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Σπέσοςζα ζςναλλαγμαηική ιζοηιμία € / ₽
1 Δπξψ = 86,8104 Ρνχβιηα (31.08.2021)
Δμέιημε ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ / Ρνπβιίνπ ζην δηάζηεκα 03.08.2021 – 31.08.2021:
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Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: www.cbr.ru

Σπέσοςζα καηάζηαζη COVID-19 ζηη Ρωζία
ηε Ρσζία, ζηηο 31 Απγνχζηνπ είραλ θαηαγξαθεί 17.813 λέα θξνχζκαηα. Απφ ηελ αξρή ηεο
παλδεκίαο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ μεπέξαζε ηα 6,9 εθ. Πάλσ απφ 6,1 εθ.
αζζελείο αλάξξσζαλ, πεξηζζφηεξνη απφ 184 ρηι. απεβίσζαλ.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο, 40,5 εθ. Ρψζνη έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ κία δφζε ηνπ εκβνιίνπ γηα ηνλ
θνξσλντφ θαη 32,9 εθ. θαη ηηο δπν δφζεηο.
Η επηθεθαιήο ηνπ Rospotrebnadzor Anna Popova δήισζε φηη αλακέλεηαη επαλεκθάληζε ηνπ
θνξσλντνχ ζηε Ρσζία, ην θζηλφπσξν, αιιά κε ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε φινπο ηνπο θαλφλεο
πγηεηλήο θαη ηνπο αληη-επηδεκηθνχο θαλφλεο, απηή ζα είλαη κηθξφηεξεο έληαζεο. εκείσζε
επίζεο φηη κεηαμχ ησλ αζζελψλ Ρψζσλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηζζφηεξσλ
ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, θπξηαξρεί ε κεηάιιαμε Γέιηα ελψ νη άιιεο κεηαιιάμεηο δελ είλαη επξέσο
δηαδεδνκέλεο.
ηα ηέιε Απγνχζηνπ, ν Denis Protsenko, επηθεθαιήο γηαηξφο ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ρηίζηεθε ην
2020 απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αζζελείο κε θνξσλντφ, εθηίκεζε φηη κηα αχμεζε ζηε Ρσζία ζα
κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηα ηέιε επηεκβξίνπ - αξρέο Οθησβξίνπ, ιφγσ ηεο επνρηθήο γξίπεο, ηνπ
COVID -19 θαη ηεο επηζηξνθήο ησλ παξαζεξηζηψλ απφ ηηο δηαθνπέο.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.rbc.ru/society/31/08/2021/612e60a09a794777e3da7470 ,
https://www.rbc.ru/society/02/09/2021/61308cbc9a79471d4c17f4a2
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ςνοπηική Οικονομική ενημέπωζη
Μφιηο κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ζηε Ρσζηθή Κξαηηθή
Γνχκα, ν Ρψζνο πξφεδξνο Βιαληίκηξ Πνχηηλ δήηεζε λα θαηαβιεζνχλ εθάπαμ πνζά ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο ηεο Ρσζίαο (135 δνιάξηα) θαη ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ (200 δνιάξηα). Οη
πιεξσκέο ζα σθειήζνπλ πάλσ απφ 47 εθ. Ρψζνπο πνπ ηζνδπλακνχλ κε ην 40% ησλ δηθαηνχρσλ.
Δθηηκάηαη φηη νη πιεξσκέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κέηξηεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ,
θαζψο ηα επηπιένλ κεηξεηά ζα απμήζνπλ ηελ θαηαλάισζε θαηά 0,9% θαη ζα κπνξνχζαλ λα
πξνζζέζνπλ 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο ηξέρεη ζε πςειφ πεληαεηίαο
6,5% (ηδίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο).
Σν ξσζηθφ ξνχβιη αλέθηεζε κεξηθψο ην ρακέλν έδαθνο θαζψο ην πεηξέιαην αλέθακςε απφ ηε
ρεηξφηεξε εβδνκάδα θέηνο. Σν ξνχβιη είλαη γεληθά ζηαζεξφ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ (73 αλά $ΗΠΑ)
θαη ειαθξψο απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην επξψ (86 αλά επξψ), ελ κέζσ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ
ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο ην ςπρνινγηθά ζεκαληηθφ επίπεδν ησλ $ 70 ην βαξέιη.
Παξά ην πςειφ επίπεδν πιεζσξηζκνχ, ζρεδφλ ην 40% ησλ Ρψζσλ έρεη κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ
ιφγσ κεησκέλνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ αλεμάξηεηνπ Levada
Center. Μεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ, πεξίπνπ ην 75% δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα αγνξάζεη ηα
απαηηνχκελα είδε παληνπσιείνπ θαη ζρεδφλ ην 90% δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα θάλεη κεγάιεο
αγνξέο γηα ηα ζπίηηα ηνπ. Πάλσ απφ ην 37% βηψλεη αχμεζε ζηελ ηηκή ησλ αγαζψλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ. Πεξίπνπ ην 31% αλακέλεη φηη νη ηηκέο ζα απμεζνχλ ηαρχηεξα απφ ην ηξέρνλ
πνζνζηφ ηνπο ζηνπο επφκελνπο 1-2 κήλεο.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://cbr.ru/press/pr/?file=23072021_133000Key.htm

Δζωηεπική αγοπά
 Δξωηεπικό Δμπόπιο Ρωζίαρ για ηον Ιανοςάπιο-Ιούνιο 2021
χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, ηνλ
Ιαλνπάξην-Ινχλην 2021, ν φγθνο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Ρσζίαο αλήιζε ζε $347,0 δηο,
απμεκέλνο θαηά 28,4% ζε ζχγθξηζε κε ην α΄εμάκελν 2020.
Το εμποπικό ισοδύγιο ήηαλ ζεηηθφ ($71,7 δηο), $15,8 δηο πεξηζζφηεξν απφ ην α΄εμάκελν 2020.
Οι Ρωζικέρ Εξαγωγέρ ηον Ιανοςάπιο-Ιούνιο 2021 ανήλθαν ζε $209,4 διρ, αςξημένερ καηά
28,4% ζε ζύγκπιζη με ηο α΄εξάμηνο 2020. Οι σώπερ εκηόρ ηηρ ΚΑΚ ανηιπποζώπεςζαν ηο
86,6%, οι σώπερ ηηρ ΚΑΚ ηο 13,4%.
Η βάσε των πωσικών εξαγωγών ηνλ Ιαλνπάξην-Ινχλην 2021 ήηαλ ηα παξαδνζηαθά πποϊόνηα
καςζίμων και ενέπγειαρ, ην κεξίδην ησλ νπνίσλ ζηε δνκή ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 53,8%
(α΄εμάκελν 2020, 55,3%). ηε δνκή ησλ εμαγσγψλ εκπνξεπκάησλ πξνο ηηο ρψξεο εθηφο ΚΑΚ,
ην κεξίδην αλήιζε ζην 58,1% (Ιαλνπάξην-Ινχλην 2020, 60,2%), ζηηο ρψξεο ΚΑΚ, 25,7%
(α΄εμάκελν 2020, 24,0%). ε φξνπο εμαγσγηθήο αμίαο, ζε ζρέζε κε ην α’ εμάκελν 2020, ηα
θαχζηκα θαη ηα ελεξγεηαθά πξντφληα απμήζεθαλ θαηά 25,2%. ε θπζηθνχο φγθνπο, νη εμαγσγέο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθαλ θαηά 200%, ην θπζηθφ αέξην θαηά 15,3%, ε θεξνδίλε θαηά
9,8%, ν άλζξαθαο θαηά 8,8%. Αληηζέησο, νη εμαγσγέο βελδίλεο κεηψζεθαλ θαηά 25,4%, θαη ηνπ
αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά 11,8%.
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Σν κεξίδην ησλ μεηάλλων και ηων μεηαλλικών πποϊόνηων αλήιζε ζην 10,7% (α’εμάκελν 2020,
10,0%). Πξνο ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην αλήιζε ζην 10,1% (α’εμάκελν 2020, 9,2%), ζηηο
ρψξεο ΚΑΚ 14,6% (α’ εμάκελν 2020, 15,3%). ε ζχγθξηζε κε ην α΄αμάκελν 2020, ε αμία ησλ
εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 37,2% θαη ζε θπζηθνχο φγθνπο θαηά 1,9%.
Σν κεξίδην ησλ σημικών πποϊόνηων αλήιζε ζην 7,7% (α’εμάκελν 2020, 7,0%). Πξνο ρψξεο
εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην αλήιζε ζην 6,6% (α΄εμάκελν 2020, 5,8%), ζηηο ρψξεο ΚΑΚ 14,8% (α’
εμάκελν 2020, 14,4%). ε ζχγθξηζε κε ηνλ Ιαλνπάξην -Ινχλην πέξπζη, ε αμία ησλ εμαγσγψλ
απηψλ ησλ πξντφλησλ απμήζεθε θαηά 41,8% θαη ν θπζηθφο φγθνο θαηά 14,2%.
Σν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ μησανημάηων και εξοπλιζμού αλήιζε ζην 6,5% (α’εμάκελν 2020,
6,2%). ηε δνκή ησλ εμαγσγψλ πξνο ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην αλήιζε ζε 4,6% (α΄εμάκελν
2020, 4,3%), ζηηο ρψξεο ΚΑΚ 18,8% (α’ εμάκελν 2020, 18,4%). ε ζχγθξηζε κε ηνλ ΙαλνπάξηνΙνχλην 2020, ε αμία ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ απμήζεθε θαηά 34,6%.
Σν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηποθίμων και ππώηων ςλών αλήιζε ζην 7,3% (α’εμάκελν 2020,
7,8%). Πξνο ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην αλήιζε ζην 6,5% (α΄εμάκελν 2020, 6,8%), ζηηο
ρψξεο ΚΑΚ 12,4% (α’ εμάκελν 2020, 13,9%). ε ζχγθξηζε κε ηνλ Ιαλνπάξην-Ινχλην 2020, ε
αμία ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 19,9%, ελψ νη θπζηθνί φγθνη κεηψζεθαλ θαηά 4,5%.
Σν κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ξςλείαρ και σαπηοποληού και πποϊόνηων σαπηιού παξέκεηλε ζηα ίδηα
επίπεδα κε ην α΄εμάκελν 2020 θαη αλήιζε ζην 3,6%. Πξνο ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ
ησλ αγαζψλ αλήιζε ζε 3,4% (α’ εμάκελν 2020, 3,5%), ζηηο ρψξεο ΚΑΚ 4,7% (α΄εμάκελν 2020,
4,6%). Η αμία ησλ εμαγσγψλ απηήο ηεο νκάδαο εκπνξεπκάησλ απμήζεθε θαηά 27,6% θαη ν
θπζηθφο φγθνο θαηά 6,7%.
Οι Ρωζικέρ Ειζαγωγέρ ηον Ιανοςάπιο-Ιούνιο 2021 ανήλθαν ζε $137,6 διρ, αςξημένερ καηά
28,4% ζε ζύγκπιζη με ηο α΄ εξάμηνο 2020. Οι σώπερ εκηόρ ΚΑΚ ανηιπποζώπεςζαν ηο 89,4%,
οι σώπερ ηηρ ΚΑΚ ηο 10,6%.
Σν κεγαιχηεξν κεξίδην αθνξνχζε ηα μησανήμαηα και ηον εξοπλιζμό 49,5% (α΄εμάκελν 2020,
45,9%). Απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην αλήιζε ζην 52,9% (α΄εμάκελν 2020, 48,9%), απφ ηηο
ρψξεο ΚΑΚ 20,6% (α΄εμάκελν 2020, 22,0%). Η αμία ησλ εηζαγσγψλ απηψλ ησλ πξντφλησλ
απμήζεθε θαηά 38,9% ζε ζχγθξηζε κε ην α΄εμάκελν 2020.
Σν κεξίδην ησλ σημικών πποϊόνηων αλήιζε ζε 18,2% (α΄εμάκελν 2020-19,3%). Απφ ρψξεο
εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ ησλ αγαζψλ αλήιζε ζε 18,8% (α΄εμάκελν 2020, 20,0%), απφ ηηο
ρψξεο ΚΑΚ 13,4% (α΄εμάκελν 2020, 13,6%).
Οη θπζηθνί φγθνη ησλ πξνκεζεηψλ θαπμακεςηικών πποϊόνηων απμήζεθαλ θαηά 18,1%,
πλαζηικών και ςποπποϊόνηων θαηά 14,8%, καοςηζούκ και ςποπποϊόνηων θαηά 11,3%,
πποϊόνηων ανόπγανηρ σημείαρ θαηά 4,6%, ζαποςνιών/αποππςπανηικών θαηά 2,7%.
Σαπηφρξνλα, νη πξνκήζεηεο λιπαζμάηων κεηψζεθαλ θαηά 5,8%.
Σν κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ ηποθίμων και ππώηων ςλών αλήιζε ζην 12,0% (α΄εμάκελν 2020,
13,8%). Απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ ησλ αγαζψλ αλήιζε ζε 10,8% (α’εμάκελν
2020, 12,2%), απφ ηηο ρψξεο ΚΑΚ 22,6% (α΄εμάκελν 2020, 26,1%). Η αμία θαη νη θπζηθνί φγθνη
ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθαλ θαηά 12,7% θαη 6,3%, αληίζηνηρα έλαληη ηνπ Ιαλ-Ινπλ.2020.
Σν κεξίδην ησλ μεηάλλων και ηων μεηαλλικών πποϊόνηων ζηε βαζηθή δνκή ησλ εηζαγσγψλ ηνλ
Ιαλνπάξην-Ινχλην 2021 παξέκεηλε ζην επίπεδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλήιζε ζην 6,9%.
ηε δνκή ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ ησλ
αγαζψλ αλήιζε ζην 5,6% (αέμάκελν 2020, 6,1%), απφ ηηο ρψξεο ΚΑΚ 17,2% (α’εμάκελν,
13,4%).
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Σν κεξίδην ησλ πξντφλησλ τερ κλωζηοϋθανηοςπγίαρ και ηων ςποδημάηων ηνλ ΙαλνπάξηνΙνχλην 2021 αλήιζε ζην 5,7% (α΄εμάκελν 2020, 6,3%). ηε δνκή ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ
εηζαγσγψλ απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ ησλ αγαζψλ αλήιζε ζην 5,4% (α΄εμάκελν
2020, 6,2%), απφ ρψξεο ΚΑΚ 7,9% (α΄εμάκελν 2020, 7,3%). Η αμία ησλ πξνκεζεηψλ απμήζεθε
θαηά 15,9% θαη ν θπζηθφο φγθνο θαηά 23,2%.
Σν κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ καςζίμων και ενεπγειακών πποϊόνηων παξέκεηλε ζην επίπεδν ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλήιζε ζε 0,8%. Απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, ην κεξίδην απηψλ ησλ αγαζψλ
παξέκεηλε επίζεο ζην επίπεδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζην 0,5%, απφ ρψξεο ΚΑΚ 3,2%
(α’εμάκελν 2020, 3,7%).
Σηη δομή ηος ζςνόλος ηος εξωηεπικού εμποπίος ηηρ Ρωζίαρ, ηον Ιανοςάπιο-Ιούνιο 2021
ένανηι α΄εξαμήνος 2020: ε Δπξσπατθή Έλσζε αληηπξνζψπεπε ην 35,7% (α΄εμάκελν 2020,
35,3%), νη ρψξεο APEC 34,1% (α΄εμάκελν 2020, 34,3%), νη ρψξεο ΚΑΚ 12,3% (α΄εμάκελν
2020, 12,6%), νη ρψξεο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο 9,1% (α΄εμάκελν 2020, 8,7%).
Μεηαξύ ηων σωπών-εηαίπων (εκηόρ ΚΑΚ) ζηο εξ.εμπόπιο ηηρ Ρωζίαρ, ηον Ιανοςάπιο-Ιούνιο
2021 ένανηι α΄εξαμήνος 2020 ήζαν: ε Κίλα, κε ηελ νπνία ην εκπφξην αλήιζε ζε $61,9 δηο
(+27,7%), ε Γεξκαλία $25,8 δηο (+33,6%), Οιιαλδία $20,5 δηο (+36,0%), ΗΠΑ $16,1 δηο
(+30,1%), Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο $14,6 δηο (+56,0%), Σνπξθία - $14,2 δηο (+43,7%), Ιηαιία $12,2 δηο (+30,5%), Ηλσκέλν Βαζίιεην $11,4 δηο (+12,0%), Γαιιία $9,5 δηο (+50,9%), Πνισλία
$9,2 δηο $ (+34,9%).
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/08/09/0010

 Πλεόναζμα ηος πποϋπολογιζμού ηο Α΄ εξάμηνο ηος 2021
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ α’ εμακήλνπ 2021, ν νκνζπνλδηαθφο πξνυπνινγηζκφο
έθιεηζε κε έλα εληππσζηαθφ πιεφλαζκα 626 δηο ξνπβιίσλ ($8,8 δηο). Σα έζνδα αλήιζαλ ζηα
11,27 ηξηο ξνχβιηα ($157 δηο) ελψ νη δαπάλεο ζε 10,64 ηξηο ξνχβιηα ($148 δηο). εκεηψλεηαη φηη
ηα έζνδα γηα ην α’ εμάκελν ηνπ έηνπο μεπέξαζαλ ηνλ δείθηε φρη κφλν ηνπ έηνπο παλδεκηθήο
θξίζεο 2020 (9,1 ηξηο ξνχβιηα), αιιά θαη ηνπ 2019 (9,6 ηξηο ξνχβιηα).
Οη ιφγνη γηα ηελ αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ εζφδσλ είλαη ε ππεξδηπιάζηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ (θαηά κέζν φξν, ζε απηνχο ηνπο έμη κήλεο, έλα βαξέιη ξσζηθνχ πεηξειαίνπ ησλ
Οπξαιίσλ θφζηηδε $63,35 έλαληη $39,7 ην πξνεγνχκελν έηνο), ε αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ην
εγρψξην ΦΠΑ ελ κέζσ αλαβίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έσο 2,65 ηξηο ξνχβιηα.,
+27% έλαληη ηνπ α’ εμακήλνπ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο).
Απφ πιεπξάο εθ’άπαμ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ πιήξσζε ησλ θξαηηθψλ ηακείσλ,
ην Μάξηην 2021: α) ν πξνυπνινγηζκφο έιαβε 200 δηο ξνχβιηα ιφγσ ηεο ηειεπηαίαο δφζεο
εμαγνξάο απφ ηελ Ρ/Κπβέξλεζε (κέζσ ηνπ Σακείνπ Δζληθνχ Πινχηνπ) κεξηδίνπ ειέγρνπ ηεο
Sberbank ην νπνίν αλήθε ζηελ Κεληξηθή ηξάπεδα θαη β) 146 δηο ξνχβιηα εηζήιζαλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ σο πξφζηηκν πνπ θαηέβαιε ε εηαηξεία Norilsk Nickel κεηά ην πεξηζηαηηθφ κε ηε
δηαξξνή θαπζίκσλ θνληά ζηελ πφιε Norilsk, ηνλ Μάην ηνπ 2020.
Τπελζπκίδεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο έραζε ην πιεφλαζκα πνπ παξνπζίαδε ην Μάην 2020. ην
ηέινο ηνπ 2020, ην έιιεηκκα αλήιζε ζε 4,1 ηξηο ξνχβιηα, ή 3,8% ηνπ ΑΔΠ. Αιιά ζχκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα ηνπ α΄ηξηκήλνπ 2021, ην πιεφλαζκα επαλήιζε (θπξίσο ιφγσ ησλ
πξναλαθεξζέλησλ δηπιψλ εηζπξάμεσλ). Πεξαηηέξσ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, ε ηάζε
γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εηζνδεκάησλ έλαληη ησλ δαπαλψλ ζπλερίζηεθε: ζχκθσλα κε ηα
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δηνξζσκέλα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νη ηξεηο κήλεο ηνπ β’ηξηκήλνπ ήηαλ
πιενλαζκαηηθνί.
Η πξαγκαηηθή εθηέιεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ είλαη θαη πάιη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ην αξρηθφ
ζρέδην. χκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ λφκν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην 2021 ζα πξέπεη λα θιείζεη κε
έιιεηκκα 2,75 ηξηο ξνχβιηα, ή 2,4% ηνπ ΑΔΠ. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Anton Siluanov έδσζε
κηα πξνζεθηηθή πξφβιεςε ζην SPIEF φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην έιιεηκκα ζην ηέινο ηνπ έηνπο
ζα κπνξνχζε λα είλαη κφλν πεξίπνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, εάλ δελ ππάξμνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηε
ζπγθπξία ην β’εμάκελν ηνπ έηνπο (π.ρ. πηψζε ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ).
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.kommersant.ru/doc/4899739

 Η Ρωζία έλαβε 18 διρ $ ΗΠΑ από ηο ΓΝΣ
Η Ρσζία έιαβε $18 δηο απφ ην ΓΝΣ κε ηε κνξθή Δηδηθψλ Σξαβεθηηθψλ Γηθαησκάησλ
(SDRs/Special Drawing Rights) ζην πιαίζην ηεο θαηαλνκήο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Σακείνπ θαηά
ηεο θξίζεο. χκθσλα κε εηδηθνχο, ε Μφζρα κπνξεί λα ηα πξνζζέζεη ζηα απνζέκαηά ηεο ή λα
παξάζρεη βνήζεηα ζε άιιεο ρψξεο.
Σε Γεπηέξα, 23 Απγνχζηνπ, ηέζεθε ζε ηζρχ ε ηζηνξηθή θαηαλνκή ησλ Δηδηθψλ Γηθαησκάησλ
κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ χςνπο 456 δηο SDRs, πνπ
ηζνδπλακνχλ κε $650 δηο.
Οη πξνηάζεηο γηα ηελ έθδνζε επηπιένλ SDRs χςνπο ηνπιάρηζηνλ $500 δηο έγηλαλ γηα πξψηε
θνξά ηελ άλνημε ηνπ 2020, ζην απνθνξχθσκα ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο COVID-19.
Η Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηνπ ΓΝΣ, Κξηζηαιίλα Γθενξγθίεβα (βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο),
ραξαθηήξηζε ηε δηαλνκή σο «έλαλ εκβνιηαζκφ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ θξίζεο». Η θαηαλνκή θεθαιαίσλ απνζθνπεί λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα
αλαθάκςνπλ απφ ηελ παλδεκία, απμάλνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ δηεζλψλ ηνπο απνζεκαηηθψλ. Οη
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έιαβαλ πεξίπνπ $275 δηο απφ λέα απνζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ $25 δηο πνπ δηαηέζεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο ΚΑΚ θαη ηε Γεσξγία.
Η πξφζζεηε έθδνζε SDRs θαηαλέκεηαη θαη 'αλαινγία κε ηηο πνζνζηψζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ ΓΝΣ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο κεηνρέο ηνπο ζην θεθάιαην ηνπ Σακείνπ. Οη ΗΠΑ έρνπλ ηε
κεγαιχηεξε πνζφζησζε 17,4%, ελψ ε Ρσζία 2,71%. Σν πνζνζηφ θαζνξίδεηαη κε βάζε κηα
εμίζσζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ην ΑΔΠ εθάζηεο ρψξαο, ηνπο δείθηεο ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαη ην
επίπεδν ησλ δηεζλψλ απνζεκαηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη νη ρψξεο ηνπ ΓΝΣ βξίζθνληαη ζε ζπλερή
ζπδήηεζε γηα κηα δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πνζνζηψζεσλ, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ
ζπγθξηηηθφ βάξνο ησλ νηθνλνκηψλ.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.rbc.ru/economics/23/08/2021/611fae449a7947f85c2beb26

 Σο δημόζιο σπέορ ηηρ Ρωζίαρ ζηιρ απσέρ Ιοςλίος ξεπέπαζε ηα 20 ηπιρ πούβλια.
Σν δεκφζην ρξένο ηεο Ρσζίαο ηελ 1ε Ινπιίνπ μεπέξαζε ηα 20,4 ηξηο ξνχβιηα ($283 δηο),
ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ νκνζπνλδηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ ΙαλνπάξηνΙνχλην 2021.
χκθσλα κε ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία, ην α’εμάκελν 2021, ην δεκφζην ρξένο ηεο Ρσζηθήο
Οκνζπνλδίαο απμήζεθε θαηά 1,48 ηξηο ξνχβιηα (ηελ 1ε Ινπιίνπ 2021 αλήιζε ζε 20.423.507,6
εθ. ξνχβιηα, 17,7% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ΑΔΠ).
Σν δεκφζην εζσηεξηθφ ρξένο ηεο Ρσζίαο απμήζεθε θαηά 1,4 ηξηο ξνχβιηα. (θαηά 9,7%),
μεπεξλψληαο ηα 16,18 ηξηο. Απηφ είλαη ην 79,3% ηνπ ζπλνιηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ην 88,4%
ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εζσηεξηθνχ ρξένπο.
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Σν εμσηεξηθφ ρξένο ζηηο αξρέο Ινπιίνπ αλήιζε ζε πεξηζζφηεξα απφ 58,54 δηο $ ΗΠΑ, ή πεξίπνπ
4,2 ηξηο ξνχβιηα. Σνλ Ιαλνπάξην-Ινχλην 2021, απμήζεθε θαηά $1,8 δηο (3,2%) ή 47,87 δηο
ξνχβιηα.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/612573439a7947fcd21029dd

Δξωηεπικόρ Σομέαρ
 Η Ρωζία ζημείωζε πεκόπ ζηιρ εξαγωγέρ αγαθών
Ο φγθνο ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ ηνλ Ινχλην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο
απμήζεθε θαηά 26% ζε $43,89 δηο, πνπ ήηαλ ην πςειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2014,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο. Σφηε νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο
είραλ αλέιζεη ζε $46,19 δηο. Σν κέγηζην κεληαίν χςνο εμαγσγψλ αγαζψλ είρε παξαηεξεζεί ην
Γεθέκβξην 2011, 50,25 δηο $ ΗΠΑ. Σνλ Ινχλην 2021, ε Ρσζία εμήγε αγαζά αμίαο $38,41 δηο ζε
ρψξεο εθηφο ΚΑΚ, δειαδή 28,5% πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα λσξίηεξα. Οη εμαγσγέο πξνο ηηο
ρψξεο ΚΑΚ απμήζεθαλ θαηά 11,1% ζηα $5,47 δηο.
Οη ξσζηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ σο απνηέιεζκα
ηεο ζηαδηαθήο ραιάξσζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ΟΠΔΚ+ θαη ησλ πςειψλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ
(πεηξέιαην, πξντφληα πεηξειαίνπ, κέηαιια, μπιεία θαη εκηηειή πξντφληα απφ απηά, θαη γεσξγηθά
πξντφληα). Οη εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απεηέιεζαλ ην 66% ηνπ ζπλνιηθνχ
φγθνπ εμαγσγψλ ηνλ Ινχλην.
Σνλ Ινχλην, ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ ζηε ρψξα απμήζεθε ειαθξψο ζε ζχγθξηζε κε έλα κήλα
λσξίηεξα, θαηά 4%, ζηα $25,6 δηο. Ο φγθνο ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο εθηφο ΚΑΚ ζηηο αξρέο
ηνπ θαινθαηξηνχ παξέκεηλε ζην επίπεδν ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ, παξνπζηάδνληαο κφλν κηα
κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,7%, ζηα 22,6 δηο $ ΗΠΑ. Οη ρψξεο ηεο ΚΑΚ ηνλ Ινχλην
αχμεζαλ ηηο εμαγσγέο πξνο ηε Ρσζία ζε επίπεδα ξεθφξ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ηνπ χςνπο
3,01 δηο $ ΗΠΑ.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://1prime.ru/macroeconomics/20210811/834423556.html

 Αύξηζη ζηην εξαγωγή εμβολίων από ηη Ρωζία.
χκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σεισλεηαθή Τπεξεζία (FCS), απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021, ε
Ρσζία εμήγαγε 159 ηφλνπο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (εκβφιηα γηα αλζξψπηλε ρξήζε) αμίαο
$303,6 εθ., πνπ είλαη 32 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ην 2020 θαη ζρεδφλ δηπιάζηα ηνπ 2018.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο FCS, ην α’εμάκελν 2021 νη θχξηνη εμαγσγηθνί εηαίξνη ηεο
Ρσζίαο ήηαλ δέθα ρψξεο: Αξγεληηλή, Καδαθζηάλ, Ιλδία, Μεμηθφ, Οπγγαξία, Λεπθνξσζία,
Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, εξβία, Βνιηβία, Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ (ΛΓΚ)
αληηπξνζσπεχνληαο ην 85,8 % φισλ ησλ παξαδφζεσλ γηα πέληε κήλεο ηνπ έηνπο.
Οη εμαγσγέο κεγάιεο θιίκαθαο ην 2021 ζπκπίπηνπλ κε ηηο αλαθνξέο γηα ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο
ή εκβνιηαζκνχ ηνπ Sputnik V ζε απηέο ηηο ρψξεο (ζήκεξα ην εκβφιην είλαη θαηαρσξηζκέλν ζε
69 ρψξεο).
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.rbc.ru/business/04/08/2021/610261a69a79477aa15bde4f

 Η Ομοζπονδιακή Φοπολογική Τπηπεζία αύξηζε ηον έλεγσο ηων πεπιοςζιακών ζηοισείων
και ζςναλλαγών ηων Ρώζων ζηο εξωηεπικό
Ο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ γηα
ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα νξηζκέλεο μέλεο επηρεηξήζεηο απμήζεθε
εθζεηηθά.
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Η Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία άξρηζε λα ιεηηνπξγεί κε πην εμαηνκηθεπκέλν θαη
ζηνρεπκέλν ηξφπν. Σψξα, νη επηζεσξεηέο ηεο ππεξεζίαο ζηέιλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα
ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ ή ζπλαιιαγή.
ρεδφλ φινη νη πειάηεο πνπ έρνπλ δειψζεη ειεγρφκελεο μέλεο εηαηξείεο (CFC) θιήζεθαλ γηα
δηεπθξηλίζεηο. Η Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία ελδηαθέξζεθε γηαηί απηά ηα άηνκα δελ
δήισζαλ θέξδε γηα ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθζέζεηο
ειεγθηψλ θαη νη εμεγήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο απαηηνχληαη ζρεδφλ παληνχ.
Απφ ην 2020, νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν
κνξθψλ πιεξσκήο θφξνπ. Δίηε ηελ κεηαθνξά 5 εθαη. ξνπβιίσλ γηα φια ηα μέλα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ε κε ππνβνιή θνξνινγηθψλ εθζέζεσλ (είλαη ν ιεγφκελνο εθάπαμ θφξνο).
Δίηε ηελ θαηάζεζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο γηα εηαηξείεο κε θέξδε 10 εθαη. ξνχβιηα θαη πάλσ
εηεζίσο θαη ε θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 13% ή 15% γηα θπζηθά
πξφζσπα θαη 20% γηα λνκηθά πξφζσπα.
χκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή Τπεξεζία πεξηζζφηεξνη απφ 270 Ρψζνη
επηρεηξεκαηίεο επέιεμαλ ην ζηαζεξφ θφξν γηα ηηο CFC χςνπο 5 εθαη. ξνπβιίσλ, αλεμάξηεηα απφ
ην χςνο ηνπ θέξδνπο θαη δεζκεχηεθαλ λα ην πιεξψλνπλ γηα ηξία ρξφληα, πνπ ζα θέξεη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πεξηζζφηεξα απφ 1,3 δηο ξνχβιηα εηεζίσο..
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/15/882182-fns-kontrol

 Η Ρωζία μείωζε ηοςρ δαζμούρ ζηιρ εξαγωγέρ δημηηπιακών από ηιρ 18 Αςγούζηος 2021
Σν Οκνζπνλδηαθφ Τπ.Γεσξγίαο πξνέβε ζε κείσζε ηνπ εμαγσγηθνχ δαζκνχ ζίηνπ ζηα $30,4 αλά
ηφλν, απφ ηηο 18 έσο ηηο 24 Απγνχζηνπ, γηα ηελ εμαγσγή θξηζαξηνχ $26,1 αλά ηφλν, γηα ηελ
εμαγσγή θαιακπνθηνχ $49,6 αλά ηφλν.
Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο ζπκβάζεσλ εμαγσγήο ππνινγίδνληαη γηα ην ζηηάξη θαη ην κεζιίλ (κείγκα
ζίηνπ θαη ζίθαιεο) ζε $243,5 αλά ηφλν, γηα ην θξηζάξη ζε $222,4 αλά ηφλν θαη γηα ην
θαιακπφθη ζε $255,9 αλά ηφλν.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμαγσγηθψλ δαζκψλ γηα ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην θαιακπφθη,
ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ησλ ζπκβάζεσλ εμαγσγήο πνπ έρνπλ
θαηαρσξηζηεί ζην ρξεκαηηζηήξην. Σα θεθάιαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο δαζκνχο ζα
επηζηξαθνχλ ζηηο ξσζηθέο πεξηνρέο κε ηε κνξθή επηδνηήζεσλ ζηνπο παξαγσγνχο ζίηνπ,
ζίθαιεο, θαιακπνθηνχ θαη θξηζαξηνχ. Οη επηδνηήζεηο ζηηο πεξηθέξεηεο ζα δηαλεκεζνχλ αλάινγα
κε ηνλ φγθν ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://1prime.ru/Agriculture/20210813/834437039.html

Δνέπγεια-Πεπιβάλλον
 Η Ρωζία καηέλαβε ηη δεύηεπη θέζη ζε εξαγωγέρ πεηπελαίος και ςπο-πποϊόνηων ζηιρ ΗΠΑ
Η Ρσζία έγηλε ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο πεηξειαίνπ θαη ππν-πξντφλησλ ζηηο
Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, κεηά ηνλ Καλαδά, ζχκθσλα κε ην Bloomberg. χκθσλα κε ηα επίζεκα
ζηνηρεία, ηνλ Μάην νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο εηζήγαγαλ 844 ρηι. βαξέιηα εκεξεζίσο απφ ηε
Ρσζία, δειαδή 23% πεξηζζφηεξα απφ φηη ηνλ Απξίιην.
εκεηψλεηαη φηη ε αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ρψξεο ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο ιφγσ ησλ επηβιεζεηζψλ θπξψζεσλ, θαζψο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
ΟΠΔΚ ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ.
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Δπηπιένλ, ε Ρσζία παξάγεη εκη-εμεπγεληζκέλα νξπθηέιαηα φπσο ην Mazut-100, ην νπνίν είλαη
ηδαληθφ γηα ηα ακεξηθαληθά δηυιηζηήξηα πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα ρεηξίδνληαη βαξηέο,
παρχξξεπζηεο πξψηεο χιεο απφ ηε Βελεδνπέια θαη ηε Μέζε Αλαηνιή.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://rg.ru/2021/08/05/rossiia-vyshla-na-vtoroe-mesto-po-eksportu-nefti-inefteproduktov-v-ssha.html

 Ο εξαγωγικόρ δαζμόρ για ηο πεηπέλαιο θα μειωθεί από ηην 1η επηεμβπίος 2021
χκθσλα κε ην ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ν εμαγσγηθφο
δαζκφο γηα ην πεηξέιαην ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2021 ζα είλαη $64,6
αλά ηφλν. Σνλ Αχγνπζην είρε αλέιζεη ζηα $67,8 $ ΗΠΑ αλά ηφλν. Η κέζε ηηκή γηα ην πεηξέιαην
ησλ Οπξαιίσλ γηα ηελ πεξίνδν παξαθνινχζεζεο απφ ηηο 15 Ινπιίνπ έσο ηηο 14 Απγνχζηνπ ήηαλ
$70,69 αλά βαξέιη, ή $516 αλά ηφλν.
Ο δαζκφο γηα ηελ εμαγσγή βελδίλεο ζα κεησζεί ζηα $19,3 απφ $20,3 θαη ηε λάθζα ζε $35,5 απφ
$37,2. Ο δαζκφο γηα ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ζα απμεζεί απφ $9 ζε $69,9, ζηα θαζαξά
θιάζκαηα πγξαεξίνπ απφ $7,2 ζε $55,9. Ο δαζκφο γηα ηνλ εκίθαπζην άλζξαθα ζα πέζεη ζηα
$4,1 απφ $4,4 αλά ηφλν.
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.interfax.ru/business/784689

 5,6 διρ κςβικά μέηπα θ.αεπίος μποπούν να διοσεηεςθούν μέζω ηος Nord Stream 2 ηο 2021
Η θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ άμνλα ηνπ δηθηχνπ Nord Stream 2 νινθιεξψζεθε ζηηο 4 Ινπλίνπ, ε
θαηαζθεπή ηεο δεχηεξεο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Αχγνπζην. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
πξψηνπ Nord Stream, πέξαζαλ έμη κήλεο απφ ηε ζπγθφιιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα κέρξη ηελ
εθηφμεπζε ηνπ αγσγνχ. θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δεχηεξνπ λήκαηνο - ηξεηο κήλεο.
Ο ππεξάθηηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nord Stream 2 ρσξεηηθφηεηαο 55 δηζεθαηνκκπξίσλ
θπβηθψλ κέηξσλ αεξίνπ εηεζίσο πεξλά απφ ηνλ ζηαζκφ ζπκπηεζηψλ Slavyanskaya ζηελ πεξηνρή
Kingisepp ηεο πεξηνρήο ηνπ Λέληλγθξαλη, ζηηο αθηέο ηεο Βαιηηθήο ηεο Γεξκαλίαο. Η Gazprom
νινθιεξψλεη ην έξγν απφ κφλε ηεο, θαζψο ν Διβεηφο εξγνιάβνο ζηακάηεζε ηηο εξγαζίεο ιφγσ
ησλ ακεξηθαληθψλ θπξψζεσλ.
Γηα ηνλ Nord Stream 1, ην 7κελν 2021, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Gazprom Export, νη
πξνκήζεηεο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε αλήιζαλ ζε 33,7 δηο θ.κ. (γηα ην 7κελν 2020,
32,9 δηο θ.κ. θαη γηα ην 7κελν 2019, 31,7 δηο θ.κ.). Η πεξζηλή ρξνληά ήηαλ ρξνληά ξεθφξ γηα ηηο
πξνκήζεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ επξσπατθή αγνξά κέζσ ηνπ αγσγνχ θ.α. Nord Stream 1.
Γηνρεηεχζεθαλ 59,3 δηο θ.κ. αεξίνπ (7,8% πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
ρσξεηηθφηεηα ησλ 55 δηο θ.κ.).
Οη πξνκήζεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Gazprom πξνο ηε Γεξκαλία ην 7κελν 2021 αλήιζαλ ζε 33,1
δηο θ.κ., ην νπνίν είλαη 42,1% ή 9,8 δηο θ.κ. πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 7 κήλεο ηνπ 2020 (23,3 δηο
θ.κ.) θαη θαηά 8,5% ή 2,6 δηο θ.κ. πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 7 κήλεο ηνπ 2019 (30,5 δηο θ.κ.).
Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο: https://www.interfax.ru/business/785277

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΜΟΥΑ
Τπεύθςνορ έκδοζηρ Αςγούζηος 2021: Βαταλφο Ωξαηφπνπινο-Κειέλεο, χκβνπινο ΟΔΤ Β’
ςνηάκηηρ: Natalia Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs
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1. ε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο, παξαθαιείζηε φπσο αλαθέξεηαη ε πεγή.
2. Δθ’ φζνλ δελ επηζπκείηε πιένλ λα ιακβάλεηε ηα Δλεκεξσηηθά Γειηία ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ-Μφζραο, παξαθαιείζηε
φπσο απνζηείιεηε ζρεηηθφ κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν καο (ecocom-moscow@mfa.gr).
3. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, παξέρνληαη απφ ηα
ππνθείκελα απηψλ εθνπζίσο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα παξνρή ελεκέξσζεο ηνπο ή γηα ζηαηηζηηθνχο
ζθνπνχο. Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ππφθεηηαη ζηα νξηδφκελα ζην εζληθφ, θνηλνηηθφ
θαη δηεζλέο δίθαην ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ: βι. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon).
4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πξνέξρνληαη ηφζν απφ επίζεκεο πεγέο
(Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Κεληξηθή Σξάπεδα, ηζηνζειίδεο Τπνπξγείσλ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θ.α.), φζν θαη
απφ εηδήζεηο ζε έληππα θαη άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σν Γξαθείν ΟΔΤ – Μφζραο ηεξεί επηθχιαμε σο πξνο
ηηο εηδεζενγξαθηθέο πεγέο γηα ηηο νπνίεο δελ εγγπάηαη ηελ αθξίβεηά ηνπο.
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