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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 ευρώ = 62,5695 ρούβλια (30.07.2022) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.07.2022 – 30.07.2022: 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru 

 
 

Για το Σάββατο 30.7 τ.ε η επίσημη ισοτιμία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας ορίστηκε ως εξής:   

61,3101 ρούβλια για 1 δολάριο 

62,5695 ρούβλια για 1 ευρώ 

23,4276 ρούβλια για 1 ρούβλι Λευκορωσίας 

16,7551 ρούβλια για 10 ουκρανικά hryvnia 

34,2121 ρούβλια για 10 τουρκικές λίρες 

12,8055 ρούβλια ανά 100 τένγκε Καζακστάν 

92,1636 ρούβλια για 10 κινεζικά γιουάν 

 

Περαιτέρω μείωση βασικού επιτοκίου 

Στις 12 Ιουλίου 2022 η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, αποφάσισε την μείωση του βασικού 

επιτοκίου από 9,5% σε 8% με το αιτιολογικό της ταχείας μείωσης του πληθωρισμού σε ετήσια 

βάση και την μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  

Η ΤτΡ διαπιστώνει μικρότερη μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με τον 

Ιούνιο 2022, αν και το εξωτερικό περιβάλλον δυσκολεύει σημαντικά την οικονομική 

δραστηριότητα στη χώρα. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΡ 

εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση για το 2022 θα κυμανθεί σε 12,0-15,0%, 5,0-7,0% το 2023 και θα 

επανέλθει στο 4% το 2024. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=22072022_133000Key.htm 

 

Περαιτέρω φιλελευθεροποίηση συναλλαγματικών περιορισμών 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας άρει τους περιορισμούς μεταφοράς συναλλάγματος στο 

εξωτερικό από ιδιώτες από την 1
η
 Ιουλίου 2022. 

Έτσι οι μόνιμοι κάτοικοι Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν εντός ενός 

ημερολογιακού μήνα από τον λογαριασμό τους σε ρωσική τράπεζα στον λογαριασμό τους στο 

εξωτερικό ή σε άλλο πρόσωπο μέχρι 1 εκατ. $ ΗΠΑ ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο ξένο 

νόμισμα. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και σε υπηκόους  φιλικών χωρών που διαμένουν στη 

Ρωσική Ομοσπονδία. Προηγουμένως, οι περιορισμοί στις συναλλαγές αυτές ανέρχονταν σε 

150.000 $ ΗΠΑ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976  

 
 
 
Το ρωσικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,9% τον Ιούνιο 

Το ρωσικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Υπουργείο 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,3% τον Μάιο και κατά 2,8% τον 

Απρίλιο. Είχε προηγηθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% τον Μάρτιο, 4,1% τον Φεβρουάριο και 

5,7% τον Ιανουάριο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/07/27/933369-vvp-rossii-snizilsya  

 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 

Σύμφωνα με το Bloomberg, αν και η ρωσική οικονομία βιώνει την πιο απότομη συρρίκνωση από 

το 2009, κατάφερε να αποφύγει το χειρότερο σενάριο ύφεσης χάρη στην ανάπτυξη της εξόρυξης 

και των εξαγωγών ορυκτών, αντισταθμίζοντας εν μέρει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων. 

JP Morgan Chase & Co. και Citigroup Inc προσάρμοσαν τις προβλέψεις τους για μείωση της 

παραγωγής στη Ρωσία το 2022 σε 3,5% και 5,5%, αντίστοιχα, από παλαιότερες 7% και 9,6% 

αντίστοιχα. 

Αναλυτές σημειώνουν ότι η βιομηχανία της Ρωσίας βρίσκεται πράγματι σε σοβαρή ύφεση λόγω 

κυρώσεων (τον Μάιο, η παραγωγή αυτοκινήτων στη Ρωσία μειώθηκε κατά 97%), αλλά η ύφεση 

περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των μέτρων για τη σταθεροποίηση του ρουβλίου και των 

μεγάλων εσόδων από εξαγωγές. 

Η ρωσική οικονομία επηρεάζεται επίσης θετικά από την αύξηση των τιμών ενέργειας στην 

παγκόσμια αγορά. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5447762  

 

Προεδρικά και Κρατικά Διατάγματα 

 
 Περιορισμοί εξαγωγών ρυζιού 

Το υπ΄αριθμ. 1171/30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής προσωρινής 

απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού και σβώλων ρυζιού από τη Ρωσική Ομοσπονδία και 

τροποποιήσεις σε ορισμένες πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» περιορίζει τις 

εξαγωγές ρυζιού (ΔΚ 1006) και σβώλων ρυζιού (ΔΚ1103195000) από την 1η Ιουλίου έως τις 31 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/07/27/933369-vvp-rossii-snizilsya
https://www.kommersant.ru/doc/5447762
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Δεκεμβρίου 2022. Οι περιορισμοί θα βοηθήσουν στην αποφυγή έλλειψής τους και θα 

εξασφαλίσουν σταθερές τιμές για τα τελικά προϊόντα για τους καταναλωτές. 

 

 Περιορισμοί εξαγωγών αμινοξέων 

Με το υπ΄αριθμ. 1169/30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής προσωρινής 

απαγόρευσης εξαγωγής αμινοξέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία» από την 1η Ιουλίου έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2022, επιβάλλονται περιορισμοί στις εξαγωγές αμινοξέων ζωοτροφών (θειική L-

λυσίνη, μονοϋδροχλωρική L-λυσίνη (ΔΚ 2922410000), DL-μεθειονίνη (ΔΚ 2930401000, 

2930409000). Σύμφωνα με το ρ/Υπουργείο Γεωργίας, στόχος είναι η επισιτιστική ασφάλεια της 

χώρας, η διατήρηση σταθερών τιμών για αυτά τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά, καθώς και η 

στήριξη της κτηνοτροφίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η προσωρινή απαγόρευση δεν 

ισχύει για τις εξαγωγές στις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, την Αμπχαζία, τη 

Νότια Οσσετία, τις Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και για σκοπούς 

παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. 

 

 Παράταση απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών 

Με το υπ΄αριθμ. 415/30 Ιουνίου 2022 Προεδρικό Διάταγμα «Περί προσωρινής διαδικασίας 

εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική Ομοσπονδία» παρατείνεται η 

προσωρινή απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική 

Ομοσπονδία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της 

υπογραφής του. 

 

 Υπολογισμός εξαγωγικών δασμών σε σιτηρά σε ρούβλια 

Με το κυβερνητικό διάταγμα 1179/30.6.2022, οι εξαγωγικοί δασμοί επί των σιτηρών θα 

υπολογίζονται πλέον σε ρούβλια. Συγκεκριμένα, η τιμή βάσης για το σιτάρι ανέρχεται σε 15.000 

ρούβλια /τόνο (αντί για 200$ ΗΠΑ) και για το κριθάρι και το καλαμπόκι σε 13.875 ρούβλια 

(αντί για 185 $ ΗΠΑ). Για τον υπολογισμό του δασμού θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος της 

ισοτιμίας του $ ΗΠΑ όπως καθορίζεται από την Τράπεζα της Ρωσίας τις τελευταίες 5 ημέρες 

πριν την ημερομηνία υπολογισμού. 

Ορίζεται, επίσης, η επέκταση της επιβολής των εξαγωγικών δασμών σε ηλιέλαιο, ηλιόπιτες και 

ηλιόσπορους έως τις 31.8.2023. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επίπτωση της διακύμανσης 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο ύψος του επιβαλλόμενου δασμού και στηρίζονται οι 

εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών 

τους στην εσωτερική αγορά. 

 

 Απλοποίηση διαδικασίας εισαγωγής αυτοκινήτων από το εξωτερικό 

Με το κυβερνητικό διάταγμα 1269/15.7.2022, άλλαξε η τρέχουσα διαδικασία καταχώρησης 

αυτοκινήτων που εισάγονται από πολίτες ή οργανισμούς από το εξωτερικό. Πρόκειται για την 

προσωρινή ακύρωση μιας από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον τεχνικό εξοπλισμό των 

οχημάτων καθώς πλέον μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς συσκευές κλήσης έκτακτης 

ανάγκης ERA-GLONASS, καθώς οι κυρώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα με τα εξαρτήματα 

για τους Ρώσους κατασκευαστές συστημάτων κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 
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Η απλοποιημένη διαδικασία καταχώρησης θα ισχύει έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Μέχρι τότε  

οι εταιρείες που παράγουν συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης αναμένεται να είναι σε θέση 

να αναδιαμορφώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Η Rosstat παρουσίασε την πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το α΄ τρίμηνο 2022 

Το α΄ τρίμηνο 2022, οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας παρουσίασαν αύξηση της 

παραγωγής σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η πιο αισθητή αύξηση της προστιθέμενης αξίας σημειώθηκε στους ακόλουθους κλάδους: 

εξόρυξη +8,6%; 

μεταποιητικές βιομηχανίες +5,1%; 

κατασκευές +4,7%; 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο +3,7%; 

μεταφορές και αποθήκευση +5,4%; 

ξενοδοχεία και εστιατόρια +6,2%; 

πληροφορικής και επικοινωνίας +5,9%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/169418  

 

 Μείωση πωλήσεων αυτοκινήτων  
Οι πωλήσεις νέων επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) στη Ρωσία τον 

Ιούνιο μειώθηκαν κατά 82% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και ανήλθαν σε 27,8 χιλ. 

οχήματα, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (AEB). Για το πρώτο εξάμηνο 

2022, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 56,9%, στις 370,2 χιλ. οχήματα. Τα μηνιαία στοιχεία δεν 

περιλαμβάνουν πωλήσεις της BMW και της Mercedes-Benz Rus. 

Σύμφωνα με την ΑΕΒ, η AvtoVAZ παραμένει ο ηγέτης στη ρωσική αγορά αυτοκινήτου τον 

Ιούνιο, παρά τη σημαντική πτώση των πωλήσεων (-81% σε 7,5 χιλ. αυτοκίνητα). Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται η Νοτιοκορεάτικη Kia με 3,7 χιλ. πωλήσεις αυτοκινήτων (-80%). Την τρίτη 

θέση καταλαμβάνει ο Όμιλος GAZ, ο οποίος μείωσε τις πωλήσεις κατά 42% σε 2,71 χιλ. 

οχήματα. Ακολουθούν η Hyundai με 2,7 χιλ. αυτοκίνητα τον Ιούνιο (-86%) και η Renault με 1,8 

χιλ. αυτοκίνητα (-86%). 

Στην κατάταξη του α΄ εξαμήνου, στην πρώτη θέση είναι η AvtoVAZ (74,7 χιλ., -63%), στη 

δεύτερη η Kia (45,6 χιλ., -58%), στην τρίτη η Hyundai (39,8 χιλ., -56%). Ακολουθούν η Renault 

(28,2 χιλ., -60%) και η Toyota (18,6 χιλ., -60%). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://auto.1prime.ru/auto/20220706/837397381.html  

 

 Η κυβέρνηση θα διαθέσει 800 δις ρούβλια για τη χρηματοδότηση εισαγωγών 

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης εισαγωγών με ευνοϊκούς όρους για τη 

μεταλλουργία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία. 

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους 543 δις ρούβλια. Το συνολικό ποσό του 

προγράμματος είναι άνευ προηγουμένου, 800 δις ρούβλια.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2022/07/05/reshetnikov-na-lgotnoe-finansirovanie-importa-kabmin-vydelit-800-mlrd-rublej.html  
 

 Αγορά προϊόντων αρωματοποιίας στη Ρωσία 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/169418
https://auto.1prime.ru/auto/20220706/837397381.html
https://rg.ru/2022/07/05/reshetnikov-na-lgotnoe-finansirovanie-importa-kabmin-vydelit-800-mlrd-rublej.html
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Το α΄ εξάμηνο 2022, στη Ρωσία, οι λιανικές πωλήσεις προϊόντων αρωματοποιίας, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πωλήσεων, αυξήθηκαν κατά 75%, σε 39,6 εκατ. 

μονάδες έναντι 22,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021. 

Η προσφορά προϊόντων αρωματοποιίας στη ρωσική αγορά (εγχώρια παραγωγή και εισαγωγές) 

μειώθηκε κατά 19,2%, σε 55,4 εκατ. μονάδες, σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος 

σήμανσης CRPT. 

Το μερίδιο των εγχώριων προϊόντων αυξήθηκε, όμως, σε 62,4%. Οι πωλήσεις ρωσικής κολώνιας 

διπλασιάστηκαν (κατά 104%) το α΄ εξάμηνο 2022, στα 18,4 εκατ. μονάδες. Τον Ιανουάριο-

Ιούνιο 2022, οι καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα από 6,4 δις ρούβλια σε εγχώρια προϊόντα 

αρωματοποιίας. 

Τα περισσότερα προϊόντα αρωματοποιίας παρήχθησαν στην περιοχή της Μόσχας (15,2 εκατ. 

μονάδες τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2022), στη Μόσχα (13,7 εκατ.), στη Βόρεια Οσετία (2,6 εκατ.), 

στο Ταταρστάν (1,7 εκατ.) και στην Udmurtia (910 χιλ.). 

Στο μεγαλύτερο ρωσικό δίκτυο πώλησης καλλυντικών και προϊόντων αρωματοποιίας "L'Etoile" 

την άνοιξη-καλοκαίρι 2022, η αύξηση των πωλήσεων των ρωσικών προϊόντων ξεπέρασε το 

60%. Οι αναλυτές της L'Etoile παρατήρησαν μια αυξανόμενη ζήτηση για μάρκες που 

παράγονται στη Ρωσία. 

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι έλλειψης προϊόντων αρωματοποιίας, σημειώνει η CRPT. Πολλοί 

εισαγωγείς έχουν ουσιαστικά προσαρμόσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τους στην τρέχουσα 

οικονομική πραγματικότητα και οι εγχώριοι αρωματοποιοί συνεχίζουν να αυξάνουν την 

παραγωγή. Επιπλέον, η προσφορά της αγοράς αρωμάτων το α΄ εξάμηνο του έτους καλύπτει τη 

ζήτηση κατά περισσότερο από 30%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/851644  

 

 Εισφορές στον προϋπολογισμό το α΄ εξάμηνο 2022 

Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FTS) για το α΄ εξάμηνο 2022 αύξησε τις εισφορές 

στον προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά 17,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

πέρυσι. 

Το α’ εξάμηνο 2022, οι τελωνειακές αρχές μετέφεραν 3,488 τρις ρούβλια στον ομοσπονδιακό 

προϋπολογισμό υπερβαίνοντας τον προβλεπόμενο στόχο κατά 16,3%. Το ποσό των πρόσθετων 

πληρωμών ανήλθε σε 488,1 δις ρούβλια. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837456791.html  

 

 Απώλειες των λιανοπωλητών ενδυμάτων σε περίπτωση αποχώρησής τους από τη Ρωσία 

Εκτιμάται ότι οι απώλειες της Uniqlo σε περίπτωση πλήρους αποχώρησης από τη Ρωσία θα 

ανέλθουν σε 150-170 εκατ. $ ΗΠΑ. Παρόμοιες απώλειες αναμένεται ότι θα έχει και η γαλλική 

Decathlon, ενώ οι απώλειες της Zara θα ανέλθουν σε περίπου 300 εκατ. $ ΗΠΑ.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.rbc.ru/business/19/07/2022/62d5fef39a794740dbd29eb6?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=s

hare&utm_campaign 

 

 Οι κινεζικές μάρκες καταλαμβάνουν τη ρωσική αγορά 

Οι κινεζικές μάρκες κινητών, tablets, φορητών υπολογιστών και οικιακών συσκευών άρχισαν να 

αντικαθιστούν τους μεγάλους πωλητές που αποχώρησαν από ρ/αγορά. Στον τομέα των 

smartphones, οι Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel και Nokia παρουσίασαν την υψηλότερη 

δυναμική πωλήσεων το α΄ εξάμηνο του έτους. Οι έμποροι λιανικής αρχίζουν επίσης να 

https://www.interfax.ru/business/851644
https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837456791.html


 
6 

 

εμπλουτίζουν την γκάμα προσφερόμενων προϊόντων τους με νέες μάρκες όπως οι Schub Lorenz, 

Korting, Kimtigo, Akimojeba κ. α. Εκτιμάται ότι σύντομα η ρωσική αγορά θα αποτελείται κατά  

90%  από κινεζικές μάρκες. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.kommersant.ru/doc/5446078 

 

 Αύξηση τιμών για ηλεκτρικά είδη 

Σύμφωνα με τη Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat), οι τιμές για ηλεκτρικές σκούπες στη 

Ρωσία αυξήθηκαν κατά 16,4% το α΄ εξάμηνο 2022, για smartphones κατά 6,9% και για 

τηλεοράσεις κατά 5,1%. Παράλληλα, στις αρχές Απριλίου 2022 οι τιμές για τηλεοράσεις 

ξεπέρασαν αυτές της αρχής του έτους κατά 20,6%, οι δε ηλεκτρικές σκούπες έγιναν  

ακριβότερες κατά 19,4% και τα smartphones κατά 16,5%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://1prime.ru/state_regulation/20220706/837403351.html 
 

 Πωλήσεις κινεζικών φορτηγών στη Ρωσία 

Το μερίδιο των κινεζικών φορτηγών στη ρ/αγορά έφτασε το 44% τον Ιούλιο 2022, ξεπερνώντας 

το μερίδιο των Ρώσων κατασκευαστών φορτηγών. Ο εγχώριος κατασκευαστής φορτηγών 

KAMAZ, όμως, παραμένει στην πρώτη θέση στον όγκο πωλήσεων: τον Ιούνιο 2022 στη Ρωσική 

Ομοσπονδία πωλήθηκαν 2,3 χιλ. αυτοκίνητα εγχώριας κατασκευής , ήτοι 30% λιγότερο σε 

σχέση με πέρσι και 28,9% λιγότερο από τις πωλήσεις του Φεβρουαρίου 2022 πριν από την 

κρίση. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει πλέον η κινεζική Shacman, η οποία πούλησε 973 

φορτηγά, δηλαδή σχεδόν 3,5 φορές περισσότερα από τον Φεβρουάριο 2022. Άλλες κινεζικές 

μάρκες όπως η Howo, επίσης αύξησαν τις πωλήσεις τους σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/5470189 

 

 Μείωση πωλήσεων της Severstal και του εργοστασίου μεταλλουργίας Magnitogorsky 

Η παραγωγή της Severstal το β΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 2,4 εκατ. τόνους υγρού χάλυβα, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 18% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2022 και κατά 14% σε ετήσια 

βάση. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 17% σε τριμηνιαία βάση και κατά 15% σε ετήσια βάση σε 

2,3 εκατ. τόνους. 

Η παραγωγή χάλυβα του εργοστασίου MMK ανήλθε σε 6 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά 9,5% σε 

ετήσια βάση και οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,7%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.kommersant.ru/doc/5471394?query=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%

82%D0%B0%D0%BB%D1%8C 

 

 Οι 50 μεγαλύτερες ξένες εταιρείες στη Ρωσία. 

Το Forbes συνέταξε ετήσια αξιολόγηση των μεγαλύτερων ξένων εταιρειών στη Ρωσία με βάση 

τα αποτελέσματα χρήσης 2021. Τα συνολικά έσοδα των εν λόγω εταιρειών ανήλθαν σε 8,8 τρις 

ρούβλια. 16 εξ αυτών έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από τη Ρωσία ή/και προβαίνουν 

σε πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων. Η παρουσία τους στην αγορά καλύπτεται από  

κινεζικές εταιρείες. 

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη θέση στην αξιολόγηση κατέλαβε η γερμανική 

αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen Group. Οι συνολικές πωλήσεις των ρωσικών θυγατρικών 

της (Volkswagen Group Rus, Scania Rus, Porsche Russland, MAN Truck and Bus Rus) 

ξεπέρασαν τα 0,5 τρις ρούβλια το 2021. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Leroy Merlin Vostok, 

θυγατρική της γαλλικής Groupe ADEO, με έσοδα 457 δις ρούβλια. Στην τρίτη θέση βρίσκεται 

https://www.kommersant.ru/doc/5446078
https://1prime.ru/state_regulation/20220706/837403351.html
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μια άλλη γαλλική εταιρεία Renault, οι συνολικές πωλήσεις των ελεγχόμενων από αυτήν Renault 

Russia και Avtovaz ανήλθαν σε 456 δις ρούβλια το 2021. 

Η Renault πούλησε ρωσικά περιουσιακά της στοιχεία μετά την έναρξη της Ουκρανικής κρίσης. 

Η κυβέρνηση της Μόσχας έγινε ο νέος ιδιοκτήτης της Renault Russia (η εταιρεία έλαβε 

επωνυμία «Moscow Automobile Plant Moskvich»). Ο ιδιοκτήτης της Avtovaz είναι τώρα η 

Ομοσπονδιακή κρατική ενιαία επιχείρηση «Κεντρικό Ινστιτούτο Επιστήμης, Έρευνας και 

Αυτοκινήτων "NAMI"», κατασκευαστής των αυτοκινήτων Aurus. Εν τω μεταξύ, η Renault 

διατηρεί το δικαίωμα της επαναγοράς  της Avtovaz εντός έξι ετών. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην αξιολόγηση του Forbes ανακοίνωσαν την 

αναστολή των δραστηριοτήτων τους στη Ρωσία με διακοπή επενδύσεων, δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ ή παραδόσεων αγαθών. 

5 από τις 50 μεγαλύτερες ξένες εταιρείες το 2021 πούλησαν ρωσικές επιχειρήσεις την άνοιξη και 

τις αρχές του καλοκαιριού 2022. Εκτός από την Renault, η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων 

γρήγορου φαγητού McDonald's, η βρετανική εταιρεία πετρελαίου Shell, η βρετανική 

καπνοβιομηχανία Imperial Brands, καθώς και η λετονική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών ELKO 

Group.  

Άλλες 11 εταιρείες από τις 50 μεγαλύτερες ανακοίνωσαν διακοπή των δραστηριοτήτων τους στη 

Ρωσία ή/και αναζήτηση αγοραστών για τα ρωσικά περιουσιακά τους στοιχεία: η βρετανική 

καπνοβιομηχανία British American Tobacco, η γερμανική ενεργειακή εταιρεία Uniper (αν και 

επιθυμούσε να πουλήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πριν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία), 

ο γερμανικός κατασκευαστής καλλυντικών και οικιακών χημικών Henkel, η αυστριακή εταιρεία 

επεξεργασίας ξυλείας Mondi, η δανική εταιρεία παραγωγής μπύρας και ποτών Carlsberg, η 

φινλανδική ενεργειακή εταιρεία Fortum, η αμερικανική εταιρεία αλουμινίου Arconic, η εταιρεία 

καπνού Philip Morris International και η Google (οι εμπορικές δραστηριότητες έχουν 

τερματιστεί και η ρωσική θυγατρική κήρυξε πτώχευση), η σουηδική αλυσίδα οικιακών αγαθών 

IKEA και η εταιρεία λιανικής ενδυμάτων H&M. Ενώ τα έσοδα της ρωσικής θυγατρικής της 

H&M αυξήθηκαν κατά 45% το 2021. 

Η αποχώρηση δυτικών επενδυτών θα οδηγήσει στην εμφάνιση νέων εταιρειών στη βαθμολογία. 

Φέτος, ένα βήμα μακριά από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν οι κινεζικές 

εταιρείες. Τα έσοδα της Chery Automobile Rus, θυγατρικής της Chery Automobile, αυξήθηκαν 

4 φορές, στα 62 δις ρούβλια στο τέλος του 2021, οι πωλήσεις της Haval Motor Rus (ρωσικής 

εταιρείας του κινεζικού κατασκευαστή Great Wall Motor) αυξήθηκαν 2,4 φορές, σε 59 δις 

ρούβλια. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.forbes.ru/biznes/472197-prodazi-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-

rossii-dostigli-9-trln-rublej 

 

 Αύξηση παραγωγής αυτοκινήτων στη Ρωσία 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας (Rosstat), η παραγωγή 

επιβατικών αυτοκινήτων στη Ρωσία τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 13,42 χιλ. μονάδες, μειωμένη 

κατά 89% έναντι του Ιουνίου 2021, αλλά αυξημένη κατά 3,6 φορές έναντι του Μαΐου 2022. Τον 

Ιούνιο 2021 είχαν  κατασκευαστεί 123 χιλ. επιβατικά αυτοκίνητα. 

Το α΄ εξάμηνο 2022 η παραγωγή ανήλθε σε 281 χιλιάδες αυτοκίνητα, μειωμένη κατά 61,8% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο 2021 (τότε είχαν παραχθεί 736 χιλ. αυτοκίνητα). 

Η παραγωγή φορτηγών τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 10,3 χιλιάδες, μειωμένη κατά 40% έναντι του 

Ιουνίου 2021 και αυξημένη κατά 36,5% έναντι του Μαΐου 2022. Το α΄ εξάμηνο 2022 η 

παραγωγή μειώθηκε κατά 17,7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενη σε 70,4 χιλ. φορτηγά. 

https://www.forbes.ru/biznes/472197-prodazi-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-dostigli-9-trln-rublej
https://www.forbes.ru/biznes/472197-prodazi-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-dostigli-9-trln-rublej
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Τον Ιούνιο 2022 η ρωσική παραγωγή κινητήρων εσωτερικής καύσης ανήλθε σε 13,15 χιλ. 

μονάδες, μειωμένη κατά 56,4% έναντι του Ιουνίου 2021, αλλά αυξημένη κατά 15,2% έναντι του 

Μαΐου 2022. Το α΄ εξάμηνο 2022 παρήχθησαν 138 χιλ. κινητήρες εσωτερικής καύσης, 15,8% 

λιγότεροι σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220727/avtomobili-1805425933.html  
 

Εξωτερική Αγορά 

 

 Οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ιαπωνία στη Ρωσία έχουν αυξηθεί  

Εκτιμάται ότι οι εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από την Ιαπωνία στη Ρωσία 

αυξάνονται με έντονο ρυθμό. Τον Απρίλιο εξήχθησαν 11.208 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τον 

Μάιο ο αριθμός αυτός μειώθηκε στα 11.630 αυτοκίνητα. Με αυτόν τον ρυθμό, ο ετήσιες 

εξαγωγές αναμένονται σε περίπου 130.000 αυτοκίνητα. Με 126.400 αυτοκίνητα το 2020 και 

122.500 το 2019 η Ρωσία φαίνεται να παραμένει ο καλύτερος πελάτης της Ιαπωνίας παρά τις 

πολιτικές εντάσεις στις διμερείς σχέσεις. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι σε σχεδόν τέλεια κατάσταση, 

με ελάχιστη διαφορά από τα καινούργια. 

Παρόλο που η τιμή FOB είναι περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η 

προσφορά κυριολεκτικά δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση. Η αύξηση εξαγωγών αυτοκινήτων 

επηρεάστηκε έντονα από την πτώση του γιεν έναντι του ρουβλίου και των παγκόσμιων 

νομισμάτων. Ως αποτέλεσμα, να γίνει πολύ κερδοφόρα η εισαγωγή ιαπωνικών αυτοκινήτων στη 

Ρωσία. 

Εκτιμάται επίσης ότι σημαντικό λόγο παίζει η εγγύηση της ποιότητας του αυτοκινήτου, καθώς 

στην Ιαπωνία προβλέπεται ποινική δίωξη για τον πωλητή εάν αποκρύψει δυσλειτουργία του 

αυτοκινήτου ή χιλιόμετρα. Λόγω κυρώσεων, η προμήθεια νέων ακριβών αυτοκινήτων business 

class στη Ρωσία έχει ουσιαστικά σταματήσει (αξίας άνω των 50 χιλ. ευρώ), η εισαγωγή 

μεταχειρισμένων όμως δεν απαγορεύεται.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2022/07/13/eksport-premialnyh-avtomobilej-iz-iaponii-v-rossiiu-rezko-vyros.html  

 

 Πιθανή απαγόρευση διέλευσης στη Ρωσία οχημάτων με πινακίδες ΕΕ. 

Στη Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπεται διέλευση φορτηγών/ αυτοκινήτων με πινακίδες των χωρών 

της ΕΕ. Συνεπώς οι διελεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των συνοριακών σταθμών 

των Βαλτικών Χωρών (Λιθουανίας, Λεττονίας και Εσθονίας). 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πιθανόν η Ρωσία να επιβάλλει τα ίδια μέτρα με τη Λευκορωσία μετά 

τον Οκτώβριο. 

Αντιθέτως, η Λευκορωσία έχει επιβάλει αντίμετρα απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών / 

αυτοκινήτων με ευρωπαϊκές πινακίδες. Ως εκ τούτου, στα σημεία διέλευσης με τη Λευκορωσία 

επιβάλλεται η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε φορτηγά με λευκορωσικές ή ρωσικές 

πινακίδες. 

 

 Οι εμπορικές συναλλαγές Ρωσίας-Κίνας αυξήθηκαν κατά 27,7% το α΄ εξάμηνο 2022 

Και ανήλθαν  τα 80,67 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τελωνειακής Διοίκησης 

της Κίνας. 

https://ria.ru/20220727/avtomobili-1805425933.html
https://rg.ru/2022/07/13/eksport-premialnyh-avtomobilej-iz-iaponii-v-rossiiu-rezko-vyros.html
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Συγκεκριμένα, η Κίνα εξήγαγε προς την Ρωσία αγαθά αξίας 29,55 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας 

αύξηση 2,1% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2021, οι δε ρ/εξαγωγές  προς την Κίνα αυξήθηκαν 

κατά 48,2%, φτάνοντας τα 51,1 δις $ ΗΠΑ. 

Το 2021, το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας είχε ανέλθει σε 146,9 δις $ ΗΠΑ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15200305  

 

 Πρόσθετες ποσοστώσεις για την εξαγωγή ηλιέλαιου, ηλιόπιτας και άλλων στερεών 

υπολειμμάτων από τη Ρωσία 

Η ποσόστωση για την εξαγωγή ηλιέλαιου αυξήθηκε κατά 400 χιλιάδες τόνους, για τις ηλιόπιτες 

και τα λοιπά στερεά υπολείμματα κατά 150 χιλ. τόνους. 

Οι εν λόγω ποσοστώσεις ισχύουν έως και τις 31 Αυγούστου. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/852564  

 

 Εξαγωγικοί δασμοί για ηλιέλαιο και πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα στη Ρωσία 

Σύμφωνα με το ρ/Υπουργείο Γεωργίας, ο δασμός για την εξαγωγή ηλιέλαιου από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία από την 1η Αυγούστου θα ανέλθει σε 15.987,1 ρούβλια ανά τόνο. Ο εν λόγω 

δασμός υπολογίζεται σε ενδεικτική τιμή του προϊόντος σε 1.873,3 $ ΗΠΑ ανά τόνο.  

Τον Ιούλιο ισχύει εξαγωγικός δασμός τα 8.615,9 ρούβλια ανά τόνο, με ενδεικτική τιμή του 

προϊόντος 1.800,2 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 

Ο εξαγωγικός δασμός στις πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα τον Αύγουστο θα ανέλθει σε 

2265,4 ρούβλια ανά τόνο με ενδεικτική τιμή του προϊόντος τα 304,3 $ ΗΠΑ ανά τόνο. Τον 

Ιούλιο ο δασμός ανέρχεται σε 1.819,1 ρούβλια ανά τόνο υπολογισμένος σε ενδεικτική τιμή του 

προϊόντος τα 312,8 $ ΗΠΑ ανά τόνο). 

Οι τιμές εξαρτώνται από την ισοτιμία που διαμορφώνεται μεταξύ δολαρίου και ρουβλίου. Για 

τον υπολογισμό των δασμών σε ρούβλια χρησιμοποιείται ο αριθμητικός μέσος όρος ισοτιμίας 

του δολαρίου έναντι του ρουβλίου, ο οποίος ορίζεται από την Τράπεζα της Ρωσίας πέντε 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837593763.html  

 

 Περιορισμοί εξαγωγών 

1.Το υπ΄αριθμ. 1171 από 30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής προσωρινής 

απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού και σβώλων ρυζιού από τη Ρωσική Ομοσπονδία και 

τροποποιήσεις σε ορισμένες πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» περιορίζει τις 

εξαγωγές ρυζιού (κωδικός 1006) και σβώλων ρυζιού (1103195000) από την 1η Ιουλίου έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2022. Οι περιορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των κινδύνων της έλλειψής 

τους και θα εξασφαλίσουν σταθερές τιμές για τα τελικά προϊόντα για τους καταναλωτές. 

2. Επίσης με το υπ΄αριθμ. 1169 από 30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής 

προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγής αμινοξέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία» από την 1η 

Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα έχει περιορισμούς στις εξαγωγές αμινοξέων ζωοτροφών 

(θειική L-λυσίνη, μονοϋδροχλωρική L-λυσίνη (κωδικός 2922410000), DL-μεθειονίνη (κωδικός 

2930401000, 2930409000). Οι αποφάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας της χώρας, διατήρηση σταθερών εγχώριων τιμών για αυτά τα προϊόντα, καθώς και 

στην υποστήριξη της κτηνοτροφίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή 

του το ρ/Υπουργείο Γεωργίας. 

https://tass.ru/ekonomika/15200305
https://www.interfax.ru/russia/852564
https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837593763.html
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Η προσωρινή απαγόρευση δεν ισχύει για τις εξαγωγές αυτών των κωδικών στις χώρες της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, την Αμπχαζία, τη Νότια Οσσετία, τις Λαϊκή Δημοκρατία 

του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και για σκοπούς παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής 

βοήθειας. 

3. Το υπ΄αριθμ. 415 από 30 Ιουνίου 2022 Προεδρικό Διάταγμα «Περί προσωρινής διαδικασίας 

εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική Ομοσπονδία» παρατείνεται η 

προσωρινή απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική 

Ομοσπονδία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της 

υπογραφής του. 

 

 Εξαγωγή σιτηρών από τη Ρωσία 

Σύμφωνα με τον Ρώσο αναπληρωτή επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Σεργκέι 

Βερσίνιν, η Ρωσία αναμένει να εξάγει 37 εκατ. τόνους σιτηρών αυτό το γεωργικό έτος και έως 

50 εκατ. τόνους το επόμενο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20220719/zerno-1803349167.html 

 

 Ποσοστώσεις για την εξαγωγή θείου από τη Ρωσία 

Η Υποεπιτροπή Τελωνειακών Δασμολογικών και μη Δασμολογικών Ρυθμίσεων, 

Προστατευτικών Μέτρων στο εξωτερικό εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε τη 

ποσόστωση για την εξαγωγή θείου, μιας από τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ορυκτών 

λιπασμάτων. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, η ποσόστωση 

προτείνεται να καθοριστεί για την περίοδο από 10 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 στο 

ποσό των 1,1 εκατ. τόνων. Αντίστοιχη πρωτοβουλία ανέλαβε η Ομοσπονδιακή 

Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS) της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Η FAS σημειώνει ότι το 80% του θείου στη βιομηχανία προορίζεται για την παραγωγή θειικού 

οξέος. Το 78% του θειικού οξέος χρησιμοποιείται στην παραγωγή ορυκτών λιπασμάτων. Για να 

σταθεροποιηθούν οι τιμές αυτής της πρώτης ύλης, προτάθηκε να περιοριστεί η εξαγωγή θείου 

ύψους 1,1 εκατ. τόνων μέχρι το τέλος του 2022 και να καθοριστούν ανώτατες τιμές πώλησης 

του θείου για την παραγωγή ορυκτών λιπασμάτων σε επίπεδο όχι υψηλότερο από τις μέσες τιμές 

που επικρατούσαν τον Μάιο-Ιούλιο 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/russia/853159  

 

 Παράταση ποσοστώσεων για την εξαγωγή σκραπ από τη Ρωσία 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομίας, η ποσόστωση για την εξαγωγή σκραπ 

σιδήρου θα παραταθεί από την 1η Αυγούστου έως το τέλος του 2022. Η ποσόστωση θα ανέλθει 

σε 1,35 εκατ. τόνους και θα υπόκειται σε εξαγωγικό δασμό 5% της δασμολογητέας αξίας, αλλά 

όχι λιγότερο από 100 € ανά τόνο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD

%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1

%83.  

 

https://www.interfax.ru/russia/853159
https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
https://www.kommersant.ru/doc/5470834#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%E2%82%AC100%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1
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 Εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ιαπωνία  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιαπωνίας, τον Ιούνιο 2022 

οι ιαπωνικές αρχές έπαυσαν τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα αύξησαν 

τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

Οι εισαγωγές LNG αυξήθηκαν κατά 26,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, σε 617 

χιλ. τόνους, αξίας 55,3 δις γιεν (398,6 εκατ. $ ΗΠΑ με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία). 

Οι εισαγωγές ρωσικού άνθρακα ανήλθαν σε 765 χιλ τόνους, μειωμένες κατά 59,5%. Η αξία 

όμως των εισαγωγών άνθρακα, παρά τη μείωση του όγκου, ανήλθε σε 38,9 δις γιεν (280,4 εκατ. 

$ ΗΠΑ), αυξημένη κατά 65,3%. 

Το α΄ εξάμηνο 2022, οι εξαγωγές LNG από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ιαπωνία αυξήθηκαν 

κατά 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι εξαγωγές άνθρακα και 

πετρελαίου μειώθηκαν κατά 23,2 και 21,7% αντίστοιχα.  

Το σύνολο εξαγωγών από την Ιαπωνία προς τη Ρωσική Ομοσπονδία το α΄ εξάμηνο 2022 ανήλθε 

σε 290,5 δις γιεν (2,094 δις $ ΗΠΑ), μειωμένο κατά 29%. Η μείωση των εξαγωγών 

παρατηρείται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και 

ανταλλακτικών, των ημιαγωγών, των τροφίμων, των χημικών προϊόντων και των φαρμάκων. 

Παράλληλα, οι ιαπωνικές εισαγωγές από τη Ρωσία την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 70% και 

ανήλθαν σε 1,08 τρις γιεν (περίπου 7,7 δις $ ΗΠΑ). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15274305?  

 

 Ρωσικές εξαγωγές σοκολάτας 

Από το 2002 το μερίδιο της ρωσικής σοκολάτας στις εξαγωγές στις παγκόσμιες αγορές έχει 

αυξηθεί σε 4,9%. Το 2021 η Ρωσία εξήγαγε πάνω από 324.000 τόνους σοκολάτας στις 

παγκόσμιες αγορές, δηλαδή 9,3 φορές περισσότερο από το 2002. Παράλληλα, το 2020 η Ρωσία 

ξεπέρασε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ σε εξαγωγές σοκολάτας, προμηθεύοντας 295,7 χιλ. τόνους 

στις ξένες αγορές έναντι 278,6 χιλ. τόνων των ΗΠΑ. Επίσης, η Ρωσία έχει ξεπεράσει το 

Ηνωμένο Βασίλειο (εξαγωγέας σοκολάτας από το 2017) και την Ουκρανία (εξαγωγέας 

σοκολάτας από το 2013). 

Εκτιμάται ότι οι κύριες αγορές για την κατανάλωση αυτών των ρ/προϊόντων είναι το Καζακστάν 

και η Κίνα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% όλων των εξαγωγών 

σοκολάτας σε ποσότητα. Το μερίδιο εξαγωγών σοκολάτας από τη Ρωσία στο Καζακστάν ανήλθε 

σε 52% το 2021. Όσον αφορά στην Κίνα, το 2017 η Ρωσία με μερίδιο 14%, ήταν πίσω από την 

Ιταλία και ελάχιστα μπροστά από το Βέλγιο. Ωστόσο, ήδη το 2018 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

απότομα – κατά περισσότερο από 300%. Από τότε η Ρωσία καταλάμβανε την πρώτη θέση 

μεταξύ των εξαγωγέων σοκολάτας στην Κίνα με μερίδιο 21% το 2021. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15308905  

 

 Μείωση ρωσικών εισαγωγών αλκοολούχων ποτών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μεγάλων εισαγωγικών επιχειρήσεων που αφορούν στο 1ο εξάμηνο του 

2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στη Ρωσία παρατηρείται μείωση εισαγωγών 

αλκοολούχων ποτών . 

Οι εισαγωγές ξένου ουίσκι εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 48,4% (σε 11,8 εκατ. λίτρα), βότκας 

κατά 41,7% (σε 965,5 χιλ. λίτρα) και των λικέρ κατά 36,6% (σε 2,25 εκατ. λίτρα) . Ηπιότερη 

είναι η μείωση των εισαγωγών τεκίλα, βαμμάτων, αποσταγμάτων φρούτων (-34,5%, στα 4,83 

εκατ. λίτρα) και τζιν ( -26,6%, στα 874,05 χιλ. λίτρα). 

https://tass.ru/ekonomika/15308905
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Οι εισαγωγές μπράντι και κονιάκ μειώθηκαν κατά 11,3% (στα 9,02 εκατ. λίτρα). Οι εισαγωγές 

αποσταγμάτων στη Ρωσία το πρώτο εξάμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 34,4%, (σε 32,65 εκ. 

λίτρα).  

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς και διανομείς αλκοόλ στη Ρωσία όπως η Simple και η 

Luding σταμάτησαν τις εισαγωγές αλκοολούχων ποτών στη Ρωσία από τα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε 

λόγω της έντονης υποτίμησης του ρουβλίου έναντι του ευρώ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/consumer_markets/20220801/837657477.html 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 
 Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην Κίνα  

Οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου στην Κίνα σημείωσαν υψηλό ρεκόρ για δεύτερο 

συνεχόμενο μήνα.  

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Ιούνιο 2022, συμπεριλαμβανομένων των 

παραδόσεων μέσω θαλάσσης και αγωγών, ανέρχονταν σε περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 

ήτοι 15% της συνολικής ζήτησης στην Κίνα. Ταυτόχρονα, οι προμήθειες πετρελαίου της 

Σαουδικής Αραβίας τον Ιούνιο εκτιμάται ότι έχουν υποχωρήσει σχεδόν στο χαμηλότερο των δύο 

ετών στα 1,3 εκατ. βαρελιών την ημέρα. 

Σύμφωνα με την αναλυτική εταιρεία Kpler, η Ασία ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ευρώπη όσον 

αφορά τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Οι εξαγωγές 

ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 55% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Μάιο του 

2021, ξεπερνώντας τη Σαουδική Αραβία και καθιστώντας τη Ρωσία τον μεγαλύτερο προμηθευτή 

πετρελαίου της χώρας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15140243  

 

 Τα κέρδη της Ρωσίας από εξαγωγές ενέργειας προς Κίνα και Ινδία έχουν διπλασιαστεί 

Οι εξαγωγές ενέργειας το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαίου 2022 προς την Κίνα και την Ινδία 

απέφεραν στη Ρωσία 24 δις $ ΗΠΑ, υπερδιπλάσιο ποσό σε σχέση με πέρυσι. 

Η Κίνα αγόρασε ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα αξίας 18,9 δις $ ΗΠΑ. Σε τρεις 

μήνες η Ινδία ξόδεψε σχεδόν πέντε φορές περισσότερα για την αγορά ρωσικών ενεργειακών 

πόρων από ό,τι πέρυσι, Συνολικά, το εμπόριο με την Κίνα και την Ινδία απέφερε στη Ρωσία 

επιπλέον 13 δις $ ΗΠΑ. 

Οι υψηλές τιμές αντιστάθμισαν τη μείωση των αγορών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 

χώρες που διέκοψαν ή ανέστειλαν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, 

λόγω της κρίση ςστην Ουκρανία. Οι κυρώσεις προκάλεσαν την άνοδο των τιμών για 

εναλλακτικές προμήθειες και επιτάχυναν τον πληθωρισμό που απειλεί να οδηγήσει τις 

μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σε ύφεση. 

Σύμφωνα με την αναλυτική εταιρεία Kpler, η Ασία ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ευρώπη όσον 

αφορά την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία τον Απρίλιο 2022. Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου 

στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 55% τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο πέρσι, ξεπερνώντας 

τη Σαουδική Αραβία και καθιστώντας τη Ρωσία τον μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου της 

χώρας. Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία τον Ιούνιο έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,2 

https://tass.ru/ekonomika/15140243
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εκατ. βαρέλια την ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του όγκου του συνόλου του 

πετρελαίου που εισήλθε στη χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15139033  

 

 Προμήθειες φα της Ρωσίας στη Γερμανία 

Η Gazprom ανακοίνωσε ότι από τις 14 Ιουλίου δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της στον εφοδιασμό λόγω «έκτακτων» περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό της. 

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για προμήθειες φα στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord 

Stream. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/07/18/931857-gazprom-obyavil-fors-

mazhor-po-postavkam-gaza 

 

 Συνεργασία της Gazprom και της ιρανικής NIOC στον τομέα του πετρελαίου και του φα 

Η Gazprom υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την ιρανική εταιρεία National Iranian 

Oil Company (NIOC) για στρατηγική συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του φα. Η 

υπογραφή του εγγράφου πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στο πλαίσιο της επίσκεψης του 

Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τεχεράνη. 

Στο κείμενο προβλέπεται η εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασίας ειδικότερα στην ανάπτυξη 

πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράν, στην υλοποίηση ανταλλαγών φυσικού αερίου 

και προϊόντων πετρελαίου, στην υλοποίηση έργων LNG μικρού και μεγάλου μεγέθους, στην 

κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και τέλος, σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/amp/5470312  

 

 

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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