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 Το 2020 η Λευκορωσία θα αγοράσει από τη Gazprom φυσικό αέριο, αξίας 2,69 δις. δολ. 
Σύμφωνα με τη Gazprom, με βάση την αγοραία αξία, το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας 
φυσικού αερίου προς τη Λευκορωσία το 2020 θα ανέλθει σε περίπου $ 2,69 δις. Στα μέσα 
Φεβρουαρίου, τα μέρη συμφώνησαν ότι το συμβατικό κόστος προμήθειας φυσικού αερίου προς 
τη Λευκορωσία το 2020 θα ανέλθει σε $ 127/1000 κ.μ.. Έτσι, το εκτιμώμενο κόστος προμηθειών 
ανά έτος αντιστοιχεί στον όγκο φυσικού αερίου στο επίπεδο των $ 21,2 δις κ. μ. Η Λευκορωσία 
όμως συνεχίζει να επιμένει στην μείωση τιμής του φυσικού αερίου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://telegraf.by/ehkonomika/gazprom-naschital-2-69-mlrd-
dollarov-za-gaz-kotoryj-belarus-kupit-v-2020-godu/ 

 

 Μείωση εισαγωγών στη Ρωσία το 2020 
Η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι οι ρωσικές εισαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά 18,8-21,8% 
το 2020.Τα μέτρα που περιορίζουν τις αεροπορικές πτήσεις και τις μετακινήσεις, σε συνδυασμό 
με τη μείωση εισοδημάτων και την υποτίμηση του ρουβλιού, έχουν οδηγήσει σε βαθιά πτώση 
της κατανάλωσης εισαγόμενων αγαθών και, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, των υπηρεσιών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.finmarket.ru/news/5287996 

 

 Εξαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία 
Σύμφωνα με τη Rosselkhoznadzor, από την 1η Ιουλίου έως τις 28 Ιουλίου, οι εξαγωγές σιτηρών 
από τη Ρωσία ανήλθαν σε 3 εκ. τόνους. Οι εξαγωγές προς τις χώρες Ευρασιατικής Ένωσης 
μειώθηκαν κατά 13% έναντι του 2019. Το σιτάρι παραδοσιακά έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση. Οι 
εξαγωγές σιταριού ανήλθαν σε 2,4 εκ. τόνους. Οι σημαντικότερες χώρες εισαγωγής ήταν η 
Τουρκία (545 χιλ. τόνοι), η Σαουδική Αραβία (373 χιλ. τόνοι) και η Αίγυπτος (281 χιλ. τόνοι). Αυτή 
τη σεζόν, ο κατάλογος των εισαγωγέων ρωσικών σιτηρών συμπληρώθηκε με νέες χώρες. Η 
Βραζιλία αγόρασε 70 χιλ. τόνους, το Πακιστάν, το οποίο δεν έχει εισαγάγει σιτηρά για πέντε 
χρόνια, αγόρασε περιορισμένη ποσότητα. Μετά από μακρά διακοπή, ξεκίνησε  η προμήθεια 
ρωσικών σιτηρών στην Ιορδανία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2020/08/03/rossiia-nachala-prodavat-zerno-v-novye-
strany.html 

 

 Προσφυγή Gazprom κατά απόφασης Πολωνικής UOKiK  
Η εταιρία Gazprom προτίθεται να κάνει προσφυγή κατά του προστίμου  ύψους 213 εκ. PLN (50 
εκ. Ευρώ) που της επέβαλε η Πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού & Προστασίας Καταναλωτή (UOKiK), 
όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα ρ/τύπου, (3 & 4 Αυγούστου τ.ε ). 
 
 Εμβόλια COVID-19 
Στη Ρωσία πραγματοποιούνται έρευνες για εμβόλιο κατά του COVID-19, το οποίο βασίζεται εξ 

ολοκλήρου στις ρωσικές έρευνες κατά του ιού του Έμπολα. Το εμβόλιο κατά τον ιό αυτό είχε 

παραχθεί το 2015.Tο Ρωσικό Επενδυτικό Ταμείο Επενδύσεων - RDIF (https://rdif.ru/Eng_Index/) 

χρηματοδοτεί ρωσικές εταιρείες που πραγματοποιούν τις εν λόγω έρευνες καθώς επίσης και τη 

https://telegraf.by/ehkonomika/gazprom-naschital-2-69-mlrd-dollarov-za-gaz-kotoryj-belarus-kupit-v-2020-godu/
https://telegraf.by/ehkonomika/gazprom-naschital-2-69-mlrd-dollarov-za-gaz-kotoryj-belarus-kupit-v-2020-godu/
http://www.finmarket.ru/news/5287996
https://rg.ru/2020/08/03/rossiia-nachala-prodavat-zerno-v-novye-strany.html
https://rg.ru/2020/08/03/rossiia-nachala-prodavat-zerno-v-novye-strany.html
https://rdif.ru/Eng_Index/
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παραγωγή του εμβολίου. Σύμφωνα με τον Επικεφαλής του RDIF, κ. Κιρίλλ Ντμίτριεβ, το ρωσικό 

εμβόλιο κατά του κορωνοϊού θα καταχωρηθεί εντός Αυγούστου τ.ε θα είναι το πρώτο 

καταχωρημένο κατά του COVID-19, εμβόλιο στον κόσμο.Το εμβόλιο σχεδιάζεται να παραχθεί 

από τις μεγαλύτερες ρωσικές φαρμακευτικές εταιρείες «Alium» (http://obolensk.ru/en/) και «R-

Pharm» (http://www.r-pharm.com/en/).  

 Άρση περιορισμών για συμμετοχή σε κρατικές προμήθειες εισαγόμενων φαρμάκων στη 
Ρωσική Ομοσπονδία. 
Αίρονται μέχρι 31.12.2021, οι απαγορεύσεις "Σχετικά με τους περιορισμούς και τις 
προϋποθέσεις εισδοχής εισαγομένων φαρμάκων από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο ζωτικών και ουσιωδών φαρμακευτικών προϊόντων, με σκοπό την αντιμετώπιση 
κρατικών και δημοτικών αναγκών (και επιτρέπεται) η συμμετοχή στη διαδικασία κρατικών 
προμηθειών εισαγομένων  πρωτότυπων ή γενόσημων  φαρμάκων , εφόσον προορίζονται για ην 
θεραπεία κακοηθών νεοπλασμάτων λεμφοειδών, αιματοποιητικών και συναφών ιστών σε 
ανήλικους» 
 

 O όμιλος «Aeroflot» αυξάνει τον όγκο μεταφορών 
Σύμφωνα τον Γενικό Διευθυντή του ομίλου «Aeroflot» κ. Βιτάλι Σαβέλιεβ, ο όμιλος Aeroflot (η 
ίδια η «Aeroflot», η «Ρωσία», η «Pobeda» και η «Aurora») στα μέσα Ιουλίου αποκατέστησε τις 
μεταφορές στο  60% περίπου του περασμένου έτους. Τον Ιούλιο του 2019, μεταφέρθηκαν 6,4 
εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 3,7 εκ. μεταφέρθηκαν από την Aeroflot. Τον Μάρτιο-Απρίλιο 
μεταφέρθηκαν από τρεις έως πέντε χιλ. επιβάτες ημερησίως αντί 110-120 χιλ. ένα χρόνο 
νωρίτερα. Εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους οι μεταφορές θα ανέλθουν μόνο στο ήμισυ του 
επιπέδου του προηγούμενου έτους, περίπου σε 30 εκ. έναντι 60,7 εκ. το 2019. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4442674 

 

 Διάταγμα περί κρατικών προμηθειών  ξένων αγαθών 
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του κρατικού ομίλου «Rostech» κ. Σεργκέι Τσέμεζοβ, το 
Διάταγμα περί περιορισμού κρατικής αγοράς ξένων αγαθών, που υιοθετήθηκε από την Κρατική 
Δούμα στις 22 Ιουλίου και υπεγράφη από τον Πρόεδρο κ. Πούτιν στις 31 Ιουλίου, θα καταστεί 
αποτελεσματικό μέτρο στήριξης για τους εγχώριους παραγωγούς.Τα κρατικά χρηματικά μέσα, 
τα οποία στο παρελθόν δαπανήθηκαν πραγματικά για τη στήριξη των εισαγωγών, θα 
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας, την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια ασταθή 
γεωπολιτική κατάσταση. 

Ο Διευθυντής του «Rostech» σημείωσε ότι η ρωσική βιομηχανία είναι σε θέση να δημιουργήσει 
πολλούς τύπους προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για τις ανάγκες των τομέων υγείας, 
βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, βιομηχανίας πληροφορικής κ.λπ. Ταυτόχρονα, αυτά τα προϊόντα 
μπορεί να είναι ανταγωνιστικά σε αξία και ποιότητα, αλλά θα είναι δύσκολο για αυτά να 
εισέλθουν στην αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f281b0b9a7947c630025070 

 

http://obolensk.ru/en/
http://www.r-pharm.com/en/
https://www.kommersant.ru/doc/4442674
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f281b0b9a7947c630025070
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 Μείωση επιχειρηματικών εισοδημάτων των Ρώσων  
Το μερίδιο των επιχειρηματικών εισοδημάτων στον όγκο όλων των νομισματικών εισοδημάτων 
του πληθυσμού της Ρωσίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε σε 3,5%, προκύπτει από τα 
στοιχεία της Rosstat. 
Είναι ο χαμηλότερος τριμηνιαίος δείκτης από το 2000. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
το μερίδιο των επιχειρηματικών εισοδημάτων αντιστοιχούσε σε 5,9% των εσόδων των Ρώσων. 
Σε νομισματικούς όρους, τα έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες το δεύτερο τρίμηνο 
ανήλθαν σε περίπου 512 δις. ρούβλια με συνολικό εισόδημα του πληθυσμού 14,6 τρις. ρούβλια, 
μειωμένες κατά 300 δις. ρούβλια έναντι του πρώτου τρίμηνου του 2020. Περισσότερες 
λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/03/08/2020/5f23d56a9a7947c85ff90bb6 
 

 Ενοποιημένο μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
Στη Ρωσία θα εμφανιστεί ένα ενοποιημένο μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, στους 
οποίους στο μέλλον θα παρέχονται κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Υποτίθεται ότι στο πρώτο 
στάδιο, το μητρώο θα περιλαμβάνει περισσότερες από 40 χιλ. μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
όπως παραλήπτες προεδρικών επιχορηγήσεων και περιφερειακών και δημοτικών επιδοτήσεων, 
παρόχους δημόσιων υπηρεσιών, προμηθευτές κοινωνικών υπηρεσιών, φιλανθρωπικοί, 
εκπαιδευτικοί και θρησκευτικοί οργανισμοί, που έχουν υποβάλει απολογισμούς τους στο Υπ. 
Δικαιοσύνης τα τελευταία δύο χρόνια. 
Το σχέδιο καθορίζει τη διαδικασία διαχείρισης του μητρώου και ορίζει ότι έως την 1η Νοεμβρίου 
2020, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ενιαίο σύστημα διυπηρεσιακής ηλεκτρονικής 
αλληλεπίδρασης και έως το τέλος του 2021 θα αρχίσει να  ενημερώνεται αυτόματα κατά την 
καταχώρηση πληροφοριών στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία ή το Υπ. Δικαιοσύνης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2020/08/04/k-noiabriu-poiavitsia-edinyj-reestr-nko-
imeiushchih-pravo-na-gospodderzhku.html 
 

 Μείωση μερισμάτων της Gazprom 
Η εξαιρετικά αργή ανάκαμψη των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες έπεσαν 
λόγω του Covid-19, μπορεί να αναγκάσει τη Gazprom να μειώσει τα μερίσματά της. Η Gazprom 
αναμένει ότι η μέση τιμή εξαγωγής φυσικού αερίου το 2020 θα ανέλθει σε $ 133 ανά χίλια 
κυβικά μέτρα έναντι $ 203 το 2019. 
Η Gazprom κατέβαλε πρόσφατα μερίσματα για το 2019 ύψους 360,8 δις ρουβλιών. Στο τέλος 
του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Gazprom ενέκρινε τη νέα πολιτική μερισμάτων, η οποία 
προβλέπει την πληρωμή τουλάχιστον 50% του καθαρού εισοδήματος σύμφωνα με ΔΠΧΑ. Στο 
τέλος του 2019, η εταιρεία έπρεπε να πληρώσει τουλάχιστον 30%, στο τέλος του 2020 
τουλάχιστον το 40% του εισοδήματος. 
Το 2019, η εταιρεία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, καταβάλλοντας 360,8 δις ρούβλια στους 
μετόχους (αυτό είναι ρεκόρ για τη ρωσική αγορά). 
Αλλά εάν ο δείκτης του καθαρού χρέους προς το EBITDA υπερβαίνει το 2,5 το 2020, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει δικαίωμα να μειώσει τις πληρωμές. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4442552 
 
 

https://www.rbc.ru/economics/03/08/2020/5f23d56a9a7947c85ff90bb6
https://rg.ru/2020/08/04/k-noiabriu-poiavitsia-edinyj-reestr-nko-imeiushchih-pravo-na-gospodderzhku.html
https://rg.ru/2020/08/04/k-noiabriu-poiavitsia-edinyj-reestr-nko-imeiushchih-pravo-na-gospodderzhku.html
https://www.kommersant.ru/doc/4442552
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 Αύξηση πωλήσεων αυτοκινήτων 
Οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και οχημάτων LCV στη Ρωσία τον Ιούλιο 
αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση - σε 141.924 οχήματα, σύμφωνα με την Ένωση 
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. 
Τον Ιούλιο, ο όγκος της ρωσικής αγοράς αυτοκινήτων ανήλθε σε 141,9 χιλ. αυτοκίνητα, 
αυξημένος κατά 9 χιλ. αυτοκίνητα έναντι Ιουλίου 2019. Το επτάμηνο 2020 οι πωλήσεις ανήλθαν 
σε 742,6 χιλ. αυτοκίνητα, μειωμένες κατά 19,3% (177,6 χιλ. αυτοκίνητα) έναντι του επτάμηνου 
2019.Οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων τον Ιούλιο είναι η AvtoVAZ (Lada) - 
31.180 αυτοκίνητα (+ 6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019), η Kia – 18.038 αυτοκίνητα (-4%), 
η Hyundai - 14.319 αυτοκίνητα (3%), η Skoda - 12.329 αυτοκίνητα (69%) και η Renault - 11,606 
αυτοκίνητα (-1%). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: 
https://www.kommersant.ru/doc/4443380?query=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B
D%D1%8B 
 
 Περίπου 19 εκατ. ζευγάρια υποδημάτων εισήχθησαν στη Ρωσία σε ένα μήνα 
Όπως αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Ομοσπονδιακής τελωνειακής Υπηρεσίας 18,7 εκατ. 
ζευγάρια υποδημάτων εισήχθησαν στη Ρωσία κατά το πρώτο μήνα εισαγωγής της υποχρεωτικής 
σήμανσης. Ταυτόχρονα, το τελωνείο εξέδωσε περίπου 3,5 χιλιάδες δηλώσεις για τα υποδήματα, 
ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων βρίσκεται στις περιοχές της Άπω Ανατολής και της Κεντρικής 
Τελωνειακής Διοίκησης.  

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 300 δηλώσεις για 
τα φάρμακα, ο μεγαλύτερος αριθμός των οποίων από το Περιφερειακό Τελωνείο της Μόσχας. 
Όσον αφορά τα προϊόντα καπνού, το Τελωνείο εξέδωσε 25 δηλώσεις.  

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/06/0010  

 

 Συμφωνία μεταξύ της ΡΟ και της Κύπρου για αύξηση φόρου επί των μερισμάτων 
Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών η Κύπρος συμφώνησε με τους όρους της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας για αύξηση του φόρου επί των μερισμάτων και των τόκων έως και 
15%."Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία συμφώνησε με τους όρους 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την τροποποίηση της Ρωσο-Κυπριακής Συμφωνίας Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας όσον αφορά την αύξηση του παρακρατούμενου φόρου σε 15% επί τα 
μερίσματα και τους τόκους", ανέφερε η δήλωση. 
Το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της φορολογικής συμφωνίας με την Κύπρο θα τεθεί σε 
ισχύ από το 2021. "Η επικύρωση του πρωτοκόλλου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το 
τέλος του 2020 και θα τεθεί σε ισχύ την 1η  Ιανουαρίου 2021", αναφέρει το μήνυμα. "Η κυπριακή 
αντιπροσωπεία συμφώνησε πλήρως με τους όρους της ρωσικής πλευράς. 
Το σχέδιο πρωτοκόλλου, τελικά υπεγράφη στην Κύπρο κατά την επίσκεψη του Ρώσου Υπ. 
Εξωτερικών κ. Λαβρόφ στις 8  Σεπτέμβριου 2020. Ρωσική Κυβέρνηση προσδοκά πρόσθετα 
έσοδα από την αύξηση του φόρου επί των μερισμάτων σε 130-150 δις. ρούβλια ετησίως. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4443380?query=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.kommersant.ru/doc/4443380?query=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/06/0010
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 Ο όγκος εξαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία αυξήθηκε για πρώτη φορά από τις αρχές του 

έτους 

Οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν σε αξία τον Ιούνιο για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους. 

Η αύξηση τον 

Ιούνιο σε σύγκριση με το Μάιο ανήλθε στο 43,2%, σε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια 

δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας στις 10 

Αυγούστου τ.ε. Από έτος σε έτος, η πτώση συνεχίστηκε, αλλά ο ρυθμός του έχει επιβραδυνθεί 

αισθητά. Εάν τον Ιούνιο οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία μειώθηκαν σε νομισματικούς 

όρους κατά 43% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του περασμένου έτους - σε 5,199 δις. $, τον Μάιο 

μειώθηκε 2,7 φορές (σε 3,604 δις. $) και τον Απρίλιο πάνω από δύο φορές (σε 4,447 δις. 

$).Αναλυτές και εμπειρογνώμονες αναμένουν ανάκαμψη του τομέα  το νωρίτερο το 2021. Ο 

κύριος παράγοντας που επηρέασε την αύξηση εσόδων από εξαγωγές σχετίζεται με την αύξηση 

των τιμών του πετρελαίου, αναφέρει το άρθρο. Έτσι, τον Ιούλιο, το μέσο κόστος του ρωσικού 

Urals έφτασε τα 43,9 $ ανά βαρέλι, το οποίο υπερβαίνει την τιμή αποκοπής που καθορίστηκε 

στον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος - 42,4 $ ανά βαρέλι (ό, τι είναι παραπάνω αποστέλλεται 

στο  Ταμείο Εθνικής Ευημερίας. Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/10/836334-obem-eksporta-nefti-viros 

 
 Οι πρώτες πτήσεις προς τουρκικά θέρετρα αναχώρησαν από τη Ρωσία 

Από την 1η Αυγούστου Οι Ρώσοι τουρίστες μπορούν να ταξιδέψουν και πάλι σε τουρκικά 

θέρετρα, οι πτήσεις στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη συνεχίστηκαν. Τώρα είναι ανοιχτοί 

οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί - Αττάλεια, Νταλαμάν και Μπόντρουμ. Συνολικά, 

περισσότερες από δέκα ρωσικές και τρεις τουρκικές αεροπορικές εταιρείες θα μεταφέρουν 

τουρίστες σε τουρκικές πόλεις. Μεταξύ αυτών είναι οι Aeroflot, Ural Airlines, Pobeda, North 

Wind, Ikar, Russia, S7, Royal Flight, Red Wings, Azur air, Ifly, καθώς και Turkish Airlines, Pegasus 

Airlines και Corendon Airlines. Σύμφωνα με την ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα δεν απαιτούνται 

πιστοποιητικά από επιβάτες κατά την άφιξη τους. 

Επίσης, δεν υπάρχουν σχέδια για την διεξαγωγή δοκιμών COVID-19 στα αεροδρόμια της χώρας. 

Στο αρχικό στάδιο, οι πτήσεις προς τουρκικά θέρετρα θα πραγματοποιούνται μόνο από τρεις 

ρωσικές πόλεις (Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και Ροστόφ Ον Ντον). Επιπλέον, οι τουρκικές 

αεροπορικές αρχές έχουν καθορίσει ορισμένες νέες απαιτήσεις. Έτσι, όλοι οι αερομεταφορείς 

υποχρεούνται να διαθέσουν αρκετές θέσεις στο αεροσκάφος για να απομονώσουν άτομα με 

ύποπτο κορωνοϊό. Υποτίθεται ότι αυτές θα είναι οι δύο τελευταίες σειρές καθισμάτων στη δεξιά 

πλευρά. 
 Περισσότερεςλεπτομέρειες: 

https://style.rbc.ru/repost/5f3133c49a79472fd9a2483e?from=column_8 

 Τα διεθνή αποθέματα της Ρωσίας για πρώτη φορά υπερέβησαν τα $ 600 δις  

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας τον Αύγουστο τα διεθνή αποθέματα της Ρωσίας ανήλθαν 

σε $ 600,7 δις και κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας αυξήθηκαν κατά $ 8,9 δις, ή  κατά 1,5%. 

Αυτό οφείλεται στη θετική ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας λόγω της υποτίμησης του 

δολαρίου ΗΠΑ έναντι άλλων αποθεματικών νομισμάτων και της αύξησης των τιμών του χρυσού, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/10/836334-obem-eksporta-nefti-viros
https://style.rbc.ru/repost/5f3133c49a79472fd9a2483e?from=column_8
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με αποτέλεσμα να ξεπεραστεί το ανώτατο ιστορικό όριο, το οποίο διήρκεσε 12 χρόνια. Στις 8 

Αυγούστου 2008, ο όγκος των αποθεμάτων της Ρωσίας εκτιμήθηκε σε $ 598,1 δις. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/721646  

 

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τις αρχές του έτους ανήλθε σε 

1,5 τρις ρούβλια 

Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2020, 

σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, εκτελέστηκε με έλλειμμα 1,52 τρις ρούβλια, ανέφερε 

το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα ανήλθαν σε 10,4 τρις ρούβλια ή 50,5% του συνολικού 

εγκεκριμένου όγκου για το έτος, τα έξοδα - 11,92 τρις ρούβλια. Ενώ τον Ιούλιο το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού ανήλθε σε 699,2 δις ρούβλια (τα έσοδα - 1,307 τρις ρούβλια, τα έξοδα - 2 τρις 

ρούβλια).  

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/721489  

 

 Το ΑΕΠ της Ρωσίας το II τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 8,5% 

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Rosstat (Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία), η μείωση 

του ΑΕΠ της Ρωσίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 8,5% μετά την αύξηση κατά 1,6% 

το πρώτο τρίμηνο. Τα δεδομένα της Rosstat αποδείχτηκαν πιο αισιόδοξα από τις προβλέψεις 

του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο υπολόγισε μείωση του ΑΕΠ το δεύτερο 

τρίμηνο στο 9,6% και τις προσδοκίες της Κεντρικής Τράπεζας (μείωση στο 9-10%). Πάντως, τα 

μεγέθη του τριμήνου της «καραντίνας» δεν έχουν ξεπεράσει τις βαθύτερες πτώσεις των 

τελευταίων 25 ετών: το 1998, η πιο σημαντική μείωση σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 1998 

στο ύψος 9,1% και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης μια δεκαετία 

αργότερα το δεύτερο τρίμηνο του 2009, όταν η αιχμή ήταν 11,2%. Η Rosstat σημείωσε ότι 

παρατηρήθηκε μείωση του ρυθμού αύξησης της προστιθέμενης αξίας σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας, με εξαίρεση τη γεωργία. Η μέγιστη πτώση σημειώθηκε στον τομέα των 

εμπορευμάτων, του λιανικού εμπορίου, της μεταφοράς επιβατών, καθώς και σε βιομηχανίες 

που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό. Η ελάχιστη μείωση σημειώθηκε στον 

κατασκευαστικό τομέα, το χονδρικό εμπόριο και τη μεταφορά φορτίων, καθώς και στην παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/721331  

 

 Εισαγωγές-εξαγωγές των πιο σημαντικών αγαθών για τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσίας, τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 

2020, ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας ανήλθε σε $267,9 δις και, σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, μειώθηκε κατά 16,9%. Το εμπορικό πλεόνασμα ήταν 

θετικό στο ποσό των $ 54,1 δις, δηλαδή λιγότερο από $ 38,9 δις σε σχέση με τον Ιανουάριο-

Ιούνιο 2019. Οι ρωσικές εξαγωγές τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε $ 161,0 δις και, σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, μειώθηκαν κατά 22,5%. Οι χώρες του εξωτερικού 

αντιπροσώπευαν το 87,0%, οι χώρες της ΚΑΚ - 13,0%. Τα κυριότερα προϊόντα των ρωσικών 

εξαγωγών τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 ήταν παραδοσιακά τα προϊόντα καυσίμων και ενέργειας, 

https://www.interfax.ru/business/721646
https://www.interfax.ru/business/721489
https://www.interfax.ru/business/721331
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το μερίδιο των οποίων στη διάρθρωση των εξαγωγών ανήλθε στο 54,9% (τον Ιανουάριο-Ιούνιο 

2019 - 64,9%). Στη διάρθρωση των εξαγωγών σε χώρες εκτός ΚΑΚ, το μερίδιο αυτών των αγαθών 

ανήλθε σε 60,1% (τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019 - 69,6%), στις χώρες της ΚΑΚ - 19,7% (32,2%). Σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019, η αξία των καυσίμων και των ενεργειακών αγαθών 

μειώθηκε κατά 34,6% και ο φυσικός όγκος - κατά 3,8%. Οι εισαγωγές της Ρωσίας τον Ιανουάριο-

Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 106,9 δις. δολ. ΗΠΑ και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, 

μειώθηκαν κατά 6,8%. Το 10,8% των εισαγωγών ήταν από τις χώρες της ΚΑΚ και το 89,2%  άλλες 

χώρες εξωτερικού. Την πρώτη θέση στην δομή του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας κατέχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μεγαλύτερος οικονομικός εταίρος της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιπροσώπευε το 39,4% του ρωσικού εμπορίου τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020 (τον Ιανουάριο-

Ιούνιο 2019 - 42,2%), τις χώρες APEC - 34,4% (31,8%), τις χώρες της ΚΑΚ - 12,1% (12,1%), προς 

τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής  Ένωσης  - 8,6% (8,5%). 

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2020 μεταξύ χωρών εκτός ΚΑΚ 

ήταν: Κίνα, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε $ 48,2 δις (94,3% σε σύγκριση με τον 

Ιανουάριο-Ιούνιο 2019), Γερμανία - $ 19,2 δις (74,8%), οι Κάτω Χώρες $ 15,0 δις ΗΠΑ (57,9%), οι 

Ηνωμένες Πολιτείες $ 12,4 δις (94,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο $ 10,2 δις ( 156,2%), Τουρκία - $ 

9,8 δις (82,7%), Δημοκρατία της Κορέας - $ 9,3 δις (73,0%), Ιταλία - $ 9,3 δις (77 , 6%), Ιαπωνία - 

$ 8,1 δις (82,0%), Πολωνία - $ 6,8 δις (88,3%). 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/10/0007 

 

 Το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας επέτρεψε την εισαγωγή 3.000 τόνων 

τυρογάλακτος για την παραγωγή παιδικών τροφών από χώρες που εμπίπτουν στο ρωσικό 

εμπάργκο τροφίμων. 

Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με Διάταγμα 6ης Απριλίου 2020, τροποποίησε το 

παράρτημα του Διατάγματος από τις 7 Αυγούστου 2014, το οποίο καταρτίζει κατάλογο 

προϊόντων που εμπίπτουν στο εμπάργκο. Εξαιρείται το αποξηραμένο τυρόγαλο, που 

προορίζεται για την παραγωγή γάλακτος σε σκόνη (υποκατάστατα μητρικού γάλακτος). Οι 

εισαγωγές είναι δυνατές υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης του σκοπού των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων. 

Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας με τον καθορισμένο τρόπο και 

εντός των ορίων του επιτρεπόμενου όγκου εισαγωγών που έχει εγκριθεί. Η απόφαση θα ισχύει 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πριν την εισαγωγή των κυρώσεων, τουλάχιστον 136 χιλ. τόνοι 

τυρογάλακτος εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι εισαγόμενες πρώτες ύλες 

αντιπροσώπευαν περίπου το 65% της συνολικής ζήτησης παραγωγής. Με την εισαγωγή του 

εμπάργκο, το μερίδιό του έχει μειωθεί σημαντικά. Ο κύριος προμηθευτής (άνω του 90%) είναι 

η Λευκορωσία. Με την  έγκριση του Κυβερνητικού Διατάγματος επιτρέπεται την εισαγωγή από 

χώρες της ΕΕ, κυρίως από τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/24/0007 

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/10/0007
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/24/0007
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 Η Gazprom υπέγραψε μνημόνιο με τη Μογγολία για την κατασκευή αγωγού φυσικού 

αερίου 

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Gazprom Alexei Miller και ο αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης της Μογγολίας Yangugiin Sodbaatar υπέγραψαν μνημόνιο προθέσεων για τη 

δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Gazprom, "η 

εταιρεία θα συσταθεί στη Μογγολία για να αναπτύξει μια μελέτη σκοπιμότητας για την 

κατασκευή και τη λειτουργία του κύριου αγωγού φυσικού αερίου. Τα μέρη συζήτησαν τις 

προοπτικές συνεργασίας σε ένα έργο προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Κίνα μέσω 

της Μογγολίας". Ο συνεργάτης της Gazprom στην μεικτή εταιρεία μπορεί να είναι η κρατική 

εταιρεία Erdenes Mongol, ανέφερε προηγουμένως το πρακτορείο Μογγολίας MONTSAME.Η 

ικανότητα του νέου αγωγού εξαγωγής μέσω της Μογγολίας προς την Κίνα μπορεί να φτάσει τα 

50 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ανά έτος. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/723136 

 

 Η Rosselkhoznadzor σταματά την εισαγωγή αυγών επώασης από 40 επιχειρήσεις της ΕΕ 

Ο Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτουγειονομικής Επίβλεψης (Rosselkhoznadzor) 

από τις 24 Αυγούστου σταματά την εισαγωγή αυγών επώασης από 40 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

23 από αυτές είναι από την Ιταλία, 16 από την Τσεχική Δημοκρατία, 1 από τις Κάτω Χώρες. Τα 

προϊόντα που είχαν αποσταλεί πριν από τις 24 Αυγούστου θα επιτρέπονται κανονικά. Σύμφωνα 

με το υπηρεσία, η απόφαση ελήφθη "λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια" του προϊόντος. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/21/0002 

 

 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Ρωσία αύξησε σημαντικά τον αριθμό αγαθών που 

εξήγαγε στην Κίνα 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) της Ρωσίας τον Ιανουάριο - Ιούνιο 

2020, παρά την πανδημία, οι εξαγωγές από τη Ρωσία στην Κίνα προϊόντων διατροφής και 

γεωργικών πρώτων υλών αυξήθηκαν κατά 35,2%, μετάλλων και προϊόντων από μέταλλα - κατά 

35,8%, χημικών προϊόντων, καουτσούκ - κατά 11, 6%, και η εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και υποδημάτων έχει αυξηθεί κατά έξι φορές.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της FCS εκρηκτική ανάπτυξη σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 

του 2019 είχαν και οι εξαγωγές κρέατος - κατά 923%, κεραμικά προϊόντα - κατά 893%, βιβλία 

και προϊόντα εκτύπωσης κατά 1460%. Βέβαια η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στους χαμηλούς 

περσινούς δείκτες. 

Ο συνολικός όγκος των ρωσικών εξαγωγών στην Κίνα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 

μειώθηκε κατά 8,71%, λόγω της μείωσης των κύριων παραδοσιακών προϊόντων όπως είναι τα 

καύσιμα (16,8%), το αλουμίνιο (26,4%), η ξυλεία (15,75%) και το κάρβουνο ( κατά 9,5%). 

Ταυτόχρονα, η Ρωσία αύξησε τις εισαγωγές αγαθών από την Κίνα κατά 1,15%, αυξάνοντας τις 

εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατά 218%, τα εργαλεία και τα οπτικά προϊόντα κατά 

57%, τα υφάσματα και τα είδη ένδυσης κατά σχεδόν 300%. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, 

το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ανήλθε σε $ 48 δις, σημειώνοντας μείωση της τάξεως 3,95% 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Ωστόσο, η ΛΔΚ εξακολουθεί να είναι ο νούμερο 1 

https://www.interfax.ru/business/723136
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/21/0002
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εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, με το μερίδιο συνολικού κύκλου εργασιών να είναι 18%. 

Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/24/0004 

 

 Η ανεργία στη Ρωσία τον Ιούλιο παρέμεινε στο μέγιστο κατά τα τελευταία 8 χρόνια 

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στη Ρωσία τον Ιούλιο του 2020 αυξήθηκε σε σύγκριση με τον 

Ιούνιο του 2019 κατά 125 χιλ. άτομα και ανήλθε σε 4 εκατ. 731 χιλ. άτομα, σύμφωνα με τα 

προκαταρκτικά στοιχεία της Rosstat. 

Την τελευταία φορά που το ποσοστό ανεργίας στη Ρωσική Ομοσπονδία υπερέβη το 6% του 

Μάρτιο του 2012 (τότε ήταν 6,5%), ήταν ακριβώς το 6% το Μάρτιο του 2016 και τον Ιανουάριο 

του 2013. Τον Αύγουστο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στη Ρωσική Ομοσπονδία ήταν το 

χαμηλότερο σε ολόκληρη την ιστορία των παρατηρήσεων από το 1991 - 4,3%. Ο αριθμός των 

επίσημα εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο αυξήθηκε σε 3 εκατομμύρια 311 χιλιάδες άτομα 

από 2 εκατομμύρια 787 χιλιάδες άτομα τον Ιούνιο, 2 εκατομμύρια 143 χιλιάδες άτομα το Μάιο, 

1 εκατομμύριο 311 χιλιάδες άτομα τον Απρίλιο και 727 χιλιάδες τον Μάρτιο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.interfax.ru/business/722603 

 

 Η Ρωσία σημείωσε ρεκόρ του όγκου μηνιαίων εξαγωγών σιτηρών 

Σύμφωνα με το αναλυτικό κέντρο της Rusagrotrans τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους η Ρωσία 

σημείωσε ρεκόρ στις εξαγωγές σιτηρών και εξήγαγε 5,6 εκατ. τόνους σιτηρών, γεγονός που 

αποτελεί ρεκόρ μηνιαίων εξαγωγών της χώρας.  Ειδικότερα, τον Αύγουστο εξήχθησαν 4,9 εκατ. 

τόνοι σιταριού, 0,57 εκατ. τόνοι κριθής, 110 χιλ. τόνοι καλαμποκιού. 

 Το προηγούμενο ρεκόρ για την εξαγωγή σιτηρών από τη Ρωσική Ομοσπονδία σημειώθηκε τον 

Νοέμβριο του 2017, όταν η εξαγωγή ανήλθε σε 5,5 εκατ. τόνους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι 

τιμές εξαγωγής για το ρωσικό σιτάρι αυξήθηκαν κατά 9 $, σε 212-213 $ ανά τόνο, ενώ ένα χρόνο 

νωρίτερα η τιμή του σίτου ήταν 189-190 $ ανά τόνο.  

Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/01/0001 

 

 Βασικά οικονομικά μεγέθη 
Βασικό επιτόκιο και Προβλέψεις Κεντρικής Τραπέζης 
Στις 24 Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας 
αποφάσισε να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,25% ετησίως. Οι 
αποπληθωριστικοί παράγοντες εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τον πληθωρισμό. 
Μετά τη μείωση τον Μάιο-Ιούνιο, οι πληθωριστικές προσδοκίες του πληθυσμού και των 
επιχειρήσεων στο σύνολό τους σταθεροποιήθηκαν. 
Ενώ η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων βοηθά στην αναζωογόνηση της οικονομικής 
δραστηριότητας, η ανάκαμψη της παγκόσμιας και της ρωσικής οικονομίας θα είναι 
σταδιακή. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει ο κίνδυνος απόκλισης του πληθωρισμού κάτω του 4% το 
2021. Η σημαντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, που εφαρμόζεται από τον 
Απρίλιο, στοχεύει στον περιορισμό αυτού του κινδύνου και στη σταθεροποίηση του 
πληθωρισμού κοντά στο 4%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα νομισματική πολιτική, ο ετήσιος πληθωρισμός 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/08/24/0004
https://www.interfax.ru/business/722603
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/01/0001
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θα ανέλθει σε 3,7-4,2% το 2020, 3,5-4,0% το 2021 και θα παραμείνει κοντά στο 4% στο 
μέλλον. 
 Πηγή: https://www.cbr.ru/press/keypr/ 
 

Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 Ευρώ = 92,4302 Ρούβλια (30.09.2020) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ / Ρουβλίου στο διάστημα 01.09.2020 – 30.09.2020: 

 
 

 

 Η Ρωσία έκανε ρεκόρ όγκου μηνιαίων εξαγωγών σιτηρών 

Σύμφωνα με το αναλυτικό κέντρο της Rusagrotrans JSC η Ρωσία τον Αύγουστο του τρέχοντος 

έτους σημείωσε ρεκόρ μηνιαίων εξαγωγών σιτηρών και εξήγαγε 5,6 εκατ. τόνους σιτηρών. 

Ειδικότερα, τον Αύγουστο εξήχθησαν 4,9 εκατ. τόνοι σιταριού, 0,57 εκατ. τόνοι κριθής, 110 χιλ. 

τόνοι καλαμποκιού. Το προηγούμενο ρεκόρ για την εξαγωγή σιτηρών από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2017, όταν η εξαγωγή ανήλθε σε 5,5 εκατ. τόνους, 

συμπεριλαμβανομένου του σίτου - 4,8 εκατ. τόνους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι τιμές 

εξαγωγής για το ρωσικό σιτάρι αυξήθηκαν κατά 9 $, σε 212-213 $ ανά τόνο, ενώ ένα χρόνο 

νωρίτερα η τιμή του σίτου ήταν 189-190 $ ανά τόνο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες:  https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/01/0001 

 

 Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου στη Ρωσία μειώθηκε κατά 16% σε οκτώ μήνες 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) ο κύκλος εργασιών 

εξωτερικού εμπορίου στη Ρωσία τον Ιανουάριο - Αύγουστο 2020 μειώθηκε κατά 16%, με τις 

εξαγωγές να σημειώνουν μείωση κατά 23% και οι εισαγωγές - κατά 7%. 

Νωρίτερα, η FCS ανέφερε ότι η εξαγωγή αγαθών από τη Ρωσική Ομοσπονδία για το πρώτο 

εξάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε σε $ 161 δις (-22,5% σε ετήσια βάση), εισαγωγές - 106,9 

δις. δολ. ΗΠΑ (-6,8%), και γενικά ο κύκλος εργασιών εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο - Ο Ιούνιος 2020 μειώθηκε κατά 17% - σε 267,9 δις. δολ. ΗΠΑ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/9386597  

 

 

https://www.cbr.ru/press/keypr/
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/01/0001
https://tass.ru/ekonomika/9386597
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 Η Ρωσία εξήγαγε προϊόντα κατά τη περίοδο του  κορωνοϊό αξίας 2,5 δις. ρούβλια 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Ντένις 

Μαντουρόφ κατά την περίοδο της πανδημίας, οι ρωσικές επιχειρήσεις εξήγαγαν στο εξωτερικό 

προϊόντα κατά τον κορονοϊό αξίας 2,5 δις. ρούβλια. Ενώ μέχρι τις 3 Μαΐου υπήρχε απαγόρευση 

εξαγωγής προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των 

ιατρικών μασκών. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται η εξαγωγή απολυμαντικών, μασκών 

και αναπνευστικών συσκευών εκτός της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΕ) μόνο με την 

άδεια του εξουσιοδοτημένου φορέα του κράτους της EΟΕ. Για την Ρωσική Ομοσπονδία είναι 

αρμόδιο το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι η ζήτηση 

για ρωσικά προϊόντα παραμένει.  Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576617928.html  

 

 Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Gazprom έγινε γενική διευθύντρια  της 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS 

Η Elena Burmistrova, αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ρωσικής εταιρίας Gazprom 

και γενική διευθύντρια της Gazprom Export, ανέλαβε από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020 καθήκοντα 

προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS A.E. είναι η 

πρώτη Ελληνική ιδιωτική εταιρεία που επένδυσε στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου 

αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμβολή της στην απελευθέρωση της αγοράς και την ενεργειακή 

ασφάλεια της χώρας. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα από την Gazprom και 

τον Όμιλο Κοπελούζου που ελέγχουν από κοινού την εταιρία συμμετέχοντας ισομερώς στο 

μετοχικό κεφάλαιό της. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zampred-pravleniya-

gazproma-stala-predsedatelem-soveta-direktorov-prometey-gaz-portal-1029566799  

 

 Η Ρωσία θα αρχίσει να ανταλλάζει φορολογικά στοιχεία με την Τουρκία και τη Νιγηρία 

Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας πρότεινε να συμπεριληφθεί η Τουρκία και 

η Νιγηρία στον κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν στην αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών 

πληροφοριών με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή, 91 δικαιοδοσίες έχουν δηλώσει την 

προθυμία τους να πραγματοποιήσουν μια τέτοια ανταλλαγή. Από το 2018, η Ρωσική 

Ομοσπονδία συμμετέχει στη διεθνή ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 

παρέχοντας στις ξένες φορολογικές αρχές στοιχεία σχετικά με τους φορολογούμενους. Σε 

αντάλλαγμα, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ρωσίας λαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με τους ξένους λογαριασμούς των Ρώσων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1064296/2020-09-23/rossiia-nachnet-obmen-

nalogovoi-informatciei-s-turtciei-i-nigeriei  

 

 Ουζμπεκιστάν και Ρωσία συζήτησαν επενδυτικά σχέδια ύψους 5,8 δις. δολ. ΗΠΑ 

Οι αναπληρωτές πρωθυπουργοί του Ουζμπεκιστάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας συζήτησαν 

την υλοποίηση 104 επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας ύψους $ 

5,8 δις, με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στα εδάφη και των δύο 

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576617928.html
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zampred-pravleniya-gazproma-stala-predsedatelem-soveta-direktorov-prometey-gaz-portal-1029566799
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zampred-pravleniya-gazproma-stala-predsedatelem-soveta-direktorov-prometey-gaz-portal-1029566799
https://iz.ru/1064296/2020-09-23/rossiia-nachnet-obmen-nalogovoi-informatciei-s-turtciei-i-nigeriei
https://iz.ru/1064296/2020-09-23/rossiia-nachnet-obmen-nalogovoi-informatciei-s-turtciei-i-nigeriei
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χωρών. Σημειώνεται ότι σε μόλις οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, δημιουργήθηκαν 209 μεικτές 

Ουζμπεκο-Ρωσικές επιχειρήσεις στο Ουζμπεκιστάν, ενώ λειτουργούν συνολικά 2.000 

επιχειρήσεις με τη συμμετοχή του ρωσικού κεφαλαίου στη δημοκρατία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/16/0009  

 

 Οι εξαγωγές κρασιού από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας οι εξαγωγές 

οίνου από τη Ρωσία από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 

28,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, ενώ του αφρώδους οίνου αυξήθηκαν 

περισσότερο - κατά 34%. Οι κύριες αγορές για το ρωσικό κρασί είναι η Κίνα, το Ισραήλ, καθώς 

και η Ελβετία, η Γερμανία και η Ιαπωνία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/11/0003  

 

 Η Ρωσία και η Λευκορωσία εντείνουν την συνεργασία 

Ανακοινώθηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο Putin η παροχή δανείου στην Λευκορωσία ύψους $ ΗΠΑ 

1,5 δις, κατά την συνάντησή του στο Sochi με τον ηγέτη αυτής Lukashenko, επιβεβαιώνοντας 

την ρωσική στήριξη στην Λευκορωσία και την θεώρηση αυτής ως ιδιαίτερα στενού συμμάχου. 

Το δημόσιο εξωτερικό χρέος της Λευκορωσίας (σύμφωνα με στοιχεία  Υπουργείου Οικονομικών 

της Λευκορωσίας τον Ιούλιο 2020) ανήλθε σε $ ΗΠΑ 18 εκ. Υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των οφειλών είναι προς την Ρωσία και την Κίνα.  

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html, 

https://iz.ru/1060493/2020-09-14/putin-dogovorilsia-s-lukashenko-o-predostavlenii-kredita-na-

15-mlrd  

 

 Δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια οικονομικής ανάκαμψης 

Ο ρυθμός μείωσης του ΑΕΠ τον Αύγουστο επιβραδύνθηκε σε -4,3% ετησίως από -4,6% ετησίως 

τον Ιούλιο. Χωρίς υποστήριξη μεγάλης κλίμακας κατά της κρίσης, ο όγκος της οποίας συνολικά 

σε ένα χρόνο θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 5 τρισεκατομμύρια ρούβλια, το βάθος της 

πτώσης θα ήταν τουλάχιστον 2 σελ. Μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου 

Οικονομικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ-2020 θα μειωθεί κατά 3,9%. Σύμφωνα με τα παγκόσμια 

πρότυπα, είναι συγκρίσιμο με τις προσδοκίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και διπλάσιο από τις 

εκτιμήσεις για την Ευρωζώνη. Η πιθανότητα να πραγματοποιηθούν οι παραδοχές των 

κυβερνητικών οικονομολόγων είναι μεγάλη, όπως και η τιμή του θέματος: ο μέγιστος όγκος των 

δαπανών φέτος θα μπορούσε να φθάσει τα 23,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια με έλλειμμα 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού περίπου 4,4% του ΑΕΠ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1063861/nikita-maslennikov/biudzhetnyi-algoritm-

poslekovidnogo-vosstanovleniia  

 

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/16/0009
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/11/0003
https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html
https://iz.ru/1060493/2020-09-14/putin-dogovorilsia-s-lukashenko-o-predostavlenii-kredita-na-15-mlrd
https://iz.ru/1060493/2020-09-14/putin-dogovorilsia-s-lukashenko-o-predostavlenii-kredita-na-15-mlrd
https://iz.ru/1063861/nikita-maslennikov/biudzhetnyi-algoritm-poslekovidnogo-vosstanovleniia
https://iz.ru/1063861/nikita-maslennikov/biudzhetnyi-algoritm-poslekovidnogo-vosstanovleniia

