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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας 

1 ευρώ = 55,4064 ρούβλια (30.09.2022) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.09.2022 – 30.09.2022: 

 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru 

 
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ρωσίας αποφάσισε να 

μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 50 bp στο 7,50%.  

Σύμφωνα με την  ανακοίνωση της Τράπεζας της Ρωσίας η τρέχουσα αύξηση τιμών καταναλωτή 

παραμένει χαμηλή, συμβάλλοντας σε περαιτέρω επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού. Αυτό 

οφείλεται τόσο στην επιρροή μιας σειράς μεμονωμένων παραγόντων όσο και στην περιορισμένη 

ζήτηση των καταναλωτών. Η δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι καλύτερη από 

ό,τι ανέμενε η Τράπεζα της Ρωσίας τον Ιούλιο. Ωστόσο, το εξωτερικό περιβάλλον για τη ρωσική 

οικονομία παραμένει προκλητικό και εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά την οικονομική 

δραστηριότητα. Οι πληθωριστικές προσδοκίες του πληθυσμού και οι προσδοκίες των 

επιχειρήσεων για τις τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας, ο ετήσιος πληθωρισμός θα είναι 11,0–

13,0% το 2022 και, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη νομισματική πολιτική, θα μειωθεί στο 

5,0–7,0% το 2023 και θα επιστρέψει στο 4% το 2024. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την έκτη μείωση του βασικού επιτοκίου από τον περασμένο 

Απρίλιο. Η επόμενη συνεδρίαση, κατά την οποία θα εξετασθεί εκ νέου το ύψος του βασικού 

επιτοκίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28.10.2022. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm  

 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

Η παρατηρούμενη περιορισμένη αύξηση των τιμών καταναλωτή συμβάλλει στην περαιτέρω 

μείωση του ετήσιου πληθωρισμού. Τον Αύγουστο 2022, αυτός ανήλθε σε 14,3% (έναντι 15,1% 

τον Ιούλιο 2022) και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σημειώνει περαιτέρω μικρή πτώση τον 

Σεπτέμβριο. Η πτώση αυτή προφανώς πρόκειται για διορθωτική αντίδραση των απότομων 

αυξήσεων τιμών τον Μάρτιο 2022. Κατέστη δυνατή από την πορεία της ισοτιμίας του ρουβλίου, 
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την εν γένει περιορισμένη εσωτερική ζήτηση καθώς και την αύξηση της προσφοράς λόγω των 

συνεχιζόμενων εξωτερικών και εσωτερικών περιορισμών στις εξαγωγές. 

Οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για 

αύξηση τιμών φαίνεται να παραμένουν αυξημένες. 

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι έχει επέλθει σημαντική χαλάρωση στα μέτρα νομισματικής 

πολιτικής. Με την μείωση του βασικού επιτοκίου τον Ιούλιο 2022 μειώθηκαν οι αποδόσεις των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων  κρατικών ομολόγων, δεν υπήρξε, όμως, ουσιαστική 

αλλαγή σε αυτές των μακροπρόθεσμων. Μείωση σημειώθηκε και στα επιτόκια δανεισμού και 

καταθέσεων. Παρά τη μείωση, καταγράφεται η προτίμηση των νοικοκυριών για 

μακροπρόθεσμους αποταμιευτικούς λογαριασμούς και σε τρεχούμενους, γεγονός που 

σηματοδοτεί την ομαλοποίηση της δομής των αποταμιεύσεων  στα τραπεζικά ιδρύματα. 

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση του δανεισμού των επιχειρήσεων, ενώ φαίνεται να ανακάμπτει η 

αγορά καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία λαμβάνει και 

κρατική στήριξη πλην της μείωσης του βασικού επιτοκίου την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου. 

Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά περιοριστικό για την ρ/οικονομία, όμως τα 

στοιχεία για το ΑΕΠ του β’ τριμήνου δείχνουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα 

αναπτύσσεται καλύτερα απ’ ότι αναμενόταν τον Ιούλιο 2022, αν και παρατηρείται έντονη 

ανομοιογένεια ανά τομέα και περιφέρεια. 

Σε επίπεδο προσφοράς, σημαντική μερίδα επιχειρήσεων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 

σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως, παρατηρείται 

γενικότερη βελτίωση της επιχειρηματικής διάθεσης όσο καθίσταται δυνατή η εξεύρεση 

εναλλακτικών προμηθευτών και πελατών και εν γένει, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

φαίνεται να προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση. 

Στο επίπεδο της ζήτησης, οι καταναλωτές, παρά μια σχετική ανάκαμψη, παραμένουν 

επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω της μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων και της διατήρησης 

της τάσης για αποταμίευση. Η τελευταία δικαιολογείται όχι μόνο από την γενικευμένη 

οικονομική αβεβαιότητα, αλλά και από την περιορισμένη προσφορά σε ορισμένες κατηγορίες 

αγαθών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται μια σταδιακή ανάκαμψη των 

εισαγωγών και την εφαρμογή των παράλληλων εισαγωγών.  

Η κατάσταση της αγοράς εργασίας παραμένει σταθερή, καθώς αυτή φαίνεται να προσαρμόζεται 

στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσω της μερικής απασχόλησης και της αναπροσαρμογής των 

μισθών. 

Με βάση τα ανωτέρω η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η πτώση του ΑΕΠ το 2022 θα είναι 

εγγύτερη στο ανώτατο όριο της πρόβλεψης του Ιουλίου (-6 με -4%). 

Αναλυτικότερα για τον πληθωρισμό, βραχυπρόθεσμα, πληθωριστικοί και αντιπληθωριστικοί 

παράγοντες φαίνεται να ισορροπούν, αλλά μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ότι υπερισχύουν οι 

πληθωριστικές πιέσεις. Κινδύνους προκαλεί η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

ρουβλίου, η οποία αντανακλά τις μεταβολές των ροών του εξωτερικού εμπορίου, καθώς και οι 

πληθωριστικές προσδοκίες. Αντιπληθωριστικά μπορούν να επιδράσουν βραχυπρόθεσμα η 

μεγάλη τάση των καταναλωτών για αποταμίευση, ο χρόνος που απαιτείται για την 

αναδιάρθρωση της προσφοράς καταναλωτικών αγαθών, οι προσδοκίες για περαιτέρω μείωση 

των τιμών λόγω ενίσχυσης του ρουβλίου, η ικανοποιητική γεωργική παραγωγή, καθώς και η 

αύξηση της προσφοράς στην εγχώρια αγορά αγαθών που υπόκεινται σε εξαγωγικούς 

περιορισμούς. 
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Βραχυπρόθεσμα ο πληθωριστικός κίνδυνος προέρχεται από τις υψηλές πληθωριστικές 

προσδοκίες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

καθώς και από την αύξηση των καταναλωτικών δανείων.  

Επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των περιορισμών στο εξωτερικό εμπόριο και σε 

χρηματοπιστωτικό επίπεδο μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού καθώς και 

στην συρρίκνωση του δυναμικού της ρ/οικονομίας.  

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει η Κεντρική Τράπεζα, η πορεία της ρωσικής οικονομίας 

και του πληθωρισμού θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε 

επίπεδο προϋπολογισμού. Εάν διευρυνθεί περαιτέρω το έλλειμμα του, θα απαιτηθεί 

αυστηρότερη νομισματική πολιτική για την συγκράτηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2024 

και στο επίπεδο του 4% μελλοντικά. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm 

 

Προεδρικά και Κυβερνητικά Διατάγματα 

 

 Παράταση απλοποιημένης διαδικασίας επιβεβαίωσης συμμόρφωσης  

Με το υπ΄αριθμ. 1522 από 31/08/2022 Κυβερνητικό Διάταγμα παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 

του 2023 η απλοποιημένη διαδικασία για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων 

όταν εισάγονται από το εξωτερικό ή τίθενται σε κυκλοφορία στη χώρα. Πρόκειται για προϊόντα 

τα οποία προηγουμένως απαιτούσαν διαδικασία πιστοποίησης. Τον Μάρτιο του 2022, η 

Κυβέρνηση επέτρεψε στους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς τέτοιων αγαθών να 

χρησιμοποιήσουν μια απλοποιημένη διαδικασία με την οποία έπρεπε να υποβάλουν δηλώσεις 

συμμόρφωσης των αγαθών με βάση τα δικά τους αποδεικτικά στοιχεία. 

Η απόφαση, που ελήφθη ενόψει των περιορισμών των κυρώσεων από μη φιλικά κράτη, μείωσε 

σημαντικά τα τεχνικά εμπόδια στην εισαγωγή προϊόντων, με αποτέλεσμα να κορεστεί η αγορά 

με βιομηχανικά προϊόντα και τρόφιμα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://static.government.ru/media/files/FwtmQGk9dJebwrplRs11nUYx87ilgsAz.pdf  

 

 Επέκταση περιορισμών εξαγωγών ελαιοκράμβης και παράταση ισχύος υφιστάμενων 

εξαγωγικών δασμών 

Το υπ΄αριθμ. 1580/08.09.2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί προσωρινής απαγόρευσης 

εξαγωγής σπόρων ελαιοκράμβης από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τροποποίησης των 

συντελεστών των εξαγωγικών τελωνειακών δασμών για εμπορεύματα που εξάγονται από τη 

Ρωσική Ομοσπονδία εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης» 

για το διάστημα από 9 Σεπτεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2023 προβλέπει προσωρινή 

απαγόρευση εξαγωγής σπόρων ελαιοκράμβης (ΔΚ 1205109000).  

Υφίσταται και κατάλογος περιπτώσεων στις οποίες δεν ισχύει αυτή η απαγόρευση εξαγωγών. 

Έτσι, οι σπόροι ελαιοκράμβης μπορούν να εξαχθούν στις χώρες της ΕΑΕΕ, την Αμπχαζία, τη 

Νότια Οσσετία, το Ντονέτσκ και τις Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ. Επίσης, η απαγόρευση 

δεν θα επηρεάσει την εξαγωγή ελαιοκράμβης στο πλαίσιο διεθνών διακυβερνητικών 

συμφωνιών, ως μέρος της διεθνούς διαμετακομιστικής κυκλοφορίας ή εξαγωγής ως προμήθειες. 

Επίσης, με το ίδιο διάταγμα παρατείνεται η περίοδος ισχύος εξαγωγικών δασμών που 

προβλέφθηκαν με το υπ΄αριθμ. 2068  από 27.11.2021 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί 

συντελεστών εξαγωγικών δασμών σε εμπορεύματα που εξάγονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία 

εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης» μέχρι 31 Αυγούστου 

2024. Στα εμπορεύματα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων απορρίμματα και σκραπ, κράματα 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm
http://static.government.ru/media/files/FwtmQGk9dJebwrplRs11nUYx87ilgsAz.pdf
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με βάση τον χαλκό και ψευδάργυρο, εξευγενισμένο χαλκό, προϊόντα ξυλείας, φυσικό αέριο και 

υγροποιημένο φυσικό αέριο, μαλακό σιτάρι και μεσελίνα για σπορά. 

Το εν λόγω Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. 
http://static.government.ru/media/files/0QPcPjACJtZMlHTfQphZegIx5BHIWiFc.pdf  

 

 Απαγόρευση διεθνών μεταφορών φορτίου μέσω της επικράτειας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας από εταιρείες από μη φιλικές χώρες 

Στις 29.9.2022 υπογράφηκε το υπ. αρ. 681 Προεδρικό Διάταγμα «Περί ορισμένων θεμάτων 

διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων», το οποίο με βάση τον ομοσπονδιακό Νόμο υπ’ 

αρ.127-FZ από 4.6.2018 «Περί μέτρων επιρροής (αντίδρασης) σε εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ 

και άλλων ξένων κρατών» εξουσιοδότησε την ρωσική Κυβέρνηση να επιβάλει απαγόρευση σε 

μεταφορικές εταιρείες μη φιλικών χωρών να πραγματοποιούν διεθνείς οδικές μεταφορές 

φορτίων εντός της ρωσικής επικράτειας. 

Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την υπ’ αρ. 1728 Κυβερνητική Απόφαση, από 

30.09.2022, η οποία τίθεται σε ισχύ από 10.10.2022 έως 31.12.2022, καθόρισε τα εξής: 

 Θέσπιση απαγόρευσης των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων σε όλη την 

επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με φορτηγά που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς 

εγγεγραμμένους σε ξένες χώρες που έχουν θεσπίσει περιοριστικά μέτρα σε σχέση με πολίτες 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικά νομικά πρόσωπα στον τομέα των διεθνών οδικών 

μεταφορών των αγαθών. 

 Η απαγόρευση ισχύει για τους ακόλουθους τύπους διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων: διμερείς μεταφορές, διαμετακομιστικές μεταφορές, μεταφορές από ή προς 

το έδαφος τρίτου κράτους. 

 Τη διάρκεια της απαγόρευσης (ως ανωτέρω),  

 Τον κατάλογο των ξένων κρατών που έχουν θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά πολιτών και 

νομικών προσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων, 

 Τα είδη των εμπορευμάτων διεθνών οδικών μεταφορών για τα οποία θα ισχύει η 

απαγόρευση,  

 Τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων δεν θα ισχύει η απαγόρευση για τις εν λόγω διεθνείς 

οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. 

Οι ρωσικές άδειες, οι ειδικές και πολυμερείς άδειες, όπως προβλέπονται με βάση τον 

Ομοσπονδιακό Νόμο υπ’ αρ. 127 από 24.7.1998 «Περί κρατικού ελέγχου των διεθνών 

εμπορευματικών μεταφορών στις περιπτώσεις παράβασης της διαδικασίας εφαρμογής του 

νόμου», εάν χρησιμοποιούνται από ξένες μεταφορικές με σκοπό τη διεθνή μεταφορά αγαθών, 

κατά παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης, θα θεωρούνται άκυρες. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο του πέμπτου πακέτου κυρώσεων, στις αρχές Απριλίου 

έκλεισε την πρόσβαση στο έδαφός της στους ρωσικούς και λευκορωσικούς οδικούς μεταφορείς. 

Σε απάντηση, στις 16 Απριλίου, η Λευκορωσία υιοθέτησε παρόμοια απαγόρευση, αλλά μέσω 

επανασύζευξης ημιρυμουλκούμενων ή επαναφόρτωσης φορτίου στους τελωνειακούς 

τερματικούς σταθμούς των λευκορωσικών συνόρων. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες επικαλούνται αναφορές του ρ/Υπουργείο 

Μεταφορών, η παράδοση εμπορευμάτων οδικώς από «μη φιλικές χώρες» στους τελικούς 

παραλήπτες μέσω της επικράτειας της Ρωσίας θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τον όρο στους 

τελωνειακούς σταθμούς στις παραμεθόριες περιοχές Pskov, Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, 

http://static.government.ru/media/files/0QPcPjACJtZMlHTfQphZegIx5BHIWiFc.pdf
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στη Δημοκρατία της Καρελίας και στην Αγία Πετρούπολη, τα εμπορεύματα από ξένα 

αυτοκίνητα θα επαναφορτώνονται ή να επανατοποθετείται ημιρυμουλκούμενο σε ρωσικά ή 

λευκορωσικά οχήματα. 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290007?index=1&rangeSize=1   

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004?index=0&rangeSize=1  

 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Οι παράλληλες εισαγωγές αυξάνονται κατά περίπου 18% το μήνα 

Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) σημειώνει μηνιαία αύξηση στον όγκο των 

αγαθών που εισάγονται στη Ρωσία ως μέρος των παράλληλων εισαγωγών.  

Παρατηρείται σταθερή αύξηση κατά μέσο όρο 18% μηνιαίως ως προς τις ποσότητες, και 20% 

ως προς την αξία. Έτσι τον Αύγουστο εισήχθησαν 383 χιλ. τόνοι διαφόρων εμπορευμάτων μέσω 

παράλληλων εισαγωγών, και από την έναρξη αυτού του καθεστώτος περισσότεροι από 1,3 εκ. 

τόνοι. 

Ταυτόχρονα, η FCS δεν παρατηρεί αύξηση του όγκου των εισαγωγών απομιμήσεων (πλαστών) 

προϊόντων το 2022. Από τον Ιανουάριο, έχουν εντοπιστεί περίπου 7 εκ. μεμονωμένα προϊόντα 

απομίμησης και έχουν κινηθεί 432 υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων στον τομέα των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτοί οι όγκοι είναι συγκρίσιμοι με τα προηγούμενα έτη 

(για την ίδιο περίοδο το 2021, εντοπίστηκαν 4,9 εκ προϊόντα, ενώ το 2020 7,9 εκ.). 

Ο Επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Denis Manturov δήλωσε ότι είχε 

ετοιμαστεί μια απόφαση για παράταση της ισχύος του καθεστώτος των παράλληλων εισαγωγών 

αγαθών για το 2023 (επί του παρόντος ισχύει μέχρι το τέλος του 2022). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/862286  

 

 Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει την αποδυνάμωση του ρουβλίου τα 

επόμενα χρόνια 

Το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει ότι τα επόμενα χρόνια το ρούβλι θα 

αποδυναμωθεί, παραμένοντας όμως κατά 10-15% ισχυρότερο από το μέσο επίπεδο της 

τελευταίας πενταετίας. 

Αναμένεται επίσης μια αποδυνάμωση σε σχέση με τις τρέχουσες αξίες του ρουβλίου. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, οι εξαγωγές σε πραγματικούς όρους θα επιβραδύνουν την πτώση το επόμενο έτος 

και θα επανέλθουν σε ανάπτυξη το 2024-2025, κυρίως λόγω των εξαγωγών πλην πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Ο Υπ. Οικ. Ανάπτυξης δήλωσε: «Λαμβάνουμε υπόψη τα σχέδια του Υπ. 

Ενέργειας για αναπροσανατολισμό των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου προς 

ουδέτερες χώρες. Οι εισαγωγές επίσης θα συνεχίσουν να ανακάμπτουν. Αν τώρα η ανάκαμψη 

είναι κυρίως οι καταναλωτικές εισαγωγές, τότε από το 2023 θα αρχίσουν σταδιακά να 

αυξάνονται οι ενδιάμεσες εισαγωγές και οι εισαγωγές επενδύσεων». 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/863215  
 

 Η Toyota ανακοίνωσε επίσημα το κλείσιμο του εργοστασίου στην Αγία Πετρούπολη 

Η Toyota ανακοίνωσε επίσημα στον ιστότοπο της εταιρείας τη διακοπή της παραγωγής 

αυτοκινήτων στη Ρωσία. Η εταιρεία σημείωσε ότι μετά από έξι μήνες διακοπής λειτουργίας, δεν 

βλέπει προοπτικές για επανέναρξη των εργασιών του εργοστασίου στο μέλλον. Οι ρωσικές 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290007?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004?index=0&rangeSize=1
https://www.interfax.ru/business/862286
https://www.interfax.ru/business/863215
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δραστηριότητες της εταιρείας θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη του δικτύου αντιπροσώπων, 

το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετεί Ρώσους πελάτες της Toyota και της Lexus. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.toyota.ru/news_and_events/2022/toyota-official-statement 

 

 Με έλλειμμα 2% του ΑΕΠ ο προϋπολογισμός για το 2023  

Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός τριετίας 2023-2025, για μεν το 2023 καταρτίστηκε με 

έλλειμμα 2% του ΑΕΠ, για το 2024 με έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ και για το 2025 με 0,7%. Η 

κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού κυρίως μέσω εγχώριου 

δανεισμού. 

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Μ. Μισούστιν, υπολογίζεται ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού 

του επόμενου έτους θα φτάσουν περίπου 26 τρις ρούβλια ($420 δις). Οι δαπάνες θα είναι 

περίπου 29 τρις ρούβλια ($468 δις). Για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, το 2023, 

η Κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τους εξαγωγικούς δασμούς και τους φορολογικούς 

συντελεστές εξόρυξης ορυκτών προσπορίζοντας περίπου 1,4 τρις ρούβλια. Επιπρόσθετα, 

περισσότερα από 3 τρις ρούβλια το 2023-2025, σχεδιάζεται να εισπραχθούν από την αύξηση του 

δασμού στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και την προσαρμογή της τιμής της βενζίνης. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kommersant.ru/doc/5571114  

 

 

Εξωτερική Αγορά 

 

 Απόλυτο ρεκόρ τουρκικών εξαγωγών αγαθών στη Ρωσία τον Αύγουστο 

Η Τουρκία τον Αύγουστο του 2022 σημείωσε ρεκόρ στην ιστορία της, για τις εξαγωγές αγαθών 

στη Ρωσία, που ανήλθαν σε 738.527.000 $ ΗΠΑ (+87,2% περισσότερο από Αύγουστο 2021).  

Οι συνολικές εξαγωγές της Τουρκίας τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά 13,1% και ανήλθαν σε 21,3 

δις $ ΗΠΑ. 

Η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί ενεργό εμπόριο με τη Ρωσία χάρη στη στρατηγική της για 

ισορροπημένη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και 

διακοπές στις παραγγελίες από το ξέσπασμα της ουκρανικής κρίσης, το εμπόριο μεταξύ των δύο 

χωρών συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι Τούρκοι εξαγωγείς ολοένα επιλύουν τυχόν εγγενή 

προβλήματα στις διμερείς συναλλαγές. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15692927  

 

 ΗΠΑ και ΕΕ αυξάνουν τις εισαγωγές αλουμινίου και νικελίου από τη Ρωσία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τις εισαγωγές αλουμινίου και 

νικελίου από τη Ρωσία παρά τα προβλήματα στις μεταφορές που συνδέονται με την ουκρανική 

κρίση και την πρόθεση να στερήσουν από τη Ρωσία σημαντικό μέρος των εσόδων, σύμφωνα με 

το Reuters, το οποίο επικαλείται τη στατιστική βάση δεδομένων Comtrade του ΟΗΕ.  

Οι εισαγωγές ρωσικού νικελίου και αλουμινίου από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2022 

αυξήθηκαν κατά 70%, συνολικής αξίας 1,98 δις $ ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η ΕΕ παρέμεινε ο 

μεγαλύτερος εισαγωγέας ακατέργαστου αλουμινίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Το Reuters σημειώνει επίσης ότι η νορβηγική εταιρεία παραγωγής αλουμινίου και προϊόντων 

αλουμινίου Norsk Hydro δήλωσε ότι κατά την αγορά μετάλλου για το 2023 δεν θα συνάψει 

συμφωνίες με το ρωσικό αλουμίνιο. Νωρίτερα, όπως ανέφερε το Bloomberg, παρόμοια 

απόφαση είχε λάβει και η αμερικανική εταιρεία Novelis, αλλά αφορούσε μόνο τα ευρωπαϊκά 

εργοστάσια του κατασκευαστή. 

https://www.toyota.ru/news_and_events/2022/toyota-official-statement
https://www.kommersant.ru/doc/5571114
https://tass.ru/ekonomika/15692927
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15671199  

 

 Εμπόριο Ρωσίας – Ισπανίας 

Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα που επικαλούνται ισπανικές πηγές τους πρώτους επτά μήνες του 

τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές της Ισπανίας από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 53,5% σε σχέση με 

το ίδιο διάστημα του 2021 και ανήλθαν σε 4,408 δισ. ευρώ. 

Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση των αγορών φυσικού αερίου και, σε μικρότερο βαθμό με 

αγορές πετρελαίου. Παράλληλα, οι ισπανικές εξαγωγές προς τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 36,5% 

και ανήλθαν σε 843,5 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου.  

Το εμπορικό έλλειμμα της Ισπανίας με τη Ρωσία αυξήθηκε σχεδόν τρεις φορές - από 1,541 δισ. 

σε 3,564 δισ. ευρώ - σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

 Στροφή προς την Ανατολή: Η Ρωσία αυξάνει το εμπόριο με τις ασιατικές χώρες 

Από τον Φεβρουάριο, το εμπόριο με τη «συλλογική Δύση» έχει μειωθεί κατά 26% (οι εξαγωγές 

κατά 24% και οι εισαγωγές λίγο πάνω από 30%), με πρωταρχικές χώρες τη Μεγάλη Βρετανία, 

τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Φινλανδία. 

Σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές ομάδες, η μεγαλύτερη πτώση ρ/εξαγωγών προς τη Δύση 

σημειώθηκε στον τομέα καυσίμων και ενέργειας, μετάλλων και χημικών προϊόντων. Όσον 

αφορά στις ρ/εισαγωγές από τη Δύση αυτές αφορούσαν τα μηχανήματα και οχήματα, υφάσματα 

και υποδήματα. 

Όσον αφορά την ασιατική κατεύθυνση, τον Απρίλιο-Μάιο καταγράφηκε ελαφρά μείωση στο 

επίπεδο του 10%, από τον Ιούνιο όμως οι δείκτες επανήλθαν στα επίπεδα του 2021. 

Πρωτοπόροι ανάπτυξης είναι τα καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα (+50%), προϊόντα χημικής 

βιομηχανίας και προϊόντα ξυλείας. Η μεγαλύτερη αύξηση του εμπορικού τζίρου καταγράφηκε 

με την Ινδία, την Κίνα και το Βιετνάμ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/93059/  

 

 Ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 31%  

Ο εμπορικός τζίρος μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 31% τον Αύγουστο σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στα 219 δις γιεν (περίπου 1,53 δις $ ΗΠΑ), 

σύμφωνα με τα στατιστικά του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών. 

Σημειώνεται ότι μια τέτοια αύξηση συνδέεται με αύξηση των τιμών καυσίμων παγκοσμίως, που 

οδήγησε σε αισθητή αύξηση των ρωσικών εξαγωγών ενέργειας σε όρους αξίας. 

Η εξαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 211% 

σε όρους ποσότητας, σε σύγκριση με πέρυσι, και σε όρους αξίας κατά 386%. 

Παρά το γεγονός ότι τον Ιούνιο η Ιαπωνία μείωσε τις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου στο μηδέν 

και τις αποκατέστησε μόνον τον Ιούλιο, η παγκόσμια αύξηση τιμών οδήγησε σε αύξηση 54% 

των ι/εισαγωγών πετρελαίου σε όρους αξίας. 

Επιπλέον, η Ιαπωνία μείωσε τον όγκο εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά σε 

όρους αξίας κατεγράφη αύξηση 120,2%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το συνολικό 

κόστος των ορυκτών καυσίμων που αγοράζονται στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 135%.  

Η Ιαπωνία αύξησε επίσης τις ρ/εισαγωγές λαχανικών κατά 154,4%, αλλά μείωσε τις ρ/εισαγωγές 

σιτηρών και σόγιας κατά 95,2% και 94,1%, αντίστοιχα. 

Την ίδια ώρα, οι ρ/εισαγωγές από την Ιαπωνία μειώθηκαν κατά 21,5%. Οι ι/εξαγωγές 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία μειώθηκαν περισσότερο (κατά 73,6%). 

https://tass.ru/ekonomika/15671199
https://www.alta.ru/external_news/93059/


 
8 

 

Μειώθηκαν επίσης οι παραδόσεις λεωφορείων και φορτηγών (κατά 51,2%). Επίσης, οι 

παραδόσεις επιβατικών αυτοκινήτων στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 5,8%. Οι ι/εξαγωγές 

υπολογιστών αυξήθηκαν κατά 107,1%, και εξαρτημάτων τους κατά 161%.  

Σημειώθηκε επίσης ότι μείωση ι/εισαγωγών τον Ιούλιο τ.ε. σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

2021 παρατηρήθηκε σε είδη όπως ο άνθρακας - 40,1%, το μετάλλευμα - 84,9%, τα δημητριακά - 

73,1%, τα λαχανικά - 60,6%. Παράλληλα, οι ι/εισαγωγές ψαριών και θαλασσινών αυξήθηκαν 

κατά 21,7%. 
https://iz.ru/1395626/2022-09-15/tovarooborot-mezhdu-rossiei-i-iaponiei-vyros-na-31-v-avguste  

 

 Αύξηση όγκου εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν κατά 45% 

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν αυξήθηκε κατά 45% χάρη στον «Απλοποιημένο 

Τελωνειακό Διάδρομο», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής 

Υπηρεσίας κ. Β. Ίβιν. Το πιλοτικό έργο του Απλοποιημένου Τελωνειακού Διαδρόμου ξεκίνησε 

στις 30 Ιουνίου 2022. Αφορά τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα - την παραδοσιακή βάση του 

εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν (90% των ρωσικών εξαγωγών και 75% των εισαγωγών). Στο 

μέλλον, σχεδιάζεται η επέκταση του «απλοποιημένου διαδρόμου» και σε άλλα αγαθά. 

Σήμερα σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών από το Ιράν είναι προϊόντα της χημικής βιομηχανίας 

και φαρμακευτικών προϊόντων.  

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας για την 

αναγνώριση εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα (ΕΟΦ) με την Τουρκία, το Ουζμπεκιστάν 

και την Ινδία. Αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των αγαθών 

στις αγορές για τους νομοταγείς εμπόρους. 

Η αύξηση του όγκου εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν το 2021 ανήλθε σε 81%, το 2022 σε 

31%. Τον Ιούλιο του 2022, οι επικεφαλής των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών 

ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός συστήματος αμοιβαίου διακανονισμού πληρωμών σε εθνικά 

νομίσματα. 

Ο διεθνής διάδρομος μεταφορών Βορρά-Νότου μήκους 7.200 χιλ. θα συνδέει την Αγία 

Πετρούπολη με τα λιμάνια του Ιράν και της Ινδίας. Οι δυτικοί και ανατολικοί άξονες του 

διαδρόμου περνούν από το Ιράν: ο δυτικός κλάδος προβλέπει τη μεταφορά σε όλο το Ιράν 

οδικώς μέσω του Ραστ, ενώ ο ανατολικός σιδηροδρομικώς. Ο τελικός προορισμός στο Ιράν είναι 

το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, από το οποίο το φορτίο μπορεί να παραδοθεί στην Ινδία δια 

θαλάσσης. Ταυτόχρονα, ο δυτικός άξονας διέρχεται επίσης από το Αζερμπαϊτζάν, ο ανατολικός 

πηγαίνει μέσω του Καζακστάν και του Τουρκμενιστάν. Επιπλέον, είναι δυνατή η απευθείας 

θαλάσσια μεταφορά από τη Ρωσία μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ιράν. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://portnews.ru/news/335015/  
 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 
 Συντελεστές εξαγωγικών δασμών από 1

η
 Οκτωβρίου 2022 

Η μέση τιμή πετρελαίου Urals για την περίοδο 15 Αυγούστου 2022 έως 14 Σεπτεμβρίου 2022 

ήταν 72,65 $ ανά βαρέλι ή 530,4 $ ανά τόνο. 

Στην ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, οι συντελεστές των εξαγωγικών 

δασμών στο πετρέλαιο και σε ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων που παράγονται από 

πετρέλαιο και εξάγονται εκτός τελωνειακού εδάφους της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

από την 1
η
 Οκτωβρίου έως την 31

η
 Οκτωβρίου 2022 είχαν ως εξής: στο αργό πετρέλαιο 44,4 $ 

https://iz.ru/1395626/2022-09-15/tovarooborot-mezhdu-rossiei-i-iaponiei-vyros-na-31-v-avguste
https://portnews.ru/news/335015/
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ΗΠΑ, μαζούτ, πίσσα πετρελαίου 44,4 $ ΗΠΑ, ελαφριά και μεσαία αποστάγματα, καύσιμο 

ντίζελ, λιπαντικά 13,3 $ ΗΠΑ, βενζίνη ευθείας λειτουργίας 24,4 $ ΗΠΑ, εμπορική βενζίνη 13,3 

$ ΗΠΑ. 

Ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο ήταν 52 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/tamdoc/22bn0146/  

 
 Οι εξαγωγές πετρελαίου τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 220 χιλ. b/d  

Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 220.000 b/d (bpd) σε 7,6 εκατ. 

b/d, που είναι όμως κατά 390.000 b/d κάτω από το επίπεδο πριν την έναρξη της ουκρανικής 

κρίσης. Την ίδια ώρα, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,2 δις 

$ ΗΠΑ, από 21 δις $ ΗΠΑ σε 17,7 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με την έκθεση Σεπτεμβρίου του 

Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ). 

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία προς τις ΗΠΑ, τις χώρες της ΕΕ, την Ιαπωνία και τη 

Νότια Κορέα έχουν μειωθεί κατά 2 εκατ. b/d από την αρχή του έτους, αλλά η ανακατεύθυνση 

των ρωσικών παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία, στην Κίνα και στην Τουρκία έχει μετριάσει 

αυτές τις απώλειες. 

Ο ΔΟΕ παραδέχτηκε ότι μετά την έναρξη ισχύος του εμπάργκο της ΕΕ στην εισαγωγή ρωσικού 

πετρελαίου, η προσφορά του στην παγκόσμια αγορά ενδέχεται να μειωθεί περισσότερο, με 

αποτέλεσμα η Ρωσία να πρέπει να βρει νέες αγορές για 1 εκατ. b/d πετρελαϊκών προϊόντων και 

1,4 εκατ. b/d πετρελαίου. 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρ/ειδησογραφικό πρακτορείο, η παραγωγή πετρελαίου χωρίς 

συμπυκνώματα στη Ρωσία, τον Αύγουστο, μειώθηκε κατά 50 χιλ. b/d σε σχέση με τον Ιούλιο, 

στα 9,77 εκατ. b/d. Ο ΔΟΕ αναμένει επίσης η Ρωσία να μειώσει την παραγωγή στα 9,5 εκατ. b/d 

μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, η οποία είναι ήδη μειωμένη κατά 1,9 εκατ. b/d από τον 

Φεβρουάριο του 2022. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/15745175  
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ 
 

Υπεύθυνος έκδοσης:   Χρήστος Φαρμάκης – Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

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. 
 

 

https://www.alta.ru/tamdoc/22bn0146/
https://tass.ru/ekonomika/15745175
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

