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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 ευρώ = 53,86 ρούβλια (30.06.2022)
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.06.2022 – 30.06.2022:
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Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru

Στις 10 Ιουνίου 2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, αποφάσισε
την μείωση του βασικού επιτοκίου από 11% σε 9,5%, στα επίπεδα πριν την 24η Φεβρουαρίου τ.ε.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, «το εξωτερικό περιβάλλον για τη ρωσική οικονομία
παραμένει δύσκολο και περιορίζει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η
επιβράδυνση του πληθωρισμού συμβαίνει πιο γρήγορα και η πτώση της οικονομικής
δραστηριότητας είναι σε μικρότερη κλίμακα από ότι ανέμενε η Τράπεζα της Ρωσίας τον
Απρίλιο. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν χαμηλούς τρέχοντες ρυθμούς αύξησης τιμών τον Μάιο
και τις αρχές Ιουνίου. Αυτό διευκολύνθηκε από τη δυναμική της συναλλαγματικής ισοτιμίας του
ρουβλίου και την εξάντληση των επιπτώσεων της βιαστικής καταναλωτικής ζήτησης ενόψει της
σημαντικής μείωσης των πληθωριστικών προσδοκιών του πληθυσμού και των επιχειρήσεων. Η
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ της Τράπεζας της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου
2022 και θα εξετάσει εκ νέου το θέμα του βασικού επιπέδου επιτοκίου.
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10062022_133000Key.htm

30/06/2022 Το δολάριο και το ευρώ κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο
της Μόσχας έφτασαν και πάλι στα χαμηλότερα των επτά ετών: το αμερικανικό νόμισμα έπεσε
κάτω από 51 ρούβλια, το ευρώ κάτω από 54 ρούβλια. Η συναλλαγματική ισοτιμία εξακολουθεί
να επηρεάζεται από την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά συναλλάγματος, και
όσο οι ρωσικές εξαγωγές είναι πολλαπλάσιο των εισαγωγών, είναι δύσκολο να εξασθενίσει
έναντι του δολαρίου και του Ευρώ.
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Συνοπτική οικονομική ενημέρωση
Δίκτης τιμών καταναλωτή
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα η μηνιαία αύξηση των τιμών (εποχικά διορθωμένη) τον
Μάιο επιβραδύνθηκε σημαντικά (στο 0,18%), υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο που
αντιστοιχεί στον πληθωρισμό του 4%. Παρόμοιος ρυθμός αύξησης των τιμών παρατηρήθηκε
τελευταία φορά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020. Μείωση παρατηρείτε και στο ετήσιο
πληθωρισμό, που διαμορφώθηκε σε 17,1%.
Οι τιμές μειώθηκαν στα προϊόντα του ενός τέταρτου του καταναλωτικού καλαθιού. Στην
κατηγορία των μη τροφίμων, σχεδόν σε κάθε δεύτερο προϊόν μειώθηκε τιμή. Η διόρθωση των
τιμών μετά το άλμα του Μαρτίου είναι αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης αλλά και της
ενίσχυσης του ρουβλίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2022-05/

Πορεία ρωσικής οικονομίας το Α΄ τετράμηνο 2022
Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών τον Απρίλιο κατεγράφη μείωση του ΑΕΠ κατά
3% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης κατά 1,3% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο. Η μείωση οφείλεται
στους περιορισμούς στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και στην πτώση της
εσωτερικής ζήτησης.
Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται σημαντική μείωση της δραστηριότητας του χονδρεμπορίου (11,9% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο έναντι μείωσης 0,3% τον Μάρτιο) και των εμπορευματικών
μεταφορών (-5,9% έναντι αύξησης 3,6% τον Μάρτιο).
Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,6% σε ετήσια βάση μετά από αύξηση 3% τον
Μάρτιο, η δε εξορυκτική βιομηχανία κατά 1,6% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 7,8% σε ετήσια
βάση τον Μάρτιο. Η μεταποίηση παρουσίασε κατά μέσο όρο πτώση κατά 2,1% σε ετήσια βάση
έναντι πτώσης 0,3% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο. Όμως, σε αντίθεση με την
αυτοκινητοβιομηχανία και την διύλιση πετρελαίου, η φαρμακοβιομηχανία, η μεταλλουργία και η
παραγωγή δομικών υλικών παρουσίασαν ανοδική πορεία.
Στην μείωση του ΑΕΠ συνέβαλε και η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης. Το λιανεμπόριο
κατά κύριο λόγο, αλλά και η εστίαση και οι υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση τον
Απρίλιο έναντι αύξησης 3,3% τον Μάρτιο.
Από την άλλη πλευρά, βελτίωση παρουσίασε η ετήσια δυναμική των κατασκευών και του
αγροτικού τομέα παρουσιάζοντας αύξηση τον Απρίλιο κατά 7,9% και 3,2% αντίστοιχα, έναντι
5,9% και 3% τον Μάρτιο.
Παρά την παρατηρούμενη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, η κατάσταση στην αγορά
εργασίας παρέμεινε σταθερή. Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο παρέμεινε από τα χαμηλότερα,
4% έναντι 4,1% τον Μάρτιο και ο αριθμός των ανέργων στα 3 εκ. άτομα.
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στο τέλος του πρώτου τετραμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 12,8%
σε ετήσια βάση, από τα υψηλότερα από το 2012 και σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες η
χρηματοδότησή τους προήλθε ως επί το πλείστον από ίδια κεφάλαια.
Τον Απρίλιο συνεχίστηκε η πτωτική πορεία του δανεισμού κατά 13,5% σε ετήσια βάση έναντι
μείωσης κατά 16,9% τον Μάρτιο. Κυρίως η μείωση καταγράφεται στα καταναλωτικά δάνεια.
Στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τα στεγαστικά, δεν είναι σημαντική χάρη στα προγράμματα
χαμηλότοκων δανείων.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 είναι υψηλότερες κατά
14,6% από την αντίστοιχη περίοδο 2021, τα δε έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 28,3%.
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Ειδικότερα τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου παρουσίασαν αύξηση
κατά 90,6% έναντι της περιόδου 2021. Συνεπώς, το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 το
πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε σε 2.822 δις ρούβλια έναντι 733 δις την αντίστοιχη
περίοδο 2021.
Η αύξηση κατά 1,7% της ρωσικής οικονομίας που καταγράφεται το πρώτο τετράμηνο 2022
φαίνεται να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική απόδοση των πρώτων μηνών (κατά
5,6% τον Ιανουάριο και κατά 4,1% τον Φεβρουάριο).
Προεδρικά και Κρατικά Διατάγματα
 Άρση απαίτησης πώλησης του 50% των εισπράξεων σε συνάλλαγμα
O Ρώσος Πρόεδρος στις 9 Ιουνίου 2022 υπέγραψε το υπ΄αριθμ. 360 Διάταγμα, με το οποίο
εισάγει τροποποιήσεις στα υπ΄αριθμ. 79/28.2.2022 & 126/18.3.22 Διατάγματα όσον αφορά τις
ρυθμίσεις που επέβαλαν στους ρ/εξαγωγείς την υποχρέωση να πωλούν το 80% των εισπράξεων
σε συνάλλαγμα εντός τριών εργάσιμων ημερών και εν συνεχεία από τον Απρίλιο, η προθεσμία
αυξήθηκε σε 60 εργάσιμες ημέρες και στη συνέχεια σε 120. Εν συνεχεία στα τέλη Μαΐου, λόγω
της σταθεροποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου και την επίτευξη επαρκούς
επιπέδου ρευστότητας σε ξένο νόμισμα στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος το μερίδιο της
υποχρεωτικής πώλησης κερδών σε συνάλλαγμα μειώθηκε από 80 σε 50%.
Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω νεώτερο Διάταγμα, που τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουνίου 2022,
δίδεται η εξουσιοδότηση προς την Κυβερνητική Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις να καθορίζει
το ποσοστό του υποχρεωτικού μέρους της πώλησης των εισπράξεων σε ξένο συνάλλαγμα και
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ρωσίας να καθορίζει τις προθεσμίες εντός των
οποίων θα πραγματοποιούνται οι μετατροπές του συναλλάγματος σε Ρούβλια. Η εν λόγω
Επιτροπή με ανακοίνωσή της αποφάσισε την κατάργηση της απαίτησης της υποχρεωτικής
πώλησης του 50% των εσόδων από τις εξαγωγές. Η απόφαση της επιτροπής τίθεται σε ισχύ από
στις 10 Ιουνίου 2022.
 Περιορισμοί στις εξαγωγές αδρανών αερίων: Αργού, Ηλίου και Νέον.
Με το υπ΄αριθμ. 987 από 30/05/2022 Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από
τις 31 Μαΐου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θεσπίζεται προσωρινός περιορισμός στην
εξαγωγή αδρανών αερίων (κωδικός 2804299000) εκτός της επικράτειας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. Οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για προμήθειες στην Λαϊκή Δημοκρατία του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, την Αμπχαζία, τη Νότια Οσσετία.
Οι εξαγωγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας βάσει προτάσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα οι περιορισμοί αυτοί θα ήταν μια έμμεση πίεση στις κυρώσεις
της ΕΕ με βάση τις οποίες απαγορεύεται η εξαγωγή ημιαγωγών, μηχανημάτων και εξοπλισμού
μεταφοράς (εκτιμώμενης αξίας 10 δισ. ευρώ) στη Ρωσία καθώς και συμμετοχή ρωσικών
εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ε.Ε. Συνεπώς θεωρείται ότι, η εν λόγω απόφαση
μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια «εποικοδομητική και ρεαλιστική προσέγγιση»
ξένων κατασκευαστών για την προμήθεια των απαραίτητων μικροηλεκτρονικών προϊόντων στη
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Ρωσία καθότι εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον μια 15ετία για την υποκατάσταση των
εισαγωγών αυτών
Σημειώνεται, ότι τα αδρανή αέρια (αργό, ήλιο, νέον) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ημιαγωγών στην κατασκευή μικροκυκλωμάτων.
Η Ρωσία προμηθεύει έως και το 30% του Νέον της παγκόσμιας ζήτησης ενώ περίπου το 45%54% προερχόταν από δύο ουκρανικές εταιρείες, την Ingas και την Cryoin. Το ουκρανικό νέον
είναι δε υποπροϊόν της ρωσικής βιομηχανίας χάλυβα. Πριν από την έναρξη των στρατιωτικών
επιχειρήσεων η Ingas που βρίσκεται στη Μαριούπολη παρήγαγε 15.000 έως 20.000 κ.μ
/μηνιαίως για πελάτες στην Ταϊβάν, την Κορέα, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη
Γερμανία, με περίπου το 75% να πηγαίνει στη βιομηχανία τσιπ και η Cryoin που βρίσκεται στην
Οδησσό, παρήγαγε περίπου 10.000 έως 15.000 κ.μ /μηνιαίως επίσης διέκοψε την παραγωγή
μετά την 24 Φεβρουαρίου τ.ε.
 Ποσοστώσεις στην εξαγωγή σκραπ και απορριμμάτων σιδήρου
Το υπ΄αριθμ. 972 από 28/05/2022 Κυβερνητικό Διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 1η
Ιούνιο έως τις 31 Ιουλίου 2022 θεσπίζει την δασμολογική ποσόστωση σε συνολικό όγκο 540 χιλ.
τόνων για την εξαγωγή σκραπ και απορριμμάτων σιδήρου (κωδικοί 7204100000, 7204300000,
7204411000, 7204419100, 7204419900, 7204491000, 7204493000, 7204499000 και
7204500000) σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU).
Κατανομή ποσοστώσεων και η έκδοση αδειών εξαγωγής έχει ανατεθεί στο Υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 Άδειες για εξαγωγή λευκής ζάχαρης
Με την υπ΄αριθμ. 288 από 11/05/2022 Απόφαση το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας ενέκρινε τη διαδικασία έκδοσης αδειών για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (κωδικός
170199100) από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τα κράτη μέλη της Ευρασιατικής
Οικονομικής Ένωσης (EAEU).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν εγγράφως στο Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας αίτηση για την
έκδοση άδειας. Αντίγραφο της άδειας αποστέλλεται στην Υπηρεσία Κτηνιατρικού και
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Rosselkhoznadzor), στην Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία
και στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας.
Η Απόφαση ισχύει μέχρι και 31/08/2022.
 Παράταση ποσοστώσεων στα λιπάσματα
Το υπ΄αριθμ. 990 από 30/05/2022 Κυβερνητικό Διάταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας
παρατείνονται οι ποσοστώσεις για την εξαγωγή ορυκτών λιπασμάτων μέχρι το τέλος του έτους.
Όπως και πριν, οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για προμήθειες στην Λαϊκή Δημοκρατία του
Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, την Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία.
Για εξαγωγές εκτός της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κράτη που δεν είναι μέλη της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, στα αζωτούχα λιπάσματα (κωδικοί 3102101000,
3102109000, 3102301000, 310230900 0 και 3102800000) στον όγκο των 8.314.991 τόνων και
των λιπασμάτων που περιέχουν 2 ή 3 θρεπτικά συστατικά, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο (κωδικοί
3105201000, 310520, 3105400000, 3105500000000), σε ποσότητα 5.945.830 τόνων.
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Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου θα εγκρίνει τη διαδικασία υπολογισμού του όγκου της
ποσόστωσης και τη διαδικασία έκδοσης αδειών έως τις 10 Ιουνίου, και θα την κατανείμει μεταξύ
των εταιρειών έως τις 20 Ιουνίου.
 Μείωση δασμών για εξαγωγές πετρελαίου
Από την 1η Ιουνίου, ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία θα μειωθεί κατά 4,8 $
ΗΠΑ σε 44,8 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Ο δασμός στα προϊόντα και τα λάδια ελαφρού πετρελαίου μειώνεται στα 13,4 $ ΗΠΑ από 14,8 $
ΗΠΑ ανά τόνο, στα σκούρα (dark) - σε 44,8 $ από 49,6 $ ΗΠΑ. Ο δασμός για την εξαγωγή
εμπορικής βενζίνης μειώνεται στα 13,4 $ ΗΠΑ από 14,8 $ ΗΠΑ ανά τόνο, και στα νάφτα από
27,2 $ ΗΠΑ ανά τόνο στα 24,6 $ ΗΠΑ.
Από την 1η Ιουνίου επίσης, ο δασμός στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LPG) θα αυξηθεί στα
87,2 $ ΗΠΑ από 29,9 $ ΗΠΑ έναν μήνα νωρίτερα, στα καθαρά κλάσματα υγροποιημένων
αερίων υδρογονανθράκων (LHG) στα 78,4 $ ΗΠΑ από 26,9 $ ΗΠΑ, στο οπτάνθρακα θα μειωθεί
στα 2,9 $ ΗΠΑ από 3,2 $ ΗΠΑ ανά τόνος.
 Καταβολή τοκομεριδίων και αποπληρωμή ομολόγων σε ρούβλια
Το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 394/22.6.2022, «Περί προσωρινής διαδικασίας εκτέλεσης
υποχρεώσεων του κρατικού χρέους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς μόνιμους κατοίκους και
ξένους πιστωτές, εκφρασμένου σε κρατικούς τίτλους, η ονομαστική αξία των οποίων
αναγράφεται σε ξένο νόμισμα» θεσπίζει προσωρινή διαδικασία για τις πληρωμές χρέους των
ευρωομολόγων σε ρούβλια. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στο λογαριασμό τύπου «Ι», που
θα τηρείται σε ρούβλια στο κεντρικό αποθετήριο. Δικαιούχοι αυτού του λογαριασμού θα είναι
κάτοχοι ευρωομολόγων.
Σύμφωνα με το Διάταγμα, οι υποχρεώσεις βάσει ευρωομολόγων της Ρωσικής Ομοσπονδίας
αναγνωρίζονται ως δεόντως εκπληρωμένες εάν εκπληρώνονται σε ρούβλια, σε ποσό που
ισοδυναμεί με την αξία των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και υπολογίζεται με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που διαμορφώνεται στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας την ημέρα που η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησε την πληρωμή στο κεντρικό
αποθετήριο.
Σε αυτό το σχήμα παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μετατροπής των κερδών των δικαιούχων
σε ξένο νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα επανεπένδυσης των
ρουβλίων σε άλλους τίτλους, έως ότου καταστεί εκ νέου δυνατή η μεταφορά τους στο εξωτερικό
σε ξένο νόμισμα.
Εσωτερική αγορά
 Ρωσικοί οίκοι αξιολόγησης
Η Τράπεζα της Ρωσίας θα χρησιμοποιήσει τις αξιολογήσεις όλων των ρωσικών οίκων
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τη ρύθμιση διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας της ACRA (JSC), Expert RA JSC, που ανατίθενται σε εταιρείες και
οργανισμούς σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι αξιολογήσεις της NKR LLC
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χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και
για την απόκτηση δομημένων ομολόγων από μη ειδικευμένους επενδυτές.
Αυτές οι αποφάσεις θα διευρύνουν τις ευκαιρίες των οργανισμών που εποπτεύονται από την
Τράπεζα της Ρωσίας να επενδύσουν κεφάλαια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://cbr.ru/press/event/?id=12936

 Προβλήματα στην παραγωγή συσκευασιών υγρών προϊόντων διατροφής
Προβλήματα λόγω των κυρώσεων προκύπτουν στην λειτουργία του μοναδικού εργοστασίου της
Tetra Pak στην περιοχή της Μόσχας για παραγωγή υλικών συσκευασίας για υγρά προϊόντα
διατροφής το οποίο δημιουργήθηκε το 1994 για να καλύψει ανάγκες στη Ρωσία, Ουκρανία,
Λευκορωσία και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Συγκεκριμένα οι σουηδικές αρχές έχουν απαγορεύσει τις εξαγωγές στη Ρωσία, παρότι η εταιρεία
επιμένει ότι η προμήθεια πρώτων υλών και εξοπλισμού συσκευασίας έχει ανθρωπιστικό
χαρακτήρα, γιατί το γάλα και οι χυμοί είναι, μεταξύ άλλων, και παιδικές τροφές. Η Tetra Pak
ισχυρίζεται επίσης ότι η απαγόρευση εξαγωγών μπορεί να δώσει στη Ρωσία πρόσβαση σε
μοναδικές σουηδικές τεχνολογίες σε περίπτωση εθνικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας.
Η παραγωγή συνεχίζεται προς το παρόν και η τροφοδοσία προς τους πελάτες αλλά έχει
σταματήσει η παραγωγή συσκευασιών των 2 λίτρων και ο χρωματισμός ορισμένων
συσκευασιών χυμών άλλαξε ενώ οι κατασκευαστές γαλακτοκομικών προϊόντων ανέφεραν
έλλειψη συσκευασίας για κάποια προϊόντα.
Μεταξύ των πελατών της είναι η PepsiCo (House in the Village, J7, Lyubimiy), η Coca-Cola
HBC (Dobry, Rich), η Danone (Prostokvashino, Alpro). Επτά από τις δέκα συσκευασίες
γάλακτος και χυμών που πωλούνται στη Ρωσία κατασκευάζονται από την Tetra Pak.
Σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσων αξιωματικών μετά την αποχώρηση ξένων εταιρειών σχεδιάζεται
να αρχίσει παραγωγή εντός του έτους για τη δημιουργία εγχώριων συσκευασιών (τύπου Tetra
Pak, Pure Pak). Γίνεται προσπάθεια για παραγωγή εγχώριων χρωμάτων για εφαρμογή σε
εισαγόμενη τεχνολογία ενώ στις παράλληλες εισαγωγές περιλαμβάνονταν και μελάνια
εκτύπωσης, όπως οι Gangut, ABV Flexo και Print Color. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι
Ρώσοι παραγωγοί ποτών λόγω έλλειψης χρώματος ενδέχεται να αρχίσουν να παράγουν προϊόντα
σε λευκά κουτιά.
Σημειωτέον ότι τον περασμένο Μάρτιο, η νορβηγική εταιρεία παραγωγής ασηπτικής
συσκευασίας Elopak (μάρκα Pure Pak) ανακοίνωσε την άμεση αναστολή των δραστηριοτήτων
στη Ρωσία, όπως και η American Ball Corporation (μεγάλος παραγωγός συσκευασιών
αλουμινίου, με τρία εργοστάσια στη Ρωσία).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220615/upakovka-1795351453.html

 Μείωση παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής από την αρχή του έτους
Το Α΄ τετράμηνο του 2022 καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής προϊόντων διατροφής πλην
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, που μειώθηκε κατά 3,4%.
Ένας από τους λόγους αυτής της μείωσης της παραγωγής αυτών των προϊόντων οφείλεται στην
μείωση των ρωσικών εξαγωγών προς άλλες χώρες. Ορισμένες πολυεθνικές που διαθέτουν
εργοστάσια στη Ρωσία δεν εξήγαγαν τα προϊόντα τους προς χώρες της Μέσης Ανατολής και της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ελβετική Nestle (διαθέτει έξι εργοστάσια στη Ρωσία, όπου
παράγονται προϊόντα όπως είδη ζαχαροπλαστικής και καφέ) αποφάσισε να αναστείλει όλες τις
επενδύσεις στη Ρωσία, ενώ ανακοίνωσε σχέδια για συνέχιση των προμηθειών τροφίμων.
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Η αμερικανική Mars (δέκα εργοστάσια, μάρκες Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M's)
ανέστειλε τις επενδύσεις, καθώς και τις εισαγωγές/εξαγωγές στη Ρωσία, ανακοίνωσε τη μείωση
παραγωγής, και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παράγει κάποια προϊόντα, μεταξύ άλλων αυτά που
προορίζονται για κατοικίδια.
Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία ζαχαροπλαστικής είναι ένας από τους πιο ενεργά
αναπτυσσόμενους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων. Ωστόσο, οι παρούσες συνθήκες επηρέασαν
και τους όγκους παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
αυτού του τομέα, τις ιδιαιτερότητες στην οργάνωσή του και τις δυσκολίες με την προμήθεια
εισαγόμενων πρώτων υλών και συσκευασιών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62981e439a794773b5c9a982,
https://www.kommersant.ru/doc/5381839?tg

 Ισχυρή αύξηση στις διαδικτυακές πωλήσεις
Οι διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών στη Ρωσία το Α΄ τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του 2021 αυξήθηκαν κατά 65%, ξεπερνώντας τα 1,2 τρις ρούβλια, ενώ η θετική
δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με μία μελέτη πρακτορείου
INFOLine.
Η πιο δυναμική αύξηση επιδεικνύεται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Wildberries, Ozon,
Yandex.Market, AliExpress και SberMegaMarket.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων υλικών αγαθών στη Ρωσία
θα είναι τουλάχιστον 30% το 2023 και τουλάχιστον 25% το 2024. Επιπλέον, οι αναλυτές
πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος του 2024, οι διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών θα ξεπεράσουν
τα 10 τρις ρούβλια. Το 2021 οι πωλήσεις στα ρωσικά ηλεκτρονικά καταστήματα αυξήθηκαν
κατά 45%, υπερβαίνοντας τα 3,65 τρις ρούβλια.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/consumer_markets/20220616/837184931.html

 Μείωση κίνησης εμπορικών κέντρων κατά 30%
Ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές εμπορικών κέντρων, το Crocus Group (Crocus City
Mall/Vegas), έχουν απολέσει το 30% των ενοικιαστών, το μερίδιο των οποίων μπορεί να φτάσει
το 40% των χώρων ενοικίασης. Ενώ εξακολουθούν να πληρώνουν ενοίκιο οι H&M, μάρκες
Inditex, Adidas δεν πουλούν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα ο τζίρος του Ομίλου να έχει
μειωθεί κατά 30% σε σύγκριση με το 2021.
Εκτιμάται ότι εάν οι μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία
και να κλείσουν οριστικά τα καταστήματά τους, δεν θα είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με
άλλους και το 50% των επιφανειών θα παραμείνουν κενές, Μέχρι σήμερα διέθεταν πάνω από
150 χιλ. τ. μ. από εμπορικά κέντρα του Crocus Group.
Τον Μάρτιο του 2022, πολλοί ξένοι πωλητές ρούχων και υποδημάτων διέκοψαν προσωρινά τις
δραστηριότητές τους στη Ρωσία, ιδίως ο Όμιλος H&M (που αναπτύσσει τις μάρκες H&M, COS,
& Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti,
Oysho ), LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Tiffany & Co, κ.λπ.).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/13/06/2022/62a6b6209a79474c572b5c8f

 Ο όγκος των παράλληλων εισαγωγών εκτιμάται σε 2 δις $ ΗΠΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τελωνεία, σε διάστημα λίγο παραπάνω από ένα μήνα, υπό το
μηχανισμό των παράλληλων εισαγωγών πέρασαν στη χώρα 130 είδη προϊόντων αξίας περίπου 2
δις $ ΗΠΑ. Κατά κύριο λόγο τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, καταναλωτικά προϊόντα,
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συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων εισαγόμενων προϊόντων όπως εξαρτήματα, ανταλλακτικά,
τα υλικά που οι ξένοι συνάδελφοί μας αρνήθηκαν να προμηθεύσουν απευθείας.
Ο μηχανισμός παράλληλης εισαγωγής επιτρέπει να εισαχθούν αγαθά χωρίς τη συγκατάθεση του
κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη Ρωσική Ομοσπονδία, άρχισε να λειτουργεί φέτος
με Κυβερνητικό Διάταγμα, που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου. Στον κατάλογο, που καταρτίστηκε από
το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, περιλαμβάνονται αγαθά που δεν παράγονται στη
Ρωσική Ομοσπονδία και/ή για εισαγωγή των οποίων δεν δίνει την συγκατάθεση ο ξένος
κατασκευαστής/παραγωγός).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/forumspb/846730

 Αύξηση τιμών αυτοκινήτων στη Ρωσία κατά 25-30%
Οι τιμές των αυτοκινήτων στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 25-30% από την αρχή του έτους,
σύμφωνα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου Ν. Μάντουροβ. Η αύξηση οφείλεται στις
έντονες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου τον Φεβ.-Μάρ., της
έλλειψης αντιπροσώπων και του κύματος κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τους πρώτους 2,5 μήνες
του τρέχοντος έτους, το πιο δημοφιλές μοντέλο στη ρωσική αγορά, η Lada Vesta, αυξήθηκε σε
τιμή κατά 30%, ενώ η χαμηλότερη τιμή του είναι τώρα 1.121.900 ρούβλια. Η μεγαλύτερη
αύξηση παρατηρείται στο Lada Largus (1.235.900 ρούβλια), το κόστος του αυξήθηκε κατά
48,9%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Renault Duster (+41,1%, 1.618.000 ρούβλια).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62ac73689a7947b8d1e0e28f

 Νέα αύξηση επιτρεπόμενου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων κατοίκων φιλικών χωρών
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) επιτρέπει από τις 08/06/2022 σε
Ρώσους και πολίτες από φιλικές χώρες, να μεταφέρουν στο εξωτερικό έως και 150.000 $ ΗΠΑ ή
το αντίστοιχο σε άλλο ξένο νόμισμα, μηνιαίως από τους λογαριασμούς τους. Έως τώρα το όριο
αυτό ήταν 50.000 $ ΗΠΑ μηνιαίως. Μέσω εταιρειών που πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων
χωρίς άνοιγμα λογαριασμού, οι κάτοικοι και μη κάτοικοι φιλικών χωρών μπορούν να
μεταφέρουν μηνιαίως έως 10.000 $ ΗΠΑ ή το ισόποσο σε άλλο ξένο νόμισμα (έως τώρα το
ανώτατο όριο είχε ορισθεί σε 5.000 $ ΗΠΑ). Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν τη
δυνατότητα μεταφοράς στο εξωτερικό κεφαλαίων που λαμβάνουν ως μισθό.
Τα εμβαζόμενα ποσά υπολογίζονται βάσει της επίσημης ισοτιμίας ξένων νομισμάτων προς το
ρούβλι, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ρωσίας την ημερομηνία της συναλλαγής.
Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση εμβασμάτων στο εξωτερικό νομικών
προσώπων από χώρες που υποστηρίζουν κυρώσεις. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12929

Εξωτερική Αγορά
 Μείωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με τις μη φιλικές χώρες
Οι χρηματοοικονομικές ροές της Ρωσίας με μη φιλικές χώρες έχουν μειωθεί κατά περίπου 80%,
σύμφωνα με την Rosfinmonitoring, ενώ αυξήθηκαν κατά περίπου τρεις φορές με τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ασίας, τον αραβικό κόσμο και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας.
Οι χρηματοοικονομικές ροές εντός της χώρας επηρεάζονται από την αποχώρηση ορισμένων
πελατών από τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, τη μεταφορά πελατών σε άλλες τράπεζες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ξένη συμμετοχή.
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Σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα απαγορεύεται η πραγματοποίηση συναλλαγών και η
εκπλήρωση υποχρεώσεων προς αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί σε
αντίποινα περιοριστικά μέτρα, καθώς και η εξαγωγή πρώτων υλών και προϊόντων από τη Ρωσία
υπέρ αυτών των προσώπων εφόσον αυτά σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με μη φιλικές χώρες.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15043967

 Οι εξαγωγές ξυλείας ανακατευθύνθηκαν στην Κίνα
Μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων, οι εξαγωγές ξυλείας προς τις χώρες της ΕΕ
μειώθηκαν κατά 46%, ενώ οι εξαγωγές στις περισσότερες χώρες δεν πραγματοποιούνται. Όμως,
οι εξαγωγές ξυλείας προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 18,5% και ανήλθαν σε 101 χιλ. κ.μ.
Το 2022, η Τελωνειακή Διοίκηση των Ουραλίων κατέγραψε την γενική πτώση στις εξαγωγές
ξυλείας. Για 5 μήνες του τρέχοντος έτους δηλώθηκαν 613,4 χιλ. κ.μ. ξυλείας, κατά 7% λιγότερα
από πέρυσι (659 χιλ. κ.μ.). Όμως σε αξία η αύξηση ήταν τις τάξεως 13% (117,8 εκατ. $ΗΠΑ
έναντι 109,9 εκατ. $ ΗΠΑ το 2021).
Επίσης έχει αλλάξει σημαντικά η δομή των εξαγωγών ξυλείας. Ειδικότερα, οι εξαγωγές κόντρα
πλακέ μειώθηκαν κατά 60%, προϊόντων ξυλουργικής κατά 38%, μοριοσανίδων κατά 20%. Οι
εξαγωγές προϊόντων ξύλου (π.χ. κρεμάστρες για τα ρούχα) αυξήθηκαν κατά 30% και
εμφανίστηκε ένας νέος τύπος προϊόντος εξαγωγής καπλαμάς (4,8 χιλ. τόνοι).
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2022/06/23/0011

 Λιγότερο από το 3% των ιαπωνικών εταιρειών ανακοίνωσε απόσυρσή του από τη Ρωσία
Μόνο 4 από τις 168 (2,4%) μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη ρωσική αγορά λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης
στην Ουκρανία, σύμφωνα με το γιαπωνέζικο πρακτορείο Kyodo.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Ιαπωνίας, το μερίδιο των εταιρειών που αποφάσισαν να
εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της G7. Μεγάλο
ποσοστό εταιρειών που έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία είναι από τη Βρετανία
48%. Ιταλικές, όπως και οι Γιαπωνέζικες, δεν βιάζονται να εγκαταλείψουν τη ρωσική αγορά, το
ποσοστό τέτοιων εταιρειών είναι μόνο 5%.
Σύμφωνα με το Kyodo, οι ιαπωνικές εταιρείες τηρούν προσεκτική στάση καθώς θέλουν να
συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Επιπλέον, πολλές από αυτές δεν είχαν σχέδιο
δράσης σε περίπτωση που έπρεπε να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, σημειώνει η Kyodo.
Τώρα η Toyota και η Nissan εγκατέλειψαν προσωρινά τη Ρωσία, μια από τις μεγαλύτερες
κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο η Bridgestone ανέστειλε τις δραστηριότητές της. Η Fast
Retailing ανακοίνωσε το κλείσιμο των καταστημάτων ρούχων Uniqlo.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5434104

 Λιγότερο από το 5% των γερμανικών εταιρειών αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Ρωσία
Μόνο το 4% των γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία έχουν εκφράσει την
επιθυμία τους να εγκαταλείψουν εντελώς την αγορά μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στην
Ουκρανία, δήλωσε το Ρωσο-Γερμανικό Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου (VTP).
Στα τέλη Απριλίου, το Ρωσογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διεξήγαγε μια έρευνα μεταξύ
των 1.050 εταιρειών-μελών του και ο αριθμό των γερμανικών εταιρειών, που αποτελούν τα δύο
τρίτα του συνολικού αριθμού των μελών του WTP, μόνο το 4% ανακοίνωσε την πρόθεσή τους
να εγκαταλείψουν εντελώς τη ρωσική αγορά. Οι υπόλοιπες σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις
δραστηριότητές τους στην αγορά χωρίς αλλαγές, είτε εγκαταλείποντας εν μέρει τα νέα έργα είτε
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αλλάζοντας τη δομή τους. Ως Γερμανικές νοούνται οι εταιρείες των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι
πολίτες ή εταιρείες της Γερμανίας.
Στο Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου από την αρχή του έτους έχουν ενταχθεί 54 εταιρείες,
20 έχουν ακυρώσει τη συμμετοχή τους μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, αναμένεται μείωση του αριθμού των εταιρειών-μελών το 2023, αλλά
παραμένει η μεγαλύτερη ξένη επιχειρηματική ένωση στη Ρωσία.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/politics/26/06/2022/62b47a7b9a794734a4032b7e

 Ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Κίνας αυξήθηκε κατά 28,9% τον Ιανουάριο-Μάιο
Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Κίνας τον Ιανουάριο-Μάιο αυξήθηκε σε
ετήσια βάση κατά 28,9%, φθάνοντας τα 65,81 δις $ ΗΠΑ.
Οι εξαγωγές από την Κίνα προς τη Ρωσική Ομοσπονδία αυξήθηκαν κατά 7,2% σε διάστημα
πέντε μηνών και ανήλθαν σε περίπου 24,56 δις $ ΗΠΑ, οι εισαγωγές ρωσικών αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 46,5%, στα 41,25 δις $ ΗΠΑ.
Το θετικό ισοζύγιο της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Μάιο έφτασε τα 16,69 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας
αύξηση σχεδόν 3,5 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Μόνο τον Μάιο, ο όγκος
του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 14,59 δις $ ΗΠΑ περίπου 15% περισσότερο από
τον Απρίλιο.
Περίπου το 70% του κόστους των αγαθών που εισάγονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην
Κίνα πέφτει σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Άλλες βασικές εισαγωγές από τη Ρωσία
περιλαμβάνουν χαλκό και μεταλλεύματα χαλκού, ξυλεία, καύσιμα και θαλασσινά. Η Κίνα εξάγει
στη Ρωσία μεγάλη γκάμα προϊόντων, σημαντικό μερίδιο των οποίων είναι smartphone,
βιομηχανικός και εξειδικευμένος εξοπλισμός, παιδικά παιχνίδια, παπούτσια, οχήματα,
κλιματιστικά και υπολογιστές.
Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Κίνας το 2020 λόγω της πανδημίας μειώθηκε
κατά 2,9% (στα 107,76 δις $ ΗΠΑ) και το 2021 αυξήθηκε κατά 35,8%, φτάνοντας το ρεκόρ των
146,88 δις $ ΗΠΑ.
Συγκριτικά: ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο-Μάιο
αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα 313,57 δις $ ΗΠΑ. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ
αυξήθηκαν κατά 15,1% στα 236,86 δις $, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων αυξήθηκαν
κατά 4% στα 76,71 δις $. Το 2020, το εμπόριο Κίνας-ΗΠΑ έφτασε τα 586,72 δις $,
σημειώνοντας αύξηση 8,3% και το 2021 αυξήθηκε κατά 28,7%, στα 755,64 δις $.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/14864547

 Η Rosstat ανακοίνωσε τη μέγιστη μείωση των πραγματικών μισθών από το 2015
Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rosstat) «Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Ρωσία» οι πραγματικοί δεδουλευμένοι μισθοί τον Απρίλιο του 2022
μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσιους όρους, Η μείωση του δείκτη στο πλαίσιο των δυτικών
κυρώσεων και της επιτάχυνσης του πληθωρισμού ήταν ρεκόρ από τον Δεκέμβριο του 2015 (τότε
οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 8,4%). Κατά την πανδημίας, η μέγιστη πτώση ήταν 2%
(τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πιο αυστηρού lockdown).
Η πτώση των πραγματικών μισθών τον Απρίλιο σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του
ετήσιου πληθωρισμού στο 17,83%. Υψηλότερος ρυθμός αύξησης των τιμών καταγράφηκε
τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2002 (18,96%).
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Παράλληλα, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, ο μέσος μηνιαίος μισθός σε ονομαστικούς
όρους τον Απρίλιο ανήλθε σε 62.269 ρούβλια, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σε κλαδικό πλαίσιο, η μεγαλύτερη πτώση των ονομαστικών εσόδων σε ετήσια βάση σημειώθηκε
στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου (μείον 13,7%) και στην παραγωγή
μηχανοκίνητων οχημάτων (μείον 4,6%). Οι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο σε τομείς όπως οι
μεταφορές με αγωγούς (+75%), οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι δραστηριότητες
ταχυμεταφορών (+36,3%), η εξόρυξη του άνθρακα (+20,9%).
https://www.rbc.ru/economics/29/06/2022/62bc8d639a79473839c1eff6?from=from_main_1

Ενέργεια-Περιβάλλον
 Συντελεστές εξαγωγικών δασμών για πετρέλαιο από 1 Ιουλίου 2022
Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των τιμών για την περίοδο από 15/05/2022 έως
14/06/2022, καθορίστηκε η μέση τιμή του αργού πετρελαίου των Ουραλίων στις αγορές αργού
πετρελαίου της Μεσογείου και του Ρότερνταμ, η οποία είναι 638,7 δολάρια ανά τόνο.
Στην Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της 16 Ιουνίου 2022, υπολογίζονται
οι συντελεστές των εξαγωγικών δασμών στο πετρέλαιο και σε ορισμένες κατηγορίες
εμπορευμάτων που παράγονται από πετρέλαιο και εξάγονται εκτός τελωνειακού εδάφους της
ΕΑΕΕ από 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2022. .
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο συντελεστής δασμού, ειδικότερα, θα είναι: για αργό
πετρέλαιο 55,2 $, για μαζούτ, για πίσσα πετρελαίου 55,2 $, για ελαφριά και για μεσαία
αποστάγματα, ντίζελ, λιπαντικά 16,5 $, για βενζίνη ευθείας λειτουργίας 30,3 $, για εμπορική
βενζίνη 16,5 $ ΗΠΑ.
Επί του παρόντος, ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο είναι 44,8 $ ΗΠΑ ανά τόνο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404745203/

 Προορισμοί εξαγωγών αργού πετρελαίου
Τον Μάιο η Ρωσία έγινε ο 2ος μεγαλύτερος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Ινδίας και
εκτόπισε τη Σαουδική Αραβία στην τρίτη θέση. Στην Κίνα έχει ανέλθει στην 1η θέση με
ποσότητες 8,42 εκ. τόνους (1,98 εκατ. βαρέλια την ημέρα) εκτοπίζοντας μετά από ενάμισι έτος
στη 2η θέση τη Σ. Αραβία.
Τον ίδιο μήνα, η Κίνα αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου κατά 55% σε σχέση με
το ίδιο διάστημα του 2021.
Στο πλαίσιο των κυρώσεων, η Ρωσία πρόσφερε πετρέλαιο στους αγοραστές με μεγάλες
εκπτώσεις, τον Μάρτιο η μέση έκπτωση του βαθμού αναφοράς Urals ήταν περίπου 20%, τον
Απρίλιο 33%.
Το πετρέλαιο παραδόθηκε τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω του αγωγού Ανατολικής ΣιβηρίαςΕιρηνικού Ωκεανού.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις αρχές Απριλίου οι κρατικές εταιρείες πετρελαίου της Κίνας
(PetroChina, Sinopec, Sinochem και CNOOC) απέφυγαν να συνάψουν νέα συμβόλαια για την
προμήθεια ρωσικού πετρελαίου ταυτόχρονα όμως τα ιδιωτικά διυλιστήρια αύξησαν τον όγκο
του πετρελαίου που αγόρασαν από τη Ρωσία μέχρι τις αρχές Μαΐου εκμεταλλευόμενοι την
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άρνηση των κρατικών εταιρειών να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες ποσοστώσεις οι οποίες ως εκ
τούτου μεταβιβάστηκαν σε ιδιώτες εισαγωγείς.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/24/928275-indiya-uvelichila-import-rossiiskoi-nefti-v-50-razza-tri-mesyatsa, https://ria.ru/20220613/neft-1795051409.html

 Οι εξαγωγές Gazprom σε χώρες εκτός ΚΑΚ μειώθηκαν κατά 28,9% σε ποσότητα.
Η Gazprom στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους μείωσε τις εξαγωγές φυσικού αερίου σε χώρες
εκτός ΚΑΚ κατά 28,9%. Εξήγαγε 65,6 δις κ.μ., που είναι κατά 26,7 δις κ.μ. λιγότερες από την
ίδια περίοδο του 2021.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/energy/20220615/837176743.html

Άλλα
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ Αγίας Πετρούπολης - SPIEF
Από τις 15 έως 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ Αγίας
Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ υπογράφηκαν 691 συμφωνίες συνολικού ύψους
5,63 τρις ρούβλια, που σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
Συνολικά, το Φόρουμ συγκέντρωσε σχεδόν 14.000 άτομα από 130 χώρες
(συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Ρωσίας). Επιπλέον, 79 κράτη έστειλαν τους επίσημους
αντιπροσώπους τους. Στις εκδηλώσεις του SPIEF 2022 συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από μη
φιλικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της
Γερμανίας και άλλων. Συζητήθηκαν στόχους και κατευθύνσεις της εθνικής ανάπτυξης.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://forumspb.com/en/

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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