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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 104,477 ρούβλια (01.03.2022)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.02.2022 – 01.03.2022:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

28/02/2022
Η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου συνεχίζει να καταρρέει λόγω των γεωπολιτικών
κινδύνων και κυρώσεων. Η ισοτιμία του Δολαρίου έφτασε τα 100,96 ρούβλια και του Ευρώ 113,52. Το δολάριο αυξήθηκε στα 95,48 ρούβλια και το ευρώ στα 107,35 ρούβλια. Σημειωτέον
ότι παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις και διακοπές στη διαπραγμάτευση της τιμής στο
Χρηματιστήριο της Μόσχας όταν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που θέτει η Κεντρική Τράπεζα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1298040/2022-02-28/kurs-dollara-vyros-do-100-rublei

Συνοπτική οικονομική ενημέρωση
Στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη στρατιωτικής ειδικής επιχείρησης στην
Ουκρανία. Στόχος της είναι η «αποστρατιωτικοποίηση» και η «αποναζιστικοποίησης» της
Ουκρανίας.
Μετά την έναρξη της επιχείρησης, στη Ρωσία επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΕΕ , Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες ανακοίνωσαν την απόφαση
να κλείσουν τον εναέριο χώρο για ρωσικά αεροσκάφη.
Οι ρωσικές τράπεζες VTB, Otkritie, Sovcombank, Promsvyazbank και Novikombank
συμπεριλήφθησαν στην λίστα των αμερικανικών κυρώσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι
λογαριασμοί τους σε $ ΗΠΑ έχουν αποκλειστεί. Για τις κάρτες αυτών των πέντε τραπεζών, οι
υπηρεσίες πληρωμών Apple Pay και Google Pay θα σταματήσουν να λειτουργούν. Λιγότερο
αυστηροί περιορισμοί έχουν επίσης εισαχθεί κατά της τράπεζας Sberbank. Τα τραπεζικά
περιουσιακά στοιχεία της στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ δεν δεσμεύονται και τα χρηματοπιστωτικά
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ιδρύματα έχουν 30 ημέρες για να κλείσουν λογαριασμούς ανταποκριτών της Sberbank και να
αρχίσουν να απορρίπτουν τυχόν συναλλαγές που αφορούν την τράπεζα ή τις θυγατρικές της.
Τομεακές κυρώσεις έχουν επιβληθεί κατά των τραπεζών Gazprombank, RSHB, Alfa-Bank και
Moscow Credit Bank. Αυτό συνεπάγεται περιορισμούς στην παροχή χρηματοδότησης και άλλων
συναλλαγών με νέο χρέος διάρκειας άνω των 14 ημερών, καθώς και με την τοποθέτηση νέων
μετοχών.
Οι δυτικές χώρες αποσυνδέουν επίσης τις ρωσικές τράπεζες από το σύστημα SWIFT, αλλά στο
πρώτο στάδιο, οι περιορισμοί θα επηρεάσουν μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
υπόκεινται σε κυρώσεις.
Εξαγωγές και εισαγωγές
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβάλει τις μεγαλύτερες εμπορικές κυρώσεις στην ιστορία που
στοχεύουν να στερήσουν κρίσιμα τεχνολογικά στοιχεία από ρωσικούς βιομηχανικούς τομείς
όπως το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα (DIC), την κατασκευή αεροσκαφών και τη
ναυπηγική. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι νέοι περιορισμοί θα μειώσουν περισσότερο από το
μισό τις ρωσικές εισαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, από ηλεκτρονικά και υπολογιστές
έως ηλεκτρονικά και εξαρτήματα για την αεροδιαστημική βιομηχανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε επίσης εμπάργκο στην προμήθεια αγαθών και τεχνολογιών στη
Ρωσία που χρησιμοποιούνται στους τομείς της αεροπορίας και του διαστήματος. Επιπλέον,
θεσπίστηκε απαγόρευση ασφάλισης και συντήρησης προϊόντων που σχετίζονται με αυτές τις
βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης νέων αεροσκαφών Airbus στη Ρωσία.
Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσης την ανάκληση των αδειών εξαγωγής για την
προμήθεια προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, μιλάμε για ηλεκτρονικά
εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών,
ημιαγωγών, εξοπλισμού παραγωγής πετρελαίου και κινητήρων αεροσκαφών Rolls-Royce.
Τομεακές κυρώσεις των ΗΠΑ για την προσέλκυση οποιασδήποτε χρηματοδότησης για περίοδο
άνω των 14 ημερών έχουν επιβληθεί σε μια σειρά ρωσικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων
των Rosneft, Gazprom Neft, Transneft, NOVATEK, Rostec, ALROSA.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
επιβάλει κυρώσεις στον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
και τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου. Επισημαίνουν ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία, εάν
υπάρχουν, σε αυτές τις χώρες θα δεσμευτούν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο επικεφαλής του
υπουργείου Εξωτερικών δεν έχουν λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη ξένη χώρα,
δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Ο κατάλογος κυρώσεων της ΕΕ περιλαμβάνει πλέον 98 Ρώσους, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει
κυρώσεις και σε παιδιά των ελίτ. Ορισμένα κορυφαία στελέχη ρωσικών τραπεζών και εταιρειών
υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις. Κυρώσεις και άλλα οικονομικά μέτρα, όπως το πάγωμα
περιουσιακών στοιχείων, θα εφαρμοστούν σε ελίτ κοντά στη ρωσική κυβέρνηση, τις οικογένειες
και τους συνεργάτες τους.
Θεωρήσεις εισόδου και διπλωματικές σχέσεις
Μετά το ξέσπασμα της στρατιωτικής σύγκρουσης, η Ουκρανία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις
με τη Ρωσία. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν σταματήσει να εκδίδουν βίζα σε Ρώσους (Τσεχία,
Λετονία, Λιθουανία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία). Στις 27 Φεβρουαρίου η Πορτογαλία ανακοίνωσε
την αναστολή της έκδοσης «χρυσών» (επενδυτικών) θεωρήσεων εισόδου στους Ρώσους.
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Στις 28 Φεβρουαρίου, τερματίζεται το απλουστευμένο καθεστώς θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ρωσίας, το οποίο ίσχυε για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, κυβέρνηση και
κοινοβούλιο, δικαστήρια, κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων και επιχειρηματίες. Πρόκειται
για μια βραχυπρόθεσμη θεώρηση εισόδου με δικαίωμα διαμονής όχι περισσότερες από 90 ημέρες
εντός 180 ημερών.
Τα Υπουργεία Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Φινλανδίας και της Γερμανίας
κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η αμερικανική
πρεσβεία συνέστησε στους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν αμέσως τη Ρωσία.
Η Ρωσία κλείνει τον εναέριο χώρο της σε αεροπλάνα από 36 χώρες ως απάντηση στην
απαγόρευση πτήσεων. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορικών Μεταφορών απάντησε στην
απαγόρευση των πτήσεων των ρωσικών αεροσκαφών πάνω από την ΕΕ, τον Καναδά και άλλες
χώρες ως αντικατοπτριστικό μέτρο. Οι αερομεταφορείς από 36 χώρες θα χρειάζονται πλέον
άδεια για να πετάξουν πάνω από τη Ρωσία
Η Aeroflot ακυρώνει πτήσεις προς τις ΗΠΑ, το Μεξικό, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την
Κούβα από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, αναφέρει ο αερομεταφορέας. Διευκρινίζεται
ότι η ακύρωση πτήσεων συνδέεται με το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα ρωσικά
αεροσκάφη. Οι υπερατλαντικές πτήσεις της Aeroflot από τη Μόσχα προς Κανκούν (Μεξικό),
Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον (ΗΠΑ), Αβάνα, Βαραδέρο (Κούβα), Πούντα
Κάνα (Δομινικανή Δημοκρατία) ακυρώθηκαν.
https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621a20109a79471f8295dade?from=newsfeed#chapter_1
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621ca11b9a79475e13d3b4a3?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/621cc6399a7947754fa496fe?from=newsfeed
https://1prime.ru/transport/20220228/836201999.html

Χρηματιστήριο
Στις 28 Φεβρουαρίου, η διαπραγμάτευση μετοχών στο Χρηματιστήριο της Μόσχας δεν θα
ξεκινήσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ρωσίας. Στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου, οι τίτλοι πολλών ρωσικών εταιρειών μειώθηκαν κατά 50-60%, της Sberbank
περισσότερο από 75%.
Ο όγκος των μετρητών σε κυκλοφορία στη Ρωσία την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου αυξήθηκε
κατά ρεκόρ 1,39 τρις ρούβλια, προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Τέτοια εισροή μετρητών στην οικονομία μέσω του τραπεζικού συστήματος δεν έχει παρατηρηθεί
τουλάχιστον από το 2011. [Για σύγκριση: στην κορύφωση της κρίσης το 2014, μετά από μια
απότομη αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 17%, το ποσό των μετρητών αυξήθηκε κατά 209,2
δις ρούβλια στις 18 Δεκεμβρίου και 490,6 δις ρούβλια στις 19 Δεκεμβρίου.]
Στις 25 Φεβρουαρίου, οι παραδόσεις μετρητών σε ταμεία και ΑΤΜ τραπεζών αυξήθηκαν 12
φορές σε σύγκριση με την πρώτη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Αυτό
συνέβη στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης από τον πληθυσμό και τις επιχειρήσεις για
ανάληψη χρημάτων και την παραμονή του Σαββατοκύριακου.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/politics/28/02/2022/62074b119a7947b0e49b36f7,
https://www.rbc.ru/finances/28/02/2022/621c91189a7947556fb6c312?from=newsfeed

 Μέτρα κατά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Την 27η Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παγώσουν τα περιουσιακά
στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό όπως και οι
ΗΠΑ. Τα μέτρα κατά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποσκοπούν στην
αποτροπή της χρήσης αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος για τη μείωση των επιπτώσεων

3

των δυτικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, αδυναμία διενέργειας συναλλαγματικών παρεμβάσεων την πώληση νομίσματος από τη ρυθμιστική αρχή από τα δικά της αποθέματα προκειμένου να
διατηρήσει τη συναλλαγματική της ισοτιμία σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η Κεντρική Τράπεζα
άρχισε να πραγματοποιεί μια τέτοια διαδικασία στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που ξεκίνησε η
ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία του αμερικανικού
νομίσματος εκτινάχθηκε στα 100 ρούβλια / $.
Στις 18 Φεβρουαρίου, τα διεθνή αποθέματα της Τράπεζας της Ρωσίας ανέρχονταν σε 643
δισεκατομμύρια δολάρια . Η δομή της διανομής τους δημοσιεύεται από την Κεντρική Τράπεζα
με καθυστέρηση - τα τελευταία στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις 30 Ιουνίου 2021.
Σύμφωνα με αυτά, το 32,3% του ενεργητικού της Τράπεζας της Ρωσίας διατηρείται σε ευρώ, το
21,7% σε χρυσό και το 16,4% σε δολάρια.
Το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ άλλων νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του γιουάν και της
λίρας στερλίνας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1297790/natalia-ilina/derzhat-kursy-k-chemu-privedet-zamorozkarezervov-tcb-i-otkliuchenie-ot-swift

Εσωτερική αγορά
 Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε εκτάκτως το βασικό επιτόκιο στο 20%
Στις 28 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας αποφάσισε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 20%. Στις 11 Φεβρουαρίου, το
βασικό επιτόκιο αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης στο 9,5%, ενώ τον Δεκέμβριο 2021 στο
8,5%.
Η Κεντρική Τράπεζα εφιστά την προσοχή σε μια θεμελιώδη αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών.
"Η αύξηση του βασικού επιτοκίου θα εξασφαλίσει αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων στα
επίπεδα που είναι απαραίτητα για την αντιστάθμιση των αυξημένων κινδύνων υποτίμησης και
πληθωρισμού. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της
σταθερότητας των τιμών και θα προστατεύσει τις αποταμιεύσεις των πολιτών από την
υποτίμηση", ανακοίνωσε Τράπεζα της Ρωσίας.
Περαιτέρω αποφάσεις για το βασικό επιτόκιο θα ληφθούν από την Κεντρική Τράπεζα με βάση
την αξιολόγηση των κινδύνων από εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες και την αντίδραση των
χρηματοπιστωτικών αγορών σε αυτές, και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική και αναμενόμενη
δυναμική του πληθωρισμού σε σχέση με τον στόχο, την ανάπτυξη της οικονομίας στον
προβλεπόμενο ορίζοντα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/825076,
https://www.kommersant.ru/doc/5215215?from=top_main_1

 Η νορβηγική εταιρεία Equinor αποσύρει τα έργα της στη Ρωσία
Το διοικητικό συμβούλιο της νορβηγικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Equinor
(πρώην Statoil) αποφάσισε να αποχωρήσει από κοινοπραξίες στη Ρωσία και να σταματήσει νέες
επενδύσεις στη χώρα και ανακοίνωσε την έναρξη αποχώρησης από τα ρωσικά έργα,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη Rosneft, λόγω της κατάστασης με την Ουκρανία.
Η εταιρεία τόνισε την προτεραιότητα της ασφάλειας των εργαζομένων της.
Η Equinor δραστηριοποιείται στη Ρωσία για περισσότερα από 30 χρόνια, από το 1996. Το 2012,
η εταιρεία συνήψε στρατηγική συνεργασία με τη Rosneft και αποκαλεί αυτή τη σχέση ως βασική
της δραστηριότητα στη Ρωσία. Στα τέλη του 2021, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
της εταιρείας στη χώρα εκτιμήθηκαν σε 1,2 δις $ ΗΠΑ.
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621c55959a7947369d3df55f?from=newsfeed

 Η βρετανική BP ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει μερίδιο της στην Rosneft
Το διοικητικό συμβούλιο της βρετανικής εταιρείας BP ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής
27 Φεβρουαρίου, ότι πουλά το 19,75% της Rosneft. Αυτό συμβαίνει στα πλαίσια των δυτικών
κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω των εχθροπραξιών της στην Ουκρανία.
Ο διευθύνων σύμβουλος της BP Bernard Looney και ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας Robert
Dudley παραιτούνται άμεσα από το διοικητικό συμβούλιο της Rosneft. Η παραίτηση των δύο
εκπροσώπων της βρετανικής εταιρείας θα απαιτήσει από αυτήν να αλλάξει τη λογιστική
αντιμετώπιση για το μερίδιό της στη Rosneft. Κατά συνέπεια, η εταιρεία αναμένεται να αναφέρει
σημαντικά μη ταμειακά έξοδα στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022, τα οποία θα
ανακοινωθούν τον Μάιο. Η εταιρεία εκτιμά ότι η απόφαση να πουλήσει το μερίδιό της στη
Rosneft θα έχει κόστος έως και 25 δις $ ΗΠΑ συνολικά.
Η BP θα αποχωρήσει επίσης από τις τρεις κοινοπραξίες με τη Rosneft στη Ρωσία, οι οποίες στο
τέλος του 2021είχαν λογιστική αξία περίπου 1,4 δις $ ΗΠΑ.
Η BP και η Rosneft έγιναν εταίροι το 1998. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το 2006, η BP κατά
την IPO έγινε κάτοχος του 1,25% της εταιρείας Rosneft και το 2013 πήρε άλλα 18,5%,
αυξάνοντας το μερίδιό της στο 19,25% και έγινε ο μεγαλύτερος ξένος μέτοχος της Rosneft.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων της BP για το Δ΄ τρίμηνο του 2021 από τη συμμετοχή της στο
κεφάλαιο της Rosneft ανήλθαν σε 555 εκατ. $ ΗΠΑ, το Γ΄ τρίμηνο στα 868 εκατ. $ ΗΠΑ, το Β΄
τρίμηνο 451 εκατ. $ ΗΠΑ και το Α΄ τρίμηνο 643 εκατ. $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/27/02/2022/621bae819a79470a66b3495f

 Η Daimler Truck ανέστειλε τη εργασίες της με την KamAZ
Η γερμανική εταιρεία Daimler Truck διακόπτει τη συνεργασία της με την KamAZ, σύμφωνα με
την εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη εκπροσώπους της εταιρείας. Σημειώνεται ότι είχαν
συνεργαστεί με τη ρωσική εταιρεία για 12 χρόνια. Αυτό οφείλεται στα γεγονότα στην Ουκρανία.
Η εταιρεία, στο πλαίσιο της Daimler Kamaz Rus JV, δεν θα παράγει φορτηγά στο Naberezhnye
Chelny και δεν θα προμηθεύει εξαρτήματα στη Ρωσία.
Επιπλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz, της οποίας η θυγατρική είναι η Daimler
Truck, διερευνά το ενδεχόμενο να πουλήσει το μερίδιο της 15% στη ρωσική εταιρεία KamAZ.
Η Audi, η General Motors, η Volkswagen, η Skoda και η Jaguar Land Rover αποφάσισαν
προηγουμένως να αναστείλουν την προμήθεια νέων αυτοκινήτων στη Ρωσία λόγω των
γεγονότων στην Ουκρανία και της υποτίμησης του ρουβλίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/02/2022/621c99b59a79475a82032b79?from=newsfeed

 Η εταιρεία Simple αναστέλλει τις παραδώσεις λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Η ρωσική εταιρεία Simple, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αλκοόλ στη Ρωσία,
σταματά εντελώς τις αποστολές της σε συνεργάτες λόγω της απότομης ανόδου του Ευρώ.
Ο Όμιλος Simple, εκτός από τον διανομέα κρασιού, περιλαμβάνει τη σχολή κρασιού Enotria, τον
προμηθευτή αναψυκτικών Simple Waters, το περιοδικό Simple Wine News, τις κάβες
SimpleWine και τα wine bar. Σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, κατέχει την πρώτη θέση στην
εισαγωγή ήσυχων κρασιών, στην εισαγωγή επαγγελματικών ποτηριών, κρασιών πόρτου, σέρι και
δεύτερη στην εισαγωγή σαμπάνιας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621c95369a7947572518e043?from=newsfeed
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 Οι εισαγωγείς τροφίμων αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις των παραγγελιών
Οι ξένοι προμηθευτές των ρώσων εισαγωγέων φοβούνται ότι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν
για τα αγαθά εκ των υστέρων, όπως συμβαίνει συνήθως. Ωστόσο, ορίζεται ότι μέχρι στιγμής
πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν επηρεάσει κυρίως λαχανικά και φρούτα,
ωστόσο, το ίδιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει και με άλλα προϊόντα - αλκοόλ, ψάρια,
φοινικέλαιο κ.λπ. Πολλοί ξένοι εταίροι, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ήδη αρχίσει να
απαιτούν 100% προπληρωμή των παραγγελιών από τις Ρώσους εταίρους τους.
Όλες οι διεθνείς συμβάσεις προϋποθέτουν πληρωμή σε ξένο νόμισμα και κανείς δεν έχει
καταλάβει ακόμη πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν οι κυρώσεις.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/02/27/911176-importeri-produktov-pitaniya

 Η Μόσχα χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη μητρόπολη όσον αφορά την ποιότητα ζωής
Σύμφωνα με τον Δείκτης Αστικής Ευημερίας του UN-Habitat ΟΗΕ η Μόσχα χαρακτηρίστηκε
ως η καλύτερη μητρόπολη όσον αφορά την ποιότητα ζωής σε δύο δείκτες: «Ποιότητα Ζωής»
και «Επίπεδο Ανάπτυξης Υποδομών». Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) έχουν δημιουργήσει
ολοκληρωμένο εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του επιπέδου ευημερίας
και ισορροπίας στην ανάπτυξη των πόλεων του κόσμου UN-Habitat.
Στο πρώτο δείκτη αξιολόγησε τον τομέα της υγείας, τον πολιτισμό και την αναψυχή, την
εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία, το επίπεδο ανάπτυξης υποδομών, την ασφάλεια
και τους δημόσιους χώρους. Η Μόσχα κατάφερε να περάσει μπροστά από τη Σιγκαπούρη και το
Χονγκ Κονγκ. Και στο δεύτερο δείκτη την στέγαση, τις μεταφορές, τις κοινωνικές υποδομές,
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και την χρήση του αστικού χώρου. Εδώ η Μόσχα
βγήκε μπροστά από το Παρίσι και το Χονγκ Κονγκ.
Οι ειδικοί ανέλυσαν τις επιδόσεις των 50 μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Από αυτές, στην
τελική βαθμολογία συμπεριλήφθηκαν 29. Εκτός από την ποιότητα ζωής και το επίπεδο
ανάπτυξης των υποδομών, οι μεγαλουπόλεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τους ακόλουθους
δείκτες: ισότητα και κοινωνική ένταξη, οικονομική παραγωγικότητα, διακυβέρνηση και
νομοθεσία. Ο βαθμός ισορροπίας μεταξύ αυτών των κριτηρίων λήφθηκε επίσης υπόψη.
Η Μόσχα κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των τριών κορυφαίων μεγαλουπόλεων σε μια συνολική
αξιολόγηση μαζί με τη Σιγκαπούρη και το Τορόντο. Η πρώτη δεκάδα περιελάμβανε επίσης το
Σίδνεϊ, το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Μαδρίτη, τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Υόρκη.
Η πρωτεύουσα της χώρας μπήκε επίσης στις 10 κορυφαίες μεγαλουπόλεις του κόσμου όσον
αφορά τη «Διακυβέρνηση και τη νομοθεσία». Εδώ, οι ειδικοί αξιολόγησαν τις συνθήκες για την
έναρξη μιας επιχείρησης, το επίπεδο συμμετοχής των κατοίκων στην πολιτική ζωή της πόλης, το
επίπεδο ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη διαχείριση της
χωρικής ανάπτυξης της πόλης.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/moskva-stala-luchshim-megapolisommira-po-kachestvu-zhizni

 Καταναλωτική συμπεριφορά Ρώσων
Από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, οι πωλήσεις των τροφίμων ιδιωτικής
ετικέτας σε αξία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 17%, ενώ όλων των εμπορευμάτων σχεδόν κατά 6%.
Ο τομέας μη τροφίμων παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά
5% και μείωση πωλήσεων όλων των εμπορευμάτων κατά 0,5%.
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Το τέταρτο τρίμηνο 2021, ο αριθμός των καταναλωτών που άρχισαν να αγοράζουν περισσότερα
προϊόντα με ιδιωτικές ετικέτες αλυσίδων αυξήθηκε από 21,3% σε 37,5% σε σύγκριση με την
ίδιο περίοδο του 2020.
Το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι Ρώσοι καταναλωτές διέθεσαν σχεδόν το 39% του
εισοδήματός τους σε τρόφιμα, ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο από το τρίτο τρίμηνο (38,1%) του
ιδίου έτους και μεγαλύτερο κατά 2,4% από το τελευταίο τρίμηνο 2020.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/02/02/2022/61f796499a794761886a1c56

 Αύξηση ζήτησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
Από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, οι πωλήσεις των τροφίμων ιδιωτικής
ετικέτας σε αξία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 17%, ενώ όλων των εμπορευμάτων σχεδόν κατά 6%.
Ο τομέας μη τροφίμων παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά
5% και μείωση πωλήσεων όλων των εμπορευμάτων κατά 0,5%.
Το τέταρτο τρίμηνο 2021, ο αριθμός των καταναλωτών που άρχισαν να αγοράζουν περισσότερα
προϊόντα με ιδιωτικές ετικέτες αλυσίδων αυξήθηκε από 21,3% σε 37,5% σε σύγκριση με την
ίδιο περίοδο του 2020.
Το 74% των πελατών του καταστήματος Pyaterochka επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της
αλυσίδας. Ο αριθμός των πελατών που ψωνίζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Azbuka Vkusa
ανήλθε σε 64%, της Lenta σε 57% και της Perekrestok σε 57%.
Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στον κύκλο εργασιών λιανικής της Pyaterochka
αυξήθηκε στο 22,4% το τέταρτο τρίμηνο 2021 έναντι του 18,8% το 2020 και το 12μηνο 2021
αυξήθηκε στο 20,8% έναντι του 17,4% το 2020. Το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
στον κύκλο εργασιών της Perekrestok το τέταρτο τρίμηνο 2021 έφτασε το 16,1% (το τέταρτο
τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 13,2%) και το 2021 ανήλθε σε 15,2% (το 2020 σε 12,4%).
Σύμφωνα με τον Όμιλο X5 Group, τον ιδιοκτήτη της Pyaterochka και Perekrestok, οι κύριοι
παράγοντες που επηρεάζουν τη δημοτικότητα των ιδιωτικών ετικετών μεταξύ των πελατών είναι
η αυξημένη αναγνωσιμότητα της επωνυμίας, η αύξηση της ποικιλίας προϊόντων, η ποιότητά
τους και η παρουσία τους στα ράφια.
Στο κατάστημα Magnit το 2021, οι πωλήσεις ιδιωτικών ετικετών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 24%,
και το μερίδιό τους στα έσοδα ανήλθε σε 16% (για εννεάμηνο τα έσοδα του καταστήματος
ανήλθαν σε 1,3 τρις. ρούβλια). Η ποικιλία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε κατά 750
είδη και ανήλθε σε περίπου 4.000 εμπορεύματα. Μέχρι το 2025, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει
το μερίδιο των ιδιωτικών ετικετών στις πωλήσεις στο 25%.
Στα καταστήματα Da!, που ανήκουν στον όμιλο O'Key, περίπου το ήμισυ της ποικιλίας
αποτελείται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ στον Όμιλο O'Key 7,8%. Το 2021, οι
πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα Da! αυξήθηκαν κατά 25,5% σε σύγκριση με το 2020
και κατά 60% σε σύγκριση με το 2019.
Στην Azbuka Vkusa, οι περισσότερες πωλήσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αφορούσαν
κυρίως τα έτοιμα τρόφιμα. Το 2021, το μερίδιο των ιδιωτικών ετικετών στον κύκλο εργασιών
της Azbuka Vkusa ανήλθε σε 16,2%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα έναντι
του 2020.
Η αύξηση των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας αφορούσε την μπύρα (το μερίδιό της σε αξία
ανήλθε σε 6,7% και ο ρυθμός αύξησης ήταν σχεδόν 40%), το φυτικό λάδι (μερίδιο 4,8%, η
αύξηση των πωλήσεων ανήλθε σε 48%) και τους χυμούς φρούτων (μερίδιο 4,5%, αύξηση
πωλήσεων 32%).
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Το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021, οι Ρώσοι καταναλωτές διέθεσαν σχεδόν το 39% του
εισοδήματός τους σε τρόφιμα, ποσοστό ελαφρώς μεγαλύτερο από το τρίτο τρίμηνο (38,1%) του
ιδίου έτους και μεγαλύτερο κατά 2,4% από το τελευταίο τρίμηνο 2020.
Τέλος και παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό, στο τέλος του 2021, ο αριθμός των καταναλωτών
που χρησιμοποιούν εκπτώσεις/προσφορές αλυσίδων για να εξοικονομήσουν χρήματα σε
καθημερινά προϊόντα, μειώθηκε από 62% σε 59% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://fintolk.pro/news/rossijane-stali-chashhe-pokupat-produkty-pod-markamitorgovyh-setej/

 Η κυβέρνηση διατήρησε απλοποιημένη διαδικασία για την κυκλοφορία φαρμάκων
Η απλοποιημένη διαδικασία για το σύστημα σήμανσης και παρακολούθησης των φαρμάκων θα
ισχύει πλέον σε μόνιμη βάση. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί.
Σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία, τα φαρμακεία και οι διανομείς δεν υποχρεούνται να
περιμένουν την επιβεβαίωση παραλαβής φαρμάκων από τους προμηθευτές προκειμένου να τα
θέσουν σε πώληση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα
ετικετών ελέγχοντας τον κωδικό προϊόντος και τα δεδομένα των συμμετεχόντων. Έτσι, οι
παραλήπτες των φαρμάκων δεν επηρεάζονται από σφάλματα ή καθυστερήσεις εκ μέρους των
προμηθευτών τους. Γενικά, η απλοποιημένη αυτή διαδικασία αυξάνει την ταχύτητα των
συναλλαγών φαρμάκων για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και μειώνει τον κίνδυνο
ελλείψεων φαρμάκων στα φαρμακεία.
Αυτή η διαδικασία στο σύστημα σήμανσης και παρακολούθησης φαρμάκων εισήχθη τον
Νοέμβριο του 2020 λόγω της αυξημένης ζήτησης για φάρμακα και λαμβάνοντας υπόψη την
επιδημιολογική κατάσταση και θα ίσχυε μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2022.
Ταυτόχρονα, από την 1η Ιουλίου 2021, η απλοποιημένη διαδικασία δεν ισχύει για φάρμακα που
εισάγονται στη Ρωσία. Οι εταιρείες δεν χρειάζονται πλέον αυτή τη διαδικασία. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι εισαγωγείς λαμβάνουν έγκαιρα επιβεβαιώσεις εισαγωγής από
κατόχους ή ιδιοκτήτες αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων και μπορούν να τις πουλάνε
κατευθείαν.
Η σταδιακή εισαγωγή του συστήματος σήμανσης ξεκίνησε στη Ρωσία το 2016. Ο μοναδικός
ψηφιακός κωδικός που λαμβάνει το προϊόν κατά την σήμανσή του επιτρέπει σε κάθε αγοραστή
να βεβαιωθεί ότι έχει μπροστά του ένα νόμιμα παραγόμενο προϊόν υψηλής ποιότητας. Καθιστά
επίσης δυνατή την παρακολούθηση ολόκληρης της διαδρομής του προϊόντος από τον
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα έως τον τελικό καταναλωτή.
Το υπογεγραμμένο έγγραφο τροποποίησε το υπ΄αριθμ. 1556 από 14/12/2018 Κυβερνητικό
Διάταγμα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://government.ru/news/44527/

Εξωτερική Αγορά
 Το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας αυξήθηκε στα 21,4 δισ. $ τον Ιανουάριο
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ιανουαρίου 2022, το πλεόνασμα εξωτερικού εμπορίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 και
ανήλθε σε 21,4 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με την Τράπεζας της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της περιόδου αναφοράς του 2021, το εξωτερικό εμπορικό
πλεόνασμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήλθε σε 9 δις $ ΗΠΑ.
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Η δυναμική του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών καθορίστηκε από
τη σημαντική διεύρυνση του θετικού εμπορικού ισοζυγίου ως αποτέλεσμα της αύξησης των
εξαγωγών αγαθών υπό την επίδραση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος τιμών με πολύ χαμηλότερο
ρυθμό αύξησης των εισαγωγών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/13659445

 Η Ρωσία εκθρόνισε την Κίνα και κατέλαβε την πρώτη θέση ως προμηθευτής τροφίμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικών τροφίμων το
2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του ομοσπονδιακού κέντρου Agroexport. Πέρυσι, η ΕΕ αγόρασε
αγροτοβιομηχανικά προϊόντα αξίας 4,7 δις $ ΗΠΑ από τη Ρωσία, δηλαδή 41% περισσότερα από
το 2020, και εκτόπισε την Κίνα από την πρώτη θέση. Οι ρωσικές εξαγωγές τροφίμων προς την
Κίνα το 2021 μειώθηκαν κατά 12%, στα 3,5 δις $ ΗΠΑ. Στο τέλος του έτους, η Κίνα κατέλαβε
μόνο την τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω την Τουρκία, η οποία αύξησε τις αγορές ρωσικών
αγροτικών προϊόντων κατά 38%, στα 4,3 δις $ ΗΠΑ.
Οι αυξημένες προμήθειες τροφίμων στις χώρες της ΕΕ το 2021 οφείλονταν κυρίως στην αύξηση
της προσφοράς αλιευτικών προϊόντων, καθώς και των σιτηρών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Agroexport. Το μερίδιο των αλιευτικών προϊόντων αντιπροσώπευε σχεδόν το 40% του
συνόλου των εξαγωγών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή σε αξία 1,9 δις $ ΗΠΑ από 4,7 δις $
ΗΠΑ. Το μερίδιο των σιτηρών ήταν λίγο πάνω από 12%, ή 577 εκατ. $ ΗΠΑ.
Η πιο αισθητή ανάπτυξη σε αξία παρουσίασαν το 2021 οι εξαγωγές καβουριών και άλλων
καρκινοειδών στις χώρες της ΕΕ: οι εξαγωγές τους υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το
2020 και έφτασαν τα 930,7 εκατ. $ ΗΠΑ. Σε ποσότητες οι εξαγωγές καρκινοειδών αυξήθηκαν
κατά 18%, σε 18. 8 χιλ. τόνους.
Το 2021, το κόστος των σιτηρών που παρείχε η Ρωσία στην ΕΕ αυξήθηκε επίσης σημαντικά: οι
εξαγωγές σιταριού σε αξία παρουσίασαν αύξηση 88% σε ετήσια βάση, σε 394,9 εκατ. $ ΗΠΑ,
ενώ σε ποσότητες καταγράφηκε αύξηση 39%, σε 1,4 εκατ. τόνους. Οι παγκόσμιες τιμές των
σιτηρών το 2021 αυξήθηκαν λόγω σειράς παραγόντων, ενώ η ζήτηση για σιτηρά αυξήθηκε,
ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες και την Κίνα. Ο εξαγωγικός δασμός για τα σιτηρά που
εισήγαγε η Ρωσία το 2021 έπαιξε επίσης κάποιο ρόλο στην αύξηση των παγκόσμιων τιμών.
Η Κίνα το 2021 έχασε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικών τροφίμων, ιδίως,
λόγω της απότομης μείωσης των προμηθειών ψαριών από τη Ρωσία. Πριν από την πανδημία, η
Κίνα αγόραζε παραδοσιακά από τη Ρωσία κυρίως πρώτες ύλες, δηλαδή κατεψυγμένη γύρη, την
οποία επεξεργαζόταν στα εργοστάσιά της σε ακριβότερα προϊόντα (φιλέτα ψαριών), που
προμηθεύονταν στις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές κατεψυγμένων ψαριών από τη Ρωσία στην Κίνα το 2022σε αξία μειώθηκαν κατά
2,5 φορές, από 1,2 δις $ ΗΠΑ σε 473,2 εκατ. $ ΗΠΑ, σε ποσότητα σχεδόν κατά τρεις φορές
(από 949,1 χιλ. τόνους σε 326,6 χιλ. τόνους). Λόγω του κλεισίματος των κινεζικών λιμανιών, οι
Ρώσοι ψαράδες αναγκάστηκαν να επαναπροσανατολιστούν γρήγορα σε νέες αγορές. Το φιλέτο
γύρης υψηλής ποιότητας είναι πολύ δημοφιλές στην Ευρώπη, και η αυξημένη παραγωγή τέτοιων
προϊόντων από ρώσους παραγωγούς έχει αυξήσει σημαντικά την προσφορά τους στη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Ισπανία.
Σε αξία οι εξαγωγές του ρωσικού αγροτοβιομηχανικού τομέα το 2021 σημείωσαν νέο ρεκόρ και
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το οποίο, με τη
σειρά του, ήταν επίσης ρεκόρ. Εάν το 2020 η Ρωσία εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας 30,6 δις $
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ΗΠΑ, το 2021 έφτασε 37,7 δις $ ΗΠΑ. Αυτό συνέβη λόγω της αύξησης των παγκόσμιων τιμών
των τροφίμων, αλλά σε ποσότητες, οι ρωσικές εξαγωγές μειώθηκαν πέρυσι σε 71,1 εκατ. τόνους
το 2021, έναντι 78,9 εκατ. τόνων το 2020.
Το κύριο αντικείμενο των ρωσικών εξαγωγών τροφίμων είναι τα σιτηρά: το 2021 ήταν αξίας
11,4 δις $ ΗΠΑ (12% αύξηση σε σχέση με το 2020). Στη δεύτερη θέση είναι τα ψάρια και τα
θαλασσινά (7,3 δις $ ΗΠΑ, +37%). Σχεδόν ίδιας αξίας ήταν οι εξαγωγές της Ρωσίας λαδιών και
προϊόντων βουτύρου πέρυσι (+48%).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/22/02/2022/620f78f99a794776bba1be00

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Το Υπ. Ενέργειας εκτίμησε το κόστος δημιουργίας βιομηχανίας υδρογόνου στη Ρωσία
Η δημιουργία και η ανάπτυξη ομάδων παραγωγής (clusters) θα απαιτήσει περίπου 33,4 δις $
ΗΠΑ σε συνολικές επενδύσεις στην παραγωγή και τις υποδομές μέχρι το 2030 και θα επιτρέψει
την εξαγωγή 2,2 εκατ. τόνων υδρογόνου το 2030 (12,7 δις $ ΗΠΑ σε κέρδη από εξαγωγές,
αναφέρει το προσχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της βιομηχανίας ενέργειας
υδρογόνου χαμηλού άνθρακα.
Σημειώνεται ότι η δημιουργία της βιομηχανίας υδρογόνου, θα απασχολήσει έως και 1 εκατ
άτομα, και θα επιφέρει έως και 3,9–5,6 τρις ρούβλια σε φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, ο κλάδος
θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ρωσίας κατά 0,25–
0,47% ετησίως από το 2025 έως το 2030.
Τον Οκτώβριο του 2021, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ανακοίνωσε ότι θα
διατεθούν 9 δις ρούβλια για την ανάπτυξη ρωσικών τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας
υδρογόνου μέχρι το 2024.
Τον Αύγουστο του 2021, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης
της ενέργειας υδρογόνου, και έχουν εγκριθεί τρία στάδια εφαρμογής του. Στο πρώτο στάδιο, το
οποίο θα διαρκέσει έως το 2024, θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για τη χρήση μεταφορέων
ενέργειας υδρογόνου στη ρωσική αγορά, καθώς και έργα εξαγωγής καυσίμων στο εξωτερικό.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1293360/2022-02-18/v-minenergo-otcenili-stoimost-sozdaniia-vodorodnoi-otrasli-v-rossii

 Η Gazprom υπέγραψε συμφωνία για τον σχεδιασμό αγωγού φυσικού αερίου μέσω της
Μογγολίας στην Κίνα
Η Gazprom υπέγραψε συμφωνία για τον σχεδιασμό αγωγού φυσικού αερίου μέσω της
Μογγολίας στην Κίνα, χωρητικότητας 50 δις κυβικών μέτρων. Την ίδια ποσότητα φυσικού
αερίου παρέχει τώρα η Ρωσία ετησίως στη Γερμανία.
Η Gazprom ανέφερε ότι η εταιρεία Soyuz Vostok Gas Pipeline LLC και η Gazprom
Proektirovanie LLC υπέγραψαν συμφωνία για τη διεξαγωγή εργασιών σχεδιασμού και έρευνας
ως μέρος της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου Soyuz Vostok.
Το πρακτορείο «Montsame» αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εργασίες για την
έκδοση αδειών για εργασίες θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο. Η Soyuz Vostok Gas Pipeline LLC
και η Erdenes Mongol LLC θα πραγματοποιήσουν από κοινού γεωδαιτικές, περιβαλλοντικές
μηχανολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου
του τρέχοντος έτους.
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Το Φεβρουάριο Alexei Miller, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom, και ο
Sainbuyangiin Amarsaikhan, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μογγολίας, πραγματοποίησαν
βιντεοδιάσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, και συζήτησαν την πρόοδο του έργου για την κατασκευή
του αγωγού φυσικού αερίου Soyuz Vostok στη Μογγολία, το οποίο θα είναι συνέχεια του
αγωγού φυσικού αερίου Russian Power of Siberia-2 και θα επιτρέψει την προμήθεια έως και 50
δις κυβικών μέτρων ρωσικού φυσικό αέριο ετησίως προς την Κίνα.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/825167

 Τον Φεβρουάριο η Gazprom αύξησε τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Τον Φεβρουάριο, οι παραδόσεις αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ιδίως στην
Ιταλία - κατά 135,5%, στην Πολωνία - κατά 41,1%, στη Βουλγαρία - κατά 26,4%, στη Σλοβενία
- κατά 53,7%, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη - κατά 17,6%. Τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος
έτους, οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθαν σε 23,2 δις κυβικά μέτρα - 32,6%, που είναι
κατά 11,3 δις κυβικά μέτρα λιγότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η «Gazprom»
συνεχίζει να προμηθεύει φυσικό αέριο σύμφωνα με τις αιτήσεις των καταναλωτών σε πλήρη
συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, ανέφερε η εταιρεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου, οι εξαγωγές στην Ευρώπη ανήλθαν σε 11,4 δις κυβικά
μέτρα, δηλαδή 41,3% (8 δις κυβικά μέτρα) λιγότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, παρήχθησαν 89,4 δις
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, που είναι στα επίπεδα της ίδιας περιόδου πέρυσι. Οι παραδόσεις
στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 5,9% (κατά 4 δις κυβικά μέτρα) λόγω του ζεστού καιρού
τον Φεβρουάριο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2022/03/01/gazprom-v-fevrale-uvelichil-eksport-gaza-v-evropu.html

Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία
Συνολικά στη Ρωσία από την αρχή της πανδημίας έχουν καταγραφτεί 16.495.369 κρούσματα
COVID-19. Ο αριθμός των αναρρωθέντων είναι 13.748.465, ενώ 352.446 άνθρωποι πέθαναν.
Σύμφωνα με τους ειδικούς ο Μάρτιος θα είναι μια κρίσιμη περίοδος για την κατάσταση με την
εξάπλωση του κορωνοϊού. Η κατάσταση σταθεροποιείται πλέον στη Μόσχα, και τον Απρίλιο
και Μάιο, καθώς και την καλοκαιρινή περίοδο, η επιδημιολογική κατάσταση θα βελτιωθεί
σημαντικά.
Στις 28 Φεβρουαρίου ο αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 106.920 (Αγία Πετρούπολη (5409),
Μόσχα (2584) και περιοχή της Μόσχας (1625). 116.742 άνθρωποι ανάρρωσαν, 733 πέθαναν.
Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε στις 28 Φεβρουαρίου ότι η κατάσταση με
τον κορωνοϊό στην πρωτεύουσα έχει λίγο πολύ επανέλθει στο φυσιολογικό.
Για να γίνει ελαφρώς πιο εύκολη η ζωή για τους μη εμβολιασμένους Ρώσους, από τις 21
Φεβρουαρίου όσοι αναρρώνουν από τον κορωνοϊό θα μπορούν να κάνουν ένα τεστ
αντισωμάτων στο οποίο θα τους παρέχεται ένα δελτίο υγείας με κωδικούς QR που θα τους
επιτρέπει την είσοδο στα καταστήματα, εστιατόρια και θέατρα που είναι εκτός ορίων από τις
διακοπές της Πρωτοχρονιάς για άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Η έλλειψη προόδου όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των εμβολίων είναι πιθανό να είναι
προβληματική για τα διεθνή ταξίδια. Η Ρωσία αναμένει από την Κίνα να αναγνωρίσει το Sputnik
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σύντομα και οι χώρες που ενδέχεται να δεχτούν ταξιδιώτες με το Sputnik, ακόμη κι αν δεν το
αναγνωρίζουν, είναι πιθανό να κερδίσουν από την άποψη του αριθμού των επισκεπτών αυτό το
καλοκαίρι.
Το 25% των Ρώσων θα ήθελε να κάνει ευρωπαϊκό εμβόλιο για να μπορεί να ταξιδεύει πιο εύκολα.
Σύμφωνα με έρευνα του ATOR (ιστότοπος τουριστικού περιεχομένου) με 2.391 ερωτηθέντων,
το 22% από αυτών δήλωσε ότι θα ήθελε να πάει σε ταξίδι εμβολιασμού στο εξωτερικό για να
ταξιδέψει στην Ευρώπη. Το 3% δήλωσε ότι έχει ήδη εμβολιαστεί με το εγκεκριμένο από την ΕΕ
εμβόλιο ή έχει λάβει αναμνηστικό στην Ευρώπη. Το 24% περιμένει την έγκριση του Sputnik
από τον ΠΟΥ και τον EMA, το 9% δεν θέλει να κάνει ξένο εμβόλιο. Το 43% αρνείται όλους
τους εμβολιασμούς.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/february-21,-2022/article/latest-market-insight_25/

 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2022
CPM – 37η Διεθνής έκθεση ενδύματος, εσωρούχων, γουνών και δερμάτινων προϊόντων,
υποδημάτων και τσαντών (Μόσχα, 21-24/02/2022)
Στην έκθεση συμμετέχουν με εθνικά περίπτερα 9 χώρες (Ρωσία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία,
Ιταλία, Τουρκία, Δανία, Αρμενία, Κιργιστάν), παρουσιάζονται πάνω από 660 μάρκες (brand
names) από 20 χώρες.

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.

12

