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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽
1 Ευρώ = 90,682 Ρούβλια (31.01.2021)
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Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/press/event/?id=8266

 Νομισματική ρευστότητα 2020
Η ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2021 ανήλθε σε 13,4 τρις ρούβλια,
δηλαδή 2,8 τρις ρούβλια περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη
παρουσίασε κάμψη το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους, όταν θεσπίστηκαν
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ανήλθαν σε περίπου 1,2 τρις
ρούβλια, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ρωσίας.
Το 2020, σημειώθηκε αισθητή αύξηση της ποσότητας χρήματος νομίσματος σε κυκλοφορία,
και αυτό οφειλόταν κυρίως στην πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού. Σε
συνθήκες αυτο-απομόνωσης, οι πολίτες έδειξαν αυξημένη ζήτηση για μετρητά, προσπαθώντας
να τα αποθηκεύσουν και να αποφύγουν για άλλη μια φορά να επισκεφθούν καταστήματα
τραπεζών και ΑΤΜ.
Ξεκινώντας από τον Ιούλιο, η ζήτηση για μετρητά άρχισε να προσεγγίζει τους συνήθεις
εποχιακούς δείκτες. Τον Νοέμβριο, υπήρξε μια μικρή μείωση, τυπική για αυτή τη περίοδο, και
τον Δεκέμβριο, σημειώθηκε η συνηθισμένη αύξηση. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό
οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση μετρητών πριν από τις διακοπές, καθώς και στο γεγονός ότι
οι τράπεζες αυξάνουν τα ταμειακά τους αποθέματα για να τροφοδοτήσουν Ταμεία
εξυπηρέτησης πελατών και ΑΤΜ κατά τη διάρκεια των εορτών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/press/event/?id=9515
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 Νομισματική πολιτική 2020
Στο τέλος του 2020, υπό συνθήκες κρίσης, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4,9%,
υπερβαίνοντας τον στόχο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά 0,9
εκατοστιαίες μονάδες. Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας
μείωσης της ζήτησης των καταναλωτών, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε κάτω από τον στόχο. Κατά
το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Μετά από μια σταδιακή
μείωση του βασικού επιτοκίου από 6,25% τον Ιανουάριο 2020 σε 4,25% ετησίως τον Ιούλιο
2020, η Τράπεζα της Ρωσίας ανέστειλε τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Η νομισματική πολιτική που εφάρμοσε η Τράπεζα της Ρωσίας το 2020 αποδείχθηκε
αποτελεσματική στο σύνολό της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του 2021, ο
πληθωρισμός στη Ρωσία είναι πολύ πιθανόν να είναι κοντά στο επίπεδο στόχου. Εάν αυτή η
πρόβλεψη επαληθευτεί, η Τράπεζα της Ρωσίας θα είναι σε θέση να ακολουθήσει ουδέτερη
νομισματική πολιτική, η οποία αντιστοιχεί στο πραγματικό βασικό επιτόκιο στο επίπεδο του 12% ετησίως.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να επιταχύνεται, ωστόσο,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι κοντά στον στόχο της Τράπεζας
της Ρωσίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/monitoring-ekonomicheskoy-situatsiiv-rossii-1-133-yanvar-2021-g.html

Τρέχουσα κατάσταση με το COVID-19 στη Ρωσία
Στα μέσα Ιανουαρίου καταγράφηκαν 3.495.816 κρούσματα της νόσου στη Ρωσία (αύξηση
50,5% από την 1η Δεκεμβρίου). Τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο, η μέση ημερήσια
αύξηση κρουσμάτων μειώθηκε κατά 13,7%. Ο συντελεστής εξάπλωσης σταθεροποιήθηκε στο
1. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Rospotrebnadzor, από τις 12 Ιανουαρίου 2021, σε 61
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ομοσπονδίας παρατηρείται σταθεροποίηση της κατάστασης
και σε 22 βελτίωση αυτής. Η εξάπλωση της μόλυνσης ανά 100.000 άτομα του πληθυσμού
παραμένει υψηλή στις περιοχές της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, του Αρχάγγελσκ και του
Νίζνι Νόβγκοροντ. Από τις 12 Ιανουαρίου, το ποσοστό πληρότητας των νοσοκομειακών κλινών
στη Ρωσία ήταν κατά μέσο όρο 77% (τον Δεκέμβριο - 79%). Στα μέσα Δεκεμβρίου, κατεγράφη
ένα κρίσιμο επίπεδο πληρότητας (96%) σε 4 γεωγραφικά διαμερίσματα- Σμόλενσκ, Ορέλ, Αγία
Πετρούπολη και Σεβαστούπολη.
Δεν υπήρξε όμως εφαρμογή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις περιοχές της Ρωσίας. Η
σύσταση παρέμεινε η ίδια: καθεστώτος μάσκας και διατήρηση της κοινωνικής απόστασης.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/monitoring-situatsii-s-rasprostraneniempandemii-koronavirusa-i-mer-po-ee-ogranicheniyu-za-dekabr-2020-g-14-yanvarya-2021-g.html

 Μακροοικονομικά μεγέθη
Το 2020 είναι η πρώτη χρονιά που η Ρωσία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 5 κορυφαίων
οικονομιών του κόσμου βάσει ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Με βάση τα μακροοικονομικά
μεγέθη, η ρωσική οικονομία των 1,5 τρισεκατομμυρίων $ ΗΠΑ ανταποκρίθηκε τον πρώτο
χρόνο της κρίσης λόγω πανδημίας καλύτερα από σχεδόν κάθε άλλη μεγάλη οικονομία στον
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κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι η 4η χώρα παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων Covid-19 με
σχεδόν 3,4 εκατομμύρια μολύνσεις και 63.000 θανάτους.
Η οικονομία της Ρωσίας αναμένεται να φτάσει ξανά στα μεγέθη της προ-κορανοϊού εποχής
μέχρι τα τέλη του 2022, με ρυθμό ανάπτυξης 2,8% το 2021 και 2,2% το 2022.
Η πανδημία, η κλιμάκωση των εντάσεων στο γεωπολιτικό της περιβάλλον και η μείωση της
προθυμίας των επενδυτών σε ανάληψη κινδύνων το 2020 οδήγησαν σε σημαντική
αποδυνάμωση του ρωσικού ρουβλιού έναντι των κύριων νομισμάτων, καθιστώντας το ένα από
τα πιο υποτιμημένα νομίσματα στον κόσμο. Το ρούβλι έχασε 20% της αξίας του έναντι του
δολαρίου και 32% έναντι του ευρώ το 2020, αλλά αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει,
καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται και χάρη στην τρέχουσα καλύτερη διαχείριση της
οικονομικής κατάστασης. Το ρούβλι είναι σήμερα το πιο υποτιμημένο νόμισμα στον κόσμο,
και συνεπώς εκτιμάται ότι η αξία του θα αυξηθεί το 2021, καθιστώντας τα ταξίδια αναψυχής
στο εξωτερικό φθηνότερα και συνεπώς, ελκυστικότερα για τον Ρώσο καταναλωτή.
Το 2020, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 4,9% έναντι 3% το 2019. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών το
2021 αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για 4% και για το
μεγαλύτερο μέρος του έτους να κυμαίνεται στο 3-3,5%.
Παρόλο που ο πληθωρισμός αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο ξανά το 2021, παραμένουν άλλες
μακροπρόθεσμες αδυναμίες. Και πριν από την πανδημία, οι Ρώσοι είχαν ήδη υποστεί, επί 6
χρόνια, πτώση του βιοτικού επιπέδου, με τα διαθέσιμα εισοδήματα να μειώνονται περίπου
κατά 8% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013. Σημειώνεται ότι περισσότερα από τα μισά
νοικοκυριά δεν διέθεταν αποταμιεύσεις την παραμονή της κρίσης.
Η απασχόληση το 2021 αναμένεται να παραμείνει σημαντικά κάτω από τα προ κρίσης. Σε
σχετική δημοσκόπηση, 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ευκαιρίες για να κερδίσουν έναν
αξιοπρεπή μισθό έχουν μειωθεί τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ πάνω από 40% δήλωσε ότι
ανησυχούσε για αύξηση της ανεργίας και μια άλλη οικονομική κρίση.
Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι μικρές εταιρείες της Ρωσίας είχαν σχεδόν διπλάσιες
πιθανότητες να υποστούν αρνητικές συνέπειες από την πανδημία κορωνοϊού από τις
μεγαλύτερες. Περισσότερο από το 60% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανέφεραν ότι
επλήγησαν από την πανδημία, ενώ μόλις το ένα τρίτο των μεγάλων εταιρειών δήλωσε το ίδιο.
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.newsletter.tmiconsultancy.com/magazine/january-19-2021/article/latest-market-insight_14/

 Νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία δύο ειδικών οικονομικών ζωνών
Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισουστίν υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία ειδικών
οικονομικών ζωνών στην επικράτεια του Κρασνογιάρσκ και στην περιοχή του Ομσκ. Η μια
ειδική οικονομική ζώνη "Avangard" θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Ομσκ. Οι αρχές
αναμένουν ότι χάρη σε αυτήν έως το 2030 θα δημιουργηθούν περισσότερες από 700 θέσεις
εργασίας και θα εισρεύσουν στην περιοχή περί τα 23 δις ρούβλια.
Στην δεύτερη οικονομική ζώνη, "Krasnoyarsk Technological Valley", σχεδιάζεται να αναπτυχθεί
η παραγωγή βιομηχανικού εξοπλισμού, προϊόντα αλουμινίου για αεροσκάφη και παραγωγή
μηχανών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως το 2030, θα δημιουργηθούν περίπου 1,3 χιλ.
θέσεις εργασίας και ο όγκος των επενδύσεων θα ξεπεράσει τα 16 δις ρούβλια.
Μέχρι το τέλος του 2020, στη Ρωσία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης,
υπήρχαν 36 ειδικές οικονομικές ζώνες (17 με βιομηχανική παραγωγή, 7 με καινοτόμες
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τεχνολογίες, 10 τουριστικές-ψυχαγωγικές και 2 λιμάνια). Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται
στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από το 2005, όταν άρχισαν να αναπτύσσονται οι
ελεύθερες οικονομικές ζώνες στη Ρωσία, ο συνολικός όγκος των δηλωθεισών επενδύσεων
ανήλθε σε περισσότερα από 1 τρις ρούβλια. Δημιουργήθηκαν επίσης περισσότερες από 38 χιλ.
θέσεις εργασίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20210106/zony-1592111377.html

 Το ΔΝΤ αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για την αύξηση του ΑΕΠ της Ρωσίας
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώρησε προς το καλύτερο τις προβλέψεις του για
την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας την περίοδο 2021-2022 και αναμένει ότι το ρωσικό ΑΕΠ
θα αυξηθεί κατά 3% φέτος και κατά 3,9% το 2022.
Η εκτίμηση της μείωσης του ΑΕΠ το 2020 βελτιώθηκε σε 3,6%. Έτσι, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η
ρωσική οικονομία θα αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος της ύφεσης λόγω του κορωνοϊού
φέτος.
Τον Νοέμβριο 2020, το Ταμείο προέβλεπε ότι το ΑΕΠ της Ρωσίας θα μειωθεί κατά περίπου 4%
έως το τέλος του 2020 και θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2021.
Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ρωσική οικονομία είναι πιο αισιόδοξες από τις προβλέψεις του
Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας το οποίο εκτιμά το ΑΕΠ στο
περίπου 2,7%.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/26/01/2021/60100dcc9a79477e73991946

 Η εφορία εκτιμά σε 13 τρις ρούβλια τους λογαριασμούς Ρώσων σε ξένες τράπεζες
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν Ρώσοι πολίτες και εταιρείες σε ξένες τράπεζες περιέχουν
περισσότερα από 13 τρις ρούβλια, τα οποία με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία
αντιστοιχούν σε περίπου 177 δις $ ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Φορολογική
Υπηρεσία (FTS).
Πρόκειται για 400 χιλ. φορολογούμενους - νομικά πρόσωπα και ιδιώτες, τα υπόλοιπα
λογαριασμών των οποίων σε ρούβλια υπερβαίνουν τα 13 τρις ρούβλια.
Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι
πρόκειται για κεφάλαια στις τράπεζες των χωρών από τις οποίες η Υπηρεσία λαμβάνει
πληροφορίες στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων με παρόμοιες δομές από
άλλες χώρες. Για πρώτη φορά άρχισαν να της περιέρχονται τέτοιες πληροφορίες το 2018.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/14/01/2021/60004f529a794753630f3379

 Νέος νόμος για τη φορολόγηση τόκων στις μεγάλες καταθέσεις
Στη Ρωσία, την 1η Ιανουαρίου, τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη φορολόγηση τόκων τραπεζικών
καταθέσεων που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ρούβλια.
Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έχει τεθεί σε ισχύ ένας νόμος για την
αύξηση του φόρου προσωπικού εισοδήματος για εκείνους των οποίων τα εισοδήματα
υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ρούβλια ετησίως. Ο λεγόμενος «φόρος για τους πλούσιους» ανέρχεται
σε 15%. Για τις υπόλοιπες εισοδηματικές βαθμίδες, ο φόρος εισοδήματος θα παραμείνει στο
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13%. Από τις αρχές Απριλίου, οι τόκοι που συγκεντρώνονται στους λογαριασμούς μισθοδοσίας
των πολιτών, για τους οποίους το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 1%, δεν θα φορολογούνται.
Ο προσωπικός φόρος εισοδήματος επί των τόκων των καταθέσεων (υπόλοιπα λογαριασμού)
στις ρωσικές τράπεζες θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021.
Το μέτρο δεν αφορά τους τόκους από καταθέσεις του 2020.
Εάν ένας πολίτης έχει συνολικά περισσότερα από 1 εκατ. ρούβλια στους λογαριασμούς σε
διαφορετικές τράπεζες, θα αθροιστεί ο τόκος για το εισόδημα αυτών των λογαριασμών. Ο
φόρος θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό εισόδημα από όλες τις καταθέσεις.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://iz.ru/1107310/2021-01-01/v-rossii-vstupil-v-silu-zakon-o-nalogooblozheniiprotcentov-s-krupnykh-vkladov

 Η πανδημία οδήγησε σε δημοσιονομικά ελλείμματα σχεδόν στο 70% των ρωσικών
περιφερειών
Το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα των ρωσικών περιφερειών στο τέλος του 2020 έφτασε
τα 762,2 δις ρούβλια, ήτοι 5% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού τους.
Η πλειοψηφία των ρωσικών περιφερειών, 58 από τις 85, στο τέλος του 2020 παρουσίασε
έλλειμμα προϋπολογισμού. Η μεγαλύτερη μείωση εσόδων καταγράφεται στις περιοχές
Kemerovo (-21%) και Tyumen (-20%), Δημοκρατία Udmurt (-16%), Yamalo-Nenets (-14%) , Η
Δημοκρατία του Bashkortostan (-14%) και η περιοχή του Arkhangelsk (-14%).
Η οικονομική γεωγραφία της πανδημικής κρίσης καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες των
βασικών περιοχών που επλήγησαν - μείωση της εξωτερικής ζήτησης πρώτων υλών και της
εσωτερικής ζήτησης, καθώς και απότομη πτώση στον τομέα των υπηρεσιών.
Ως αποτέλεσμα, επηρεάστηκαν ιδιαίτερα οι περιοχές με μεγάλο μερίδιο του τομέα καυσίμων
και ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας στις οικονομίες τους, και οι μεγάλες πόλεις,
όπου οι υπηρεσίες παίζουν πρωταρχικό ρόλο.
Η πανδημική κρίση και η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησαν σε σοβαρή μείωση των
εσόδων των περιφερειακών προϋπολογισμών λόγω της μείωσης των φορολογικών εσόδων
(φόροι στα κέρδη, στα προσωπικά έσοδα, στα ακίνητα). Και στις κοινωνικές υποχρεώσεις των
περιφερειών, στο κόστος των εθνικών έργων προστέθηκαν δαπάνες για την καταπολέμηση του
COVID-19.
Το 2020, το Ομοσπονδιακό Κέντρο παρείχε σημαντική υποστήριξη στις περιφέρειες: ο
συνολικός όγκος των μεταβιβάσεων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό έφτασε τα 3.698
τρις ρούβλια.
Η άνευ προηγουμένου αύξηση της ενίσχυσης (κατά 56% σε ετήσια βάση) οφείλεται όχι μόνο
στην πανδημία και τα επιπλέον ποσά για την αύξηση των νοσοκομειακών κλινών στις
περιφέρειες, των πληρωμών του ιατρικού προσωπικού των παροχών στους ανέργους, των
οποίων ο αριθμός αυξήθηκε απότομα, αλλά και στην ανάγκη εκτέλεσης εθνικών έργων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο όγκος των επιδοτήσεων προς τις περιφέρειες (σημαντικό μέρος
αυτών προορίζεται για τη χρηματοδότηση εθνικών έργων) διπλασιάστηκε.
Οι ρωσικές περιφέρειες αναγκάστηκαν να δαπανήσουν συσσωρευμένα αποθεματικά τους και
να δημιουργήσουν χρέη για να χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις δαπανών το 2020.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/20/01/2021/6006aeb99a794714a76005c9
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 Οι ξένες επενδύσεις σε ρωσικές εταιρείες μειώθηκαν περισσότερο από 20 φορές το 2020
Οι συνολικές νέες άμεσες ξένες επενδύσεις σε ρωσικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες στο
τέλος του 2020 ανήλθε σε 1,4 δις $ ΗΠΑ, ήτοι πάνω από 20 φορές λιγότερο απ’ότι το 2019
(28,9 δις $ ΗΠΑ), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ρωσίας.
Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι το α΄ και το δ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε εκροή
κεφαλαίων επενδυτών, ύψους 4,1 δις $ ΗΠΑ και 0,9 δις $ ΗΠΑ αντίστοιχα. Οι απώλειες
αντισταθμίστηκαν το β΄ και το γ΄ τρίμηνο (5,9 δις $ ΗΠΑ και 0,5 δις $ ΗΠΑ), αλλά το τελικό
αποτέλεσμα ήταν το χαμηλότερο στον 21ο αιώνα.
Την τελευταία φορά, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το ποσό των άμεσων ξένων
επενδύσεων σε ρωσικές εταιρείες εκτός τραπεζικού τομέα ήταν μικρότερο από αυτό του 2020
ήταν το 1994. Στη συνέχεια, ανήλθε σε 0,634 δις $ ΗΠΑ. Στα τέλη της δεκαετίας του '90 - το
1998 και το 1999 - ο αριθμός ήταν στο επίπεδο των 2,5-2,8 δις $ ΗΠΑ.
Το μέγιστο ποσό άμεσων ξένων επενδύσεων σε ρωσικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
έφτασε το 2008, όταν οι ξένες επενδύσεις έφθασαν σχεδόν τα 65 δις $ ΗΠΑ. Η επόμενη
αύξηση σημειώθηκε το 2013 (60 δις $ ΗΠΑ), αλλά το επόμενο έτος οι επενδύσεις μειώθηκαν
στα 17.637 δις $ ΗΠΑ και ένα χρόνο αργότερα - έως και 6,264 δις $ ΗΠΑ, και στη συνέχεια
άρχισαν να αυξάνονται και πάλι.
Οι ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε ρωσικές εταιρείες το 2020 μειώθηκαν κατά 14,1 δις $
ΗΠΑ: μόνο το δεύτερο τρίμηνο, η εκροή κεφαλαίων (7,3 δις $ ΗΠΑ) ήταν μεγαλύτερη από ό, τι
στο σύνολο του 2019 (4,2 δις $ ΗΠΑ). Η τελευταία φορά που οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου
ξένων στον μη τραπεζικό τομέα της ρωσικής οικονομίας μειώθηκαν ανάλογα ήταν το 2014
(μείον 12,3 δις $ ΗΠΑ).
Στα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ως άμεση επένδυση νοείται η επένδυση κατά
την οποία ο ξένος επενδυτής κατέχει 10% ή περισσότερο στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Η πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων σχετίζεται με την οικονομική κρίση λόγω πανδημίας,
η οποία οδήγησε σε απότομη κατάρρευση της ζήτησης σε όλες τις οικονομίες,
συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής, και σε απότομη μείωση των ροών κεφαλαίων και
επενδύσεων.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/19/01/2021/6006e0609a79472ba73d18f2

 Η μέγιστη μείωση του πληθυσμού της Ρωσίας κατά τα τελευταία 15 χρόνια
Ο πληθυσμός της Ρωσίας την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της
ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Rosstat), ήταν 146,24 εκατ. άνθρωποι, ήτοι κατά 510 χιλ.
λιγότεροι από ό, τι την 1η Ιανουαρίου 2020 (146,75 εκατ. άτομα).
Η πιο μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στη Ρωσία στα τέλη του 2005 - τότε ο πληθυσμός της
χώρας μειώθηκε κατά 564,5 χιλ. Οπότε, η μείωση του πληθυσμού της χώρας στην πανδημία
2020 ανήλθε στο μέγιστο σημείο για τα τελευταία 15 χρόνια.
Η θνησιμότητα στη Ρωσία τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2020 (Rosstat) έφτασε τα 1,881 εκατ.,
δηλαδή 13,9% (ή 229,7 χιλ.) περισσότερο έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι. Ταυτόχρονα
με την αύξηση της θνησιμότητας στη Ρωσία στο πλαίσιο της πανδημίας, το ποσοστό
γεννήσεων μειώθηκε επίσης: την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, ο αριθμός των γεννήσεων
μειώθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση καθώς γεννήθηκαν στη χώρα 1.306 εκατ. άνθρωποι,
έναντι 1.365 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 .
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Η φυσική μείωση του πληθυσμού από τις αρχές του 2020 έχει επιταχυνθεί σε 574,8 χιλ. άτομα,
το οποίο είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (μείον 285,7 χιλ. άτομα). Με το
κλείσιμο των συνόρων λόγω πανδημίας, η εισροή μεταναστών δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει
τη σημαντική φυσική μείωση του πληθυσμού. Το 11μηνο 2020, ανήλθε μόνο σε 91.12 χιλ.
άτομα (έναντι 259,5 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2019) και αντιστάθμισε τη φυσική μείωση του
πληθυσμού μόνο κατά 15,9%.
Περισσότερες λεπτομέρειες:: https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/6012a7ca9a7947d4e0e8042d
Εξωτερικές Σχέσεις
 Οι εισαγωγές στη Ρωσία από χώρες εκτός ΚΑΚ το 2020 μειώθηκαν κατά 5,4%
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS) της
Ρωσίας, οι εισαγωγές στη Ρωσία από χώρες εκτός Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)
το 2020 μειώθηκαν κατά 5,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έφτασαν τις 205,1 δις
$ ΗΠΑ.
Τον Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019, οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΚΑΚ
αυξήθηκαν κατά 5,2%.
Τον Νοέμβριο, η μείωση των εισαγωγών ήταν 2,0% σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο 9,9%, τον δε
Σεπτέμβριο οι εισαγωγές είχαν αυξηθεί κατά 0,3% σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από τον
Φεβρουάριο 2020.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/745099

 Η Ρωσία τριπλασίασε την εξαγωγή μανιταριών το 2020
Οι εξαγωγές μανιταριών το 2020 εκτιμώνται σε 2,1 χιλ. τόνους, δηλαδή τρεις φορές
υψηλότερες από το 2019, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου Μελετών Αγοράς
Αγροτικών Προϊόντων (IKAR).
Επίσης, το ΙΚΑΡ υπογραμμίζει ότι «από το 2014, η Ρωσία, από καθαρός εισαγωγέας
καλλιεργημένων μανιταριών, όχι μόνο αύξησε την παραγωγή της, αλλά προχώρησε και σε
εξαγωγές».
Η ανάπτυξη της αγοράς καλλιεργημένων μανιταριών στη Ρωσία ξεκίνησε μετά την εφαρμογή
των περιορισμών στις εισαγωγές τροφίμων. Σύμφωνα με το ΙΚΑΡ, η παραγωγή μανιταριών το
2020 αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε τουλάχιστον 65 χιλ. τόνους, ενώ οι εισαγωγές δεν θα
υπερβούν τους 20 χιλ. τόνους.
Οι κύριες εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια των μανιταριών βρίσκονται στις περιοχές Kursk,
Tula, Leningrad, Penza, καθώς και στην επικράτεια του Krasnodar. Σε αυτές καλλιεργείται
αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% της παραγωγής.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/745002

 Η Ρωσία συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κυριότερων εμπορικών εταίρων της Ουκρανίας
το 2020
 Η Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο όγκος των εξαγωγών στη Ρωσία
ανήλθε σε 2,7 δις $ ΗΠΑ, οι εισαγωγές από τη Ρωσία σε 4,6 δις $ΗΠΑ. Χώρες από τις οποίες
κυρίως εισήχθησαν αγαθά στην Ουκρανία είναι η Κίνα - 8,3 δις $ ΗΠΑ, η Γερμανία - 5,1 δις $
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ΗΠΑ και η Ρωσία - 4,6 δις $ ΗΠΑ. Τα ουκρανικά προϊόντα εξάγονται κυρίως προς Κίνα - 7,1 δις
$ ΗΠΑ, Πολωνία - 3,3 δις $ ΗΠΑ και Ρωσία - 2,7 δις $ ΗΠΑ.
Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της Ουκρανίας ήταν δημητριακά, σιδηρούχα μέταλλα,
λίπη και έλαια ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Οι κατηγορίες αγαθών που εισήχθησαν στην
χώρα ήταν τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο και τα προϊόντα επεξεργασίας του, τα
μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι μηχανικές συσκευές.
Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την Υπηρεσία, το 2020, οι εισαγωγές αγαθών στην Ουκρανία
μειώθηκαν κατά 10,3% σε 54,2 δις $ ΗΠΑ, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,7% σε 49,2
δις $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/10443635

 Ρωσικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων το 2020 ξεπέρασαν τα 300 εκατ. $ ΗΠΑ
Οι ρωσικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων το 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυξήθηκαν κατά 12% σε
σύγκριση με το 2019 και ξεπέρασαν τα 300 εκατ. $ ΗΠΑ.
Το 2020 (εξαιρουμένων των στοιχείων για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ) για το
Δεκέμβριο), οι ρωσικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16%, σε 197 χιλ.
τόνους και κατά 12%, σε 302 εκατ. $ ΗΠΑ σε αξία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν και η
Λευκορωσία συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων πελατών της ΡΟ, ο συνολικός όγκος
μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά υψηλότερος.
Χώρες εισαγωγής ρωσικών γαλακτοκομικών προϊόντων:
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, οι εξαγωγές προς το Καζακστάν το
11μηνο 2020 αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 121 εκατ. $ ΗΠΑ (74 χιλ. τόνοι, + 14%), καλύπτοντας το
40% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Με τα στοιχεία για τον
Δεκέμβριο, το ποσοστό αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερο. Το 47% των εξαγωγών τυριού
και τυριού cottage αποστέλλεται στο Καζακστάν, καθώς επίσης 31% των γαλακτοκομικών
προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση, 35% του παγωτού, 39% του γάλακτος και της κρέμας
γάλακτος, 43% του βουτύρου και 72% της κρέμας γάλακτος.
Οι εξαγωγές προς την Ουκρανία το 2020 αυξήθηκαν κατά 18% στα 45 εκατ. $ ΗΠΑ (35 χιλ.
τόνοι, + 34%). Οι πωλήσεις στη Λευκορωσία παρουσίασαν αύξηση 9,8%, έως 42 εκατ. $ ΗΠΑ
(26 χιλ. τόνοι, + 12%), συμπεριλαμβανομένων 16 εκατ. $ ΗΠΑ για γαλακτοκομικά προϊόντα, 12
εκατ. $ ΗΠΑ για τυρί και τυρί cottage, 8,7 εκατ. $ ΗΠΑ για γάλα και κρέμα γάλακτος. Συνολικά,
το 2020, η Ρωσία εξήγαγε γαλακτοκομικά προϊόντα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ οι
εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες για το έτος αυξήθηκαν κατά 3 φορές (έως 10 εκατ. $ ΗΠΑ),
στο Ουζμπεκιστάν κατά 57% (σε 12 εκατ. $ ΗΠΑ), σε Αρμενία - κατά 63% (8,6 εκατ. & ΗΠΑ),
στην Κίνα κατά 22%, σε 5,6 εκατ. $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/79072/

 Η Ρωσική Ομοσπονδία το 2020 αύξησε τις εξαγωγές κρέατος κατά 55% σε 500 χιλ. τόνους
Σε αξία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 54% στα 860 εκατ. $ ΗΠΑ. Σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία από την Ρωσική Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, τα προϊόντα κρέατος κατείχαν
την πρώτη θέση στην αύξηση των εξαγωγών μεταξύ των έξι κύριων ομάδων τροφίμων.
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές πουλερικών αυξήθηκαν κατά 41%, σε 285 χιλ. τόνους και κατά 32%,
σε 419 εκατ. $ ΗΠΑ. Το κρέας γαλοπούλας εξήχθη για 13 εκατ. $ ΗΠΑ, 2,1 φορές περισσότερο
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από το 2019. Οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος αυξήθηκαν 1,9 φορές, σε 187 χιλ. τόνους αξίας 324
εκατ. $ ΗΠΑ.
Ωστόσο, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σημειώθηκαν στις εξαγωγές βοείου κρέατος.
Αυξήθηκαν 2,9 φορές, σε 16 χιλ. τόνους και κατά 3,3 φορές σε αξία (85 εκατ. $ ΗΠΑ).
Η Κίνα ήταν στην πρώτη θέση των αγοραστών ρωσικού κρέατος με μερίδιο 37%. Το Βιετνάμ
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μερίδιο 16%, κυρίως λόγω του ανοίγματος της αγοράς του για
το ρωσικό χοιρινό κρέας στα τέλη του 2019. Ως αποτέλεσμα, η εξαγωγή ρωσικού κρέατος σε
αυτήν τη χώρα διπλασιάστηκε, σε 73 χιλ. τόνους, σε αξία κατά 4,4 φορές, στα 140 εκατ. $ ΗΠΑ.
Το χοιρινό κρέας καλύπτει 94% της ποσότητας αυτής.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ουκρανία με ποσοστό 13%, οι εξαγωγές ήταν στο επίπεδο των 79
χιλ. τόνων (6,8% περισσότερο) αξίας 108 εκατ. $ ΗΠΑ (4,3% περισσότερο).
Το Χονγκ Κονγκ ανέβηκε στην τέταρτη θέση, διπλασιάζοντας τις εισαγωγές ρωσικού κρέατος
στα 65 εκατ. $ ΗΠΑ το 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης χοιρινού κρέατος.
Το Καζακστάν περιλαμβάνεται επίσης στους 5 σημαντικότερους αγοραστές ρωσικού κρέατος,
καθώς αύξησε τις εισαγωγές του κατά 35% στα 52 εκατ. $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/746005

 Οι εμπορικές συναλλαγές Κίνας και Ρωσίας για 3η συνεχή χρονιά ξεπερνούν τα 100 δις $
ΗΠΑ
Από το 2001, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και το μερίδιο της στο
εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας αυξάνεται σταθερά. Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις
μεταξύ Κίνας και Ρωσίας άντεξαν και την δοκιμασία της πανδημίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις
του εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Γκάο Φενγκ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι όροι του διμερούς εμπορίου παραμένουν αμετάβλητοι, ιδίως η
συμπληρωματικότητα και η αμοιβαία επωφελής συνεργασία.
Οι εξαγωγές από την Κίνα προς τη Ρωσία αυξάνονται για έκτο συνεχή μήνα και το διμερές
εμπόριο γεωργικών προϊόντων των δύο χωρών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ 5,55 δις $ ΗΠΑ.
Επιπλέον, υλοποιούνται με επιτυχία διμερή στρατηγικά έργα, όπως η κατασκευή του νότιου
τμήματος του ρωσο-κινεζικού αγωγού φυσικού αερίου "Ανατολική διαδρομή" και η
δημιουργία του Amur Gas Chemical Complex.
Το 2021, η Κίνα σκοπεύει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της αντιεπιδημικής συνεργασίας με τη Ρωσία και την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 200 δις $
ΗΠΑ.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γενικής Τελωνειακής Διοίκησης της ΛΔΚ, το 2020, το
εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας για τρίτη συνεχή χρονιά ξεπέρασε τα 100 δις $ ΗΠΑ, και
ανήλθε σε 107,76 δις $ ΗΠΑ.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://ria.ru/20210128/tovarooborot-1595007142.html

 Έχει επεκταθεί ο κατάλογος των σημείων εισόδου στη Ρωσία με ηλεκτρονική βίζα
Η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικής θεώρησης εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2020. Ο Ρώσος Π/Θ
Μιχαήλ Μισουστίν υπέγραψε διάταγμα για την επέκταση του καταλόγου των σημείων ελέγχου
για είσοδο στη Ρωσία με ηλεκτρονική βίζα, και συγκεκριμένα, στα σημεία ελέγχου των
αυτοκινήτων προθέτονται: Bagrationovsky, τα χωριά Pogranichny και Chernyshevskoye της

9

περιοχής του Καλίνινγκραντ, το χωριό Vyartsilya στην Καρελία, τα τελωνειακά σημεία της
Kunichina Gora και Shumilkino στην περιοχή του Pskov,
Επιπλέον, τα Khrabrovo στο Καλίνινγκραντ και Novy στο Khabarovsk προστέθηκαν στα
αεροπορικά σημεία ελέγχου. Επίσης θα είναι δυνατή η είσοδος στο έδαφος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας με ηλεκτρονική θεώρηση μέσω θαλάσσιων σημείων ελέγχου στο Καλίνινγκραντ
και του Σβετλί, καθώς και στο Σότσι (μέσω του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιων Επιβατών και
Μεταφορών Κρουαζιέρας). Ο κατάλογος των μικτών σημείων ελέγχου (το καλοκαίρι – από
ποτάμι, το χειμώνα – με αυτοκίνητα) συμπληρώνεται με το Blagoveshchensk.
Προς το παρόν όμως, η έκδοση ομοιόμορφων ηλεκτρονικών θεωρήσεων έχει ανασταλεί λόγω
της πανδημίας. Χαρακτηριστικό της κατηγορίας ηλεκτρονικής θεώρησης είναι η απλοποιημένη
διαδικασία για την απόκτησή της - δεν απαιτεί προσκλήσεις, κρατήσεις ξενοδοχείων ή άλλα
έγγραφα που επιβεβαιώνουν τον σκοπό του ταξιδιού. Όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει στην
Ρωσία πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα αίτησης, να υποβάλει φωτογραφία και αντίγραφο
διαβατηρίου, και να πληρώσει προξενικό τέλος 40 $ (για παιδιά κάτω των έξι ετών - ατελώς).
Υπολογίζεται ότι ο χρόνος επεξεργασίας δεν θα διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις ημέρες.
Η θεώρηση θα ισχύει για 60 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, αλλά η παραμονή στη
Ρωσία δεν πρέπει να ξεπερνά 16 ημέρες. Η επέκταση αυτών των όρων είναι δυνατή σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και με απόφαση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/10528369
Ενέργεια-Περιβάλλον
Αύξηση παραγωγής ρωσικού αργού-Συμφωνία OPEC + (5/1/2021)
Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής διάσκεψης οι χώρες ΟΠΕΚ + κατέληξαν στις 5.1 τ.ε σε
συμφωνία που γενικά μπορεί να περιγραφεί ως εξής: οι χώρες που υποστήριξαν αύξηση της
παραγωγής θα την αυξήσουν, εκείνες που υποστήριξαν διατήρηση της παραγωγής θα τη
διατηρήσουν και οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, που επιθυμούσαν
να τη μειώσουν, θα την μειώσουν οικειοθελώς. Στόχος της Ρωσίας ήταν η αύξηση κατά 500 χιλ.
βαρέλια την ημέρα από αρχές Φεβρουαρίου όμως τελικά μετά την συμφωνία, το δίμηνο
Φεβρουάριου-Μάρτιου η Ρωσία θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 130 χιλ. βαρέλια
ημερησίως σε σύγκριση με την αύξηση κατά 65 χιλ. βαρέλια την ημέρα που είχε επιτύχει για
τον Ιανουάριο 2021.
 Οι γερμανικές αρχές έδωσαν άδεια για την κατασκευή του Nord Stream-2
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Ναυτιλίας και Υδρογραφίας (BSH) έχει εκδώσει άδεια
για την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 στα γερμανικά ύδατα μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Η κατασκευή του Nord Stream 2 AG μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται
για εργασίες τοποθέτησης σωλήνων στη γερμανική αποκλειστική οικονομική ζώνη συνολικού
μήκους περίπου 30 χλμ.
Η νέα άδεια απαιτήθηκε, ιδίως, επειδή το Δεκέμβριο του 2019, η Ελβετική Allseas αρνήθηκε να
τοποθετήσει σωλήνες λόγω πιθανών κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα σκάφη της,
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είχε ήδη εκδοθεί άδεια κατασκευής για τους χειμερινούς μήνες, αλλά μετά την αναχώρηση της
Ελβετίας από το έργο, ο αγωγός Nord Stream 2 AG έπρεπε να αλλάξει τύπο σκαφών - με
σύστημα τοποθέτησης αγκύρωσης, με το οποίο, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένο το πλοίο
τοποθέτησης σωλήνων Fortuna. Επομένως, απαιτήθηκε νέα άδεια.
Τον Δεκέμβριο, η Fortuna προχώρησε στην τοποθέτηση σωλήνων (2,6 χλμ.) αγωγού φυσικού
αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γερμανίας.
Το έργο Nord Stream 2 προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών με συνολική χωρητικότητα 55
δις. κυβ. μ. ετησίως από την ακτή της Ρωσίας μέσω της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία.
Μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 2.300 χλμ. Αγωγού (περίπου 2.460 χλμ.,
δηλαδή 94% του συνολικού μήκους). Εκτός από περίπου 30 χιλ. στα γερμανικά ύδατα,
απομένει να τοποθετηθούν άλλα 120 χιλ. αγωγού στα ύδατα της Δανίας.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tass.ru/ekonomika/10468135

 Η Gazprom ξεκινά την προμήθεια φυσικού αερίου στη Σερβία μέσω του Turkish Stream
Από την 1η Ιανουαρίου, η Gazprom άρχισε την παράδοση φυσικού αέριο στη Σερβία, καθώς
και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Alexey Miller, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
Gazprom, θεωρεί ότι υπάρχει ζήτηση για το Turkish Stream από τους ευρωπαίους
καταναλωτές. Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που λαμβάνουν ρωσικό φυσικό αέριο με τη
βοήθεια του τουρκικού αγωγού έχει αυξηθεί σε έξι. Τώρα, μαζί με τη Βουλγαρία, την Ελλάδα,
τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρουμανία, η Σερβία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχουν αυτή την
δυνατότητα.
Ο κ. Βούτσιτς, Πρόεδρος της Σερβίας, δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του θα μπορούσε να
εξοικονομήσει περισσότερα από 70 $ ανά 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω του
αγωγού. Η τιμή του μετά την έναρξη λειτουργίας του Balkan Stream θα είναι 155 $ (συν 12 έως
14 $ για έξοδα μεταφοράς), ενώ προηγουμένως το κόστος ανερχόταν σε 240 $ ΗΠΑ. Το 2019, η
Σερβία αγόρασε 2,135 δις. κυβικά μέτρα αερίου από την Gazprom, το δε 10μηνο 2020 - 960
εκατ. κυβικά μέτρα.
Ο Balkan Stream συνεχίζει τον αγωγό φυσικού αερίου Turkish Stream, ο οποίος διασχίζει τον
βυθό του Εύξεινου Πόντου από τη Ρωσία έως την Τουρκία. Από εκεί, το φυσικό αέριο εξάγεται
στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι σερβικές αρχές σχεδίαζαν να
ξεκινήσουν το Balkan Stream τον Νοέμβριο, αλλά η ανάθεση αναβλήθηκε. Νωρίτερα, η
προμήθεια της Σερβίας με ρωσικό φ.α. γινόταν μέσω Ουκρανίας και Ουγγαρίας.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kommersant.ru/doc/4638344?from=hotnews

 Η Γερμανία τον Νοέμβριο έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου από την
Gazprom.
Η Γερμανία το Νοέμβριο 2020 ήταν ο κύριος αγοραστής ρωσικού αερίου στην Ευρώπη,
αυξάνοντας τον εφοδιασμό κατά 4,45% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, σε 4,421 δις. κυβικά μ.
Οι Κάτω Χώρες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση σ τις αγορές φυσικού αερίου το Νοέμβριο,
εισάγοντας 1,113 δις. κυβικά μ. (αύξηση 17,54% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και
κατά 1,11% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019).
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Την Τρίτη θέση κατέλαβε η Γαλλία, η οποία αγόρασε 1,085 δις. κυβικά μ. τον Νοέμβριο του
2020 φυσικού αερίου (μείωση κατά 3,97% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και κατά
6,49% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019).
Η Αυστρία το Νοέμβριο του 2020 μείωσε τις αγορές φυσικού αερίου περισσότερο από το
ήμισυ σε ετήσια βάση, σε 1,015 δις. κυβικά μ. Σε μηνιαίους όρους, οι εισαγωγές της Αυστρίας
μειώθηκαν κατά 3,88%.
Τον Νοέμβριο 2020 μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα αγόρασε 269,5 εκατ. κυβικά μ.
έναντι 288 χιλ. κυβικών μ. το Νοέμβριο 2019 και η Ουγγαρία εισήγαγε 805 εκατ. κυβικά μ.
έναντι 366 εκατ. κυβικών μ. τον Νοέμβριο του 2019.
Η Λευκορωσία τον Νοέμβριο 2020 αύξησε την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου κατά 9,47% σε
σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, σε 1,922 δις. κυβικά μ. Σε ετήσια βάση, η μείωση ήταν 3,21%.
Η Τουρκία συνεχίζει να αυξάνει σταθερά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Gazprom - το
Νοέμβριο, 1.451 δις. κυβικά μ., το οποίο είναι σχεδόν 27% υψηλότερο από πέρυσι και 14,5%
υψηλότερο από την ποσότητα που αγοράστηκε τον Οκτώβριο 2020.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/01/13/0012

 Η Ρωσία το 2020 διπλασίασε την προμήθεια υγροποιημένου αερίου στην Κίνα
Η Ρωσική Ομοσπονδία το 2020 διπλασίασε την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ) στην Κίνα, αυξάνοντάς την σε 5 εκατ. τόνους, κόστους 1,72 δις $ ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η Ρωσία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πέμπτη θέση
μεταξύ των μεγαλύτερων προμηθευτών ΥΦΑ στην Κίνα. Η Αυστραλία κατέχει την πρώτη θέση
(29 εκατ. τόνοι), ακολουθούμενη από το Κατάρ (8,1 εκατ. τόνους), τη Μαλαισία (6,1 εκατ.
τόνους) και την Ινδονησία (5,1 εκατ. τόνους).
Όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν κατά
πολύ την εξαγωγή υγροποιημένου αερίου στη ΛΔΚ πέρυσι. Σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία,
το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες πούλησαν 3,2 εκατ. τόνους ΥΦΑ στην Κίνα - 12 φορές
περισσότερο από ό, τι το 2019.
Περισσότερες πληροφορίες: https://tass.ru/ekonomika/10506075

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση
 Προεδρία Καζακστάν
Από 1.1.2021 το Καζακστάν ανέλαβε την Προεδρία των οργάνων της ΕΟΕ για ένα έτος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του, εν μέσω πανδημίας, οι προτεραιότητες του περιλαμβάνουν την
διατήρηση της βιωσιμότητας των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, την αύξηση της
ευημερίας των πολιτών και την πρόοδο της Ένωσης και των μελών της. Σε αυτό το πλαίσιο,
ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί:
- στην βιομηχανική συνεργασία με την δημιουργία joint ventures και την πληρέστερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ευρασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,
- στην εξάλειψη των εναπομεινάντων εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ κμ και η αυστηρή
συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες κατά την εφαρμογή των εθνικών
προγραμμάτων υποκατάστασης εισαγωγών,
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-

η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των διαδρόμων διασυνοριακών μεταφορών και
των κέντρων logistics καθώς και η διασύνδεση με την Πρωτοβουλία του Δρόμου του
Μεταξιού,
- στην ψηφιοποίηση των οικονομιών των κμ,
- στην επέκταση σε ξένες αγορές και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες
και ενώσεις (ΕΕ, ASEAN, RCEP).
 ΣΕΣ ΕΟΕ-Σερβίας
Το ρωσικό Κοινοβούλιο επικύρωσε την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και Σερβίας, η οποία είχε υπογραφεί στις 25.10.2019.

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή.
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας,
παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr).
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για
στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikondedomenon).
4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές
(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ – Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς
τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους.
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