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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 ευρώ = 75,7799 ρούβλια (31.01.2023) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 10.01.2023 – 31.01.2023: 

 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru 

 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε το ΑΕΠ της Ρωσίας  

Το 2022, η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 3,5%, το 2023 αναμένεται να μειωθεί κατά 3,3% και 

το 2024, η ανάπτυξη θα είναι της τάξης του 1,6%, με «μέτρια αύξηση της κατανάλωσης» και «μέτρια 

ανάκαμψη των εξαγωγών, καθώς η Ρωσία αναπροσανατολίζει τις εμπορικές της σχέσεις».  

Οι κυρώσεις, οι μειωμένες επενδύσεις και η αυξημένη μετανάστευση επηρεάζουν τη δυναμική του 

ρ/ΑΕΠ, εξηγούν οι αναλυτές της Παγκόσμιας Τράπεζας.  

Μακροπρόθεσμα, η ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία και οι συνέπειές της εκτιμάται ότι θα 

επιβραδύνουν την ανάπτυξη της χώρας. Μεταξύ των συνεπειών, σημειώνουν τις διακοπές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τις μειωμένες επενδύσεις, την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα και την 

εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Τον Οκτώβριο, η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε συρρίκνωση 3,6% του ΑΕΠ της Ρωσίας το 2023. Η 

πρόβλεψη για το 2024 παρέμεινε αμετάβλητη στο 1,6%. Το 2022 αναμενόταν συρρίκνωση 4,5%. 

Οι ειδικοί της Παγκόσμιας Τράπεζας πιστεύουν ότι οι ρ/εξαγωγές πετρελαίου θα μειωθούν, το 2023, 

λόγω των κυρώσεων, αλλά συνολικά η μείωση θα είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. 

Στη βασική πρόβλεψη, οι αναλυτές υποθέτουν ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα συνεχιστούν στο 

εγγύς μέλλον, αλλά δεν θα υπάρξει σημαντική κλιμάκωση και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της 

Λευκορωσίας θα παραμείνουν. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Σεπτεμβρίου ’22 του ρ/Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ θα 

έπρεπε να είχε μειωθεί κατά 2,9% το 2022 και κατά 0,8% το 2023. Το 2024 και μετά, ο οργανισμός 

ανέμενε ότι η οικονομία θα αναπτυσσόταν κατά 2,6% ετησίως. 
Πηγή: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38030/GEP-January-2023.pdf,  

 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63bd93a09a7947444c45e603  
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Προεδρικά και Κυβερνητικά Διατάγματα 

 
 Περί προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού από τη Ρωσική Ομοσπονδία 

Με το υπ΄αριθμ. 2546 από 30/12/2022 Κυβερνητικό Διάταγμα για την περίοδο από 1
ης

 Ιανουαρίου έως 

30
ης

 Ιουνίου 2023, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού (κωδικός 1006) και πλιγουρίου 

ρυζιού (κωδικός 1103 19 500 0) από τη Ρωσική Ομοσπονδία. 

Έχουν διευκρινιστεί περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση, για παράδειγμα, κατά την 

εξαγωγή των παραπάνω αγαθών στο πλαίσιο διεθνών διακυβερνητικών συμφωνιών. 

Το Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2023. 

Πηγή: https://www.alta.ru/tamdoc/22ps2546/  

 

 Παράταση απλούστευσης διαδικασιών εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών έως το τέλος του 2023 

Το υπ΄αριθμ. 2515, από 29 Δεκεμβρίου 2022, Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας  θα 

αποτρέψει την έλλειψη ηλεκτρονικών συσκευών στην εγχώρια αγορά στο πλαίσιο της πίεσης των 

εξωτερικών κυρώσεων. 

Η απλοποιημένη διαδικασία αφορά τη διαδικασία λήψης ειδοποίησης (notifications) για τον καθορισμένο 

εξοπλισμό. Αυτό είναι ένα ειδικό έγγραφο που απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που 

υποστηρίζουν κρυπτογραφικές δυνατότητες ή κρυπτογράφηση με κάποιο τρόπο. Αυτά περιλαμβάνουν, 

ειδικότερα, smartphone, tablet, υπολογιστές, μικροκυκλώματα, ραδιοτηλέφωνα. 

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, για να ληφθεί η ειδοποίηση (notifications) για την εισαγωγή τέτοιων 

συσκευών ή εξοπλισμού στη Ρωσία, ο κατασκευαστής είχε την υποχρέωση υποβολής αίτησης σε 

εξουσιοδοτημένο οργανισμό (το Κέντρο Αδειοδότησης, Πιστοποίησης και Προστασίας Κρατικών 

Μυστικών της ρ/Υπηρεσίας FSB). Η απλοποιημένη διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής 

ειδοποιήσεων από κλαδικούς Φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Ενώσεων Προγραμματιστών και 

Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών και Επιχειρήσεων Υπολογιστών και Τεχνολογίας Πληροφορικής.  

Ως βασική προϋπόθεση τίθεται οι κατασκευαστές εξοπλισμού, που έχουν ενδιαφέρον εισαγωγής των εν 

λόγω προϊόντων πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σημαντικών συστημικών επιχειρήσεων, 

ο οποίος έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή για την Αύξηση της Βιωσιμότητας της 

Οικονομικής Ανάπτυξης. Το Διάταγμα τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2023. 

Πηγή: http://government.ru/docs/47489/  

 

 Αύξηση ποσόστωσης για την εξαγωγή ορυκτών λιπασμάτων 

Με την υπ΄αριθμ 91, από 26.01.2023, Κυβερνητική Απόφαση αυξάνεται το ύψος των ποσοστώσεων για 

την εξαγωγή ορυκτών λιπασμάτων, με ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2023. 

Οι τρέχουσες ποσοστώσεις για την εξαγωγή ορυκτών λιπασμάτων από τη Ρωσία θα αυξηθούν κατά 

σχεδόν μισό εκατ. τόνους και πρόκειται να υπερβεί τους 12 εκατ. τόνους. Τα μέτρα προβλέπουν αύξηση 

της ποσόστωσης για τις εξαγωγές νιτρικού αμμωνίου και σουλφοάμμοφου. Η εκδοθείσα απόφαση θα 

επιτρέψει στους παραγωγούς ορυκτών λιπασμάτων να εξάγουν αζήτητα υπολείμματα τελικών προϊόντων, 

υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς. Στο Υπουργείο 

Βιομηχανίας και Εμπορίου έχει ανατεθεί η διανομή όγκων μεταξύ των εξαγωγέων. 
Πηγή: http://government.ru/docs/47640/  

 

 Η Ρωσία θα διατηρήσει μηδενικό εξαγωγικό δασμό στο ηλιέλαιο κατά το Φεβρουάριο 

Ο δασμός στις εξαγωγές ηλιελαίου από τη Ρωσία το Φεβρουάριο 2023 θα είναι μηδενικός όπως είχε 

διαμορφωθεί και κατά την παρελθούσα περίοδο Οκτωβρίου - Ιανουαρίου. Ο εξαγωγικός δασμός στις 

πίτες και σε άλλα στερεά υπολείμματα σπερμάτων ηλιοτρόπιου, το Φεβρουάριο, θα ανέλθει σε 2.200,7 

ρούβλια ($32) ανά τόνο έναντι 1.826,9 ρουβλίων τον Ιανουάριο, αναφέρει το ρ/Υπουργείο Γεωργίας. 

Ο δασμός για το λάδι υπολογίζεται στην ενδεικτική τιμή των 1.162,5 $ ΗΠΑ έναντι 1.207,6 $ ΗΠΑ ανά 

τόνο έναν μήνα νωρίτερα, για τις πίτες 247,6 $ ΗΠΑ ανά τόνο, έναντι 246,2 $ ΗΠΑ. 

https://www.alta.ru/tamdoc/22ps2546/
http://government.ru/docs/47489/
http://government.ru/docs/47640/
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Από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2021 έως και τις 31 Αυγούστου 2023, είχε επιβληθεί κυμαινόμενος εξαγωγικός 

δασμός 70% για το ηλιέλαιο. Ο υπολογισμός αφορά τη διαφορά μεταξύ τιμής βάσης και ενδεικτικής 

τιμής (αριθμητικός μέσος όρος των τιμών αγοράς του μήνα), μειωμένη κατά την αξία του συντελεστή 

προσαρμογής. Από την 01.07.2022, ο δασμός υπολογίζεται σε ρούβλια, ενώ πρότερα υπολογιζόταν σε $ 

ΗΠΑ. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16881143  

 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Η πτώση της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά έσπασε το ρεκόρ της κρίσης του 2014 

Η έκθεση της ερευνητικής εταιρείας NielsenIQ για το 2022 αναφέρει, ότι η αγορά FMCG (Fast-Moving 

Consumer Goods) παρουσίασε τη σοβαρότερη μείωση της κατανάλωσης από την κρίση του 2014-2015, 

παρά το γεγονός ότι η ονομαστική ανάπτυξη της ρ/αγοράς ανήλθε στο +13,6% σε ετήσια βάση. Οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν κυρίως λόγω της πληθωριστικής αύξησης των τιμών (η συμβολή του πληθωρισμού 

ήταν 17%), ενώ η συμβολή της πραγματικής κατανάλωσης ήταν αρνητική και διαμορφώθηκε στο -3,4%. 

Για σύγκριση: το 2015, οι πωλήσεις σε φυσικούς όρους είχαν μεταβληθεί κατά -1,5% και η συμβολή του 

πληθωρισμού ήταν +14,1%, λόγω αυτού, η ονομαστική ανάπτυξη της αγοράς σε ετήσια βάση ήταν 

12,5%. Κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια, μόνον το 2018 (χρονιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία), 

η συμβολή της πραγματικής ζήτησης στην αύξηση του κύκλου εργασιών της αγοράς ήταν μεγαλύτερη 

της επίδρασης του πληθωρισμού. 

Η μείωση των πωλήσεων, κατά το 2022, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του πραγματικού 

διαθέσιμου εισοδήματος, η οποία εξαρτάται άμεσα από τον ρυθμό αύξησης τιμών και τον αντίκτυπο ενός 

άνευ προηγουμένου μετασχηματισμού των εφοδιαστικών αλυσίδων για τις εμπλεκόμενες εταιρείες, αλλά 

και από την αλλαγή της ποικιλίας των προϊόντων. 

Η ανωτέρω κατάσταση αποδίδεται στην αποχώρηση διεθνών παραγωγών καταναλωτικών αγαθών, όπως 

η Coca-Cola, η P&G, η Henkel, η Ikea και η Inditex (το 34% των μεγαλύτερων ξένων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνταν στη Ρωσία), στη στροφή Ρ/αγοραστών στην κατανάλωση τροφίμων μεγάλης 

διάρκειας ζωής (για λόγους αποθήκευσης) και στη μειωμένη κατανάλωση αγαθών μη τροφίμων (χημικά 

για οικιακή χρήση, σερβιέτες, πάνες, κ.α.). 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat), το 2022, το πραγματικό διαθέσιμο 

εισόδημα του πληθυσμού μειωνόταν για τρία συνεχόμενα τρίμηνα (τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο κατέγραψε 

μεταβολή -3,4%). 
Πηγή: https://www.rbc.ru/business/26/01/2023/63d12d289a7947589f083053  

 
 Το 2022, τα καθαρά κέρδη της Sberbank μειώθηκαν κατά 75,7% 

Το 2022, η Sberbank παρουσίασε καθαρά κέρδη 300,2 δις ρουβλίων ($5 δις), έναντι 1,24 τρις ρουβλίων 

($18 δις) το 2021, δηλαδή 75,7% λιγότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της 

τράπεζας. 

Μόνον το Δεκέμβριο 2022, τα καθαρά κέρδη του πιστωτικού ιδρύματος ανήλθαν σε 125,5 δις ρούβλια 

(40,1% υψηλότερα από το Δεκέμβριο 2021). Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, το Δεκέμβριο του 2022, 

τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 19,5%, στα 176,5 δις ρούβλια ($4,5 δις). Για το 2022, ο 

δείκτης αυτός ξεπέρασε εκείνον του 2021 κατά 5,2%, φτάνοντας τα 1,7 τρις ρούβλια ($24 δις). 

Τον ίδιο μήνα, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16,7% (το 2022, ο δείκτης 

αυξήθηκε κατά 6,2% έναντι του 2021, στα 614,8 δις ρούβλια). Οι λειτουργικές δαπάνες, Δεκεμβρίου, 

μειώθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση (το 2022, αυτός ο δείκτης μειώθηκε κατά 5% έναντι του 2021, στα 

670,4 δις ρούβλια). 

Η Sberbank αύξησε, το 2022, το χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά 12,9%, με συνολική αποτίμηση 12 

τρις ρουβλίων ($170 δις). Ρεκόρ σημειώθηκε στην έκδοση στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων (στο τέλος 

https://tass.ru/ekonomika/16881143
https://www.rbc.ru/business/26/01/2023/63d12d289a7947589f083053
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του 2022, το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων είχε ανέλθει στο ύψος των 7,7 τρις ρουβλίων ($110 δις), 

σημειώνοντας αύξηση άνω του 20% σε σύγκριση με το 2021). 

Ο εταιρικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 12,4% έναντι του 2021, στο ύψος των 18,8 τρις ρουβλίων ($270 

δις). 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/01/17/959310-2022-godu-chistaya-pribil-sberbanka-snizilas?from=newsline  

 

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2022 ανήλθε στο 2,3% του ΑΕΠ 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Υπ. Οικονομικών, Α. Siluanov, στο τέλος του 2022, το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήλθε σε 3,3 τρις ρούβλια , ή 2,3% του ΑΕΠ.  

Ο Ρ/Υπουργός σημείωσε ότι αν λαμβάνονταν υπόψη τα κεφάλαια (αναβολές καταβολής ασφαλίστρων) 

που αποζημιώθηκαν από το κρατικό ταμείο, εκτός προϋπολογισμού, το έλλειμμα δεν θα είχε υπερβεί  το 

1,8% του ΑΕΠ (ήτοι κάτω από 2%, όπως είχε τελικά διαμορφωθεί στα τέλη παρελθόντος έτους). 

Το σύνολο των εσόδων 2022 ανήλθε σε 28 τρις ρούβλια ($400 δις), ήτοι 10% περισσότερα από τα 

αναμενόμενα. Εξήγησε δε, ότι αυτό οφείλεται στη αύξηση τόσο των εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο όσο και από το μη ενεργειακό τομέα.  

Σε επίπεδο προϋπολογισμών περιφερειών, ο Ρ/Υπουργός πρόσθεσε ότι οι προϋπολογισμοί 40 

περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτελέστηκαν, το 2022, με πλεόνασμα, ενώ των 45, με έλλειμμα.  
Πηγή: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/01/10/958508-siluanov-defitsit-byudzheta-23-vvp 
 

 Ο όγκος ηλεκτρονικών αγορών αυξήθηκε από 24% σε 35% κατά το 2022 

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, αναλόγως όγκου εργασιών και μεριδίων που κατέχουν στη ρ/αγορά,  το 

2022 αύξησαν τον κύκλο εργασιών των μεταξύ 10-21% και τον αριθμό συναλλαγών μεταξύ 24% - 35%.   

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, στα μικρά ηλεκτρονικά καταστήματα, με μηνιαίο τζίρο έως και 800 χιλ. 

ρούβλια ($11 χιλ), ο κύκλος εργασιών το 2022 αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2021, κατά 21%, ο αριθμός 

των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 35% και ο αριθμός των πελατών που πραγματοποίησαν αγορές κατά 

13%. Η μέση απόδειξη, αν και μειωμένη κατά 10%, ανήλθε σε 2.004 ρούβλια ($28), που είναι διπλάσια 

από ό,τι στα μεγάλα καταστήματα. 

Τα μεσαίου μεγέθους καταστήματα, με κύκλο εργασιών έως και 6,4 εκατ. ρούβλια το μήνα, αύξησαν τον 

κύκλο εργασιών τους κατά 20%, ο αριθμός των αγορών σε αυτά αυξήθηκε κατά 24%, ο αριθμός των 

πελατών κατά 10%. Η μέση απόδειξη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στα 2.004 ρούβλια.  

Σε μεγάλα καταστήματα, με τζίρο 6,4 εκατ. ρούβλια το μήνα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10%, ο 

αριθμός συναλλαγών κατά 31%. Το πελατολόγιο αυξήθηκε κατά 11%, αλλά η μέση απόδειξη μειώθηκε 

κατά 16%, στα 1.048 ρούβλια ($15). 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Εταιρειών Διαδικτύου Εμπορίου (AKIT), η αγορά διαδικτυακών 

συναλλαγών το 2022 αυξήθηκε στα 5 τρις ρούβλια ($70 δις). Το 2022, μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις προσέφεραν εγχώριες επωνυμίες ενδυμάτων, είδη οικιακής χρήσης, προϊόντα για υπαίθριες 

δραστηριότητες κ.α. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16858405  

 
 Αύξηση αποθεμάτων αγροτικών και γεωργικών προϊόντων στη Ρωσία 

Τα αποθέματα σιτηρών στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά 43,6% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του 2021 και ανήλθαν σε 35,3 εκατ. τόνους, σύμφωνα με την Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία 

(Rosstat). 

Τα αποθέματα σίτου αυξήθηκαν κατά 59,1%, σε 22,1 εκατ. τόνους, τα αποθέματα καλαμποκιού 

μειώθηκαν κατά 2,3%, σε 3,7 εκατ. τόνους. Τα αποθέματα ελαιούχων σπόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% σε 

6,4 εκατ. τόνους, ηλίανθου κατά 19,5% σε 2,9 εκατ. τόνους, ζαχαρότευτλων κατά σχεδόν 250% στους 

3,6 εκατ. τόνους, πατατών κατά 11,5%, σε 1,4 εκατ. τόνους, λαχανικών σχεδόν κατά 100%, σε 564,7 χιλ. 

τόνους. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/01/17/959310-2022-godu-chistaya-pribil-sberbanka-snizilas?from=newsline
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/01/10/958508-siluanov-defitsit-byudzheta-23-vvp
https://tass.ru/ekonomika/16858405
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Τα αποθέματα κρέατος αυξήθηκαν κατά 5%, σε 56 χιλ. τόνους, εκείνου των πουλερικών κατά 6,7%, σε 

49,4 χιλ. τόνους, του βοείου κρέατος κατά 48%, σε 0,7 χιλ. τόνους, του χοιρινού μειώθηκαν κατά 5,9% 

σε 5 χιλ. τόνους. 

Τα αποθέματα γάλακτος σε γεωργικές οργανώσεις αυξήθηκαν κατά 6,3%, έως και 15,3 χιλιάδες τόνους. 

Νωρίτερα, η Rosstat ανέφερε ότι η συγκομιδή σιτηρών στη Ρωσία το 2022 ανήλθε σε 153,8 εκατ. τόνους 

σε καθαρό βάρος, που είναι 26,69% περισσότερο από ό,τι το 2021 (121,4 εκατ. τόνοι). Το 2020, οι Ρώσοι 

αγρότες μάζεψαν 133,5 εκατ. τόνους σιτηρών.  

Τον Ιούλιο του 2022, ο Υπουργός Γεωργίας D. Patrushev δήλωσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας διατηρεί 

την πρόβλεψη της συγκομιδής σιτηρών στο επίπεδο των 130 εκατ. τόνων, και το χαρακτήρισε ως «ένα 

από τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της χώρας». 
Πηγή: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/01/23/960095-uvelichenii-zapasov-zerna  

https://tass.ru/ekonomika/16862197  

 
 Η συρρίκνωση εισαγωγών το 2022 μείωσε τα έσοδα του ομ. προϋπολογισμού 

Το 2022, η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) εισέπραξε για το ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 

6,2 τρις ρούβλια ($88 δις), 15% λιγότερα σε σχέση με το 2021, όταν τα έσοδα είχαν ανέλθει σε 7,16 τρις 

ρούβλια ($102 δις). Όλη αυτή η μείωση οφείλεται σε εισπράξεις (δασμούς) από εισαγωγές που 

συρρικνώθηκαν πέρυσι, ενώ το εξαγωγικό μέρος των τελωνειακών εσόδων αποδείχθηκε ότι ήταν σε 

θετικό πρόσημο, με φόντο την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

Ως αποτέλεσμα, η αναλογία μεταξύ των τελωνειακών εσόδων από το εξωτερικό εμπόριο της 

Ρ.Ομοσπονδίας, έχει αλλάξει αισθητά σε σύγκριση με το 2021. Το μερίδιο εσόδων εισαγωγών μειώθηκε 

στο 53%, από 61% το 2021, ενώ εκείνο των εξαγωγών αυξήθηκε στο 43,5%, από 35% το 2021, 

εξαιρουμένου του υπολοίπου μεριδίου που αφορά λοιπά τελωνειακά έσοδα.  

Η ανωτέρω τάση, βέβαια, δεν πρόκειται να συνεχιστεί, το τρέχον έτος, λόγω σταδιακής ανάκαμψης των 

εισαγωγών, και μείωσης των ενεργειακών τιμών, που επηρεάζουν άρδην τις εξαγωγικές εισπράξεις. 
Πηγή: https://www.kommersant.ru/doc/5783370?from=doc_vrez  

 

 

Εξωτερική Αγορά 

 
 Οι Ρώσοι άνοιξαν τις περισσότερες εταιρείες στην Τουρκία το 2022 

Η Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας (The Turkish Union of 

Chambers and Commodity Exchanges) γνωστοποίησε στοιχεία για τον αριθμό των εταιρειών με ξένο 

κεφάλαιο που δημιουργήθηκαν στη χώρα το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Anadolu, τις 

περισσότερες εταιρείες με ξένα κεφάλαια άνοιξαν Ρώσοι πολίτες. 

Το 2022 ιδρύθηκαν 140 Ανώνυμες εταιρείες Joint-Stock Company (JSC) και 1.223 Open Joint-Stock 

Companiew (OJSC) με ρ/συμμετοχή. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται εταιρείες ιρανικών κεφαλαίων, 1,2 

χιλιάδες, στην τρίτη θέση εταιρείες με επενδύσεις από Γερμανούς πολίτες, 484. 

Οι περισσότερες εταιρείες με ξένο κεφάλαιο δημιουργήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την Αττάλεια 

και την Άγκυρα, και η πλειάδα των ξένων επενδύσεων αφορούσε το χονδρικό εμπόριο. 

Σύμφωνα με συμβούλους ακινήτων, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, οι Ρώσοι 

πραγματοποίησαν 11,3 χιλ. συναλλαγές στην Τουρκία και το Τουρκικό Τμήμα Μετανάστευσης αναφέρει 

ότι περισσότεροι από 153 χιλ. Ρώσοι έλαβαν άδεια διαμονής στη χώρα. 
https://www.kommersant.ru/doc/5783171  

 
 Οι εξαγωγές από την Γερμανία υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών 

Σύμφωνα με το Reuters, οι γ/εξαγωγές στη Ρωσία το 2022 μειώθηκαν κατά 45%, σε ετήσια βάση, στα 

€14,6 δις, στα χαμηλότερα επίπεδα από το έτος 2003. Ωστόσο, οι γ/εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν 

κατά 11%, σε περίπου €37 δις, λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/01/23/960095-uvelichenii-zapasov-zerna
https://tass.ru/ekonomika/16862197
https://www.kommersant.ru/doc/5783370?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/5783171
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Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ανατολικής Επιτροπής της Γερμανικής Οικονομίας (Eastern Committee 

of the German Economy) Μ. Kharms δήλωσε ότι το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με τη Ρωσία 

αυξήθηκε στο ύψος ρεκόρ των €22 δις. 

Οι γ/εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, καθώς και ηλεκτρικών προϊόντων προς τη Ρωσία, 

μειώθηκαν ιδιαίτερα αισθητά. Τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα γεωργικά μηχανήματα, τα οποία δεν 

υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ, παρέμειναν ηγέτες στις γ/εξαγωγές. 

Ο Kharms χαρακτήρισε ζοφερές τις προοπτικές των γερμανικών εξαγωγικών συναλλαγών με τη Ρωσία. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16873867  

 
 Η Ελλάδα αύξησε τις εισαγωγές αγαθών από τη Ρωσία μετά την επιβολή κυρώσεων 

Οι εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από τη Ρωσία, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 αυξήθηκαν 

κατά 2,25 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2022, η αξία των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία ανήλθε σε €8,465 δις, 

σημειώνοντας αύξηση 125,3% σε ετήσια βάση, όταν την ίδια περίοδο 2021 είχε διαμορφωθεί στα €3,757 

δις. 

Η αξία των ελλ/εξαγωγών προς τη Ρωσία το 11μηνο 2022 ανήλθε σε €148,1 εκατ., 18,8% μικρότερη από 

την αντίστοιχη περίοδο του 2021, όταν είχαν εξαχθεί εμπορεύματα αξίας €182,4 εκατ. 

Ο όγκος εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας το 11μηνο 2022 ανήλθε σε €8,613 δις και το εμπορικό ισοζύγιο 

παρουσίασε έλλειμμα  €-3,574 δις. 

Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας για το 11-μηνο του 2022 ξεπέρασε τα €35 δις, αυξημένο 

κατά €13 δις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

(στοιχεία ελεγμένα και από ΕΛΣΤΑΤ) 
Πηγή: https://1prime.ru/world/20230117/839502290.html  

 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 

 Η Δύση αγοράζει το πετρέλαιο από τη Ρωσία, παρακάμπτοντας τις δικές της απαγορεύσεις 

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που «σταμάτησε» τις εισαγωγές του ρ/αργού.. 

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να εισάγει πετρέλαιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία, 

παρακάμπτοντας τις κυρώσεις και δηλώσεις Βρετανών πολιτικών, αντικαθιστώντας τις άμεσες εισαγωγές 

με έμμεσες, για παράδειγμα, μέσω ινδικών διϋλιστηρίων.  

Το ρ/μείγμα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών μειγμάτων πετρελαίου, επομένως στην 

πραγματικότητα οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν ρ/πετρέλαιο. Μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 

του 2022, η Βρετανία εισήγαγε πετρέλαιο αξίας 275 εκατ. $ ΗΠΑ, με αυτόν τον τρόπο, αναφέρουν οι 

Sunday Times, επικαλούμενοι στοιχεία της Greenpeace. 

Τα δεξαμενόπλοια έρχονταν από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Πολωνία, αλλά μετέφεραν 

νόμιμα τις ρ/πρώτες ύλες. Διότι, σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, ο εξαγωγέας είναι η χώρα που 

στέλνει τα αγαθά και όχι η χώρα που τα παράγει. 

Το Νέο Δελχί και το Πεκίνο έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Μόσχας. Σύμφωνα με τη 

Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), από το Φεβρουάριο 2022, η Ινδία αύξησε τις αγορές ρ/πετρελαίου 

κατά 36 φορές - από 30 χιλ. σε 1,08 εκατ. βαρ/ημέρα, η Κίνα - έως 830 χιλ. Η συνολική ροή καυσίμων 

προς την Ασία τριπλασιάστηκε και έφτασε τα 2,5 εκατ. βαρ/ημέρα. Σύμφωνα με την S&P Global 

Commodities at Sea, το μερίδιο της Κίνας και της Ινδίας στις υπεράκτιες αποστολές ρ/αργού έφτασε το 

68%. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι ασιατικοί γίγαντες απορρόφησαν σχεδόν ολοκληρωτικά τα 

ευρωπαϊκά βαρέλια. 

Προηγουμένως, τα ινδικά διυλιστήρια σπάνια χρησιμοποιούσαν ρ/πετρέλαιο. Τώρα η αναλογία είναι 

περίπου 20%, επισημαίνουν οι ειδικοί του Wood Mackenzie. 

https://tass.ru/ekonomika/16873867
https://1prime.ru/world/20230117/839502290.html
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Ωστόσο, ακόμη και πριν από το δυτικό εμπάργκο, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί η προέλευση των μειγμάτων: «Σαν να ψάχνεις μια βελόνα σε ένα άχυρο. Ανακατεύοντας το 

πετρέλαιο της  Σαουδικής Αραβίας (70%) με το ινδικό μείγμα (30%), το οποίο περιέχει το πετρέλαιο της 

Μέσης Ανατολής και το ρωσικό ESPO, κανένας δεν μπορεί να το ελέγξει». 

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Miyabi Industries, οι έμποροι μισθώνουν μαζικά χερσαίες 

δεξαμενές αποθήκευσης και πλωτές υπεράκτιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Σιγκαπούρη. Το ρ/αργό 

αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα ίδιας κατηγορίας και επανεξάγεται σε τρίτες χώρες, χωρίς να 

ιχνηλατείται. 
Πηγή: https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html 

 
 Ο όγκος του υ.φ.α. που αγόρασε η Ισπανία από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 45%  

Το 2022, η Ισπανία αγόρασε 53.859 GWh υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία και ο 

όγκος του αυξήθηκε κατά 45% σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής εταιρείας 

ενέργειας Enagas. 

Έτσι, η Ρωσία κατέλαβε την τρίτη θέση όσον αφορά στις προμήθειες αυτού του καυσίμου στην Ισπανία, 

μετά τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία. 

Το Δεκέμβριο, ο όγκος φ.α. που αγόρασε η Ισπανία από τη Ρωσία αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο 2021. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16787497  

 
 Το Πακιστάν τον Απρίλιο θα αρχίσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο  

Το Πακιστάν θα αρχίσει από τον Απρίλιο 2023, να αγοράζει αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία, αφού 

συμφώνησε σε όλους τους εμπορικούς όρους για την εισαγωγή του, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής 

σε πακιστανικό εθνικό νόμισμα. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Πετρελαίου του Πακιστάν M. Malik.  

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Πακιστάν, η συμφωνία με τη Ρωσία θα επιτρέψει στο Πακιστάν να 

καλύψει έως και το 35% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο. 

Με βάση τη συμφωνία, το Πακιστάν έχει αρχίσει να καταρτίζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής 

ασφάλειας, το οποίο προβλέπει την εισαγωγή αργού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 

φυσικού αερίου μέσω αγωγών και άλλων καυσίμων από τη Ρωσία. 
Πηγή: https://tass.ru/ekonomika/16898647  

 

 

 

 Διεθνείς εκθέσεις στη Ρωσία κατά το προσεχές τρίμηνο 

 

 Agros – International exhibition for animal husbandry and field forage production  

Ημερομηνία: 25 – 27 Ιανουαρίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, 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/ 
 

 FASHION STYLE RUSSIA –Fashion Trade Show in Moscow 

Ημερομηνία: 14 – 17 Φεβρουαρίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, Μόσχα 

Web-site: http://fashionexpo.info/  

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
https://tass.ru/ekonomika/16787497
https://tass.ru/ekonomika/16898647
http://agros-expo.com/
http://www.prod-expo.ru/en/
http://fashionexpo.info/
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 AQUATHERM – 27
th
 Int’l Exhibition for domestic and industrial heating, water supply, 

engineering systems, equipment for swimming pools and spas 

Ημερομηνία: 14 – 17 Φεβρουαρίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, Μόσχα 

Web-site: https://aquathermmoscow.ru/en/  

 

 CPM – International Fashion Trade Show 

Ημερομηνία: 20 – 23 Φεβρουαρίου 2023 

Τόπος: Expocenter, Μόσχα 

Web-site: https://cpm-moscow.com 

 

 ROSBUILD -  4
th
 International Exhibition for Building and Finishing Materials  

Ημερομηνίες: 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, Moscow  

Web-site: https://rosbuild-expo.ru/en/  

 

 CLIMATE WORLD – 18th Int. Exhibition for Climate Equipment and Refrigeration Industry 

Ημερομηνίες: 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, Moscow  

Web-site: https://www.climate-expo.com/   

 

 INTERFABRIC – International exhibition of fabrics and textile materials  

Ημερομηνία: 13 – 15 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Expocenter, Μόσχα 

Web-site: https://en.intertkan.ru/  

 

 MITT – 29th International Travel & Hospitality Show 

Ημερομηνίες: 16 - 18 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Crocus Expo, Pavilion 1, Moscow  

Web-site: https://mitt.ru/en/  

 

 MODERN BAKERY – International Trade Fair for Bakery & Confectionery 

Ημερομηνία: 21 – 24 Μαρτίου 2023 

Τόπος: Expocenter, Μόσχα 

Web: https://en.modern-bakery.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 

Ημερομηνία: 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023 

Τόπος: Expocenter, Μόσχα 

Web-site: https://mpires.ru/en/ 
 

 

 

https://aquathermmoscow.ru/en/
https://cpm-moscow.com/
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
https://rosbuild-expo.ru/en/
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
https://www.climate-expo.com/
https://en.intertkan.ru/
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
https://mitt.ru/en/
https://en.modern-bakery.ru/
http://www.mosbuild.com/?lang=en-GB
http://www.mosbuild.com/
https://mpires.ru/en/
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, παρακαλείστε 

όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 

υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για στατιστικούς 

σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό 

και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το 

Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 

(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 

από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και την οικεία Αντιπροσωπεία ΕΕ. Το Γραφείο 

ΟΕΥ Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
 

 

mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

