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 Οι εξαγωγές αυτοκινήτων από τη Ρωσία τον Ιανουάριο-Μάιο μειώθηκαν κατά 44,4%, οι εισαγωγές κατά 33,8% 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS), το Μάιο σημειώθηκε  πτώση των εξαγωγών 
αυτοκινήτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους σε 44,4% σε ετήσια 
βάση, οι εισαγωγές - στο 33,8%. 
Κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών του τρέχοντος έτους, συνολικά εξήχθησαν 24,9 χιλιάδες επιβατικά αυτοκίνητα 
αξίας 355,4 εκατ. δολάρια (-42,3% από το 2019). Τον Μάιο, 3 χιλ. επιβατικά αυτοκίνητα αξίας 49,7 εκατ. 
δολαρίων εστάλησαν για εξαγωγή. Έτσι, μέχρι τον Απρίλιο του 2020, η μείωση ήταν 34,8% ποσοτικά και σε αξία - 
7,8%. Σε ετήσια βάση, η εξαγωγή αυτοκινήτων τον Μάιο μειώθηκε 3,7 φορές σε ποσότητα και τρεις φορές σε 
αξία.Για πέντε μήνες, οι εξαγωγές φορτηγών ανήλθαν σε 3,9 χιλ. μονάδες αξίας 118 εκατ. δολάρια (-29,9% και -
8,5%, αντίστοιχα). Έτσι, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε μείωση 36,3% στις μονάδες, και σε 
χρήματα, σημειώθηκε μια αύξηση της τάξεως 4,7%. 
Οι εισαγωγές αυτοκινήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία τον Ιανουάριο-Μάιο μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 33,8%, 
σε 77,1 χιλ. μονάδες, αξίας 1,885 δις. δολάρια (-41,2%). Τον Μάιο, μόνο 11 χιλ. επιβατικά αυτοκίνητα εισήχθησαν 
στη Ρωσική Ομοσπονδία έναντι 234,9 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 2,4 φορές σε ετήσια βάση 
σε αριθμό και τριπλάσια - με κόστος. 
Η εισαγωγή φορτηγών κατά τους πέντε μήνες ανήλθε σε 6,8 χιλ. μονάδες αξίας 392,7 εκατ. δολάρια και ποσοτικά 

μειώθηκε κατά 37,5%, σε αξία - κατά 52,7%. Έτσι, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 44,4% λιγότερα φορτηγά 

εισήχθησαν από την άποψη της ποσότητας και περισσότερο από το ήμισυ περισσότερο σε νομισματικούς όρους. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/07/09/0003 

 

 Οι γεωργοί επιδιώκουν αύξηση δασμών στις εισαγόμενες ντομάτες 

Η Εθνική Ένωση Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ξεκινά έρευνα αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγόμενες τομάτες 

στην επικράτεια των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAΟΕ – περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Αρμενία, 

τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν) με σκοπό την εισαγωγή αντισταθμιστικών δασμών για τουλάχιστον 

80% της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων τρίτων (εκτός Ευρασιατικής Ένωσης) χωρών, σύμφωνα με επιστολή 

τους προς το Ρωσικό Υπουργείο Γεωργίας το οποίο έχει προς το παρόν απορρίψει αίτημα είτε για διμηνιαία 

απαγόρευση εισαγωγών είτε για επιβολή δασμών, ως μέτρα που θα παραβίαζε τις συμβατικές υποχρεώσεις της 

Ρωσίας προς τον Π.Ο.Ε. 

Λόγω της υποτίμησης του ρουβλιού και των μέτρων για τον Covid 19, η ζήτηση για λαχανικά μειώθηκε απότομα 

και οι τιμές μειώθηκαν, ιδιαίτερα η λιανική τιμή της τομάτας Απρίλιο: 12% χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές του 

Απριλίου του2019 ενώ τον Μάιο μειώθηκε κατά 6%, σε σχέση με το Μάιο του 2019. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.tks.ru/reviews/2020/07/16/03 

 

 

 Δημοσιονομικό έλλειμμα το πρώτο 5μηνο του έτους. 

Η μείωση των φορολογικών εσόδων επηρέασε τα αποτελέσματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για τους 

πρώτους πέντε μήνες του 2020 με αποτέλεσμα να σημειωθεί έλλειμμα ύψους 409 δις. ρουβλίων. Ωστόσο, το 

έλλειμμα θα ήταν μεγαλύτερο αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εφάπαξ είσπραξη τον Απρίλιο ποσού 1,1 τρισ. 

ρουβλίων από την πώληση των  μετοχών της Sberbank. 

Τα έσοδα για τους πρώτους πέντε μήνες ανήλθαν σε 7,891 τρις. ήτοι το 38% του ετήσιου προϋπολογισμού και οι 

δαπάνες τον Ιανουάριο-Μάιο ήταν 8,3 τρις. ρούβλια, δηλ. το 42% των προϋπολογισμένων δαπανών. 

 

 Οι εξαγωγές σιτηρών τον Ιούλιο ενδέχεται να είναι οι χαμηλότερες από το 2017 

Η καθυστέρηση στησυγκομιδή και η χαμηλή παραγωγικότηταστη νότια Ρωσία επηρεάζουν αρνητικά την έναρξη 

της νέας περιόδου σιτηρών. Τον Ιούλιο οι εξαγωγές από τη Ρωσία αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 3 εκ. 

τόνους. Η μέση τιμή για το ρωσικό σιτάρι με 12,5% πρωτεΐνη στα μέσα Ιουλίου αυξήθηκε από 202 Δολ. ΗΠΑ σε 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/07/09/0003
https://www.tks.ru/reviews/2020/07/16/03
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208,5 Δολ. ΗΠΑ ανά τόνο. Εκτιμάται ότι την περίοδο 2020/21 οι εξαγωγές σιτηρών από τη Ρωσία θα ανέλθουν σε 

48,3 εκ. τόνους, συμπεριλαμβανομένων των 37,8 εκ. τόνων σίτου.Οι ρωσικές εξαγωγές σιτηρών τον Ιούλιο 

επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τουρκικές τιμές. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4424137 

 

 Επιβράδυνση της αύξησης των τιμών  πετρελαίου λόγω COVID-19 

Σε περίπτωση δεύτερου κύματος κρουσμάτων COVID-19 οι τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι δεν θα πέσουν 

κάτω από $30 το βαρέλι, λόγω της συνεννόησης στα πλαίσια του ΟΠΕΚ +. Αποφασιστικός παράγοντας για τη 

διαμόρφωση των τιμών είναι η πιθανότητα πραγματοποίησης εξαγωγών από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της 

Λιβύης (NOC) οι οποίες είχαν σταματήσει από τις 17 Ιανουαρίου λόγω πολιτικής και στρατιωτικής  αντιπαράθεσης 

στη χώρα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/10/07/2020/5f0848dd9a79478ae3f74cbf 

 

 Τα έσοδα από εξαγωγές χρυσού υπερβαίνουν τα έσοδα από πωλήσεις φυσικού αερίου στο εξωτερικό  

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) τον Απρίλιο-Μάιο τ.ε., η Gazprom πώλησε 2,4 δις. 

δολάρια φυσικού αερίου στο εξωτερικό. Την ίδια περίοδο από τη Ρωσία εξήχθησαν 65,4 τόνοι χρυσού,αξίας 3,55 

δις. δολάρια.Τον Απρίλιο - Μάιο 2019, οι εξαγωγές χρυσού από τη Ρωσία ανήλθαν σε $ 247 εκ..ΗΠΑ και το πρώτο 

τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε $1,4 δισ. ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με τη Ρωσική Τράπεζα, τα έσοδα της Gazprom από τις εξαγωγές φυσικού αερίου το 2ο τρίμηνο 2020 

μειώθηκαν κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο και 2,6 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, 

σε 3,5 δισ. δολ. ΗΠΑ.Η τιμή εξαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου τον Μάιο μειώθηκε σε 94,4 δολ. ΗΠΑ ανά 1.000 

κυβικά μέτρα έναντι Μαΐου 2019 (183,87 δολ. ΗΠΑ). 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/14/834517-dohodi-ot-eksporta-zolota-

obognali-viruchku-ot-prodazh-gaza 

 

 Στη Μόσχα αυξήθηκε ο όγκος παραγωγής μεταποιητικής βιομηχανίας 

Τον Ιανουάριο-Ιούνιο του τρέχοντος έτους ο όγκος παραγωγής μεταποιητικής βιομηχανίας στη Μόσχα αυξήθηκε 

κατά 3,6% έναντι της ίδιας περιόδου το 2019. Ενδεικτικά, η παραγωγή σαπουνιών και προϊόντων καθαρισμού τον 

Ιούνιο αυξήθηκε πέντε φορές έναντι του Ιουνίου 2019, η παραγωγή φαρμάκων αυξήθηκε κατά 40%. 

Η Μόσχα εξήγαγε προϊόντα βιομηχανίας και αγροτικής βιομηχανίας σε 151 χώρες του κόσμου. Οι σημαντικότερες 

χώρες εισαγωγής ρωσικών προϊόντων ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (3,34 δις. δολ. ΗΠΑ), οιΗΠΑ (1,15 δις.δολ. ΗΠΑ), 

η Λευκορωσία ($900 εκ.ΗΠΑ.) και το Καζακστάν ($880 εκ.ΗΠΑ). Οι εξαγωγές χημικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 

20%.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2020/07/22/reg-cfo/v-moskve-vyrosli-obemy-promyshlennogo-proizvodstva.html 

 

 Το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας επιτρέπει εκ νέου την εισαγωγή καυσίμων 

΄Ήρθη τέλη Ιουλίου η απαγόρευση εισαγωγής βενζίνης, καυσίμου ντίζελ και κηροζίνης που είχε επιβληθεί από τις 

2 Ιουνίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020, εν μέσω  πανδημίας  λόγω διεθνούς μείωσης της ζήτησης  προκειμένου 

να απορροφηθεί η εγχώρια παραγωγή.  

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2020/07/22/minenergo-predlozhilo-otmenit-zapret-na-vvoz-topliva.html 

 

 Μηδενική αύξηση του πληθωρισμού στη Ρωσία. 

Ο πληθωρισμός στη Ρωσία τον Ιούλιο σχεδόν μηδενίστηκε σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Αυξήσεις  τιμών 

παρατηρήθηκαν για ορισμένα τρόφιμα και φάρμακα. Οι τιμές για βενζίνη αυξήθηκαν κατά 0,2%, για το καύσιμο 

ντίζελ παρέμειναν αμετάβλητες.Από τις αρχές του έτους, οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 3%. 

https://www.kommersant.ru/doc/4424137
https://www.rbc.ru/business/10/07/2020/5f0848dd9a79478ae3f74cbf
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/14/834517-dohodi-ot-eksporta-zolota-obognali-viruchku-ot-prodazh-gaza
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/14/834517-dohodi-ot-eksporta-zolota-obognali-viruchku-ot-prodazh-gaza
https://rg.ru/2020/07/22/reg-cfo/v-moskve-vyrosli-obemy-promyshlennogo-proizvodstva.html
https://rg.ru/2020/07/22/minenergo-predlozhilo-otmenit-zapret-na-vvoz-topliva.html
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Περισσότερες λεπτομέρειες: https://rg.ru/2020/07/22/infliaciia-v-rossii-zamedlilas-do-nulevogo-urovnia.html 

 

 Κυβερνητική Επιτροπή για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής και κυκλοφορίας αγαθών 

Παρά την επιβολή κυρώσεων από την Ρωσική κυβέρνηση σε ορισμένα προϊόντα παρατηρήθηκε εισαγωγή τους, 

από Λευκορωσία και Καζακστάν, λόγω της απουσίας τελωνειακών συνόρων (Χώρες μέλη της Ευρασιατικής Οικ. 

Ένωσης) για το λόγο αυτό Το Υπ. Οικονομικών επιτροπής για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4407747 

 

 Πρώτη έκθεση του κ. Μισούστιν στην Κρατική Δούμα 

Στις 22 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός κ. Μιχαήλ Μισούστινπαρουσίασε απολογισμό στην Κρατική Δούμα για τις 

δράσεις της κυβέρνησης το 2019 και ανακοίνωσε κατευθύνσεις για το μέλλον. 

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα εξής: 

 Τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊούστη Ρωσία ήταν έγκαιρα και στη σωστή κατεύθυνση. Κατά 

την αυτο-απομόνωση οι αξιωματούχοι συνεργάστηκαν ενεργά με επιστήμονες, γιατρούς και 

εμπειρογνώμονες. Οι πρακτικές τέτοιου είδους θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον. 

 Στο εγγύς μέλλον 500 δις. ρούβλια θα διατεθούν για τη εκσυγχρονισμός της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 

περίθαλψης και την υποστήριξη γιατρών. 

 Τέσσερα εμβόλια για τον COVID-19 έχουν αποδειχθεί ασφαλή, οι κλινικές δοκιμές των άλλων δύο βρίσκονται 

σε τελικό στάδιο. 

 Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον 2 δις. ρούβλια για τη χρηματοδότηση 

τουπρόγραμματοςγια επιδότηση επιτοκίου για ενυπόθηκα  δάνεια στις αγροτικές περιοχές. 

 Η κυβέρνηση χορήγησε 3,5 δις. ρούβλια σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, άλλα 15 δις. ρούβλιαστους εκείνους 

που ταξιδεύουν εντός της χώρας για μερική αποζημίωση των εξόδων τους. Θα μπορέσουν να λάβουν από 5 

έως 15 χιλ. ρούβλια. 

 Μέχρι το 2024, η χώρα θα αυξήσει τον αριθμό θέσεων στα πανεπιστήμια, οι οποίες χρηματοδοτούνται από 

το κράτος. 

 Πρότεινε να δημιουργηθεί το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις ITεπιχειρήσεις και την ανάπτυξηκαινοτομιών. 

 Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα «Κοινωνικό Ταμείο», η οποία θα αποτελέσει ενιαία 

υπηρεσία με όλα τα μέτρα κοινωνικής υποστήριξης για τους ανθρώπους. 

 Η απόφαση για παράταση του επιτοκίου ενυπόθηκων δανείων στο 6,5%.  

 Εισαγωγή νομικού πλαισίου για την εξ αποστάσεως εργασία. 

 Μέχρι τον Οκτώβριο θα παρουσιαστούν οι τομεακές πολιτικές για την υποκατάσταση των εισαγωγών, 

γεγονός που θα επιτρέψει την σταδιακή άρση των υφιστάμενων περιορισμών στις εξαγωγές του 

αγροδιατροφικού τομέα των χωρών της Ευρασιατικής Ένωσης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/22/835131-mishustin-o-rabote-pravitelstva 

 

 Η Gazprom και η Rosatom θα αρχίσουν να παράγουν "καθαρό" υδρογόνο το 2024 

Το Υπουργείο Ενέργειας απέστειλε στην κυβέρνηση το σχέδιο για την "Ανάπτυξη ενέργειας υδρογόνου στη 

Ρωσία" για το 2020-2024. Το υδρογόνο θα πρέπει να γίνει μια από τις «πράσινες» εναλλακτικές λύσεις για το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το υδρογόνο μπορεί να παράγεται από τη Rosatom, τη Gazprom και τη NOVATEK. 

Η Ρωσία σχεδιάζει να παράγει και να εξάγει υδρογόνο σχετικά με την παγκόσμια τάση εγκατάλειψης της 

ενέργειας από υδρογονάνθρακες λόγω των αρνητικών επιπτώσεών της στο κλίμα και την περιβαλλοντική 

κατάσταση. 

Η Gazprom στοχεύει στην παραγωγή του λεγόμενου τυρκουάζ υδρογόνου (επίσης από αέριο, αλλά με τη 

δημιουργία αιθάλης ως υποπροϊόντος, όχι διοξειδίου του άνθρακα). Θα παράγεται κοντά στα μέρη κατανάλωσης 

https://rg.ru/2020/07/22/infliaciia-v-rossii-zamedlilas-do-nulevogo-urovnia.html
https://www.kommersant.ru/doc/4407747
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/22/835131-mishustin-o-rabote-pravitelstva
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υδρογόνου, στις τρέχουσες αγορές φυσικού αερίου, δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ευρώπη. Η εταιρεία συζητά 

ήδη πιλοτικά σχέδια στην ΕΕ. 

Η Rosatom σχεδιάζει να παράγει το λεγόμενο κίτρινο υδρογόνο: Δε συνοδεύεται από εκπομπές CO2, επειδή 

παράγεται με ηλεκτρόλυση από νερό. 

Στο έγγραφο αναφέρονται μόνο δύο εταιρείες, αλλά η NOVATEK ενδιαφέρεται επίσης για την επιχείρηση 

υδρογόνου. 

Οι χώρες της ΕΕ είναι έτοιμες να ξεκινήσουν εισαγωγές "πιο βρώμικου" υδρογόνου και μετά σταδιακά να να 

εισάγουν το «καθαρότερο», το λεγόμενο «πράσινο». Αυτό το καύσιμο παράγεται από νερό με την ενέργεια του 

ήλιου, του ανέμου κ.λπ. Η Rosatom αναπτύσσει ενεργά αιολική ενέργεια και μπορεί επίσης να παράγει 

«πράσινο» υδρογόνο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τέτοια σχέδια. 

Η Gazprom εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά υδρογόνου το 2050 θα ανέλθει σε 153 δις. ευρώ, το Υπουργείο 

Ενέργειας –σε 32-164 δις.δολ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf?from=from_main_12 

 

 Ο κ. Πούτιν υπέγραψε νέο διάταγμα "Ιουλίου" περί των στόχων της Ρωσίας έως το 2030. 

Ο κ. Πούτιν υπέγραψε νέο διάταγμα περί των εθνικών στόχων ανάπτυξης της Ρωσίας έως το 2030, το οποίο θα 

αντικαταστήσει το προηγούμενο διάταγμα, που επεγράφη τον Μάιο το 2018. 

Το νέο διάταγμα καθορίζει πέντε εθνικούς στόχους ανάπτυξης της χώρας αντί εννέα του προηγούμενου 

διατάγματος του 2018: 1) διατήρηση πληθυσμού, υγεία και ευεξία των ανθρώπων, 2) ευκαιρίες για 

αυτοπραγμάτωση και ανάπτυξη ταλέντων, 3) άνετο και ασφαλές περιβάλλον για ζωή 4) αξιοπρεπής, 

αποτελεσματική εργασία και επιτυχημένη επιχειρηματικότητα και 5) ψηφιακή ανάπτυξη. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16add29a7947246d35b6c0?from=column_2 

 

 Το Υπ. Οικονομικών εισηγείται το πρόγραμμα μείωσης εξόδων του προϋπολογισμού 

Το Υπ. Οικονομικών αποφάσισε τη μείωση των  πιστώσεων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κατά 10% την 

τριετία 2021-2023, που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αναβάλει 

τη μεταρρύθμιση για τις αποδοχές των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων για μετά το 2023. Έτσι για το 2021 

οι πιστώσεις θα μειωθούν κατά 1,4 τρις. ρούβλια. Η συνολική μείωση των εξόδων του προϋπολογισμού το 2021 

θα ανέλθει σε 1,428 τρις. ρούβλια, το 2022 σε 1,892 τρις. ρούβλια και το 2023 σε 1,336 τρις. ρούβλια. 

Παράλληλα τα έξοδα για την εφαρμογή του προγράμματος κρατικού αμυντικού εξοπλισμού θα μειωθούν κατά 

5% το 2021-2023. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f15ab829a7947382f5ec57e 

 

 Οι ρωσικές εταιρείες άρχισαν να δανείζονται ενεργά στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

Οι Ρώσοι δανείστηκαν 11,2 δις. δολάρια στο εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2020 μέσω των εκπομπών 

ευρωομολόγων. Το 2018 οι Ρώσοι εκδότες δανείστηκαν 7,8 δις. δολάρια, πραγματοποιώντας 17 συναλλαγές, το 

2019 οι εταιρείες δανείστηκαν 13 δις. δολάρια ως αποτέλεσμα των 28 συναλλαγών. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 

οι τράπεζες επενδύσεων διοργάνωσαν 15 συναλλαγές για την τοποθέτηση χρεών ρωσικών τραπεζών και μη 

χρηματοοικονομικών εταιρειών. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό εξωτερικό χρέος των ρωσικών 

τραπεζών και του μη χρηματοοικονομικού τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 73 δις. και 311 δις. δολ., 

αντίστοιχα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/finances/21/07/2020/5f1178a89a794746300f3341?from=column_37 

 

 Η RusHydro αυξάνει το επενδυτικό πρόγραμμα 

Η RusHydro (το 61,2% της εταιρείας ανήκει στο κράτος), μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της 

χώρας, αυξάνει το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα. Οι στόχοι του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας 

https://www.rbc.ru/business/22/07/2020/5f1565589a794712b40faedf?from=from_main_12
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16add29a7947246d35b6c0?from=column_2
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f15ab829a7947382f5ec57e
https://www.rbc.ru/finances/21/07/2020/5f1178a89a794746300f3341?from=column_37
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είναι εισαγωγή σε λειτουργία περίπου 1,63 GW νέας ηλεκτρικής χωρητικότητας, 2.401,84 Gcal / h θερμικής 

ικανότητας, καθώς και κατασκευή και ανακατασκευή περισσότερων από 161,1 km δικτύων θέρμανσης και 7.800 

km ηλεκτρικών δικτύων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/22/835107-rusgidro-dolgosrochnuyu 

 Βρετανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 

Στις 6 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου κ. ΝτομινίκΡαάβ ανακοίνωσε την έναρξη ισχύος 

της «τροποποίησης του Μαγκνίτσκι» στο διάταγμα περί κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τροποποίηση φέρει το όνομα του δικηγόρου της Hermitage Capital 

Σεργκέι Μαγκίντσκι, ο οποίος πέθανε το Νοέμβριο του 2009 στο κέντρο κράτησης στη Μόσχα.  

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν στον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας, Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, 

πρώην Αναπληρωτή Επικεφαλής του Υπ. Εσωτερικών, καθώς και δικαστές, ανακριτές και υπαλλήλους του Υπ. 

Εσωτερικών. Απαγορεύεται η είσοδος στα αναφερόμενα άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περιουσιακά τους 

στοιχεία στη χώρα, εάν υπάρχουν, θα παγώσουν, απαγορεύεται να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη 

χώρα. 

 Συνολικά, σε αυτή τη λίστα αναφέρονται 49 άτομα και οργανισμοί από τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη 

Μιανμάρ και τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με το Λονδίνο, αυτά τα άτομα εμπλέκονται στα βασανιστήρια και το 

θάνατό του κ. Μαγκνίτσκι. Η κα. Ζακχάροβα, εκπρόσωπος του Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε  τα 

περιοριστικά μέτρα εναντίον Ρώσων στην υπόθεση του κ. Μαγκνίτσκι, ως  παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις 

και δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα ως απάντηση στις βρετανικές κυρώσεις. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.com/politics/1176605 
 

 Αύξηση οικονομικών δεικτών του Ουζμπεκιστάν 

Ο ΑΕΠ στο Ουζμπεκιστάν το 2017 ανήλθε σε 58,15 δις. $, το 2018 σε 50,49 δις. $, το 2019 αυξήθηκε σε 60,49 δις. 

$. Το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 70,16 δις. $ και το 2021 σε 79,89δις. $. 

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος το 2017 ανήλθε σε 20,226% του ΑΕΠ, το 2018 σε 20,646 % του ΑΕΠ, το 2019 σε 

23,327% του ΑΕΠ, το 2020 υπολογίζεται να ανέλθει σε 24,831% του ΑΕΠ και το 2021 σε 24,788% του ΑΕΠ. 

Ο πληθωρισμός το 2017 ανήλθε σε 13,9 %, το 2018 σε 17,5%, το 2019 σε 14,5%, το 2020 υπολογίζεται να μειωθεί 

σε 12,6% και το 2021 σε 10,6%. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας το 2017 ανήλθε σε 1,48 δις. $., το 2018 σε -3,58 δις. $, το 2019 σε -

3,93 δις. $. Το 2020 εκτιμάται να ανέλθει σε -3,94 δις. $ και το 2021 σε -3,80δις. $. 
 

 «Επιλογή του Κωστάκη» στο Μουσείο ΑΖ 

Το Μουσείο ΑΖ της Μόσχας γιορτάζει την πέμπτη επέτειο του με εγκαίνια  έκθεσης αφιερωμένης στον Γεώργιο 

Κωστάκη. Η έκθεση "Επιλογή του Κωστάκη" παρουσιάζει τη ζωή του μεγάλου σοβιετικού καλλιτέχνη και συλλέκτη 

ελληνικής καταγωγής από εικόνες και λαϊκά παιχνίδια έως τη ρωσική τέχνη του 20ού αιώνα. Η έκθεση θα 

διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου 2020. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.themoscowtimes.com/2020/07/22/costakis-choice-at-moscows-az-museum-a70955 
 

 Η Ρωσία θέτει στόχο να γίνει μέχρι το 2030 μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου 

Υπεγράφη από τον Ρώσο πρόεδρο κ. Πούτιν το διάταγμα για τους στόχους  της εθνικής ανάπτυξης που μεταφέρει 

συμπερίληψης της χώρας στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, για το 2030, λόγω των δυσμενών 

οικονομικών συνθηκών. Μεταξύ ων στόχων περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% του πληθυσμού που ζει κάτω 

από το όριο της φτώχειας στη Ρωσία καθώς και της αύξησης του προσδόκιμου της ζωής σε 78 έτη. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/22/835107-rusgidro-dolgosrochnuyu
https://tass.com/politics/1176605
https://www.themoscowtimes.com/2020/07/22/costakis-choice-at-moscows-az-museum-a70955
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Σημειωτέον ότι ως προς το ΑΕΠ με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP) - δείκτη συγκρίνει διαφορές στο 

βιοτικό επίπεδο - η Ρωσία ήταν η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο το 2019  σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, ενώ σε ονομαστικούς όρους του ΑΕΠ  κατατάσσεται ενδέκατη. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.themoscowtimes.com/2020/07/21/russia-ditches-goal-of-becoming-top-5-economy-a70946 
 

 Φορολογία στον τομέα τεχνολογίας πληροφοριών 

Ρώσος Πρόεδροες κ. Πούτιν ανακοίνωσε ότι τον επόμενο χρόνο ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για εταιρείες 

τεχνολογίας πληροφοριών θα μειωθεί από 20% σε 3% και ο συντελεστής φόρου ασφαλίστρων θα μειωθεί σε 

7,6% από 30% για άλλους τομείς οικονομίας. Θα υπάρξει επίσης  απαλλαγή από τον ΦΠΑ από  την πώληση του 

λογισμικού εταιρειών που περιλαμβάνονται στο κρατικό μητρώο του "ρωσικού λογισμικού για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και βάσεις δεδομένων". 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.themoscowtimes.com/2020/07/21/the-lowest-tax-rate-in-the-world-russias-it-tax-maneuver-

a70924 
 

 

 Η Gazprom αγόρασε τη«Stroytransneftegaz» 

Η Gazprom εξαγόρασε την ρωσική εταιρεία φ.α «Stroytransneftegaz» (STNG). Μέχρι τώρα η εταιρεία του ομίλου 

με δραστηριότητα το φυσικό αέριο ήταν η «Gazstroyprom» (GSP). Δεν αναφέρεται η αξία συναλλαγής,  αλλά 

εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 30 δις. ρούβλια. Τα περιουσιακά στοιχεία της STNG και της 

SGM είναι περίπου ίδια, τα έσοδα της STNG, όμως, είναι δύο φορές λιγότερα. Τα περιουσιακά στοιχεία STNG και 

της SGM το 2018 ανήλθαν σε 129 δις. και 152 δις. ρούβλια αντίστοιχα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/25/07/2020/5ed771f39a79476d6858d8be?from=from_main_4 

 

 Μείωση του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας 

Σε προηγούμενες κρίσεις η Κεντρική Τράπεζα είχε ως πολιτική την αύξηση των επιτοκίων. Αλλά μετά την κρίση 

του κοροναϊού και την απότομη μείωση των τιμών για πετρέλαιο, αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο. Ετσι στις  19 

Μαρτίου, μείωσε το επιτόκιο κατά 0,5 εκατοστιαία μονάδα στο 5,5% και στις 19 Ιουνίου κατά 1 εκατοστιαία 

μονάδα. Στα τέλη Ιουλίου η Κεντρική Τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά τουλάχιστον 0,25 εκατοστιαία 

μονάδα, στο 4,25%. Οικονομικοί παρατηρητές δεν αποκλείουν άλλη μείωση κατά 0,5 εκατοστιαία μονάδα έως το 

τέλος του έτους λόγω του χαμηλού πληθωρισμού (προβλέπουν αύξηση των τιμών περίπου 3,5% το 2021) και 

ισχυρής πτώσης του ΑΕΠ το 2020. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη την 

τρέχουσα νομισματική πολιτική, ο ετήσιος πληθωρισμός θα ανέλθει σε 3,7-4,2% το 2020, και σε 3,5-4% το 2021 

και θα παραμένει κοντά στο 4% στο μέλλον. Ο ΑΕΠ έως το τέλος του έτους θα μειωθεί κατά 4,5-5,5%, το 2021 

αναμένεται ανάπτυξη κατά 3,5-4,5%, το 2022 κατά 2,5-3,5%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.rbc.ru/finances/24/07/2020/5f196a5e9a794753da59ad0a?from=column_6https://www.rbc.ru/finances/22/07/2020/5f159ee19a

794730b5de26e8?from=column_3 

 

 Διάταγμα περί ψηφιακών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 202 και θα επιτρέπει την κατοχή κρυπτονομισμάτων  αλλά  θα 

απαγορεύει τη χρήση τους στη Ρωσία για την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών. Η διαφήμιση πληρωμής με 

ψηφιακά χρήματα εμπίπτει επίσης στην απαγόρευση. Η Κρατική Δούμα ανέφερε ότι μετά την έγκριση του 

Διατάγματος, μεγάλες ρωσικές εταιρείες εμπορευμάτων σχεδιάζουν να αρχίσουν να κάνουν χρήση αυτής της 

δυνατότητας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/crypto/news/5f1ae4459a79477548c82fe1?from=column_16 

 

 

https://www.themoscowtimes.com/2020/07/21/russia-ditches-goal-of-becoming-top-5-economy-a70946
https://www.themoscowtimes.com/2020/07/21/the-lowest-tax-rate-in-the-world-russias-it-tax-maneuver-a70924
https://www.themoscowtimes.com/2020/07/21/the-lowest-tax-rate-in-the-world-russias-it-tax-maneuver-a70924
https://www.rbc.ru/business/25/07/2020/5ed771f39a79476d6858d8be?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/finances/24/07/2020/5f196a5e9a794753da59ad0a?from=column_6
https://www.rbc.ru/finances/24/07/2020/5f196a5e9a794753da59ad0a?from=column_6
https://www.rbc.ru/finances/22/07/2020/5f159ee19a794730b5de26e8?from=column_3
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f1ae4459a79477548c82fe1?from=column_16
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 Το Υπ. Οικονομικών θέλει να μειώσει τον αριθμό των κρατικών εταιρειών κατά το ήμισυ 

ToΥπ. Οικονομικών προγραμματίζει ότι το 2020 ο αριθμός των κρατικών εταιρειών θα μειωθεί σε 1.465, το 2021 

σε 1.319 και το 2022 σε 1187 με στόχο ο τελικός αριθμός των κρατικών εταιρειών να μειωθεί στις  961. Τον 

Δεκέμβριο του 2019, η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο ιδιωτικοποίησης για το 2020-2022. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε 293 επιχειρήσεις αλλά όχι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενέργειας, όπως 

η Rosneft, η Gazprom και η Rosseti. Το υπουργικό συμβούλιο επίσης δεν προτίθεται να μεταβάλλει τη συμμετοχή 

του κράτους στο RusHydro και το Transneft τα επόμενα τρία χρόνια. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/24/835317-minfin-hochet-sokratit-chislo-goskompanii 

 

 Η Κεντρική Τράπεζα έδωσε πρόβλεψη για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη Ρωσία 

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας κας Ελβίρα Ναμπιούλλινα, η ανάκαμψη της οικονομίας στη 

χώρα μετά την πανδημία του κορονοϊού μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ενάμιση χρόνο.  

Σημείωσε επίσης τη μείωση της εγχώριας και ξένης ζήτησης εν μέσω της κρίσης που προκλήθηκε από το COVID-

19. Ταυτόχρονα, η ρυθμιστική αρχή δεν βλέπει ακόμη την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της 

οικονομίας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/07/24/835327-prognoz-po-vosstanovleniyu-ekonomicheskoi 

 

 Ο κ. Μισούστιν θα ακυρώσει τον ενιαίο φόρο επί του τεκμαρτού εισοδήματος 

Ο πρωθυπουργός κ. Μισουστίν επιβεβαίωσε ότι ο ενοποιημένος φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος θα 

ακυρωθεί το επόμενο έτος, παρόλο που είναι δημοφιλήςσε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον 

πρωθυπουργό, πέρυσι χρησιμοποιήθηκε από σχεδόν 2 εκ. νομικά πρόσωπα. 

Αυτή τη στιγμή ο ενοποιημένος φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως από 

εταιρείες εμπορίου και υπηρεσιών: μικρά καταστήματα, παροχή οικιακών και κτηνιατρικών υπηρεσιών, 

μεταφορά επιβατών κ.λπ. Αντικαθιστά τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο ιδιοκτησίας και τον ΦΠΑ. Από το 2013 ο 

φόρος έχει ήδη ακυρωθεί, για παράδειγμα, στη Μόσχα. Η ακύρωση του ενοποιημένου φόρου επί του τεκμαρτού 

εισοδήματος σε ολόκληρη τη Ρωσία προγραμματίζεται την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/24/835262-mishustin-otmenit 

 

 Η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια της «Λαϊκής Τράπεζας» 

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα έχει ανακαλέσει την άδεια της «Λαϊκής Τράπεζας». Η τράπεζα παραβίασε 

τους νόμους σχετικά με την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και επίσης υποτίμησε το ποσό των απαιτούμενων αποθεματικών για πιθανές 

απώλειες. Επίσης, η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι ο όγκος των τραπεζικών εγγυήσεων της «Λαϊκής Τράπεζας» 

υπερβαίνει πολλές φορές το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων της. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/07/24/835289-narodnogo-banka 

 

 Έχει γίνει πιο δύσκολη η εισαγωγή φαρμάκων και βρεφικών παρασκευασμάτων στη Ρωσία 

Στις αρχές Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ το Διάταγμα του Υπ. Οικονομικών, το οποίο ενέκρινε νέο κατάλογο κωδικών 

εμπορευμάτων, τα οποία πρέπει να περάσουν από τους σταθμούς του Κεντρικού Τελωνείου Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης. Το Τελωνείο αυτό ειδικεύεται κυρίως σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

(αλκοόλ, καπνός κ.λπ.). Ο κατάλογος των προϊόντων έχει γίνει ευρύτερος, περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πρώτες 

ύλες και συστατικά τροφίμων, παιδικά, εξειδικευμένα ιατρικά και προληπτικά τρόφιμα, φάρμακα που δεν 

υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Οι νέοι κανονισμοί έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα για 

εκπροσώπους επιχειρήσεων.Ο αριθμός των σταθμών του Τελωνείου που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες με 

αυτά τα εμπορεύματα, έχει μειωθεί και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, για μία αποστολή αγαθών 

απαιτείται τώρα η υποβολήτων δύο δηλώσεων και η πληρωμή τελών δύο φορές. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/24/835317-minfin-hochet-sokratit-chislo-goskompanii
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/07/24/835327-prognoz-po-vosstanovleniyu-ekonomicheskoi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/24/835262-mishustin-otmenit
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/07/24/835289-narodnogo-banka
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Η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου Ξένων Επενδύσεων (FIAC) ζητά από το Υπ. Οικονομικών να εξαιρεθούν από το 

Διάταγμα τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και να πραγματοποιείται η 

καταχώρηση και αποθήκευση αγαθών σε άλλους σταθμούς με εντολή του Κεντρικού Τελωνείου Ειδικών Φόρων & 

Κατανάλωσης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/23/835268-lekarstva-smesi 

 

 Ο κ. Πούτιν υπέγραψε το Διάταγμα περί των οικονομικών αγορών στη Ρωσία 

Το μερίδιο των πληρωμών χωρίς μετρητά στο συνολικό όγκο λιανικών πωλήσεων το 2019 ανήλθε σε 64,7%, 

αυξημένο κατά 9,1% έναντι του 2018. Οι εμπειρογνώμονες αναμένουν περαιτέρω αύξηση στις υπηρεσιών εξ 

αποστάσεων λόγω του καθεστώτος αυτο-απομόνωσης κατά τη πανδημία του κορονοϊού. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/22/835110-prezident-zapustil 

 

 Η Ρωσία κέρδισε τη διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον υπολογισμό των χαμηλών τιμών του φυσικού 

αερίου και της θερμότητας 

Η Ρωσία κέρδισε τη μακροχρόνια διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη μη αναγνώριση από την ΕΕ 

των χαμηλών τιμών των ενεργειακών πόρων (φυσικό αέριο, θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.) στη Ρωσία κατά 

τον υπολογισμό του κόστους των ρωσικών αγαθών που παρέχονται για εξαγωγή. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναγνώρισε ότι η πρακτική της ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του 

οργανισμού, σύμφωνα με την οποία στις έρευνες αντιντάμπινγκ για την αποκάλυψη προμήθειας αγαθών με 

υποτιμημένο κόστος, σε βάρος του ανταγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα των ρωσικών επιχειρήσεων 

για την αγορά πρώτων υλών. Η έναρξη ισχύος της απόφασης της ομάδας διαιτησίας του ΠΟΕ, από την οποία, 

μεταξύ άλλων, εξαρτώνται περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με την κατάργηση των δασμών αντιντάμπινγκ από 

ρωσικά εμπορεύματα, μπορεί να αναβληθεί λόγω της υποβολής έφεσης από  την ΕΕ. 

Η Ρωσία έχει την δυνατότητα να πωλήσει ενεργειακούς πόρους στην παγκόσμια αγορά στις τιμές που προσφέρει 

η παγκόσμια αγορά ή μεγάλες περιφερειακές αγορές, και εντός της χώρας σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από 

τις διεθνείς. Οι ξένοι παραγωγοί έχουν απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές εταιρείες κερδίζουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όχι λόγω της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά λόγω της πρόσβασης σε 

φθηνότερους φυσικούς πόρους. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/24/07/2020/5f1af54f9a79477e5df0b6a6?from=column_9 

 

 Υποστήριξη τουριστικής βιομηχανίας 

Ο πρωθυπουργός κ. Μισούστιν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει 15 δις. ρούβλια για την προώθηση του 

εγχώριου τουρισμού στη Ρωσία. Θα γίνεται επιστροφή χρημάτων (cashback) στο ποσό των 5.000 έως 15.000 

ρούβλια στους αγοραστές ταξιδιωτικών πακέτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/72184/ 
 

 Απώλειες των τομέων μεταφορών από την εξάπλωση του COVID-19 

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, οι τομείς μεταφορών της Ρωσίας έχουν χάσει 833 δις. ρούβλια λόγω της 

εξάπλωσης του COVID-19. Οι απώλειες στον τομέα αερομεταφορών ανήλθαν σε 423 δις. ρούβλια, στον τομέα 

μεταφορών επιβατικών σιδηροδρόμων 105 δις. ρούβλια, στον τομέα εμπορευματικών σιδηροδρομικών 

μεταφορών 73 δις. ρούβλια και στον τομέα αστικώνεπιβατικών μεταφορών 177 δις. ρούβλια. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.kommersant.ru/doc/4426634?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D

1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 
 

 Ανεργία 

 Σύμφωνα με τη Rosstat το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το επίπεδο ανεργίας στις περιφέρειες της Ρωσίας αυξήθηκε 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/23/835268-lekarstva-smesi
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/07/22/835110-prezident-zapustil
https://www.rbc.ru/economics/24/07/2020/5f1af54f9a79477e5df0b6a6?from=column_9
https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/72184/
https://www.kommersant.ru/doc/4426634?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.kommersant.ru/doc/4426634?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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κατά 30% έναντι του δεύτερου τρίμηνου 2019. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1 εκ. άτομα 

τους τελευταίους 12 μήνες και ανήλθε σε 4,5 εκ. άτομα. Τον Ιούνιο το επίπεδο ανεργίας αυξήθηκε σε 6,2%.  

Η μεγάλη αύξηση παρουσιάστηκεστη Μόσχα +53% (από 1,3% σε 2%) και την Αγία Πετρούπολη +93% (από 1,4% 

σε 2,7%).Παρά την αύξηση αυτή, το επίπεδο ανεργίας σε αυτές τις δύο πόλεις παραμένει το χαμηλότερο στη 

χώρα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.kommersant.ru/doc/4432859 
 

 Οι παραγωγοί οίνων αρνούνται εισαγωγή πρώτων υλών 

Η έναρξη ισχύος του διατάγματος για την αμπελουργία και την οινοποίηση, το οποίο απαγορεύει στους Ρώσους 

οινοπαραγωγούς να χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες, ώθησε τις εταιρείες να αναζητήσουν τοπικούς 

προμηθευτές. Ο μεγαλύτερος Ρώσος παραγωγός αφρωδών οίνων "Abrau-Dyurso" θα αγοράσει υλικά οίνων από 

την εταιρεία «Derbent». Μέχρι το τέλος του 2020, ο νέος συνεταίρος της "Abrau-Dyurso" θα προμηθεύσει την 

εταιρεία με 300 χιλιάδες δεκάλιτρα υλικών οίνου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες:https://www.kommersant.ru/doc/4433892 

 

 Κατασκευή κατοικιών 

Σύμφωνα με τη Rosstat, ο όγκος των κατασκευών κατοικιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε σε 60 από τις 

85 περιφέρειες της Ρωσίας. Συνολικά, οι κατασκευές κατοικιών μειώθηκαν κατά 11,4% το πρώτο εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους. Στη Μόσχα, οι κατασκευές κατοικιών μειώθηκαν κατά 3,8%, στην Αγία Πετρούπολη, όμως, ο 

αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 21,8%. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.kommersant.ru/doc/4433485 

 

 Στους κατοίκους των Ειδικών Διοικητικών Περιοχών στο Βλαδιβοστόκ και στο Καλίνινγκραντ, για πληρωμές στο 

εξωτερικό ο φορολογικός συντελεστής για μερίσματα θα μειωθεί από 15% σε 5%. 

Οι κάτοικοι (residents) των Ειδικών Διοικητικών Περιοχών (ΕΔΠ) στo νησί Ρούσσκι του Βλαδιβοστόκ και στο 

Οκτιάμπρσκι του Καλίνινγκραντ ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό με 

ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 5%, όπως εγκρίθηκε από την κυβέρνηση στον «οδικό χάρτη» για τον 

μετασχηματισμό του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέτρα από τον 

«οδικό χάρτη» αντιγράφουν σε μεγάλο βαθμό τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν 

ένα φιλελεύθερο καθεστώς, όπως στην Κύπρο και την Ολλανδία.Τα νομοσχέδια προγραμματίζονται να 

ετοιμαστούν έως τον Σεπτέμβριο του 2020 και να εγκριθούν τον Μάιο-Ιούνιο του 2021. Οι αλλαγές θα τεθούν σε 

ισχύ το 2022. Η κύρια πρωτοβουλία στον «οδικό χάρτη»είναι η σημαντική επέκταση του δικαιώματος εφαρμογής 

επιτοκίου 5% αντί του 15% στα μερίσματα στο εξωτερικό. Τώρα μόνο οι δημόσιες διεθνείς μητρικές εταιρείες 

έχουν αυτό το δικαίωμα. Το Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει ότι ο αριθμός των οικονομικών νομικών 

προσώπων που θα αξιοποιήσουν το καθεστώς αυτό,  στη νήσο Ρούσσκι του Βλαδιβοστόκ και στο Οκτιάμπρσκι 

του Καλίνινγκραντ θα αυξηθεί από 31 σε 40 μέχρι το τέλος του έτους. Το νομοσχέδιο θα επεκτείνει τη γεωγραφία 

των χωρών και επικρατειών από τις οποίες μπορεί κανείς να «μετακινηθεί» στις ΕΔΠ και θα απαλλάξει τα ξένα 

υποκαταστήματα εταιρειών από τους φόρους και τις συναλλαγματικές διαφορές. 

Η πιθανότητα "μετακίνησης" από την Κύπρο στις ΕΔΠ στο Καλίνινγκραντ εξετάζεται από τους μετόχους της 

αλυσίδας υπεραγορών Lenta. Η φορολογική απαλλαγή ξένων υποκαταστημάτων μπορεί να προσελκύσει στις ΕΔΠ 

τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και μεταλλουργικές εταιρείες με σχέδια παραγωγής στο εξωτερικό. 

Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/economics/16/07/2020/5f0f565a9a79476c881ec14f, 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1160119a79473744d519f7?from=from_main_13 

https://www.kommersant.ru/doc/4432859
https://www.kommersant.ru/doc/4433892
https://www.kommersant.ru/doc/4433485
https://www.rbc.ru/economics/16/07/2020/5f0f565a9a79476c881ec14f
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1160119a79473744d519f7?from=from_main_13

