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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 ευρώ = 86,6419 ρούβλια (29.01.2022) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 11.01.2022 – 29.01.2022: 

 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru 

 
 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 

Μετά από μια ταχεία ανάκαμψη από την ύφεση του κορωνοϊού, η ρωσική οικονομία 

αντιμετωπίζει ένα εσωτερικό σύνολο προκλήσεων: υποτονική ανάπτυξη, αδύναμες επενδύσεις 

και υποτονικό βιοτικό επίπεδο το 2022. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το αναπτυξιακό δυναμικό 

της Ρωσίας κάτω από 2% ετησίως. 

Το 2021 οι τιμές αυξήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών σε ολόκληρη τη 

ρωσική οικονομία. Ο πληθωρισμός για το 2021 έφτασε στο 8,4% που είναι υπερδιπλάσιο από 

τον επίσημο στόχο της χώρας για 4% και τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των τιμών από την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης του 2015. Μόνο οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10,6% 

το 2021. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά περίπου 10% από 

το 2013. Ως μέτρο στήριξης των συνταξιούχων, οι οποίοι αποτελούν την βασική πηγή λαϊκής 

στήριξης για το Κρεμλίνο, η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τις κρατικές συντάξεις κατά 

8,6% το 2022. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Levada Center, το 44% των Ρώσων ερωτηθέντων δήλωσαν 

ότι περιμένουν την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης τους επόμενους μήνες. Ομοίως, το 

49% δήλωσε ότι αναμένει το ίδιο για τη ρωσική οικονομία. Μόνο το 18% και το 16%, 

αντίστοιχα, δήλωσαν ότι αναμένουν βελτίωση της πολιτικής και οικονομικής ζωής της Ρωσίας 

το 2022.  
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Το ρωσικό ρούβλι και οι τιμές μετοχών των κορυφαίων ρωσικών εταιρειών μειώθηκαν απότομα 

αφού η Μόσχα φάνηκε να αποκλείει περαιτέρω συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Το ρούβλι 

υποχώρησε σχεδόν κατά 3% έναντι του $ ΗΠΑ. Στις 18 Ιανουαρίου, το ρωσικό νόμισμα ήταν 

76,04 έναντι του $ ΗΠΑ και είχε πέσει στο 86,86 έναντι του Ευρώ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/january-20-2022/article/latest-market-insight_24/  

 

Χρηματιστήριο Μόσχας 

 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ρ/Ένωσης Ιδιωτών Χρηματιστών κ. Ilya Korovin, το ρωσικό 

χρηματιστήριο παραμένει υπό πίεση. Στις 24 τρέχοντος, ο δείκτης MOEX του χρηματιστηρίου 

της Μόσχας, αποτιμώμενος σε ρούβλια, κατέγραψε πτώση 5,93% και ο δείκτης RTS (Russia 

Trading System), αποτιμώμενος σε δολάρια, 8,11%. Οι μετοχές σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας έχουν υποχωρήσει, με εκείνες των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση ρ/επιχειρήσεων 

(“blue chips”)
1
, να βαραίνουν στην αρνητική αποτίμηση της 24ης τρέχοντος. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι μειώσεις αποτίμησης μετοχών στους κλάδους χρηματοοικονομικό: Sberbank (-

9,17%), VTB (-6,8%), ενεργειακό: Gazprom (-5,4%), Lukoil (-2,4%), μεταλλουργίας: Severstal 

(-2,9%), Norilsk Nickel (-5,5%), υπεραγορών τροφίμων: Magnit (-4,8%). 

 
Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία 

 

Η Ρωσία αντιμετώπισε ένα νέο κύμα κρουσμάτων από κορωνοϊό το περασμένο μήνα, καθώς η 

παραλλαγή Όμικρον σαρώνει τον πληθυσμό που δεν έχει εμβολιαστεί. Τα κρούσματα Όμικρον 

τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων διακοπών της Πρωτοχρονιάς στη Ρωσία. 

Το κρατικό Ινστιτούτο Gamaleya, το οποίο ανέπτυξε το εμβόλιο Sputnik V της Ρωσίας, 

ισχυρίστηκε τον Νοέμβριο ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κατά της Όμικρον και ότι έχει 

αρχίσει να αναπτύσσει ένα ενισχυτικό εμβόλιο προσαρμοσμένο στο Όμικρον.  

Μόνο το 46% των Ρώσων είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά τον κορωνοϊό, καθώς ο 

σκεπτικισμός για τα εμβόλια είναι υψηλός από τότε που η χώρα ξεκίνησε την εκστρατεία 

μαζικού εμβολιασμού τον Δεκέμβριο του 2020. Τα ποσοστά εμβολιασμού έπεσαν στα 

χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων διακοπών της χώρας στις αρχές 

Ιανουαρίου, με μόνο 70.000 εμβόλια την ημέρα. 

Εν τω μεταξύ, η νομοθετική αρχή συμφώνησε να αποσύρει την εξέταση ενός νομοσχεδίου που 

απαιτεί κάρτα υγείας με κωδικό QR για είσοδο σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων 

των δημόσιων συγκοινωνιών, εσωτερικών πτήσεων και τρένων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

ανέφερε ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίσης να μειώσει την περίοδο απομόνωσης από 14 σε επτά 

ημέρες για όσους έχουν μολυνθεί από τον Covid-19. Ωστόσο, ο δήμαρχος της Μόσχας επέκτεινε 

την απαίτηση για τις επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα να διασφαλίσουν ότι το 30% των 

εργοδοτών τους εργάζονται από το σπίτι. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξακολουθεί να αναμένει πρόσθετη τεκμηρίωση 

για το Sputnik V προτού μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία έγκρισης του εμβολίου. Ο 

επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη Ρωσία δήλωσε ότι οι 

                                                           
1 Ο αριθμός των ρωσικών blue chips εταιρειών ανέρχεται σε μόλις 15. Υπάρχει δεύτερη βαθμίδα 

εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που καλύπτει τις ανάγκες της ρωσικής χρηματιστηριακής 
αγοράς. 

http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/january-20-2022/article/latest-market-insight_24/
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κατασκευαστές του εμβολίου υπέβαλαν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία 

έγκρισής του και ότι οι περαιτέρω επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο. 

Από τις 9 Ιανουαρίου το Ισραήλ δέχεται Ρώσους εμβολιασμένους με το Sputnik V. Επίσης η 

Αυστραλία, που σημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι Ρώσοι μπορούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα, 

αλλά όχι για λόγους τουρισμού. Ωστόσο, αυτή η απόφαση μπορεί να θεωρηθεί ως ενισχυτική 

εικόνα για το ρωσικό εμβόλιο και ότι αυτό ίσως ενθαρρύνει άλλα κράτη να το εγκρίνουν 

σύντομα και να επιταχυνθεί η αναγνώρισή του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 

και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). 

Η Κύπρος επίσης δέχεται Ρώσους εμβολιασμένους  με ρωσικά εμβόλια για τουριστικούς 

σκοπούς και εξαιρούνται από τεστ άφιξης και καραντίνα.  

Συνολικά, στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφηκαν 11.737.007 κρούσματα 

μόλυνσης από κορωνοϊό, 330.728 θάνατοι και 10.218.151 ανάρρωσαν.  

Απότομη αύξηση κρουσμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου, με 21.155 

κρούσματα την ημέρα, στις 12 Ιανουαρίου ήταν 17.946 κρούσματα. Μετά από αυτό, ο αριθμός 

των νέων κρουσμάτων ανά ημέρα συνέχισε να αυξάνεται καθημερινά. 

Όπως προειδοποίησαν οι επιδημιολόγοι, η κατάσταση με τα κρούσματα εξελίσσεται δυναμικά 

και προς την κατεύθυνση της αύξησης, η οποία σχετίζεται με την εξάπλωση του στελέχους 

Όμικρον. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2022, στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο αριθμός των νοσηλειών ημερησίως 

ανήλθε σε 9.883 άτομα και μειώθηκε κατά 32,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. 

Μείωση στον αριθμό των νοσηλειών σημειώθηκε σε 75 περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας , 

αύξηση νοσηλείας σημειώθηκε σε 10 περιφέρειες 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/january-20-2022/article/latest-market-insight_24/  

https://www.interfax.ru/russia/819191  

 

Εσωτερική αγορά 

  

 Οι ρωσικές τράπεζες αύξησαν τα καθαρά κέρδη κατά σχεδόν 50% το 2021 

Οι ρωσικές τράπεζες αύξησαν τα καθαρά τους κέρδη κατά 47% το 2021 - έως και 2,36 τρις 

ρούβλια σε σύγκριση με 1,61 τρις ρούβλια το 2020, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ προηγουμένως προέβλεψε ότι τα καθαρά κέρδη των τραπεζών το 

2021 θα είναι ρεκόρ και θα ανέρχονται σε περίπου 2,5 τρις ρούβλια. 

 

Η απόδοση του κλάδου το 2021 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από 

τόκους και προμήθειες κατά 15% και 20%, καθώς και από τις χαμηλές χρεώσεις αποθεματικών 

μετά από σημαντικά αποθεματικά το 2020, σημειώνει η Τράπεζα της Ρωσίας. Τα λειτουργικά 

έξοδα αυξήθηκαν επίσης μετά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (+14%), αλλά πιο αργά από τα 

λειτουργικά τους έσοδα. 

 

Στο τέλος του 2021, το μερίδιο των κερδοφόρων τραπεζών στο ενεργητικό του κλάδου ήταν 

98% και ο αριθμός τους ξεπέρασε τις τριακόσιες. Πάνω από το 85% των κερδών για το 2021 

εισπράχθηκαν από σημαντικά (από την άποψη του συστήματος) πιστωτικά ιδρύματα 

( systemically important credit institutions – SICIs). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/818965  

 

http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/january-20-2022/article/latest-market-insight_24/
https://www.interfax.ru/russia/819191
https://www.interfax.ru/business/818965
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 Οι εξαγωγές των μη ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία το 2021 έσπασαν ρεκόρ 

Ο όγκος εξαγωγών των μη ενεργειακών προϊόντων της Ρωσίας το 2021 ξεπέρασε τα 191 δις $ 

ΗΠΑ και είναι ένα νέο ιστορικό μάξιμουμ, σύμφωνα με το Russian Export Center. Το 2020, οι 

εξαγωγές τέτοιων αγαθών σημείωσαν άλλο ρεκόρ εκείνης της εποχής 161,3 δις $ ΗΠΑ. 

Η αύξηση σημειώθηκε σε όλα σχεδόν τα προϊόντων, αλλά η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε 

στα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, τα λιπάσματα, τα προϊόντα επεξεργασίας ξύλου, τα 

χημικά, τα πλαστικά και τον εξοπλισμό ηλεκτρικής ενέργειας.  

Για 11 μήνες του 2021, το Russian Export Center καταγράφει εξής ανάπτυξη ανά κλάδο: χημική 

βιομηχανία - 54%, μεταλλουργία - 52%, βιομηχανία ξυλείας - 43%, μηχανολογία - 31%, 

τρόφιμα - 23%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2022/01/20/0006  
 

 Πρόταση για σήμανση κονσερβοποιημένων κρεάτων και λαχανικών  
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ρωσίας πρότεινε την πειραματική διεξαγωγή  

σήμανσης κονσερβοποιημένων κρεάτων, λαχανικών και φρούτων από την 1
η
 Μαΐου 2022 έως 

τις 28 Φεβρουαρίου 2023.  

Προτείνεται η σήμανση παρασκευασμένων ή κονσερβοποιημένων προϊόντων από κρέας (και 

παραπροϊόντων από κρέας), λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 

που παρασκευάζονται ή διατηρούνται με προσθήκη ξιδιού ή οξικού οξέος, ντομάτας 

παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς την προσθήκη ξιδιού ή οξικό οξύ, μανιτάρια και 

τρούφες παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς την προσθήκη ξιδιού ή οξικού οξέος. 

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει μαρμελάδες, ζελέ φρούτων, πουρέ φρούτων ή ξηρών 

καρπών, πάστα φρούτων ή ξηρών καρπών, που παρασκευάζονται με θερμική επεξεργασία, 

μεταξύ άλλων με την προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (εκτός από κομπόστες και άλλα 

ποτά χωρίς μούρα ή φρούτα), όπως καθώς και φρούτα, ξηρούς καρπούς και άλλα βρώσιμα μέρη 

φυτών παρασκευασμένα ή διατηρημένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που περιέχουν ή δεν 

περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά ή αλκοόλ (εκτός από κομπόστες και άλλα ποτά). 

Οι εκθέσεις για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πειράματος προγραμματίζεται να 

υποβληθούν στην κυβέρνηση έως την 1
η
 Οκτωβρίου 2022 και την 1

η
 Φεβρουαρίου 2023. 

Προηγουμένως το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου πρότεινε επίσης να ξεκινήσει ένα 

πείραμα για τη σήμανση των αλιευτικών προϊόντων και των κρασιών. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/818457 
 

 Ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταφορικών εγγράφων 

Τα μεταφορικά έγγραφα (φορτητικά, λίστες αποστολής, κ.α.) μπορούν να εκδίδονται από 

μεταφορικές εταιρείες σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό θα επιταχύνει τη μεταφορά και θα κάνει τη 

διακίνηση των εμπορευμάτων διαφανή. 

Μέχρι στιγμής, η ταχύτητα μεταφοράς φορτίων περιορίζεται από έναν τεράστιο αριθμό 

εγγράφων που συντάσσονται σε έντυπη μορφή. Πέρυσι εκδόθηκαν περισσότερα από 3 δις τέτοια 

έγγραφα. Εάν δεν αλλάξει τίποτα, μέχρι το 2030 ο όγκος των χάρτινων εγγράφων θα φτάσει τα 7 

δις, τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Vitaly Savelyev. 

Η διαδικασία για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μεταφορικών εγγράφων θα καθοριστεί από την 

κυβέρνηση. Πριν την εισαγωγή των ηλεκτρονικών εγγράφων, θα προβλέπεται μια μεταβατική 

περίοδος. Η εισαγωγή αυτού του συστήματος θα καταστήσει δυνατή τη διαφάνεια της 

διακίνησης εμπορευμάτων και των αμοιβαίων διακανονισμών μεταξύ αποστολέων, πρακτόρων 

και μεταφορέων εμπορευμάτων. Αυτό θα μειώσει και το κόστος μεταφοράς. 

https://www.tks.ru/news/nearby/2022/01/20/0006
https://www.interfax.ru/russia/818457
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Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://rg.ru/2022/01/06/perevozchiki-smogut-perejti-na-elektronnye-dokumenty.html  

 

 Ενιαίοι κανόνες κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΟΕ  

Στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ) έχουν θεσπιστεί ενιαίες 

διαδικασίες για την καταχώριση κτηνιατρικών φαρμάκων, ενιαίες απαιτήσεις για την ποιότητα, 

την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους και τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους, 

καθώς και ενιαίοι κανόνες και διαδικασίες για δραστηριότητες ελέγχου και εποπτείας στον 

τομέα της κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Μέχρι τώρα, όλες οι πτυχές της κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμάκων ρυθμίζονταν στο 

πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, γεγονός που οδήγησε στη λήψη περιοριστικών μέτρων και στην 

εμφάνιση εμποδίων στο εμπόριο αυτών των προϊόντων. Η ανάπτυξη και η έγκριση του 

εγγράφου πραγματοποιήθηκε από την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή μαζί με τις αρχές των 

χωρών της EΟΕ που είναι εξουσιοδοτημένες στον τομέα του ελέγχου (εποπτείας) της 

κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων τα τελευταία έξι χρόνια. 

Οι κανόνες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

απόφασης για την έγκρισή τους. 

Με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΟΕ ορίστηκαν μεταβατικές περίοδοι. Πρώτον, η καταχώριση 

κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων συναφών διαδικασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της EΟΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 

Κανόνων της EΟΕ και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 για κυκλοφορία μόνο στην επικράτεια του 

παρόντος κατάσταση. Και τα πιστοποιητικά εγγραφής για τέτοια κτηνιατρικά φαρμακευτικά 

προϊόντα θα ισχύουν στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους για τα επόμενα πέντε χρόνια, 

δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2032. 

Δεύτερον, τα πιστοποιητικά καταχώρισης κτηνιατρικών φαρμάκων που εκδόθηκαν πριν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος των κανόνων της EΟΕ ισχύουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

για τις περιόδους που καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά το 

αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου, 2027. 

Τρίτον, οι φάκελοι καταχώρισης κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν καταχωριστεί πριν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανόνων της EΟΕ πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες 

της EΟΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-ustanovleny-edinye-protsedury-registratsii-veterinarnykh-lekarstv/  
 

 Οι αναλυτές σημειώνουν αυξημένη εξάρτηση της ρωσικής βιομηχανίας από τις εισαγωγές  

Οι αναλυτές της Κεντρικής Τράπεζας ανέφεραν αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που 

χρησιμοποιούν εισαγόμενα εξαρτήματα, έως και 80% το 2020. 

Τα αποτελέσματα μιας μελέτης των απόψεων των ρωσικών επιχειρήσεων έδειξαν ότι η 

εξάρτησή τους από τις εισαγωγές έχει αυξηθεί: το 2020, το 80% των επιχειρήσεων 

χρησιμοποίησε εισαγόμενα εξαρτήματα έναντι 65% το 2019, σύμφωνα με αναλυτικό σημείωμα 

της Τράπεζας της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2020, το μερίδιο των εισαγωγών στο κόστος των 

βιομηχανικών προϊόντων  των 43% εταιρειών δεν ξεπερνά το 10%. Αλλά ακόμη και με μια 

χαμηλή κατανάλωση εισαγόμενων εξαρτημάτων, η εξάρτηση από τις εισαγωγές μπορεί να είναι 

πολύ ισχυρή λαμβάνοντας υπόψη την μη ύπαρξη εναλλακτικής λύσης στην εγχώρια αγορά, 

σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης. 

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές αυξήθηκε από 75% σε 88% για τις εξαγωγικές εταιρείες και από 

48% σε 76% για τις μη εξαγωγικές. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι εισαγωγές είναι απαραίτητες 

https://rg.ru/2022/01/06/perevozchiki-smogut-perejti-na-elektronnye-dokumenty.html
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-ustanovleny-edinye-protsedury-registratsii-veterinarnykh-lekarstv/
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για τις επιχειρήσεις για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην αγορά σε συνθήκες έλλειψης 

εγχώριων αναλόγων ή χαμηλής ποιότητάς τους. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/industry_and_energy/20220126/835896461.html  

 

Με Κυβερνητική Απόφαση
 
από 10.12 επεκτάθηκε η απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής και 

καταχώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της 

νόσησης από κορωνοϊό και  παρατάθηκε η ισχύουσα απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής 

φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό μέχρι την 1
η
 Ιανουαρίου 2023, επίσης με 

σκοπό την αποφυγή ενδεχόμενων ελλείψεων στην αγορά. 

 

Εξωτερική Αγορά 

 

 Η Ρωσία ήταν ο κύριος εισαγωγέας φράουλας από την Τουρκία το 2021 

Το 2021, η Ρωσία εισήγαγε φράουλες αξίας 27,8 εκατ. $ ΗΠΑ από την Τουρκία και έγινε ο 

ηγέτης στις αγορές αυτού του προϊόντος. 

Συνολικά, η Τουρκία εξήγαγε 42,5 χιλ. τόνους φράουλες το 2021, δηλαδή 66% περισσότερο από 

ό,τι πέρυσι (25,6 χιλ. τόνοι). Σε αξίας, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 84%, από 25 εκατ. $ 

ΗΠΑ σε 46,1 εκατ. $ ΗΠΑ. Πέρυσι, οι τουρκικές φράουλες μπήκαν στα ράφια σε 43 χώρες σε 

όλο τον κόσμο. Οι 3 κορυφαίοι αγοραστές είναι επίσης η Ρουμανία (8,91 εκατ. $ ΗΠΑ) και το 

Ιράκ (5,61 εκατ. $ ΗΠΑ). 

Ο κύριος εξαγωγέας φράουλας είναι η περιοχή Sultanhisar. Από τους 42.500 τόνους φράουλας 

που εξήχθησαν πέρυσι, οι 25.000 τόνοι προέρχονταν από αυτήν την περιοχή, και είναι διπλάσιος 

σε σχέση με το 2020. Οι αγρότες του Σουλτανχισάρ συγκομίζουν αυτή τη στιγμή χειμερινές 

φράουλες. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/814595  
 

 Σημαντική αύξηση εξαγωγών ρωσικών ψαριών και θαλασσινών 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS), οι 

εξαγωγές ρωσικών ψαριών και θαλασσινών κατά το περασμένο έτος αυξήθηκαν σε αξία κατά 

ένα τρίτο, δηλαδή κατά 33,7% (σε σχεδόν 7,1 δις $ ΗΠΑ). 

Σε ποσότητες, οι εξαγωγές μειώθηκαν όπως αναμενόταν λόγω σημαντικής μείωσης των 

προμηθειών προς την Κίνα, η οποία μέχρι πέρυσι αντιπροσώπευε περίπου το 60% του συνόλου 

των ρωσικών εξαγωγών ψαριών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2021, η ποσοτική 

μείωση ήταν μόλις 9% (2,04 εκατ. τόνους). 

Στα τέλη του 2021, η Κίνα παραχώρησε την πρώτη θέση στην κατάταξη των ρωσικών εξαγωγών 

στη Νότια Κορέα, η οποία αύξησε τις ποσότητες των εισαγωγών των ρωσικών ψαριών σχεδόν 

κατά μιάμιση φορά (κατά 49,9% σε 838,3 χιλ. τόνους), σε αξία κατά 35,1% (σε σχεδόν 2,18 δις 

$ ΗΠΑ). Η Κίνα μείωσε τις αγορές ρωσικών ψαριών σχεδόν κατά τρεις φορές σε ποσότητες (σε 

368,7 χιλ. τόνους) και κατά 30,7% σε αξία (σε 1,1 δις $ ΗΠΑ). Η Κίνα είναι δεύτερη όσον 

αφορά τις εισαγωγές ρωσικών ψαριών και θαλασσινών σε ποσότητες, αλλά η Ολλανδία 

προηγείται σε αξία: το 2021, η χώρα αύξησε τις εισαγωγές των ψαριών κατά 71% (έως 1,47 δις 

$ ΗΠΑ), αν και σε ποσότητες η αύξηση ήταν μόνο κατά 16,7% (149,2 χιλ. τόνους). 

Αύξησαν επίσης σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικών ψαριών και θαλασσινών σε αξία οι εξής 

χώρες: η Ιαπωνία (κατά 2,6 φορές σε 658,3 εκατ. $ ΗΠΑ), η Γαλλία (κατά 2,6 φορές σε 42,2 

εκατ. $ ΗΠΑ), η Ισπανία (κατά 3,2 φορές στα 27 εκατ. $ ΗΠΑ). 

https://1prime.ru/industry_and_energy/20220126/835896461.html
https://www.interfax.ru/business/814595
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Υπήρξε επίσης γενική αύξηση των εξαγωγών προς τη Γερμανία και την Πολωνία.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/86643/  
 

 Οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων υπερέβησαν κατά 10 φορές τις εξαγωγές 

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Ρωσία αυξάνονται πολύ γρήγορα τα τελευταία 

χρόνια, αλλά οι ποσότητες τους εξακολουθούν να είναι 10 φορές μικρότεροι από τις ποσότητες 

των εισαγωγών. 

Από το 2016, η παραγωγή γάλακτος αυξάνεται. Μέχρι το 2020, η αύξηση έφτασε 8 %. Το 2020 

ανήλθε σε 32,2 εκατ. τόνους και για το 2021, η αύξηση της παραγωγής ήταν 0,2 % σύμφωνα με 

την Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat). 

Το 2017-2018 οι εισαγωγές σε νωπό γάλα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 1 εκατ. τόνους. Το 

2020, αυξήθηκε σχεδόν κατά 5 % και το 2021 μειώθηκε κατά 1 %, και υπολογίζονται σε 

περίπου 7 εκατ. τόνους. 

Οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια αυξάνονται πολύ γρήγορα, αλλά οι ποσότητές τους 

εξακολουθούν να είναι πολύ μικροί, περίπου 10 φορές λιγότερες από τις εισαγωγές σε τόνους, 

σε δολάρια η απόκλιση είναι ελαφρώς μικρότερη, αλλά παραμένει πολύ μεγάλη.  

Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του γεγονότος ότι ο αριθμός των αγελάδων στη Ρωσία μειώνεται.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.pnp.ru/economics/rosstat-import-molochnoy-produkcii-v-10-raz-prevysil-eksport.html  

 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Αύξηση εξαγωγικού δασμού πετρελαίου από την 1
η
 Φεβρουαρίου 2022 

Από την 1η Φεβρουαρίου ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά ένα 

δολάριο και ανήλθε στα 47,7 $ ανά τόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 

της Ρωσίας 

Η μέση τιμή του πετρελαίου Urals για την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2021 έως 14 Ιανουαρίου 

2022 ήταν 77,16 $ ανά βαρέλι. Ένα μήνα νωρίτερα, η τιμή ήταν ίση με 75,75 $ ανά βαρέλι. 

Ο δασμός στα ελαφρά προϊόντα πετρελαίου και τα λάδια αυξάνεται από 14 σε 14,3 $ ανά τόνο, 

στα σκοτεινά (dark) από 46,7 σε 47,7 $ ΗΠΑ. Ο δασμός για την εξαγωγή εμπορικής βενζίνης 

αυξάνεται από 14 σε 14,3 $ ανά τόνο και της νάφθα από 25,5 σε 26,2 $ ΗΠΑ. 

Ο δασμός στο υγροποιημένο αέριο από την 1
η
  Φεβρουαρίου θα είναι 35,9 $ έναντι 120,8 $ έναν 

μήνα νωρίτερα, και στα κλάσματα καθαρού υγραερίου 32,3 $ έναντι 108,7 $. 

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι το Γ΄ τρίμηνο του 2021, η αξία των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη 

Ρωσία για πρώτη φορά σε περισσότερο από μια δεκαετία υπερέβη την αξία των εξαγωγών 

πετρελαίου και έφτασε τα 20,8 δις $ ΗΠΑ έναντι 18,5 δις $ ΗΠΑ. Το φυσικό αέριο έχει γίνει πιο 

σημαντικό από το πετρέλαιο στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου αύξησης των τιμών του στην 

Ευρώπη, που ξεκίνησε το φθινόπωρο του περασμένου έτους. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://lenta.ru/news/2022/02/01/poshlina 
 

Nord Stream 2 

Ιδρύθηκε  εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου με την ονομασία Gas for Europe GmbH  

(https://www.g4e.de) με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ. Ε, που θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται το 

https://www.alta.ru/external_news/86643/
https://www.pnp.ru/economics/rosstat-import-molochnoy-produkcii-v-10-raz-prevysil-eksport.html
https://lenta.ru/news/2022/02/01/poshlina
https://www.g4e.de/
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γερμανικό τμήμα του αγωγού Nord Stream 2, μήκους περίπου 54 χιλιομέτρων στα γερμανικά 

χωρικά ύδατα και τον σταθμό  άφιξης στο Lubmin στο Mecklenburg-Western Pomerania. Η Gas 

for Europe είναι  θυγατρική της Nord Stream 2 AG  με έδρα τη Zug στην  Ελβετία.  

 

 Η Ρωσία αύξησε τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο κατά σχεδόν 18%  

Η Ρωσία εξήγαγε 2,9 kWh ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιανουάριο του 2022, δηλαδή 17,9% 

περισσότερο από τον ίδιο δείκτη πέρυσι, προκύπτει από τα στοιχεία του Κεντρικού Γραφείου 

Κατανομής (CDU) του συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας. 

Οι χώρες της ΚΑΚ εισήχθησαν 200 εκατ. kW/h, ενώ οι άλλες 2,7 δις kW/h. 

Σύμφωνα με το CDU, τον πρώτο μήνα του νέου έτους, η Ρωσία εισήγαγε 0,4 δισ. kWh. Η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 111 δις kWh, δηλαδή 3,7% 

περισσότερο από τον Ιανουάριο πέρυσι. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/86828/  

 
 Ρεκόρ παραδόσεων φυσικού αερίου στην Τουρκία μέσω του Blue Stream το 2021 

Πέρυσι, η Blue Stream προμήθευσε 15,98 δις κυβ. μ. φυσικού αερίου σημειώνοντας το μέγιστο 

ετήσιο δείκτη από την έναρξη της λειτουργίας του αγωγού το 2003, σύμφωνα με ανακοίνωση 

της Gazprom Export. 

 

Σημειώνετε ότι η αύξηση των προμηθειών συνέπεσε με ένα ιστορικό ρεκόρ κατανάλωσης 

φυσικού αερίου στην Τουρκία. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το 2021 ανερχόταν σε 

περίπου 61 δις κυβ. μ. 

Ο Blue Stream ήταν ο πρώτος υπεράκτιος αγωγός φυσικού αερίου της Gazprom, που συνέδεε 

άμεσα τη Ρωσία με μια μεγάλη εξαγωγική αγορά.  

Η Ρωσία προμηθεύει φυσικό αέριο στην Τουρκία μέσω δύο αγωγών που διασχίζουν τη Μαύρη 

Θάλασσα. Το Blue Stream τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2003 και η σχεδιασμένη 

χωρητικότητά του είναι 16 δις κυβ. μ. αερίου ετησίως, και συνολικό μήκος - 1213 χιλιόμετρα.  

 

Ο αγωγός φυσικού αερίου Turkish Stream αποτελείται από δύο σειρές, η μία από τις οποίες έχει 

σχεδιαστεί για την παροχή φυσικού αερίου σε Τούρκους καταναλωτές, η δεύτερη - για την 

παροχή φυσικού αερίου στις χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνολική 

χωρητικότητα του Turkish Stream είναι 31,5 δις κυβ. μ., η λειτουργία του ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο του 2020. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/13551903  

 

Σύμφωνα δε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Gasprom, συμφωνία υπεγράφη μεταξύ  

ρ/Gasprom Export και τ/ κρατικής εταιρείας ενέργειας Botas  για την προμήθεια της δεύτερης με 

5,75 δις κ. μέτρα φυσικού αερίου ετησίως για περίοδο 4  ετών. Η ισχύς της εν λόγω σύμβασης  

αρχίζει από 1.1.2022. 

 

 

 

 

https://www.alta.ru/external_news/86828/
https://tass.ru/ekonomika/13551903
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 Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2022 

 
PRODEXPO – η μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών στη Ρωσία και την 

Ανατολική Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τρόφιμα από όλο τον κόσμο: από βασικά τρόφιμα και 

ποτά μέχρι γκουρμέ προϊόντα, καθώς και βιολογική, αθλητική και υγιεινή διατροφή. 

Ημερομηνία: 7 – 11 Φεβρουαρίου 2022 

Τόπος: Expocentre, Moscow 

Web: www.prod-expo.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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