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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 
1 ευρώ = 75.6553 ρούβλια (31.12.2022) 
Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.11.2022 – 30.12.2022: 
 

 
 
Πηγή:www.cbr.ru 
 
Η έρευνα Νοεμβρίου της Τράπεζας της Ρωσίας με θέμα “Enterprise monitoring: assessments, 
expectations, comments” κατέδειξε τα εξής για τις επιχειρηματικές προσδοκίες, τον κλάδο 
βιομηχανίας/μεταποίησης και τη συνολική ζήτηση. 
Επιχειρηματικό κλίμα: Ο δείκτης “Business Climate Index” (BCI), σύμφωνα με έρευνα του 
Νοεμβρίου, αυξήθηκε κατά 2,1 μονάδες και έφτασε στις 0,9 μονάδες. Οι αξιολογήσεις βελτιώθηκαν 
τον Νοέμβριο και μετακινήθηκαν σε θετικό έδαφος. Αυτό οφείλεται στην αισθητή αύξηση της 
αισιοδοξίας των επιχειρήσεων για τους επόμενους τρεις μήνες. 
Γράφημα: Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος της Τράπεζας της Ρωσίας (μονάδες) 

 
● Σύνοψη  ● Τρέχουσες εκτιμήσεις   ● Προσδοκίες 
 
Βιομηχανία/Μεταποίηση: Οι προσδοκίες βελτιώθηκαν κατά 3,4 μονάδες και έφτασαν στις 9,3 
μονάδες. Στους περισσότερους κλάδους, οι τρέχουσες εκτιμήσεις για την παραγωγή (υπηρεσίες) 
έχουν μειωθεί, ιδίως στα ορυχεία και το εμπόριο αυτοκινήτων. Εξαίρεση αποτελεί η γεωργία, όπου 
σημειώθηκε αύξηση των όγκων παραγωγής, πιο εντατική από τον περασμένο μήνα. Οι 
βραχυπρόθεσμες προσδοκίες στον τομέα της μεταποίησης έχουν βελτιωθεί, ιδίως στο εμπόριο και 
στις υπηρεσίες. 
Γράφημα: Εκτιμήσεις μεταβολών των όγκων παραγωγής (μονάδες) 
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● Τρέχουσες αξιολογήσεις  ● Προσδοκίες 
 
Συνολική ζήτηση: Αυξήθηκαν οι προσδοκίες κατά 4,2 μονάδες στις 8,3 μονάδες. Η συρρίκνωση της 
ζήτησης έχει επιβραδυνθεί σε όλους τους μεγάλους κλάδους, με εξαίρεση τις μεταποιητικές 
βιομηχανίες που παράγουν επενδυτικά και ενδιάμεσα αγαθά. Οι πιο αρνητικές εκτιμήσεις για τη 
ζήτηση αφορούν τον κατασκευαστικά κλάδο και το λιανικό εμπόριο. 
Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων σχετικά με τη ζήτηση στο σύνολο της οικονομίας και σε 
ορισμένους κλάδους παρέμειναν θετικές. Ωστόσο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, υπήρχαν αρνητικές 
προσδοκίες στον κατασκευαστικά κλάδο και στο εμπόριο αυτοκινήτων. Στην εξορυκτική 
βιομηχανία, οι εκτιμήσεις επέστρεψαν στην αρνητική περιοχή για πρώτη φορά από τον Μάρτιο-
Μάιο 2020. 
Γράφημα. Εκτιμήσεις μεταβολών της ζήτησης προϊόντων (μονάδες) 

 
● Τρέχουσες αξιολογήσεις  ● Προσδοκίες 
 
Προσδοκίες για τις τιμές: Αυξήθηκαν κατά 2,0 μονάδες, στις 18,4 μονάδες. Οι προσδοκίες των 
επιχειρήσεων για τις τιμές αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Τον Νοέμβριο, η άνοδος των 
προσδοκιών για τις τιμές οφείλεται στην αναμενόμενη διεύρυνση της ζήτησης, ιδίως στις μεταφορές 
και την αποθήκευση και στις υπηρεσίες. 
Γράφημα. Προσδοκίες για τις τιμές (μονάδες) 

 
● Προσδοκίες τιμών των επιχειρήσεων ● Αύξηση των τιμών καταναλωτή, %3 MMA SAAR  
Πηγή:  https://www.cbr.ru/analytics/dkp/monitoring/11_22/ 
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Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   
 
Όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ρ/Στατιστικής Υπηρεσίας (Rosstat), η πτώση 
του ρ/ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο συνεχίστηκε και διαμορφώθηκε σε 4%, σε ετήσια βάση, μετά από μείωση 
4,1% τον Απρίλιο - Ιούνιο. Το Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης εκτίμησε προηγουμένως την πτώση του 
δείκτη για το γ' τρίμηνο σε 4,4%. 
Η πτώση καταγράφεται στους εξής τομείς: χονδρικό εμπόριο (κατά 22,6%), ύδρευση, αποχέτευση, 
οργάνωση αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων (κατά 10,4%), λιανικό εμπόριο (κατά 9,1%), 
μεταφορές φορτίων (κατά 5,5%), μεταποιητική βιομηχανία (κατά 2,0%), ενώ ανάπτυξη 
παρουσίασαν οι τομείς της γεωργίας (κατά 6,2%) και των κατασκευών (κατά 6,7%). 
Σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης, τον Σεπτέμβριο η πτώση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο -
5% από -4,1% τον Αύγουστο και -4,3% τον Ιούνιο. Η δυναμική του ΑΕΠ πλησιάζει τον 
προβλεπόμενο δείκτη και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο -2,9% έως το τέλος του 2022. 
Τον Οκτώβριο, η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) βελτίωσε την εκτίμησή της για την πτώση της ρωσικής 
οικονομίας το 2022 από 8,9% σε 4,5%. Η πρόβλεψη αναπτύχθηκε με την υπόθεση ότι η σύγκρουση 
στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και η ρωσική οικονομία θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό πίεση από 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα τεθούν σε ισχύ στα τέλη του τρέχοντος έτους 
(μερικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου). 
Η μεγαλύτερη αρνητική συμβολή στην παραγωγή το γ΄ τρίμηνο προήλθε από τομείς όπως τα 
ορυχεία, οι μεταφορές και το χονδρικό εμπόριο, καθώς αυτοί οι τρεις τομείς επλήγησαν από την 
πτώση των προμηθειών φυσικού αερίου στο εξωτερικό (Bloomberg). Η μερική επιστράτευση, που 
ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, δεν πρόλαβε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές επιδόσεις 
του γ΄ τριμήνου και η αύξηση των δαπανών του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για 
δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν θα αντικατοπτριστεί ως αύξηση στον δημόσιο τομέα. Η 
επιδείνωση της κατάστασης στο χονδρικό εμπόριο αντισταθμίστηκε από τη γεωργία, τις κατασκευές 
και την αύξηση της συνολικής ζήτησης καταναλωτών (εμπόριο, υπηρεσίες, δημόσια εστίαση). 
Η μείωση του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο αναμένεται περί το -7,5%. Ταυτόχρονα, η πτώση της 
παραγωγής, εποχικά διορθωμένη, θα επιβραδυνθεί στο -2,5% έναντι -3,4% το γ΄ τρίμηνο. Οι κύριοι 
παράγοντες είναι ένα νέο κύμα καταναλωτικής απαισιοδοξίας, μείωση της παραγωγής πετρελαίου 
και υψηλή βάση για τη γεωργία. Παράλληλα, θα μειωθεί η αρνητική συμβολή του χονδρικού 
εμπορίου, αφού η βάση σύγκρισης για τις εξαγωγές φυσικού αερίου θα είναι χαμηλότερη. 
Πηγή: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/16/950688-rosstat-predvaritelno-otsenil  
 
Στις 16 Δεκεμβρίου 2022, το ΔΣ της Τράπεζας της Ρωσίας αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό 
επιτόκιο στο 7,50% ετησίως. Ο τρέχων ρυθμός αύξησης των τιμών είναι μέτριος και η καταναλωτική 
ζήτηση είναι συγκρατημένη. Οι προσδοκίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τον 
πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει σημαντικά, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, οι 
προπληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και υπερισχύουν έναντι των αντιπληθωριστικών. Αυτό 
οφείλεται στην αύξηση της πίεσης υπέρ του πληθωρισμού από την αγορά εργασίας, στην επιδείνωση 
των όρων του εξωτερικού εμπορίου και στη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.  
 
Δυναμική του πληθωρισμού: Το Νοέμβριο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης καταναλωτικών τιμών 
διαμορφώθηκε σε 12,0% (μετά από 12,6% τον Οκτώβριο). Στις 12 Δεκεμβρίου, ο ετήσιος 
πληθωρισμός αυξήθηκε στο 12,7%. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη νομισματική πολιτική, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 
5,0%-7,0% κατά το 2023, θα επιστρέψει στο 4% το 2024 και θα κινηθεί πέριξ του 4% εφεξής. 
Η δυναμική της οικονομίας και ο πληθωρισμός εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής. Εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρυνθεί 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/16/950688-rosstat-predvaritelno-otsenil
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περαιτέρω, ενδέχεται να απαιτηθεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική για να επαναφέρει τον 
πληθωρισμό στον ευκταίο στόχο το 2024 και να τον διατηρήσει στο μέλλον. 
Η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ρωσίας, η οποία θα εξετάσει 
το θέμα του βασικού επιπέδου επιτοκίου, έχει προγραμματιστεί για τις 10 Φεβρουαρίου 2023. 
Πηγή: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=16122022_133000Key.htm  
 
 
Προεδρικά και Κυβερνητικά Διατάγματα 
 

 Επέκταση περιορισμών στις εξαγωγές ορισμένων αγαθών και εξοπλισμού από τη Ρωσία 
Με υπ΄αριθμ. 1959 από 2 Νοεμβρίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, 
έως το τέλος του 2023 η προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων αγαθών και εξοπλισμού από 
τη Ρωσία.  
Οι κατάλογοι αγαθών και εξοπλισμού που απαγορεύονται προσωρινά για εξαγωγή από τη Ρωσία 
καθορίστηκαν από την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2022. Ο περιορισμός ισχύει για τεχνολογικό, 
ιατρικό εξοπλισμό, γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρικό εξοπλισμό, τουρμπίνες, πυρηνικούς 
αντιδραστήρες, καλώδια οπτικών ινών, ορισμένους τύπους αεροσκαφών, συσκευές ραντάρ, 
συσσωρευτές, εργαλειομηχανές για επεξεργασία μετάλλων, συνολικά για πάνω από 1,6 χιλ. είδη 
αγαθών. 
Απαγορεύεται η εξαγωγή τους σε όλες τις ξένες χώρες, με εξαίρεση τα κράτη μέλη της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Ένωσης. Επίσης, έχει παραταθεί ο προσωρινός περιορισμός στις εξαγωγές από τη 
Ρωσία σε μη φιλικές χώρες ορισμένων ειδών ξυλείας, απορριμμάτων και θραύσματα χάλυβα, 
βολφραμίου, μεταλλοκεραμικών. 
Πηγή:  http://government.ru/dep_news/46966/  
 

 Αλκοόλ σε παράλληλες εισαγωγές 
Με την υπ΄αριθμ. 4456/20.10.2022 Απόφαση το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκρινε την 
εισαγωγή στη χώρα χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων περίπου 40 
εμπορικών σημάτων αλκοόλ, κυρίως ουίσκι (Auchentoshan, Bell's Scotch Whisky, Bushmills, Jack 
Daniels, Jägermeister, Jim Beam, Kahlua, Scotch Whisky, White Horse). Το έγγραφο τροποποιεί τη 
λίστα των αγαθών για παράλληλη εισαγωγή που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1532/19.04.2022 
Υπουργική Απόφαση. 
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου συμπεριέλαβε επίσης προϊόντα των Marvel, Disney, Pixar 
και DC Comics στον ενημερωμένο κατάλογο των επιτρεπόμενων παράλληλων εισαγωγών. Ωστόσο, 
δεν πρόκειται για κόμικς και ταινίες. Σύμφωνα με τον κωδικό της ομάδας προϊόντων, το Υπουργείο 
Βιομηχανίας και Εμπορίου επέτρεψε την εισαγωγή παιχνιδιών που κατασκευάζονται με αυτές τις 
μάρκες.  
Πηγή: https://www.rbc.ru/economics/02/11/2022/6362aa9d9a7947e4ad6439a4  
 

 Η Russian Post ξεκίνησε την παράδοση από ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα 
Η Russian Post έχει ξεκινήσει παράδοση από τα μεγαλύτερα ξένα καταστήματα και αγορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Asos, καθώς και από ευρωπαϊκούς ιστοτόπους των 
Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss και άλλων εμπορικών σημάτων.  
Η «Russian Post» προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης παραγγελιών σε οποιοδήποτε από τα 38.000 
υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι παραγγελίες από ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα 
φτάνουν στις αποθήκες του συνεργαζόμενης εταιρείας στο Βερολίνο και από εκεί αποστέλλονται 
στον αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης από τη Γερμανία στη Ρωσία θα είναι περίπου 14 ημέρες, 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=16122022_133000Key.htm
http://government.ru/dep_news/46966/
https://www.rbc.ru/economics/02/11/2022/6362aa9d9a7947e4ad6439a4
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συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτελωνισμού. Εάν η αξία του δέματος ξεπερνά τα 1.000 
ευρώ ή το βάρος είναι πάνω από 31 κιλά, τότε το πληρωτέο τέλος μπορεί να πληρωθεί στην 
ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή του Russian Post ή με την παραλαβή του δέματος στο ταχυδρομείο.  
Η νέα υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πελάτες της Global Post, συνεργάτη της Russian Post 
για την παράδοση αγαθών από ξένες διαδικτυακές πλατφόρμες. Στο Global Post η πληρωμή είναι 
διαθέσιμη με ρωσική τραπεζική κάρτα. 
Πηγή: https://www.alta.ru/external_news/95572/  
 

 Κρατική καταχώριση εισαγόμενων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών   
Με το υπ΄αριθμ. 2235/06.12.2022 Κυβερνητικό Διάταγμα τροποποιείται το υπ΄αριθμ. 
520/16.04.2020 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί προϊόντων και γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ) που δεν υπόκεινται σε κρατική καταχώριση σύμφωνα με τους κανόνες για 
την κρατική εγγραφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που προορίζονται για ελεύθερη 
κυκλοφορία στο περιβάλλον, καθώς και προϊόντων που λαμβάνονται με τη χρήση τέτοιων 
οργανισμών ή που περιέχουν τέτοιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων 
προϊόντων που εισάγονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», και μέχρι και την 1η  
Ιανουαρίου 2024 δεν υπόκεινται σε κρατική εγγραφή τα ακόλουθα προϊόντα: 
- προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών (σόγια και σογιάλευρα), η ασφάλεια 

των οποίων επιβεβαιώθηκε από τη Rosselkhoznadzor με τον τρόπο που καθορίζεται από τους 
κανονισμούς για την κρατική καταχώριση ζωοτροφών που προέρχονται από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, που εγκρίθηκαν με το υπ΄αριθμ. 26/18.02.2002 Διάταγμα της 
Κυβέρνησης η Ρωσική Ομοσπονδία  

- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, με τη χρήση των οποίων λαμβάνονται τα παραπάνω 
προϊόντα, και (ή) γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που περιέχουν τέτοια προϊόντα. 

Το Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου 2022. 
Πηγή: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080044  
 

 Παράταση απαγόρευσης για φορτηγά μη φιλικών χωρών έως 30 Ιουνίου 2023 
Η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας με την υπ΄αριθμ. 2466 από 28 Δεκεμβρίου 2022 Απόφαση 
παρέτεινε έως τις 30 Ιουνίου 2023 την απαγόρευση των διεθνών οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών στη Ρωσία για χώρες που έχουν επιβάλει περιορισμούς στις οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Η απαγόρευση δεν ισχύει για τις διεθνείς οδικές μεταφορές ταχυδρομικών αντικειμένων, 
διπλωματικούς και προξενικούς σάκους, ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, η απαγόρευση δεν 
περιλαμβάνει αγαθά που μεταφέρονται μέσω τμήματος των κρατικών συνόρων της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας, εμπορεύματα σε ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα 
καταχωρημένα σε ξένες χώρες, ρυμουλκούμενα από αυτοκινούμενα οχήματα καταχωρημένα στη 
Ρωσική Ομοσπονδία ή τη Λευκορωσία. 
Στις αρχές Οκτωβρίου, η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση στις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα για εταιρείες από τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ουκρανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Η απαγόρευση ισχύει 
για διμερή και διαμετακομιστική κυκλοφορία. 
Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τον κατάλογο αγαθών, συμπεριλαμβανομένων 
κρέατος, ψαριών, γαλακτοκομικών, ορισμένων ειδών ζαχαροπλαστικής, κακάο, προϊόντων σιτηρών, 
αλκοόλ, καπνού, λιπασμάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, ρολογιών, μουσικών οργάνων. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16716231  
 

https://www.alta.ru/external_news/95572/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080044
https://tass.ru/ekonomika/16716231
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 Προσωρινοί εισαγωγικοί δασμοί για αρώματα, χημικές ουσίες και όπλα από μη φιλικές χώρες 
Σχετικά με την έγκριση συντελεστών εισαγωγικών δασμών για ορισμένα εμπορεύματα των οποίων η 
χώρα καταγωγής είναι τα κράτη και τα εδάφη που λαμβάνουν μέτρα που παραβιάζουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Με το υπ΄αριθμ. 2240/07.12.2022 Κυβερνητικό Διάταγμα έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 ο 
προσωρινός συντελεστής εισαγωγικού δασμού για κάποια εμπορεύματα που εισάγονται από μη 
φιλικές χώρες θα ανέρχεται στο 35% της δασμολογητέας αξίας. 
Ο κατάλογος τέτοιων προϊόντων περιλαμβάνει συγκεκριμένα σαμπουάν (κωδ. 3305 10 000 0), 
προϊόντα περιποίησης μαλλιών (κωδ. 3305 90 000 9), οδοντόβουρτσες (κωδ. 3306 10 000 0), 
προϊόντα ξυρίσματος (κωδ. 3307 10 000 0), απορρυπαντικά προϊόντα (κωδ. 3402 90 900 0), 
αθλητικά και κυνηγετικά τυφέκια (κωδ. 9303 30 000 0), μονόκαννα όπλα λείας οπής (κωδ. 9303 20 
100 0) κ.λπ. 
Ο προσωρινός συντελεστής ισχύει για αγαθά που εισάγονται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Πολωνία. Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 12 
Δεκεμβρίου 2022. 
Πηγή: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090039?index=0&rangeSize=1  
 

 Προεδρική Απόφαση για τον κλάδο ενέργειας  
Η υπ΄αριθμ. 372-rp από 9 Νοεμβρίου 2022 Απόφαση του Προέδρου, συμπληρωματική του 
Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθμ. 520/5.08.2022 «Περί εφαρμογής ειδικών οικονομικών μέτρων 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στους τομείς πετρελαίου και ενέργειας σε σχέση με μη φιλικές 
ενέργειες ορισμένων ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών».  
Εν λόγω Απόφαση απαγορεύει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τη διενέργεια συναλλαγών που 
συνεπάγονται άμεσα ή/και έμμεσα τη θέσπιση, αλλαγή, τερματισμό ή επιβάρυνση των δικαιωμάτων 
κατοχής, χρήσης ή/και διάθεσης τίτλων ρ/νομικών οντοτήτων, που αποτελούν το εγκεκριμένο 
κεφάλαιο ρ/νομικών προσώπων, συμφωνιών διανομής παραγωγής, συμφωνιών για κοινές 
δραστηριότητες, με βάση επενδυτικά έργα του ενεργειακού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των 
ορυκτών) που υλοποιούνται στην ρ/επικράτεια, υπό τον όρο ότι αυτοί οι τίτλοι ανήκουν σε 
αλλοδαπά πρόσωπα που συνδέονται με ξένα κράτη που διαπράττουν μη φιλικές ενέργειες προς τη 
Ρωσική Ομοσπονδία. 
Με την Απόφαση εγκρίθηκε κατάλογος 191 επιχειρήσεων (κατασκευαστών εξοπλισμού του κλάδου 
ενέργειας, παραγωγών και προμηθευτών θερμικής ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργασίας 
πετρελαίου και υπο-προϊόντων, καθώς και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής), των 
οποίων οι συναλλαγές σε ξένους τίτλους απαγορεύονται. Ο κατάλογος περιλαμβάνει γνωστές 
δυτικές επιχειρήσεις, όπως: Baker Hughes JSC (Μόσχα), BASF LLC (Μόσχα), Siemens LLC 
(Μόσχα), Enel Green Power Rus LLC (Μόσχα), Enel Russia PJSC (Αικατερινμπούργκ), Unipro 
Public Joint Stock Company (Surgut, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra), Bureau Veritas 
Rus (Μόσχα). 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090018?index=0&rangeSize=1  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002  
 

 Νόμος περί ενδομεταφορών (cabotage) στο έδαφος της Ρωσίας 
Ο Ρ/Πρόεδρος υπέγραψε τον υπ΄αριθμ. 627-ΦΖ από 29/12/2022 νόμο που ρυθμίζει τους κανόνες για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από ξένους 
μεταφορείς που είναι εγγεγραμμένοι στις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU) 
χρησιμοποιώντας τα οχήματά τους. 
Ο νόμος καθιερώνει την έννοια της "οδικής μεταφοράς καμποτάζ" - είναι η μεταφορά εμπορευμάτων 
ή επιβατών μέσω του εδάφους της Ρωσίας από αλλοδαπούς μεταφορείς χρησιμοποιώντας οχήματα 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090039?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090018?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002
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που τους ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά εισαγόμενων από αυτούς στη χώρα. 
Παράλληλα, ορίζεται ότι τους απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Οι μεταφορείς για τις ενδομεταφορές εμπορευμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένες με ταχογράφους - 
συσκευές ελέγχου για την καταγραφή του τρόπου εργασίας και της ανάπαυσης των οδηγών. 
Πηγή: https://www.alta.ru/images/news/files/2022/96575/0001202212290126.pdf  
 

 Περί εκμετάλλευσης ξένων αεροσκαφών από Ρώσους αερομεταφορείς 
Με τα υπ΄αριθμ. 2422 από 24 Δεκεμβρίου 2022 και 2492 από 28 Δεκεμβρίου 2022 Κυβερνητικά 
Διατάγματα οι Ρώσοι αερομεταφορείς θα μπορούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση αεροσκαφών 
μισθωμένων από ξένες εταιρείες. 
Οι ιδιαιτερότητες της χρήσης τέτοιων αεροσκαφών υπό τις συνθήκες εξωτερικών κυρώσεων, που 
εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση τον Μάρτιο, έχουν παραταθεί με νέα διατάγματα για άλλα δύο 
χρόνια. Η απόφαση που ελήφθη θα επιτρέψει στις ρ/αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να 
διατηρούν τον στόλο των αεροσκαφών τους, κάτι που με τη σειρά του θα συμβάλει στη διασφάλιση 
επαρκούς όγκου αεροπορικών μεταφορών επιβατών. 
Οι ισχύοντες κανόνες προϋποθέτουν ότι οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν, όπως και 
κατά το 2022, να καταχωρίσουν τα ξένα αεροσκάφη στο ρωσικό νηολόγιο εντός πέντε ημερών. Η 
ασφάλιση, η αντασφάλιση και η τεχνική συντήρηση του αεροσκάφους θα πραγματοποιηθούν στο 
έδαφος της Ρωσίας. 
Πηγή: http://government.ru/docs/47475/  
 
 
Εσωτερική αγορά 
 

 Μείωση μεριδίου των εγχώριων σπόρων στη Ρωσία 
Στο τέλος του έτους, το μερίδιο των εγχώριων σπόρων στη ρ/αγορά θα μειωθεί κατά 5% και θα 
ανέλθει στο 60%, δήλωσε η Α΄ Υφυπουργός Γεωργίας κα O.Lut, ενώ σύμφωνα με το Δόγμα της 
Επισιτιστικής Ασφάλειας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 75%. Η κα Lut υπενθύμισε ότι αρκετές 
δυτικές εταιρείες αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τη Ρωσία και τώρα αυτοί οι σπόροι εισάγονται 
μέσω τρίτων χωρών, και χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση απαράδεκτη. Διότι υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος να μείνει η Ρωσία χωρίς σπόρους. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Γεωργίας αναπτύσσει τώρα 
ένα σχέδιο για ποσόστωση εισαγωγών σπόρων, κατανεμημένων κατά χρόνια, με την προϋπόθεση 
σταδιακής μείωσης των εισαγωγών και αύξησης της σποράς με εγχώριους σπόρους για όλες τις 
κρίσιμες καλλιέργειες. Η πιο δύσκολη κατάσταση έχει αναπτυχθεί με τα ζαχαρότευτλα, όπου το 
μερίδιο των ρ/σπόρων στο τέλος του έτους θα είναι μόνο 2% (ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 3%). Σε 
αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης οι πατάτες (65% των εισαγωγών), ο ηλίανθος (73%) 
και το καλαμπόκι (55%). Εκτός από τις ποσοστώσεις εισαγωγών, το Υπ. Γεωργίας σχεδιάζει την 
αύξηση της κρατικής στήριξης για την αγορά εγχώριων σπόρων. 
Νωρίτερα, ο επικεφαλής του Υπ. Γεωργίας, D. Patrushev, σημείωσε ότι θα χρειαστούν δύο-τρία 
χρόνια για να στραφεί ο τομέας στους εγχώριους σπόρους. Αυτό όμως θα απαιτήσει πλήρη 
αναδιάρθρωση. Οι εισαγόμενοι σπόροι πωλούνταν μαζί με ολοκληρωμένη υποστήριξη, από την 
επιλογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
Αυτό επέτρεψε στους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να επιτύχουν καλές αποδόσεις. 
Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εγχώριους σπόρους από τις επιχειρήσεις ήταν πολύ μειωμένη. 
Για να διορθωθεί η κατάσταση, πιστεύουν οι ειδικοί, πρέπει να εισάγονται μέτρα στήριξης για τους 
εγχώριους παραγωγούς σπόρων και όχι περιοριστικά μέτρα. Το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς  
έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό στο ίδιο το αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα που οδήγησε σε 

https://www.alta.ru/images/news/files/2022/96575/0001202212290126.pdf
http://government.ru/docs/47475/
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σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και η Ρωσία έχει μετατραπεί από καθαρός 
εισαγωγέας σε καθαρό εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων.  
https://rg.ru/2022/11/20/semena-razbora.html  
 

 Ξένες μάρκες καλλυντικών και αρωμάτων επιστρέφουν στη Ρωσία 
Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην προθυμία ξένων εταιρειών να ξεκινήσουν την προμήθεια των 
προϊόντων τους στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, το μερίδιο των εισαγόμενων πρώτων υλών παραμένει 
κύριος ανασταλτικός παράγοντας. Στα καλλυντικά περιποίησης, αυτός ο δείκτης είναι έως 30-50%, 
στα διακοσμητικά καλλυντικά, έως 50-60% και έως 90% στην αρωματοποιία. Οι εγχώριοι 
κατασκευαστές αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές από την Κορέα, την Τουρκία, την Κίνα, 
προβαίνοντας σε αλλαγές στη σύνθεση των προϊόντων. 
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου απαγόρευσε την παράλληλη εισαγωγή προϊόντων 
αρωματοποιίας και καλλυντικών επωνυμιών όπως Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio 
Armani και Kerastase. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, μετά την επιστροφή ορισμένων εμπορικών 
σημάτων, τα προϊόντα τους ενδέχεται να γίνουν πιο ακριβά. Αυτό οφείλεται στις δυσκολίες 
πληρωμών, στη μετατροπή συναλλάγματος και στην αύξηση του κόστους ανεφοδιασμού. 
Προς το παρόν, τα καταστήματα λιανικής και οι on-line αγορές εξακολουθούν να πωλούν 
αποθέματα αγαθών από μάρκες που έχουν αποχωρήσει. Στο πλαίσιο της μείωσης της προσφοράς 
από ξένες εταιρείες, η ζήτηση για ρωσικά και λευκορωσικά καλλυντικά αυξάνεται. Πριν από την 
κρίση του 2022, το μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων ήταν έως και 80% στα καλλυντικά και 
σχεδόν 90% στην αρωματοποιία. 
Μέχρι στιγμής, η κατάσταση έχει ως εξής: το 40-45% των ρωσικών καλλυντικών προϊόντων 
αποτελείται από ευρωπαϊκά και αμερικανικά συστατικά. Οι κατασκευαστές αναζητούν επειγόντως 
να τα αντικαταστήσουν από τις ασιατικές αγορές, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν όλα τα 
συστατικά και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα έλλειψη. 
Πηγή: https://iz.ru/1422523/dmitrii-alekseev/pshik-i-blesk-v-rossiiu-vernutsia-inostrannye-brendy-kosmetiki  
 

 Οι εισαγωγές καλλυντικών στη Ρωσία φέτος ενδέχεται να μειωθούν κατά 41% 
Σύμφωνα με μια έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Αρωματοποιίας, Καλλυντικών και Οικιακών 
Χημικών, οι εισαγωγές καλλυντικών και αρωμάτων στη Ρωσία φέτος ενδέχεται να μειωθούν κατά 
41% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί πολλαπλάσια τα 
επόμενα δύο χρόνια και να φτάσει τα 220 δις ρούβλια. 
Πηγή: https://1prime.ru/world/20221109/838763028.html  
 

 Οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στη Ρωσία μειώθηκαν κατά 62,8% τον Οκτώβριο 
Τον Οκτώβριο του 2022, στη Ρωσία πουλήθηκαν 45.228 νέα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα, αναφέρει η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (AEB), 62,8% λιγότερο σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.   
Τον Οκτώβριο, σχεδόν όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα της AEB με τα πιο 
δημοφιλή brands παρουσίασαν πτώση στις πωλήσεις τους. Ο κύριος λόγος παραμένει ο ίδιος - η 
έλλειψη αυτοκινήτων από τους αντιπροσώπους με εξαίρεση την Infiniti (+51%) και Lifan (+50%). 
Η εγχώρια AvtoVAZ παραμένει ο ηγέτης, έχοντας πουλήσει 19.145 νέα αυτοκίνητα, δηλαδή 25% 
λιγότερα από ένα χρόνο νωρίτερα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κινέζικο Haval με 4.426 πωλήσεις 
αυτοκινήτων (-8%), στην τρίτη θέση το GAZ, με πωλήσεις 3.919 μονάδες (-33%). Η κορεάτικη Kia 
βρίσκεται στην τέταρτη θέση, με πωλήσεις 3.333 αυτοκίνητα και μείωση 79% μικρότερο από τον 
Οκτώβριο του 2021. Κλείνει την πεντάδα η εγχώριων UAZ, η οποία τον περασμένο μήνα μπόρεσε 
να πουλήσει 3.134 οχήματα (-16%). 
Πηγή: https://www.autonews.ru/news/6368d55a9a7947d5166d8089  

https://rg.ru/2022/11/20/semena-razbora.html
https://iz.ru/1422523/dmitrii-alekseev/pshik-i-blesk-v-rossiiu-vernutsia-inostrannye-brendy-kosmetiki
https://1prime.ru/world/20221109/838763028.html
https://www.autonews.ru/news/6368d55a9a7947d5166d8089
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 Η επιστράτευση έχει επηρεάσει το ένα τρίτο των ρ/εταιρειών 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα έρευνας επιχειρήσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των κυρώσεων και 
της μερικής επιστράτευσης (στην έρευνα συμμετείχαν 5,8 χιλ. εταιρείες (74% ήταν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, 21% - μικρές, 3,4% - μεσαίες, 1,6% - μεγάλες επιχειρήσεις), αποδείχθηκε, ότι το 
βασικό πρόβλημα παραμένει η ανεπαρκής ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά. 
Υπήρξαν επίσης ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη κεφαλαίου κίνησης και διακοπή των αλυσίδων 
εφοδιασμού. Αν και η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει προσαρμοστεί στις κυρώσεις, το ένα τρίτο 
των ερωτηθέντων ανέφερε σοβαρή μείωση εσόδων, και το 6% σχεδιάζει να κλείσει την επιχείρηση. 
Από το ένα τρίτο αυτών των ερωτηθέντων, οι μισοί (58%) από αυτούς είτε αντικατέστησαν γρήγορα 
τους επιστρατευμένους υπαλλήλους είτε δεν απαιτήθηκε μια τέτοια αντικατάσταση. Το ένα πέμπτο 
των εταιρειών εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει αντικαταστάτη. Έτσι, η επιστράτευση έχει 
επιδεινώσει το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού με το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν 
στην έρευνα να διαμαρτύρεται για την έλλειψή τους. 
Η επιδείνωση των συνθηκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδέεται με έλλειψη κεφαλαίων 
για τις εταιρείες: το 64% των ερωτηθέντων αναφέρει την μείωση της εγχώριας ζήτησης, το 29% 
έλλειψη κεφαλαίου κίνησης, 26,5% των ερωτηθέντων δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν πλήρως τις 
αλυσίδες εφοδιασμού, και 19% αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις παραδόσεις από το εξωτερικό. 
Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να προσαρμοστούν στις κυρώσεις (55%). Το 16% 
δεν τα παρατήρησε καθόλου και μόνο το 10% δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των 
περιορισμών. 
Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κατάσταση είναι λιγότερο 
αισιόδοξες: μόνο το 9% σημειώνει σταθερή αύξηση των εσόδων, το 30% θεωρεί ότι η πτώση είναι 
ελεγχόμενη και το 27% την χαρακτήρισε ως «σοβαρή πτώση» και το 7% ως «κρίση». 
Πηγή: https://www.kommersant.ru/doc/5652183  
 

 Οι παράλληλες εισαγωγές προσέγγισαν τα 9 δις $ ΗΠΑ 
Περίπου ένα εκ. τόνοι κρίσιμων αγαθών αξίας 9 δις $ ΗΠΑ εισήχθησαν στη Ρωσική Ομοσπονδία ως 
μέρος των παράλληλων εισαγωγών, από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με τον 
επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FTS) της Ρωσίας V. Bulavin. Ο 
συνολικός όγκος των παράλληλων εισαγωγών, καθ’ όλο το 2022, αναμένεται να υπερβεί τους δύο 
εκατ. τόνους, αξίας 17 δις $ ΗΠΑ. 
Η νομιμοποίηση των παράλληλων εισαγωγών συνέβαλε στην είσοδο σημαντικών για την οικονομία 
προϊόντων στη ρ/αγορά. Οι παράλληλες εισαγωγές είναι ένα από τα μέτρα στήριξης των εισαγωγέων 
που έλαβε η ρ/Κυβέρνηση ενόψει των εχθρικών ενεργειών των δυτικών χωρών. Αυτό το καθεστώς 
ισχύει για πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει στους συμμετέχοντες σε ξένη οικονομική δραστηριότητα 
τη δυνατότητα να εισάγουν τέτοια αγαθά χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων των δικαιωμάτων. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16460499  
 

 Το απόθεμα ξένων αυτοκινήτων στη χώρα φτάνει για ένα μήνα 
Μέχρι το τέλος του 2022, στις αποθήκες των Ρ/αντιπροσώπων αυτοκινήτων παρέμειναν περίπου 20-
30 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα ξένων εμπορικών σημάτων, δήλωσαν στην Ένωση Ρώσων 
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. 
Από αυτά, είναι πολύ λίγα μοντέλα της μεσαίας κατηγορίας τιμών, όπως Kia, Hyundai, Toyota, 
Renault, Volkswagen, κυρίως ακριβά κινέζικα μοντέλα. Με βάση τους τρέχοντες όγκους πωλήσεων, 
το απόθεμα θα διαρκέσει για ένα μήνα το πολύ. Οι παράλληλες εισαγωγές αυτοκινήτων δεν μπορούν 
ακόμη να καλύψουν τη ζήτηση των Ρώσων και η εγχώρια παραγωγή «ξένων», ιδίως κινεζικών 
εμπορικών σημάτων, αυξάνεται αργά. Η έλλειψη νέων αυτοκινήτων το επόμενο έτος θα μπορούσε 
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να φτάσει ένα εκ. μονάδες, ισχυρίζονται οι ειδικοί. Αυτοκίνητα από αντιπροσωπείες στο Καζακστάν, 
την Αρμενία, το Κιργιστάν και ακόμη και τη Λευκορωσία διστάζουν να προβούν σε παραδόσεις στη 
Ρωσία, δήλωσε στην Izvestia ο Yang Haytseer, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αυτοκινήτων 
(NAS). 
Τα νεοεισαγόμενα αυτοκίνητα, τα οποία εισήχθησαν μέσω εναλλακτικών διαύλων, εισάγονται 
συχνότερα μέσω ιδιωτών. Αυτά τα αυτοκίνητα πωλούνται από αντιπροσώπους, γκρι υπηρεσίες, είτε 
χωρίς εγγύηση, είτε με εγγύηση από το ίδιο το κέντρο αντιπροσώπων, δήλωσε ο αρχισυντάκτης του 
περιοδικού Za Rulem, ειδικός στα αυτοκίνητα, Maxim Kadakov. Αυτή η ανεπίσημη εισαγωγή 
αντισταθμίζει μόνο εν μέρει τους χαμένους όγκους. 
Σύμφωνα με τον Aleksey Podshchekoldin, η κινεζική αγορά εξακολουθεί να μην μπορεί να 
προσφέρει σεντάν στον Ρώσο καταναλωτή και, επιπλέον, έχει αυξήσει τις τιμές για ολόκληρη τη 
γκάμα μοντέλων. Προς το παρόν, τα οχήματα που κατασκευάζονται από αυτούς μπορούν να 
αγοραστούν για 2-3 εκ. ρούβλια, τα οποία είναι πολύ ακριβό. 
Ο αντιπρόεδρος της ROAD Alexei Podshchekoldin πιστεύει ότι το επόμενο έτος η βιομηχανία θα 
πρέπει να βασίζεται μόνο στην εγχώρια και την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. 
Πηγή: https://www.alta.ru/external_news/96157/  
 

 Οι διανομείς αποφάσισαν να αντικαταστήσουν την ευρωπαϊκή μπύρα με κινέζικη 
Στο πλαίσιο των προβλημάτων με την προμήθεια ευρωπαϊκής μπύρας, οι Ρώσοι διανομείς 
αποφάσισαν να προβούν σε εισαγωγές από την Κίνα. Συγκεκριμένα, η Moscow Brewing Company 
(MPK) θα προμηθεύει τη χώρα με την γνωστή κινεζική μπύρα Tsingtao (γερμανικής επένδυσης στην 
Κίνα). 
Η Tsingtao είναι η πιο διάσημη μπύρα που παράγεται στην Κίνα, προμηθεύεται σε περισσότερες από 
100 χώρες και βρίσκεται στην έκτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Πρότερα, προμηθεύτηκε στη 
Ρωσία από μικρές εταιρείες και εκπροσωπήθηκε ελάχιστα. 
Σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία, τον περασμένο χρόνο, η ζήτηση στη Ρωσία για μπύρα από την 
Κίνα έχει αυξηθεί σημαντικά. Έτσι, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο εισήχθησαν 897 χιλιάδες 
δεκαλίτρα μπύρας, 12% παραπάνω από πέρυσι. 
Πηγή: https://ko.ru/news/distribyutory-reshili-zamenit-evropeyskoe-pivo-kitayskim/  
 
 
Εξωτερική Αγορά 
 

 Η Sibur ανέφερε ότι το 80% των συνολικών εξαγωγών της κατευθύνεται στην Κίνα. 
Η Sibur παραδίδει με συνέπεια περισσότερους από 100.000 τόνους προϊόντων στην ασιατική 
αγορά, όπως πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο και συνθετικά καουτσούκ. Ο όγκος αυτός είναι 2-
3 φορές υψηλότερος από πέρυσι. Η κύρια αγορά πωλήσεων είναι η Κίνα, η οποία 
αντιπροσωπεύει έως και το 80% των συνολικών εξαγωγικών πωλήσεων. 
Λόγω των περιορισμένων προμηθειών στην Ευρώπη, αλλά και ως μέρος μιας στρατηγικής για 
την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, η εταιρεία αποφάσισε 
να επικεντρώσει τις πωλήσεις της στις αγορές της ασιατικής περιοχής. Η εταιρεία βλέπει 
μεγάλες δυνατότητες στην αγορά του Βιετνάμ και άλλες αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία: 
Μπαγκλαντές, Μαλαισία, Καμπότζη, Ινδονησία. Υπάρχουν ήδη τακτικές παραδόσεις σε αυτές 
τις χώρες, αλλά μέχρι στιγμής σε μικρές ποσότητες. 
Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν μεγάλη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας, και πέρυσι 
ήταν στην κορυφαίος προμηθευτής πολυμερών και σε πολλούς τομείς, είναι δύσκολο για τους 
πελάτες στην Ευρώπη να βρουν αντικαταστάτη για τα προϊόντα της. 
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Η Sibur είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη πετροχημική εταιρεία στη Ρωσική Ομοσπονδία, η 
οποία επεξεργάζεται υποπροϊόντα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα προϊόντα 
χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά αγαθά και αυτοκίνητα, κατασκευές, ενέργεια, καθώς και 
στη χημική βιομηχανία και σε άλλες βιομηχανίες. 
Πηγή: https://1prime.ru/business/20221114/838814121.html  
 
 

 Εξέλιξη της Πρωτοβουλίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας (BSGI)  
Η Πρωτοβουλία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας (BSGI) που υπήρξε προϊόν 
διαπραγματεύσεων και συμφωνήθηκε τον Ιούλιο 2022, παρατάθηκε με δυσκολία για άλλες 120 
ημέρες, από τις 19 Νοεμβρίου 2022 έως τις 19 Μαρτίου 2023. Σύμφωνα με τις ρ/Αρχές, οι 
περισσότερες αποστολές σιτηρών από την Ουκρανία κατευθύνθηκαν στα κράτη-μέλη της ΕΕ, όταν 
ξεκίνησε η Πρωτοβουλία για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως της Μέσης 
Ανατολής και την Αφρική. Το EUDEL προσπάθησε να εκπονήσει αξιολόγηση της πραγματικής 
κατάστασης από τις 19 Νοεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023 με βάση στατιστικά στοιχεία που 
εκδόθηκαν από το Κοινό Κέντρο Συντονισμού της BSGI και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο των 
Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια αυτών των 50 ημερών, 182 πλοία που μετέφεραν 5,7 εκατ. 
τόνους τροφίμων έφυγαν από τα λιμάνια της Ουκρανίας, εκ των οποίων τα 76 (δηλαδή το 48,1%) 
ταξίδεψαν στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τώρα ότι τα δύο κύρια προϊόντα είναι το καλαμπόκι και το 
σιτάρι, είναι σαφές ότι η ΕΕ απέχει πολύ από το να εισάγει το μεγαλύτερο μέρος, όπως δείχνουν τα 
παρακάτω στοιχεία. Για το καλαμπόκι, η ΕΕ (5 κράτη-μέλη: ES, IT, NL, BE, PT) εισήγαγε το 35% 
της συνολικής εξαγόμενης ποσότητας και για το σιτάρι η ΕΕ (4 κράτη-μέλη: ES, IT, NL και EL) 
εισήγαγε το 33% του συνόλου. 
Αν και οι ρ/Aρχές παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να εξάγουν αγροδιατροφικά προϊόντα λόγω των 
δυτικών κυρώσεων, εν τούτοις τα στατιστικά στοιχεία προβάλλουν μια διαφορετική εικόνα (στοιχεία 
Rusagrotrans). Τον Ιούλιο-Νοέμβριο 2022, η Τουρκία ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής ρ/σίτου (3,6 
εκ. τόνους), η Αίγυπτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση (3,1 εκ. τόνους), το Ιράν κατέλαβε την τρίτη θέση 
(1,7 εκ.), ενώ το Μπαγκλαντές αύξησε τις εισαγωγές σιταριού κατά 70%. Συνολικά, η Ρωσία 
εξήγαγε σχεδόν 20 εκ. τόνους σιταριού (1,3 εκ. τόνους περισσότερους από την ίδια περίοδο 2021). 
Οι ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε 4,8 εκ. τόνους τον Νοέμβριο. Εκτιμάται ότι οι ρ/εξαγωγές σιτηρών 
μπορεί να φτάσουν ύψος ρεκόρ (43,5 εκατ. τόνους) στο τέλος του αγροτικού έτους (Ιούλιος 2022 - 
Ιούνιος 2023), ενώ οι συνολικές εξαγωγές σιτηρών μπορεί να ανέλθουν σε 55 εκ. τόνους (χωρίς 
αλεύρι και όσπρια). Το προηγούμενο ρεκόρ των 42 εκ. τόνων σιταριού σημειώθηκε το γεωργικό έτος 
2017-2018.  
Πηγή: Ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μόσχα 
 

 Οι κυρώσεις μείωσαν τις εξαγωγές μη ενεργειακών προϊόντων κατά 19% 
Λόγω των κυρώσεων, οι άμεσες απώλειες των 20 βασικών τομέων μη ενεργειακών προϊόντων και 
μη πρώτων υλών το 2022 θα ανέλθουν σε 25,7 δις $ ΗΠΑ, μειωμένες κατά 19% του όγκου 
ρ/εξαγωγών έτους 2021. 
Περίπου το 80% των άμεσων απωλειών αφορά εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ, 11% προς την 
Ουκρανία, 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Αύγουστο οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων είχαν ήδη 
μειωθεί κατά περισσότερο από 13% και μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις τότε προβλέψεις, 
η μείωση θα ήταν περίπου 17%. Την ίδια στιγμή, ένα χρόνο νωρίτερα, η Ρωσία σημείωσε ρεκόρ 
στην αξία (193 δις $ ΗΠΑ) εξαγωγών των μη ενεργειακών και μη πρώτων υλών προϊόντων.  
Ένα σημαντικό έλλειμμα στα έσοδα από εξαγωγές αυτών των προϊόντων, σύμφωνα με μια 
παρουσίαση, θα αναδιανεμηθεί στις αγορές των χωρών της ΚΑΚ, της Μέσης Ανατολής (Τουρκία, 
Ιράν). Οι ροές ορισμένων ομάδων εμπορευμάτων θα ανακατευθυνθούν σε χώρες της Ασίας και της 
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Λατινικής Αμερικής, ως εξής: λιπάσματα - στη Βραζιλία, μεταλλουργικά προϊόντα - στην Κίνα, την 
Ινδία, το Βιετνάμ. 
Πηγή: https://www.kommersant.ru/doc/5653757?from=lenta ,           
           https://www.rbc.ru/economics/10/11/2022/636b871a9a794727d63e2f66  
 

 Οι εξαγωγές από τη Γερμανία στη Ρωσία μειώθηκαν σχεδόν κατά 53%. 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis), το 9-μηνο του 2022 
σε σχέση με τον 9-μηνο του 2021 ο όγκος εξαγωγών από τη Γερμανία στη Ρωσία μειώθηκε κατά 
52,9% σε ετήσια βάση και ο όγκος των εισαγωγών από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 37,4%. 
Οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 69%, σε 1,5 εκατ. 
τόνους σε φυσικούς όρους, και σε αξία σχεδόν κατά δύο φορές, στα 0,8 δις ευρώ. 
Με τη σειρά τους, οι εξαγωγές από τη Γερμανία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 
63,1% στο 9-μηνο σε ετήσια βάση, προς τη Γαλλία κατά 20%, προς την Ολλανδία κατά 3,9%. 
Πηγή: https://ria.ru/20221111/eksport-1830921259.html  
 

 Ο κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Τατζικιστάν αυξήθηκε κατά 22% στο οκτάμηνο 
Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Τατζικιστάν για τους πρώτους οκτώ μήνες του 
τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι και έφτασε τα 922,6 εκατ. $ ΗΠΑ. 
Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε άνοδο, επεκτείνοντας τις επαφές σε όλα τα επίπεδα. Το 
2021, το εμπόριο είχε αυξηθεί σχεδόν κατά 45% σε σύγκριση με το 2020 και ανήλθε σε 1,2 δις $ 
ΗΠΑ. Η νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών αναπτύσσεται, η 
φορολογική νομοθεσία αλλάζει. Και από την 1η Ιανουαρίου 2022, τέθηκε σε ισχύ ο νέος 
φορολογικός κώδικας της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, ο οποίος προβλέπει μείωση του αριθμού 
των φόρων, καθώς και σταδιακή μείωση του συντελεστή ΦΠΑ. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16232089  
 

 Ρωσία και Κιργιζία υπέγραψαν πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας έως το 2026 
Η Ρωσία και η Κιργιζία υπέγραψαν πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κιργιζίας για την 
περίοδο 2022-2026, με στόχο τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη του αμοιβαίου εμπορίου, επέκταση 
των επενδύσεων, επιστημονική και τεχνική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. 
Ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ Ρωσίας και Κιργιζίας το πρώτο οκτάμηνο του 2022 αυξήθηκε 
κατά 42% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, και ο όγκος του αμοιβαίου εμπορίου ξεπέρασε 
τα 2 δις $ ΗΠΑ. Στις αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, οι χώρες υπέγραψαν μια σειρά 
συμφωνιών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους περίπου 500 εκατ. $ ΗΠΑ. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16236101 
 

 Η μεταφορά σιτηρών για εξαγωγή μέσω του δικτύου των ρωσικών σιδηροδρόμων αυξήθηκε 
τον Νοέμβριο κατά 67% 
Οι μεταφορές σιτηρών για εξαγωγές μέσω των Ρωσικών Σιδηροδρόμων (RZD) τον Νοέμβριο του 
2022 αυξήθηκαν κατά 67% σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2021 και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. τόνους. Από 
αυτούς, το κύριο μέρος κατευθύνθηκε στα λιμάνια της λεκάνης Αζοφικής-Ευξείνου Πόντου - 1,1 
εκατ. τόνοι (αύξηση 2,5 φορές). Συνολικά, τον Νοέμβριο φορτώθηκαν 2,6 εκατ. τόνοι σιτηρών, 
όγκος που είναι 19% υψηλότερος από την ίδια περίοδο του 2021 (789 χιλ. τόνοι σιτηρών στάλθηκαν 
στην εσωτερική κυκλοφορία). Τα περισσότερα από τα προϊόντα στάλθηκαν στην περιοχή του 
Καλίνινγκραντ (125 χιλ. τόνοι), στην περιοχή του Κρασνοντάρ (106 χιλ. τόνοι), στην Αγία 
Πετρούπολη και στην περιοχή του Λένινγκραντ (106 χιλ. τόνοι). 
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Ο συνολικός όγκος φόρτωσης στο δίκτυο των Ρωσικών Σιδηροδρόμων (RZD) τον Νοέμβριο του 
2022 μειώθηκε κατά 4,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 και ανήλθε σε 103,5 εκατ. 
τόνους. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16536917  
 

 Τα μισά από τα δέρματα βιζόν το 2022 στάλθηκαν από τη Ρωσία για εξαγωγή 
Για τους 11 μήνες του 2022, στη Ρωσία παρήχθησαν 336,7 χιλ. δέρματα βιζόν, από αυτά 154,8 χιλ. 
εξήχθησαν. Η Πολωνία παραμένει ο κύριος αγοραστής γούνας βιζόν. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021 εκδόθηκαν ηλεκτρονικά έγγραφα για 775,6 χιλ. ακατέργαστα 
δέρματα βιζόν, από τα οποία σχεδόν το 80% - 601,9 χιλ. εξήχθησαν. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ 
για τα τελευταία 4 χρόνια. Ο μεγαλύτερος αγοραστής ήταν η Πολωνία (244 χιλ. τεμάχια) και η 
Ταϊλάνδη (222 χιλ. τεμάχια). Η Καμπότζη, η Δανία και η Φινλανδία αγόρασαν επίσης ρ/γούνα βιζόν.  
Επίσης η παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων sable στη Ρωσία το 2021 ανήλθε σε 777 χιλ. τεμάχια, 
εκ των οποίων εξήχθησαν το 60% - 466,5 χιλ. τεμάχια. Οι κύριοι αγοραστές πρώτων υλών γούνας 
ήταν η Φινλανδία (221 χιλ. τεμάχια), η Γερμανία (110 χιλ. τεμάχια), η Ιταλία (100 χιλ. τεμάχια). Σε 
μικρότερους όγκους, δέρματα scribe προμηθεύτηκε η Ελλάδα, η Τουρκία και το Χονγκ Κονγκ. Για 
11 μήνες του 2022, η παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων sable ανήλθε σε 698,6 χιλ. τεμάχια, εκ των 
οποίων περισσότερα από τα μισά εξήχθησαν - 358,2 χιλ. τεμάχια. H Ιταλία και η Γερμανία 
αγόρασαν 148 χιλ. και 165 χιλ., αντίστοιχα, δηλαδή 50% περισσότερο από πέρυσι. 
Όπως σημειώνεται, γενικά, το 2021, περισσότερα από ένα εκατ. δέρματα γουνοφόρων ζώων 
κατρευθύνθηκαν από τη Ρωσία σε ξένες αγορές, από τα οποία περισσότερα από τα μισά ήταν γούνα 
βιζόν. Η πώληση τέτοιων σημαντικών όγκων σε ξένους αγοραστές πραγματοποιήθηκε λόγω της 
απότομης μείωσης των ξένων προμηθειών που είχε ξεκινήσει το 2020. Για παράδειγμα, οι 
προμήθειες βιζόν από τη Δανία μειώθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 από 239 χιλ. σε 28 
χιλιάδες τεμάχια. Το 2021 αγοράστηκαν μόνο 4 χιλ. δέρματα. Από τη Δανία φέτος δεν 
προμηθεύτηκε γούνα βιζόν. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16602827  
 

 Η Ρωσία μείωσε κατά 2,7 φορές τις εξαγωγές λιπασμάτων ποτάσας στην ΕΕ   
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έτους, στο πλαίσιο των δυτικών κυρώσεων, οι ρ/εταιρείες 
μείωσαν την προσφορά καλίου στην Ευρώπη κατά 2,7 φορές (κατά 1,2 εκατ. τόνους, σε 0,7 εκατ. 
τόνους), των φωσφορικών λιπασμάτων κατά 1,5 φορές (σε 2 εκατ. τόνους), αναφέρει η Ρωσική 
Ένωση Παραγωγών Λιπασμάτων (RAPU). 
Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαίοι αγρότες αναγκάζονται να μειώσουν την εγχώρια παραγωγή 
αζωτούχων λιπασμάτων λόγω των τιμών ρεκόρ του φυσικού αερίου, ενώ οι δυτικές κυρώσεις 
διέκοψαν τις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίες 
αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου το 2021. 
Οι διεθνείς γραμμές εμπορευματοκιβωτίων έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη ρωσική αγορά, οι 
ναυτιλιακές εταιρείες αρνούνται να παρέχουν πλοία για τη μεταφορά λιπασμάτων και οι ασφαλιστές 
αρνούνται να ασφαλίσουν τη μεταφορά. Οι πληρωμές γίνονται πιο περίπλοκες στις δυτικές τράπεζες 
και οι ρωσικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του κόστους logistics, σημειώνει η 
Ένωση. Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει αιτηθεί την εξαίρεση από τις κυρώσεις για την αγροτική της 
τράπεζα Rosselkhozbank, καθόσον αποτελεί κύριο όχημα συναλλαγών λιπασμάτων.  
Επιπλέον, οι περιορισμοί στην προμήθεια τεχνολογιών και εξοπλισμού στη Ρωσία δημιουργούν 
απειλή τεχνητής αναστολής της επενδυτικής ανάπτυξης της βιομηχανίας ορυκτών λιπασμάτων. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16710259  
 
 

https://tass.ru/ekonomika/16536917
https://tass.ru/ekonomika/16602827
https://tass.ru/ekonomika/16710259
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 Οι ρωσικές εισαγωγές μειώθηκαν το γ΄ τρίμηνο 2022 
Οι εισαγωγές της Ρωσίας το γ΄ τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2021, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1%, σύμφωνα με έκθεση της Διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές χωρών που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο 
του οργανισμού, σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2022, οι ρωσικές εισαγωγές το γ΄ τρίμηνο 
αυξήθηκαν κατά 26%. 
«Οι τάσεις των εισαγωγών και των εξαγωγών ορισμένων από τις μεγαλύτερες εμπορικές οικονομίες 
του κόσμου δείχνουν περαιτέρω τις τάσεις ανάπτυξης του εμπορίου το γ΄ τρίμηνο του 2022. Με 
εξαίρεση τη Ρωσική Ομοσπονδία, το εμπόριο αγαθών σε όλες τις μεγάλες οικονομίες ήταν πολύ 
υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο», ανέφερε η έκθεση. 
Η UNCTAD αναμένει ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα φτάσει σε υψηλότερο ρεκόρ περίπου 32 τρις $ 
ΗΠΑ το 2022, ειδικά χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του έτους. 
Πηγή: https://1prime.ru/state_regulation/20221213/839154466.html  
 
 
Ενέργεια-Περιβάλλον 
 

 Η Gazprom μείωσε τις προμήθειες σε χώρες εκτός ΚΑΚ κατά 42,6% 
Οι εξαγωγές της Gazprom τους μήνες Ιανουάριου-Οκτωβρίου σε χώρες εκτός ΚΑΚ μειώθηκαν κατά 
42,6% (κατά 67,6 δις κυβικά μέτρα) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 91,2 δις κυβικά 
μέτρα φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. 
Επίσης, οι εξαγωγές της Gazprom στην Κίνα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 
συνεχίζουν να αυξάνονται στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης διμερούς σύμβασης της ρωσικής 
εταιρείας με την CNPC, ενώ οι παραδόσεις υπερβαίνουν τακτικά τις ημερήσιες συμβατικές 
ποσότητες. 
Επιπλέον, η ζήτηση για το φυσικό αέριο της εταιρείας από την εγχώρια αγορά μειώθηκε την περίοδο 
αυτή κατά 5,6%, ή 11,1 δις κυβικά μέτρα. Πέρυσι, η εταιρεία αύξησε τις εξαγωγές φυσικού αερίου 
σε χώρες εκτός ΚΑΚ κατά 5,8 δις κυβικά μέτρα σε 185,1 δις. κυβικά μέτρα. 
Πηγή: https://1prime.ru/business/20221101/838669133.html  
 

 Η Ρωσία ξανάρχισε προμήθειες πετρελαίου στην Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
την Κούβα 
Οι ρ/εταιρείες άρχισαν να ανακατευθύνουν τις προμήθειες πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προς τα ανατολικά μετά την έναρξη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και την 
επιβολή κυρώσεων. 
Μικρές παρτίδες Urals παραδόθηκαν τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2022 στην Αίγυπτο, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κούβα και τη Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τους πρώτους 
εννέα μήνες του 2022, οι ρ/εταιρείες προμήθευσαν 200.000 τόνους πετρελαίου στη Σρι Λάνκα, την 
Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και 500.000 τόνους στην Κούβα. Στις αρχές 
Νοεμβρίου, ένα άλλο τάνκερ παρέδωσε 95.500 τόνους ρ/πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(Bloomberg στις 14 Νοεμβρίου, επικαλούμενο στοιχεία παρακολούθησης πλοίων). 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/16/950513-rossiya-vozobnovila-postavki-nefti-v-egipet-oae-i-na-kubu?from=newsline  

 
 Η Ρωσία τον Νοέμβριο αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου στο μέγιστο από τον Απρίλιο 

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ - IEA), η Ρωσία τον 
Νοέμβριο αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στο μέγιστο από τον Απρίλιο - 

https://1prime.ru/state_regulation/20221213/839154466.html
https://1prime.ru/business/20221101/838669133.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/16/950513-rossiya-vozobnovila-postavki-nefti-v-egipet-oae-i-na-kubu?from=newsline
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έως και 8,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Οι εξαγωγές πετρελαίου ανήλθαν σε 5,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, τα 
προϊόντα πετρελαίου 3 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Στα επίπεδα του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, οι 
προμήθειες αυξήθηκαν κατά 270.000 βαρέλια ημερησίως συνολικά.  
Ο ΔΟΕ απέδωσε την αύξηση των προμηθειών σε αύξηση των εξαγωγών ντίζελ προς την ΕΕ τον 
Νοέμβριο κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως σε 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Οι παραδόσεις πετρελαίου 
στην Ινδία αυξήθηκαν επίσης: έφθασαν στο νέο υψηλό των 1,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Οι παραδόσεις 
πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μειώθηκαν από 1,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα τον Οκτώβριο σε 
1,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα τον Νοέμβριο. Οι παραδόσεις στην Κίνα μειώθηκαν ελαφρά, κατά 100.000 
βαρέλια/ημέρα σε 1,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Η παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία στο πλαίσιο των αυξημένων προμηθειών αυξήθηκε κατά 90.000 
βαρέλια/ημέρα τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο στα 11,2 εκατομμύρια bbl/d, δηλαδή 
μόλις 200.000 βαρέλια/ημέρα κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου. Στο τέλος του έτους, ο ΔΟΕ 
αναμένει ότι η μέση παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία θα είναι 11,04 εκατ. βαρέλια/ημέρα σε 
σύγκριση με 10,87 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2021. Το 2023, ο οργανισμός αναμένει ότι η παραγωγή 
θα μειωθεί στα 9,62 εκατ. βαρέλια/ημέρα.  
Πηγή: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/14/955317-uvelichila-eksport-nefti?from=newsline  
 

 Η Φινλανδία συνεχίζει να εισάγει LNG από τη Ρωσία 
Η Φινλανδία συνεχίζει να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Ρωσία, όπως και πολλλές 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο παραδόθηκε όγκος αξίας 75 εκατ. 
ευρώ, δήλωσε ο Anton Loginov, εμπορικός εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Φινλανδία. 
«Η Φινλανδία πράγματι συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό LNG, απευθείας από την PJSC Novatek με 
μακροπρόθεσμο συμβόλαιο σε ευρώ. Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στο νόμισμα 
πληρωμής από τη σύναψη της συμφωνίας», είπε. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, η Φινλανδία εισήγαγε LNG 
ύψους 85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατομμύρια ευρώ (88%) είναι ρ/προέλευσης». 
Παράλληλα, σημείωσε ότι η φινλανδική πλευρά εξετάζει το ενδεχόμενο να αρνηθεί να αγοράσει 
ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και για το σκοπό αυτό, έχει μισθώσει αμερικανικό πλωτό 
τερματικό σταθμό LNG, ο οποίος σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023. 
«Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν την εγκατάλειψη του ρ/LNG εδώ 
και τώρα, μεταξύ αυτών: ο τεχνικός περιορισμός της απόδοσης των φινλανδικών τερματικών, η 
υψηλή ζήτηση και, ως αποτέλεσμα, οι υψηλές τιμές για το LNG στην Ευρώπη, καθώς και η χαμηλή 
κερδοφορία μεταφοράς μικρών όγκων LNG για παγκόσμιους προμηθευτές (Κατάρ, Αυστραλία)», 
πρόσθεσε ο Loginov. 
Όπως δήλωσε ο Leonid Mikhelson, επικεφαλής της Novatek, η Φινλανδία, έχοντας εγκαταλείψει το 
ρ/αέριο αγωγών, αγοράζει LNG από το έργο Cryogas-Vysotsk (το φορτίο του εργοστασίου δεν 
μειώνεται υπό τις τρέχουσες συνθήκες). 
Η Φινλανδική Gasgrid Φινλανδία και η Εσθονική Elering μισθώνουν έναν πλωτό τερματικό σταθμό 
LNG από την Excelerate Energy Inc. για δέκα χρόνια και σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τον τερματικό 
σταθμό τον χειμώνα. Η χωρητικότητα του πλοίου είναι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες σε φ.α. 
τόσο της Φινλανδίας όσο και της Εσθονίας. Ο τερματικός σταθμός θα βρίσκεται στο έτοιμο λιμάνι 
βαθέων υδάτων Inkoo του Fortum, χρησιμοποιώντας την υποδομή του. Η δεκαετής μίσθωση του 
πλοίου κόστισε περί τα 460 εκατ. ευρώ. 
Πηγή: https://ria.ru/20221214/spg-1838491547.html  
 
 
 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/12/14/955317-uvelichila-eksport-nefti?from=newsline
https://ria.ru/20221214/spg-1838491547.html
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 Ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο από την 1η Ιανουαρίου θα μειωθεί  
Τον Δεκέμβριο, ο δασμός αυξήθηκε κατά 0,6$ τον Νοέμβριο μειώθηκε κατά 1,7$ μετά από μείωση 
τον Οκτώβριο κατά 7,6$, τον Σεπτέμβριο - κατά $1, τον Αύγουστο - κατά 2,2$ και αύξηση τον 
Ιούλιο κατά 10,4$. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο στη Ρωσική Ομοσπονδία θα 
μειωθεί κατά 26,6$ σε 16,7$ από 43,3$ ανά τόνο τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο 
Οικονομικών. 
Η μέση τιμή του πετρελαίου Urals για την περίοδο από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 
ήταν 57,49$ ανά βαρέλι ή 419,7$ ανά τόνο.  
Ο δασμός στα προϊόντα και τα λάδια ελαφρού πετρελαίου θα μειωθεί στα 5$ από 12,9$ ανά τόνο, 
στα σκούρα - στα 16,7$ από 43,3$. 
Ο δασμός στην εξαγωγή εμπορικής βενζίνης θα μειωθεί στα 5$ από 12,9$, στα ίσια (νάφθα) - σε 
9,1$ από 23,8$ ανά τόνο. 
Ο δασμός για το υγροποιημένο αέριο (SPBT - ένα μείγμα προπανίου-βουτανίου τεχνικού) θα είναι 
67$ (τον Δεκέμβριο - 80,9$), για καθαρά κλάσματα υγροποιημένων αερίων υδρογονανθράκων 
(LHG) - 60,3$ (72,8$). Ο φόρος οπτάνθρακα θα μειωθεί σε 1$ από 2,8$ ανά τόνο. 
Πηγή: https://www.interfax.ru/business/877160  
 
 
 
Διεθνείς εκθέσεις στη Ρωσία που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές τρίμηνο 
 
 Agros – International exhibition for animal husbandry and field forage production  

Ημερομηνία: 25 – 27 Ιανουαρίου 2023 
Τόπος: CrocusExpo, Μόσχα 
Web: http://agros-expo.com 
 

 PRODEXPO – Int’l Exhibition for Food, Beverages & Food Raw Materials  
Ημερομηνία: 6 – 10 Φεβρουαρίου 2023 
Τόπος: Expocenter, Μόσχα 
Web: http://www.prod-expo.ru/en/ 

 CPM – International Fashion Trade Show 
Ημερομηνία: 20 – 23 Φεβρουαρίου 2023 
Τόπος: Expocenter, Μόσχα 
Web-site: https://cpm-moscow.com 
 

 INTERFABRIC – International exhibition of fabrics and textile materials  
Ημερομηνία: 13 – 15 Μαρτίου 2023 
Τόπος: Expocenter, Μόσχα 
Web-site: https://en.intertkan.ru/  
 

 MOSBUILD -  International Building and Interiors Exhibition 
Ημερομηνίες: 28 - 31 Μαρτίου 2023 
Τόπος: Crocus Expo, Moscow  
Web-site: http://www.mosbuild.com/     
  

 MPIRES– Moscow's Premier International Real Estate Show 

https://www.interfax.ru/business/877160
http://agros-expo.com/
http://www.prod-expo.ru/en/
https://cpm-moscow.com/
https://en.intertkan.ru/
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/
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Ημερομηνία: 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023 
Τόπος: Expocenter, Μόσχα 
Web-site: https://mpires.ru/en/ 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ 
 

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 (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 ρ/επίσημες πηγές 
(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και ρ/δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μόσχα 
(ανοιχτή πληροφόρηση). Το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις 
οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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