηχανίας στη Ρωσία και κορυφαίος εξαγωγέας προϊόντων σε αυτόν τον τομέα, και
αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του όγκου των ρωσικών εξαγωγών του ιατρικού εξοπλισμού
και λίγο περισσότερο από το 52% των φαρμακευτικών προϊόντων. Το σύνολο των εξαγωγών
αυτών των δύο κατηγοριών προϊόντων αυξήθηκαν από 207,11 εκατ. $ ΗΠΑ το 8μηνο 2019 σε
819,39 εκατ. $ ΗΠΑ το 8μηνο 2021.
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Φέτος η Μόσχα πούλησε φαρμακευτικά προϊόντα σε 114 χώρες, δηλαδή 17 χώρες περισσότερες
από πέρυσι. Οι κύριοι αγοραστές ήταν η Αργεντινή, η Ινδία, το Μεξικό, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, η Ιταλία, καθώς και γειτονικές χώρες. Τα προϊόντα της ιατρικής βιομηχανίας
εξήχθησαν φέτος σε 92 χώρες. Μεταξύ των κύριων αγοραστών είναι γειτονικές χώρες και
ευρωπαίοι εταίροι όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 8μηνου 2021, οι εξαγωγές ιατρικών προϊόντων της Μόσχας
ανήλθαν σε λίγο παραπάνω από 69 εκατ. $ ΗΠΑ, ήτοι 39% περισσότερες από την ίδια περίοδο
2020 και 32% περισσότερες από ό,τι το 2019. Η Μόσχα αύξησε τον όγκο εξαγωγών ιατρικών
προϊόντων λόγω της σταθερής αύξησης της προσφοράς υπολογιστικών τομογράφων, καθετήρων
και παρόμοιων προϊόντων.
Το 8μηνο 2021, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της Μόσχας ανήλθαν σε πάνω από 750
εκατ. $ ΗΠΑ, τρεισήμισι φορές περισσότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 2020 και σχεδόν
πέντε φορές περισσότερες από το 2019. Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών φαρμακευτικών
προϊόντων κατέστη δυνατή κυρίως λόγω της αύξησης της προσφοράς διαφόρων τύπων
εμβολίων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/12933983

 Η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή μηδενίζει εισαγωγικό δασμό για το δέρμα προβάτου
έως το τέλος του 2023
Το Συμβούλιο της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ) αποφάσισε να καθορίσει τον
συντελεστή εισαγωγικού δασμού για το δέρμα προβάτου σε 0% για την περίοδο τριών ετών.
Αυτή τη στιγμή, η παραγωγή δέρματος προβάτου στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν
επιτρέπει την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών των επιχειρήσεων.
Δεδομένης της αύξησης του κόστους των εισαγόμενων πρώτων υλών, καθώς και της μείωσης
της ζήτησης των καταναλωτών για προϊόντα γούνας, το μέτρο που θα ληφθεί θα επιτρέψει στις
επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγή.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://eec.eaeunion.org/news/kollegiya-eek-obnulila-importnye-poshliny-na-ovchinudo-konca-2023-goda/?sphrase_id=60031

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Αυξάνεται ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από την 1η Δεκεμβρίου 2021
Η μέση τιμή του πετρελαίου Urals για την περίοδο 15 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου 2021 ήταν
82,45357 $ ΗΠΑ ανά βαρέλι ή 601,9 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών, ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο στη
Ρωσική Ομοσπονδία από την 1η Δεκεμβρίου 2021 θα αυξηθεί κατά 6,3 $ ΗΠΑ και θα ανέλθει
σε 77,5 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Ο δασμός στα προϊόντα ελαφρού πετρελαίου και τα λάδια θα αυξηθεί στα 23,2 $ ΗΠΑ από 21,3
$ ΗΠΑ ανά τόνο, στα σκοτεινά σε 77,5 $ ΗΠΑ από 71,2 $ ΗΠΑ.
Ο δασμός για την εξαγωγή εμπορικής βενζίνης θα αυξηθεί στα 23,2 $ ΗΠΑ, νάφθα στα 42,6 $
ΗΠΑ από 39,1 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Ο δασμός για το υγροποιημένο αέριο (LPG) θα είναι 168,8 $ ΗΠΑ, για τα κλάσματα καθαρού
υγραερίου θα είναι 135,0 $ ΗΠΑ.
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Ο δασμός για τον οπτάνθρακα θα είναι 5,0 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Επί του παρόντος, ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο είναι 71,2 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37689o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline

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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